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telo spojené manželským zväzkom môže byť spojené. Ostatné 
formy napodobňujúce túto jednotu sú nebezpečným rezom 
vnášajúcim infekciu do tela budúceho manželstva.

Ak chceme dať skutočný kresťanský zmysel dňu sv. Va-
lentína, treba sa naučiť vzývať ho ako orodovníka v boji za 
čistotu vzťahov, za silu odpustenia, za rast milovaného a obe-
tu milujúceho. Potom môžeme smelo pozývať aj ostatných 
k milej spomienke. Okrem toho hľadať svoju „polovičku“ tiež 
nemusí byť čisto samostatným úsilím. Aj tu sa dá odovzdať 
sa do Božej ruky a s dôverou hľadieť na toho, koho nám on 
pošle do cesty. Ináč samo slovo „polovička“ nádherne vy-
jadruje podstatu manželského života, ktorý sa nedá žiť ináč, 
než len naplnením sa druhým človekom.

No ako to už býva s Božími darmi, na to, aby sme dosiahli 
plody, treba vedieť dar správne rozvinúť. Tak aj vymodlená 
polovička zostane s nami dokonca, ak budeme vedieť za ňu 
ďakovať, si ju vážiť a milovať.

Ako vyzerá skutočná láska, nám ukazuje Kristus na kríži. 
V tomto roku začiatok pôstu pripadá práve na spomienku 
sv. Valentína. Pre veriacich ide o deň prísneho pôstu Popol-
covej stredy, preto sa nekoná nielen spomienka na patróna 
manželského zväzku, ale ani sviatok svätých Cyrila a Meto-
da. No aj napriek tomu čnosť lásky vyznieva oveľa silnejšie, 
keď si uvedomíme, že skutočná láska nepotrebuje vonkajšie 
znaky, ale vnútornú odhodlanosť darovať všetko.

Milí čitatelia, prajem vám, aby ste boli svedkami čistej lás-
ky: rodičia k deťom, manželia k manželkám a naopak, nech 
svet vidí, že pevný vzťah nie je vymyslený ideál z rozprávok, 
ale fakt, ktorý sa dá s Božou pomocou žiť aj v dnešnej dobe. 

Nech pôstne obdobie pomôže nám očistiť sa od zbytoč-
nej samoľúbosti a otvoriť sa viac pre tých, s ktorými nás 
spojila Božia láska a prezieravosť. Veď aj to je cesta svedec-
tva o Bohu.  •

Ak máte ešte v čerstvej pamäti vianočnú 
koledu, tak určite si spomeniete na kňa-
zove slová modlitby, kde porovnáva zla-
to mudrcov darované Ježišovi s láskou, 

ktorou majú byť naplnené naše rodiny. Najkrajšia 
a večná čnosť lásky je presne tým darom, o ktorom 
mnohí snívajú, ale len máloktorí jej rozumejú.

V polovici mesiaca február, kedy si liturgický 
kalendár vo svete pripomína sviatok slovanských 
vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda, populár-
na a komerčná sféra oslavuje tiež kresťanského 
svätca, mučeníka – sv. Valentína ako horlivého 
patróna zamilovaných.

Mladosť a  láska sa takmer vždy spájajú ako 
dve polovičky jedného srdca, kde prvá pominie 
a druhá zostane do smrti, ba ešte ďalej, ak sa zo 
zamilovaných stanú milujúci ľudia. No nie všetci 
túžia po tak ďalekom a hlbokom vzťahu, tým viac, 
že on si každým dňom vyžaduje stále nové obety. 
V duchu modernej, rýchlo sa meniacej spoloč-
nosti nemá nikto záujem o jednotvárnosť života, 
a to dokonca i vo vzťahoch. Zvykli sme si na pes-
trosť, ba niekedy až protichodnosť pozícií, ktoré 
nám akoby poskytujú možnosť vyskúšať v živote 
všetko. Avšak láska nie je lacná vec, ktorú si môže 
hocikto kúpiť v supermarkete za rohom. Je to po-
klad, ktorý treba najskôr nájsť, potom vykopať, 
očistiť a do konca ho starostlivo chrániť. Práve 
pre túto náročnosť v hľadaní a zachovaní skutoč-
nej lásky mnohí siahajú po lacných alternatívach 
bez osobného vkladu a zodpovednosti.

Je smutné, ak nie smiešne či nehorázne, že 
kňaz, ktorý sa snažil napriek zákazu manželstva 
sobášiť vojakov, má byť patrónom netrvalých 
zväzkov,  lacných srdiečok či jednoducho sexu. 
Keď ho Cirkev ponúkla ako príklad horlivého 
pastiera, ktorý vyzdvihoval manželský život nad 
hocakú inú službu, nikto by nemohol predpokla-
dať, že sa v budúcnosti sviatok stane symbolom 

zamilovanosti a nie skutočnej lásky, ktorá sa ne-
zastavuje na prvej etape, ale pokračuje až do ví-
ťazného konca. 

Možno by bolo vhodné znovu vyzdvihnúť staré 
ideály čistoty a vernosti, na ktorých sa má zakladať 
skutočná láska. Zamilovanosť je krásna vec, vďaka 
ktorej si ľudia uvedomujú iné cennosti. Ale tým, 
že nie je schopná adekvátne pracovať s rozumom 
a vôľou, nemôže trvať dlhšie ako do prvej škúšky 
sebazáporu a obety. Len prejdúc cestou utrpenia, 
sklamania a odpustenia sa dá lepšie pochopiť, 
k čomu sú zamilovaní ľudia povolaní a k akému 
veľkému dobru ich láska povedie. 

Lacné varianty vzťahov nemajú záujem vzdá-
vať sa osobnej pohody, a to aj vtedy, keď sa zdá, že 
človek žije len pre druhého. Neraz je to egoistická 
predstava, že bez daného človeka život neexistuje. 
Jednoducho práve on „pasuje“ do nášho obrazu 
nehľadiac na to, čo si on myslí, alebo čo potrebu-
je. Podobná nesloboda rýchlo vedie k úteku jednej 
a samote druhej strany. Spotrebiteľský vzťah má za 
následok vytváranie tovaru druhej ruky, ktorý už 
nebude mať tú istú cenu ako na začiatku. Pritom 
nároky sa nemenia nehľadiac na to, že sám spotre-
biteľ zneužil nejeden vzťah. Tu je pohľadávka najmä 
voči mužom, ktorí nehľadajú ženu, ale partnerku. 
Partnerom môže byť človek len pri spoločnej akcii, 
práci, podnikaní. V živote vedúcom k manželstvu 
a rodine treba hľadať svoje srdce, ktoré sa neuspo-
kojí, kým nenájde svoju dušu. Pričom pri hľadaní 
vonkoncom nie je nutné odhaľovať všetko, či vy-
chutnávať si to, čo je určené na hlboké zjednotenie, 
ktoré je výlučne určené pre manželstvo. Len jedno 
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Milí misijní 
priatelia!

Nachádzame sa v čase plesov a fašian-
gových zábav, ktoré onedlho vystrieda 
pôst. V tomto mesiaci máme totiž Po-
polcovú stredu, čo je začiatok pôstne-
ho obdobia. 

V období Veľkého pôstu sa má uskutočniť v živote kresťa-
na predovšetkým vnútorná premena, naše pokánie. Je to ur-
čité vnútorné umieranie, ktoré človek vyjadruje aj navonok. 

V pôstnom čase spájame svoje utrpenie s Ježišovým utr-
pením, plačeme nad svojimi hriechmi tak, ako zaplakal Pe-
ter, keď trikrát zradil svojho Pána. Sypeme si popol na hlavu 
ako biblickí ľudia, ktorí takto preukazovali opravdivé poká-
nie, aby od seba odtiahli trestajúcu Božiu ruku. Pôstny čas 
je prípravou na veľkonočné tajomstvo zmŕtvychvstalého 
Ježiša, ktorý nás svojím utrpením a smrťou oslobodil od 
večnej smrti. 

Pôstne obdobie je o nás, o našom životnom boji so zlom, 
o našej slabosti, nevládnosti, o pádoch, o našom každo-
dennom kríži. V pôste sa učíme pochopiť tajomstvo náš-
ho utrpenia pri pohľade na Ježišovo utrpenie, ktoré znášal 
z lásky k nám. 

Farár z Arsu, Ján Mária Vianney, píše: „Kríž je najučenej-
šia kniha na svete, ktorá nás vedie k samému základu našej 
viery a tá nám hovorí: Keď stojíš pred niečím temným, keď 
ťa trápi vlastné ja, keď stonáš pod ťarchou vlastnej prázdno-
ty, keď stojíš pred zdanlivo neriešiteľnými ťažkosťami, keď 
ťa trápi rozchod, sklamanie, nevera alebo neprávosť, keď ťa 
tlačí niečo zlé alebo ťažká vina, vždy stojíš pred niečím, čo 
už dávno vzal na seba, niesol a premenil Ježiš svojím krížom. 
Nech ťa čokoľvek gniavi k zemi, vždy ťa obklopuje večná lás-
ka. Preto pri pohľade na kríž nemusíš nič tajiť, nič zakrývať, 
nič skrášľovať a za nič sa vo svojom živote nemusíš hanbiť. 
Musíš mať jedno: bezhraničnú dôveru, pomocou ktorej vlo-
žíš svoje malé, úbohé, zraniteľné „ja“ do veľkého „Ty“ Ježiša 
Krista, ktorý bol za teba ukrižovaný.“ 

Využime tento pôstny čas na vlastné posvätenie, zdoko-
nalenie, pripodobnenie sa Pánu Ježišovi.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 3. februára, 

za horliteľov 5. februára 2018.
Šéfredaktor

SPEKTRUM

▲  Vatikán v spolupráci so Slovenskom chystá 
vydanie poštovej známky

Vatikán vydá v spolupráci so Slovenskom poštovú 
známku, ktorá pripomenie 1150. výročie schvá-
lenia prekladu liturgie do staroslovienčiny. Va-
tikánske filatelistické a numizmatické oddelenie 
zaradilo projekt do svojho edičného plánu na rok 
2018. Vatikán pripravuje na tento rok dve desiat-
ky tematických známok pri príležitosti hlavných 
sviatkov a významných cirkevných a kultúrno-his-
torických výročí. 
Historická udalosť, pri ktorej pápež Hadrián II. 
v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore prijal z rúk 
sv. Cyrila a Metoda bohoslužobné knihy prelože-
né do staroslovienskej reči, požehnal ich a položil 
na oltár, sa datuje do prvých mesiacov roka 868. 
Za prítomnosti pápeža vtedy z týchto liturgických 
kníh slúžil sv. Cyril bohoslužbu, pri ktorej v Ríme 
po prvý raz zazneli liturgické hymny v staroslo-
vienskej reči. 
S prítomnosťou svätých solúnskych bratov pred 
1150 rokmi v Ríme sa okrem pápežského potvrde-
nia prekladu bohoslužby spája aj kňazská vysviacka 
skupiny učeníkov pochádzajúcich z Veľkej Moravy 
a zriadenie cirkevnej hierarchie pre veľkomorav-
skú oblasť. •

▪  Unesené nigérijské sestry, za ktoré intervenoval pápež, sú na slobode

Šesť unesených nigérijskych rehoľníčok, za prepustenie ktorých počas de-
cembra dvakrát verejne apeloval pápež František pri modlitbe Anjel Pána, 
je už na slobode. Informovala o tom misijná agentúra Fides. Ako uviedla 
generálna predstavená Sestier Eucharistického Srdca Kristovho, jedna ich 
ašpirantka bola prepustená 6. januára a ďalšie tri sestry a dve ašpirantky 
v nasledujúci deň. „Všetky sú v poriadku a nachádzajú sa v nemocnici kvôli 
vyšetreniam“, uviedla ďalej ich predstavená. Zároveň potvrdila, že únoscom 
nebolo zaplatené nijaké výkupné, hoci ho pôvodne požadovali ako pod-
mienku prepustenia. Rehoľníčky, ktoré násilne odvliekli z kláštora ozbro-
jení muži v meste Iguoriakhi (v štáte Edo)  na juhu Nigérie 13. novembra, 
sa dostali na slobodu vďaka zásahu polície. Policajná jednotka obkľúčila 
miesto ich zadržiavania a únoscovia boli nútení sestry prepustiť. Všetky 
unesené ženy boli zapojené v globálnej sieti rehoľníčok bojujúcej proti ob-
chodovaniu so ženami a proti ich zotročovaniu. •

▲  Pápež František pozval 
rímskych chudobných na 
cirkusové predstavenie 

Pápež František prostredníctvom 
Úradu apoštolskej charity (Ele-
mosineria Apostolica) pozval nú-
dznych obyvateľov Ríma do cirku-
su. Predstavenie s názvom Cirkus 
solidarity sa uskutočnilo v rímskej 
časti Saxa Rubra a boli naň pozva-
né chudobné rodiny ako aj ďalšie 
osoby v núdzi ako bezdomovci, 
utečenci či väzni, spolu s charit-
nými dobrovoľníkmi. Cirkusové 
šapitó s kapacitou 2100 miest dal 
k dispozícii taliansky cirkus Cir-
co Medrano. V blízkosti stanu 
bola tiež chudobným k dispozí-
cii vatikánska sanitka a mobilná 
ambulancia s lekármi a zdravot-
níkmi z  radov dobrovoľníkov. 
Tým najnúdznejším po skonče-
ní predstavenia ponúkli balíček 
so suchou večerou. Pápežský al-
mužník Mons. Konrad Krajewski 
o tomto podujatí informoval s na-
sledovným želaním: „Tento dar 
ponúknutý cirkusovými umelca-
mi, ktorí svojou stálosťou, nasade-
ním a mnohými obetami dokážu 
vytvárať a darovať krásu - sebe aj 
iným -, nech sa bude môcť stať aj 
pre tých našich najnúdznejších 
bratov povzbudením k prekoná-
vaniu trpkostí a  ťažkostí života, 
ktoré sa niekedy zdajú byť príliš 
veľké a neprekonateľné.“ •

▲  Bazilika Santa Maria Maggiore 
v Ríme má nové ekologické 
osvetlenie 

Rímska Bazilika Santa Maria Mag-
giore dostala nové moderné a šetria-
ce osvetlenie. Slávnostne ho  inaugu-
roval španielsky kráľovský pár Juan 
Carlos I. s manželkou Sofiou. Nové 
ekologické LED osvetlenie ušetrí až 
80% energie. 
Na projekte spolupracuje španielska 
nadácia Fundación Endesa v rámci 
svojho programu pre umelecké osvet-
lenie na zachovanie pamiatok kultúr-
neho dedičstva. •

▪  Vatikánske múzeá chcú 
pridať ďalší vchod pre prístup 
návštevníkov

Vatikánske múzeá pripravujú 
plán vylepšenia prístupu náv-
števníkov k svojim expozíciám. 
Riaditeľka Vatikánskych múzeí 
Barbara Jatta v  rozhovore pre 
Vatikánsky rozhlas na tému pri-
pravovaných aktivít v roku 2018 
uviedla, že súčasťou zefektívne-
nia prístupu do múzeí bude aj 
otvorenie ďalšieho vchodu do 
areálu Múzeí. 
Bude sa nachádzať neďaleko sú-
časného vstupu a umožní prístup 
priamo do záhradného nádvo-
ria a  do priestorov niektorých 
zbierok. 
Medzi významnými momentmi 
očakávanými v roku 2018 spo-
menula riaditeľka múzeí napr. 
dokončenie reštaurátorských 
prác na nástennom výjave Bitky 
pri Milvijskom moste v Rafaelo-
vých izbách. 
Realizáciu výstavy v  Mexiku 
a  tiež predstavenie výstavy po-
chádzajúcej z Ruska koncom ka-
lendárneho roka. •
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Milí misijní 
priatelia!

Nachádzame sa v čase plesov a fašian-
gových zábav, ktoré onedlho vystrieda 
pôst. V tomto mesiaci máme totiž Po-
polcovú stredu, čo je začiatok pôstne-
ho obdobia. 

V období Veľkého pôstu sa má uskutočniť v živote kresťa-
na predovšetkým vnútorná premena, naše pokánie. Je to ur-
čité vnútorné umieranie, ktoré človek vyjadruje aj navonok. 

V pôstnom čase spájame svoje utrpenie s Ježišovým utr-
pením, plačeme nad svojimi hriechmi tak, ako zaplakal Pe-
ter, keď trikrát zradil svojho Pána. Sypeme si popol na hlavu 
ako biblickí ľudia, ktorí takto preukazovali opravdivé poká-
nie, aby od seba odtiahli trestajúcu Božiu ruku. Pôstny čas 
je prípravou na veľkonočné tajomstvo zmŕtvychvstalého 
Ježiša, ktorý nás svojím utrpením a smrťou oslobodil od 
večnej smrti. 

Pôstne obdobie je o nás, o našom životnom boji so zlom, 
o našej slabosti, nevládnosti, o pádoch, o našom každo-
dennom kríži. V pôste sa učíme pochopiť tajomstvo náš-
ho utrpenia pri pohľade na Ježišovo utrpenie, ktoré znášal 
z lásky k nám. 

Farár z Arsu, Ján Mária Vianney, píše: „Kríž je najučenej-
šia kniha na svete, ktorá nás vedie k samému základu našej 
viery a tá nám hovorí: Keď stojíš pred niečím temným, keď 
ťa trápi vlastné ja, keď stonáš pod ťarchou vlastnej prázdno-
ty, keď stojíš pred zdanlivo neriešiteľnými ťažkosťami, keď 
ťa trápi rozchod, sklamanie, nevera alebo neprávosť, keď ťa 
tlačí niečo zlé alebo ťažká vina, vždy stojíš pred niečím, čo 
už dávno vzal na seba, niesol a premenil Ježiš svojím krížom. 
Nech ťa čokoľvek gniavi k zemi, vždy ťa obklopuje večná lás-
ka. Preto pri pohľade na kríž nemusíš nič tajiť, nič zakrývať, 
nič skrášľovať a za nič sa vo svojom živote nemusíš hanbiť. 
Musíš mať jedno: bezhraničnú dôveru, pomocou ktorej vlo-
žíš svoje malé, úbohé, zraniteľné „ja“ do veľkého „Ty“ Ježiša 
Krista, ktorý bol za teba ukrižovaný.“ 

Využime tento pôstny čas na vlastné posvätenie, zdoko-
nalenie, pripodobnenie sa Pánu Ježišovi.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 3. februára, 

za horliteľov 5. februára 2018.
Šéfredaktor

SPEKTRUM
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miesto ich zadržiavania a únoscovia boli nútení sestry prepustiť. Všetky 
unesené ženy boli zapojené v globálnej sieti rehoľníčok bojujúcej proti ob-
chodovaniu so ženami a proti ich zotročovaniu. •

▲  Pápež František pozval 
rímskych chudobných na 
cirkusové predstavenie 

Pápež František prostredníctvom 
Úradu apoštolskej charity (Ele-
mosineria Apostolica) pozval nú-
dznych obyvateľov Ríma do cirku-
su. Predstavenie s názvom Cirkus 
solidarity sa uskutočnilo v rímskej 
časti Saxa Rubra a boli naň pozva-
né chudobné rodiny ako aj ďalšie 
osoby v núdzi ako bezdomovci, 
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šapitó s kapacitou 2100 miest dal 
k dispozícii taliansky cirkus Cir-
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cii vatikánska sanitka a mobilná 
ambulancia s lekármi a zdravot-
níkmi z  radov dobrovoľníkov. 
Tým najnúdznejším po skonče-
ní predstavenia ponúkli balíček 
so suchou večerou. Pápežský al-
mužník Mons. Konrad Krajewski 
o tomto podujatí informoval s na-
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ktoré sa niekedy zdajú byť príliš 
veľké a neprekonateľné.“ •

▲  Bazilika Santa Maria Maggiore 
v Ríme má nové ekologické 
osvetlenie 

Rímska Bazilika Santa Maria Mag-
giore dostala nové moderné a šetria-
ce osvetlenie. Slávnostne ho  inaugu-
roval španielsky kráľovský pár Juan 
Carlos I. s manželkou Sofiou. Nové 
ekologické LED osvetlenie ušetrí až 
80% energie. 
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plán vylepšenia prístupu náv-
števníkov k svojim expozíciám. 
Riaditeľka Vatikánskych múzeí 
Barbara Jatta v  rozhovore pre 
Vatikánsky rozhlas na tému pri-
pravovaných aktivít v roku 2018 
uviedla, že súčasťou zefektívne-
nia prístupu do múzeí bude aj 
otvorenie ďalšieho vchodu do 
areálu Múzeí. 
Bude sa nachádzať neďaleko sú-
časného vstupu a umožní prístup 
priamo do záhradného nádvo-
ria a  do priestorov niektorých 
zbierok. 
Medzi významnými momentmi 
očakávanými v roku 2018 spo-
menula riaditeľka múzeí napr. 
dokončenie reštaurátorských 
prác na nástennom výjave Bitky 
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vých izbách. 
Realizáciu výstavy v  Mexiku 
a  tiež predstavenie výstavy po-
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Božie Slovo prvej pôstnej ne-
dele hovorí o pokúšaní. Vi-
díme pred sebou Ježiša, ktorý 
odišiel na púšť, aby tam bol 

pokúšaný. Vlastne evanjelista Marek 
hovorí, že ho tam hnal Duch. Pokúša-
nia sú bežnou súčasťou života človeka, 
ktorý sa snaží rásť v plnení Božej vôle. 
Ba môžeme povedať, že pravidlom je: 
Čím je človek pokročilejší v duchov-
nom živote, tým viacej pokušení môže 
očakávať. Iba tí, ktorí žijú v hriechu, ne-
majú pokušenia. Niet k čomu. Čím väč-
ší hriech, tým menšia pravdepodobnosť 
pokúšania. 

Pokušenia sú myšlienky, ktoré sa 
v človeku objavia vtedy, keď sa nachá-
dza v stave vnútornej bezútešnosti (de-
zolácie), t. j. keď sa nachádza akoby na 
púšti. Sú aj iné pokušenia k hriechu, ale 
my sa tu zameriavame len na túto jed-
nu formu pokúšaní: Keď som na púšti.

Čo robiť, keď prežívame 
pokušenia?
Uvediem tu 12 zásad, ktoré duchovní 
autori uvádzajú ako rady pre tých, kto-
rí sú pokúšaní. Znova však pripomí-
nam, že tieto zásady sú platné len pre 
tých, ktorí sú v duchovnom živote už 
pokročilejší.

1. Pokušenia neskrývaj: 
Dobrou pomôckou je, keď sa o svoje po-
kušenia podelíme s človekom, ktorý nás 
je schopný pochopiť. Môže to byť spo-
vedník alebo duchovný priateľ. Ak sa 
boje tohoto typu ukrývajú, obyčajne ča-
som iba ešte viacej zosilnievajú. Človek 
v pokušeniach nesmie zostať s nimi sám. 

Ak sa budeme spoliehať na svoje vlast-
né schopnosti premôcť ich, môžeme si 
byť takmer istí, že sa postupom času 
dostaneme do vážnych problémov.

Pravdou je, že na odhalenie svojich 
pokušení pred inými treba veľa pokory. 
Ale úľava z toho pochádzajúca sa takmer 
okamžite dostaví, zvlášť vtedy ak ten, 
komu sa s nimi zdôveríme, reaguje bez 
prekvapenia a ak o nich hovorí, tak ako 
o čomsi normálnom v živote kresťanov, 
ktorí sa snažia rásť v blízkosti k Bohu. 

2. Snaž sa nájsť v pokušení lož:
„Satan je otcom lží,“ lží, ktoré sa snažia 
podminovávať ľudí tým, že ich privádza-
jú k strate odvahy alebo k pochybnos-
tiam. Často sa stane, že stačí obyčajná 
bezvýznamná vec alebo ťažkosť, a my 
začneme prežívať neúmerne veľké, ba 
priam obrovské a nebezpečné problémy. 
V našej mysli nám začnú blúdiť scenáre, 
ktoré sú jednoznačne absurdné. Človek 
potom začne mať pokušenie uveriť im 
alebo začne mať strach, že by to, čo mu 
blúdi mysľou, mohlo byť pravdou. Na-
príklad po malom všednom hriechu 
alebo nejakej drobnej nedokonalosti 
sa v ňom ozve: „Som hnilý vo svojom 
jadre,“ alebo, „som si istý, že všetci ma 
za toto zavrhnú.“ Tu by sme sa mali za 
pomoci iných snažiť vyniesť tieto myš-
lienky na povrch a lož sa snažiť odhaliť 
a vyvrátiť ju pravdou viery, ktorá pochá-
dza z Božieho zjavenia.

3. Pomenuj to:
Človek sa musí naučiť priznať si: „Som 
pokúšaný.“ Toto mu dá schopnosť 
ustúpiť pár krokov dozadu (ako keď 

sa z väčšej diaľky pozerám na obraz) 
a presne vidieť, čo sa to vlastne deje. 
Ďalším krokom by mala byť snaha po-
menovať tento druh pokušenia, dať 
mu presné meno. Je to znechutenie? 
Márnosť? Sebapochybovanie? Útek od 
nejakého záväzku, nutkanie niekoho 
z čohosi obviňovať alebo niekoho po-
sudzovať? Už samotné meno často pri-
nesie úľavu. „Veď to nie je až také zlé,“ 
povieme si. „Poznáme to. Mnoho ľudí 
prešlo cez podobné veci.“ Ak však svoje 
pokušenia necháme nejasnými a nede-
finovanými, nevedomosť človeka, ktorý 
je pokúšaný, môže spôsobiť, že pokuše-
niu udelí viac dôležitosti, než si zaslúži 
(alebo menej).

4. Choď opačným smerom:
Ak ťa pokušenie presviedča, aby si 
šiel na juh, choď na sever. Ak ťa vedie 
k strate odvahy, dôveruj v Boha a daj sa 
do toho, k čomu ťa Boh volá. Ak ťa ve-
die k pochybnostiam, ver. Ak ťa vedie 
k pýche, vyber si pokoru. A podobne.

Vždy treba ísť v pokušeniach opač-
ným smerom.

5. Neutekaj:
Robiť nejaké vážne zmeny vo chvíľach 
zúfalstva alebo vnútornej nepohody je 
vždy zlé a osudné. Je dôležité vytrvať 
v tom, kde práve som, bez ohľadu na 
to, ako zle sa momentálne cítim. Pre-
to sa rozhodni držať sa, byť pevným až 
dovtedy, kým nezakúsiš stav vnútornej 
pohody a slobody od pokušenia. Je to 
len otázka času. Než k tomu príde, je dô-
ležité vypĺňať si čas nejakým praktickým 
zamestnaním.

6. Daj súhlas ku skúške:
Problémy by sme nemali vyhľadávať 
(„neuveď nás do pokušenia!“), keď však 
už na nás prišli, mali by sme zápas s nimi 
prijať. Často sa vec stane horšou iba pre-
to, lebo človek zostane rozpoltený a ne-
rozhodný. Nauč sa povedať si: „Dobre, 
teda som pokúšaný. Toto je pre mňa čas, 
aby som bojoval. Aj Ježiš bol pokúšaný. 
Svätí boli pokúšaní. Nemal by som teda 
očakávať, že práve ja budem od pokušení 

ušetrený.“ Potom skutočnosť, že si pokú-
šaný, prijmi bez sťažností.

7. Verne vytrvaj v láske:
Pokušenia sú tiež skúškou lásky. Je ľah-
ké milovať, keď ide všetko dobre. Ale keď 
začne duť nesprávny vietor, máme poku-
šenia sa zachovať podľa vetra a ujsť. Nie-
kedy sa stane, že Ježiš náš Pán sa vzdiali 
zo zážitkov našej viery, hoci v skutočnosti 
z nášho života nikdy neodchádza. Môže 
od nás odňať pocit svojej blízkosti, a to 
pre to, aby nás to očistilo. Uvedom si, že 
ak ho miluješ, mal by si ho milovať pre 
neho samého a nie preto, aby si od neho 
dosiahol pocit pohody alebo útechy.

8. Snaž sa vidieť svetlo na konci tunela:
Čo často robí čas pokušení ešte horším, 
to je pocit, že nejestvuje žiadna cesta von, 
žiaden východ, že je tu len čistá temno-
ta. Čo nám v takýchto chvíľach pomôže 
hľadieť dopredu a tešiť sa na chvíľu úľa-
vy, je jedine viera a nádej. Povedz si teda 
v pokušení: „Toto pokušenie je len chvíľ-
kové. Keď prejde, budem na tieto chvíle 
hľadieť spätne a budem si želať, kiež by 
som bol býval v nich stál pevne.“ Keď sa 
ľudia nachádzajú dolu, potrebujú, aby im 
niekto pripomenul, že príde chvíľa, keď 
budú zasa hore.

9. Nepoddaj sa strachu:
Na tých, ktorí sú v pokušeniach, dolieha 
strach najrozličnejších druhov. Preží-
vať strach je normálne. Lenže taktikou 
nepriateľa nášho duchovného rastu je 
ohrozovať nás podobne, ako to robí pri-
viazaný pes (hlučné, zúrivé štekanie; 
vycerené zuby; naježená srsť; skákanie 
na nás) až sa necháme celkom paraly-
zovať strachom a úplne sa tomuto stra-
chu poddáme. Lenže treba si uvedomiť, 
že všetky tieto jeho praktiky sú nanič, 
pretože je priviazaný. 

Preto keď si v pokušeniach, prestaň 
hľadieť na seba a hlaď iba do Pánovej 
tváre. Pokračuj v tom až dovtedy, kým 
sa nedostaví pokoj. Pán je plný lásky voči 
tebe a nedovolí, aby sa tomu, koho milu-
je, nejakým spôsobom ublížilo.

10. Snaž sa niečoho zachytiť:
V človeku, ktorý má pokušenia, sa nie-
kde nachádza miesto, ktoré by bolo 
možné využiť ako „rukoväť“. To, čo sme 
si povedali v bode 2., že v pokušeniach 
je veľa lži, je pravdou. Lenže je pravdou 
aj to, že v tom celom sa predsa kdesi na-
chádza aj kus pravdy. Ak by tak nebolo, 
potom by útok zlého na nás nebol býval 
možný. Ak by totiž človek nemal žiadnu 
slabosť, potom by nemohol byť skúšaný 

práve týmto konkrétnym spôsobom. 
Snaž sa teda u seba identifikovať chy-
bu alebo slabosť, ktorá je pre pokušenie 
achillovou pätou. Potom sa snaž v tom-
to bode čosi viac robiť, aby si z problému 
aspoň trocha vyrástol.

11. Všimni si šablónu, podľa ktorej sa 
pokušenia v tvojom živote správajú:
Po čase sa istý druh pokušení, ktoré pra-
videlne do tvojho života vstupujú, ukáže 
vo svojej nahote. Budú mať určitý pres-
ne opakovaný postup a správanie. Snaž 
sa nad touto šablónou tohto pokušenia 
uvažovať a presne ju popísať, pretože 
ona ti jasne povie, aké praktiky by si mal 
používať vo svojom duchovnom raste, 
ktoré by ti pomohli s pokušeniami toho-
to druhu sa ľahšie vyrovnávať. Čo je pre 
teba ako konkrétnu osobu najvhodnej-
šie? Pravdou je, že pokušenia toho istého 
druhu majú tendenciu po čase oslabnúť 
a zmiznúť, čo je znakom toho, že sa hý-
beš smerom vpred. 

12. Pokušenia sú normálnymi prostried-
kami duchovného rastu:
Sú znakom toho, že duchovne žiješ. Bez 
pokušení má človek tendenciu stáť na 
mieste, ba dokonca začať úplne stagno-
vať. Obrazy zápasu (konflikt, vojna, boj) 
proti nepriateľom sú veľmi užitočné pre 
tých, ktorí upadajú do pokušení. Pre člo-
veka, ktorý chce rásť, je nevyhnutné, aby 
pozbieral svoju duchovnú energiu, aby 
vynaložil námahu, aby zhromažďoval 
svoje dosiaľ nepoužívané sily k tomu, 
aby reagoval na nové výzvy od Pána 
a aby sa k Pánovi stále obracal v poko-
re. A aby si vždy a stále uvedomoval, že 
ho potrebuje. A aby na sebe ukázal, že 
bezpodmienečne dôveruje v jeho mi-
losť, v jeho milosrdenstvo a v jeho ver-
nú lásku.

Nech nám Pán, ktorý bol dnes po-
kúšaný, pretože bol bez hriechu (a pri-
pomínam, čo sme si už povedali: čím 
svätejší život, tým väčšie pokušenia), 
pomôže prijímať pokušenia v našom 
živote s pokojom a s pocitom, že cez ne 
napredujeme na ceste k nemu.  •

Ako bojovať 
s pokušeniami?

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD
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Božie Slovo prvej pôstnej ne-
dele hovorí o pokúšaní. Vi-
díme pred sebou Ježiša, ktorý 
odišiel na púšť, aby tam bol 

pokúšaný. Vlastne evanjelista Marek 
hovorí, že ho tam hnal Duch. Pokúša-
nia sú bežnou súčasťou života človeka, 
ktorý sa snaží rásť v plnení Božej vôle. 
Ba môžeme povedať, že pravidlom je: 
Čím je človek pokročilejší v duchov-
nom živote, tým viacej pokušení môže 
očakávať. Iba tí, ktorí žijú v hriechu, ne-
majú pokušenia. Niet k čomu. Čím väč-
ší hriech, tým menšia pravdepodobnosť 
pokúšania. 

Pokušenia sú myšlienky, ktoré sa 
v človeku objavia vtedy, keď sa nachá-
dza v stave vnútornej bezútešnosti (de-
zolácie), t. j. keď sa nachádza akoby na 
púšti. Sú aj iné pokušenia k hriechu, ale 
my sa tu zameriavame len na túto jed-
nu formu pokúšaní: Keď som na púšti.

Čo robiť, keď prežívame 
pokušenia?
Uvediem tu 12 zásad, ktoré duchovní 
autori uvádzajú ako rady pre tých, kto-
rí sú pokúšaní. Znova však pripomí-
nam, že tieto zásady sú platné len pre 
tých, ktorí sú v duchovnom živote už 
pokročilejší.

1. Pokušenia neskrývaj: 
Dobrou pomôckou je, keď sa o svoje po-
kušenia podelíme s človekom, ktorý nás 
je schopný pochopiť. Môže to byť spo-
vedník alebo duchovný priateľ. Ak sa 
boje tohoto typu ukrývajú, obyčajne ča-
som iba ešte viacej zosilnievajú. Človek 
v pokušeniach nesmie zostať s nimi sám. 

Ak sa budeme spoliehať na svoje vlast-
né schopnosti premôcť ich, môžeme si 
byť takmer istí, že sa postupom času 
dostaneme do vážnych problémov.

Pravdou je, že na odhalenie svojich 
pokušení pred inými treba veľa pokory. 
Ale úľava z toho pochádzajúca sa takmer 
okamžite dostaví, zvlášť vtedy ak ten, 
komu sa s nimi zdôveríme, reaguje bez 
prekvapenia a ak o nich hovorí, tak ako 
o čomsi normálnom v živote kresťanov, 
ktorí sa snažia rásť v blízkosti k Bohu. 

2. Snaž sa nájsť v pokušení lož:
„Satan je otcom lží,“ lží, ktoré sa snažia 
podminovávať ľudí tým, že ich privádza-
jú k strate odvahy alebo k pochybnos-
tiam. Často sa stane, že stačí obyčajná 
bezvýznamná vec alebo ťažkosť, a my 
začneme prežívať neúmerne veľké, ba 
priam obrovské a nebezpečné problémy. 
V našej mysli nám začnú blúdiť scenáre, 
ktoré sú jednoznačne absurdné. Človek 
potom začne mať pokušenie uveriť im 
alebo začne mať strach, že by to, čo mu 
blúdi mysľou, mohlo byť pravdou. Na-
príklad po malom všednom hriechu 
alebo nejakej drobnej nedokonalosti 
sa v ňom ozve: „Som hnilý vo svojom 
jadre,“ alebo, „som si istý, že všetci ma 
za toto zavrhnú.“ Tu by sme sa mali za 
pomoci iných snažiť vyniesť tieto myš-
lienky na povrch a lož sa snažiť odhaliť 
a vyvrátiť ju pravdou viery, ktorá pochá-
dza z Božieho zjavenia.

3. Pomenuj to:
Človek sa musí naučiť priznať si: „Som 
pokúšaný.“ Toto mu dá schopnosť 
ustúpiť pár krokov dozadu (ako keď 

sa z väčšej diaľky pozerám na obraz) 
a presne vidieť, čo sa to vlastne deje. 
Ďalším krokom by mala byť snaha po-
menovať tento druh pokušenia, dať 
mu presné meno. Je to znechutenie? 
Márnosť? Sebapochybovanie? Útek od 
nejakého záväzku, nutkanie niekoho 
z čohosi obviňovať alebo niekoho po-
sudzovať? Už samotné meno často pri-
nesie úľavu. „Veď to nie je až také zlé,“ 
povieme si. „Poznáme to. Mnoho ľudí 
prešlo cez podobné veci.“ Ak však svoje 
pokušenia necháme nejasnými a nede-
finovanými, nevedomosť človeka, ktorý 
je pokúšaný, môže spôsobiť, že pokuše-
niu udelí viac dôležitosti, než si zaslúži 
(alebo menej).

4. Choď opačným smerom:
Ak ťa pokušenie presviedča, aby si 
šiel na juh, choď na sever. Ak ťa vedie 
k strate odvahy, dôveruj v Boha a daj sa 
do toho, k čomu ťa Boh volá. Ak ťa ve-
die k pochybnostiam, ver. Ak ťa vedie 
k pýche, vyber si pokoru. A podobne.

Vždy treba ísť v pokušeniach opač-
ným smerom.

5. Neutekaj:
Robiť nejaké vážne zmeny vo chvíľach 
zúfalstva alebo vnútornej nepohody je 
vždy zlé a osudné. Je dôležité vytrvať 
v tom, kde práve som, bez ohľadu na 
to, ako zle sa momentálne cítim. Pre-
to sa rozhodni držať sa, byť pevným až 
dovtedy, kým nezakúsiš stav vnútornej 
pohody a slobody od pokušenia. Je to 
len otázka času. Než k tomu príde, je dô-
ležité vypĺňať si čas nejakým praktickým 
zamestnaním.

6. Daj súhlas ku skúške:
Problémy by sme nemali vyhľadávať 
(„neuveď nás do pokušenia!“), keď však 
už na nás prišli, mali by sme zápas s nimi 
prijať. Často sa vec stane horšou iba pre-
to, lebo človek zostane rozpoltený a ne-
rozhodný. Nauč sa povedať si: „Dobre, 
teda som pokúšaný. Toto je pre mňa čas, 
aby som bojoval. Aj Ježiš bol pokúšaný. 
Svätí boli pokúšaní. Nemal by som teda 
očakávať, že práve ja budem od pokušení 

ušetrený.“ Potom skutočnosť, že si pokú-
šaný, prijmi bez sťažností.

7. Verne vytrvaj v láske:
Pokušenia sú tiež skúškou lásky. Je ľah-
ké milovať, keď ide všetko dobre. Ale keď 
začne duť nesprávny vietor, máme poku-
šenia sa zachovať podľa vetra a ujsť. Nie-
kedy sa stane, že Ježiš náš Pán sa vzdiali 
zo zážitkov našej viery, hoci v skutočnosti 
z nášho života nikdy neodchádza. Môže 
od nás odňať pocit svojej blízkosti, a to 
pre to, aby nás to očistilo. Uvedom si, že 
ak ho miluješ, mal by si ho milovať pre 
neho samého a nie preto, aby si od neho 
dosiahol pocit pohody alebo útechy.

8. Snaž sa vidieť svetlo na konci tunela:
Čo často robí čas pokušení ešte horším, 
to je pocit, že nejestvuje žiadna cesta von, 
žiaden východ, že je tu len čistá temno-
ta. Čo nám v takýchto chvíľach pomôže 
hľadieť dopredu a tešiť sa na chvíľu úľa-
vy, je jedine viera a nádej. Povedz si teda 
v pokušení: „Toto pokušenie je len chvíľ-
kové. Keď prejde, budem na tieto chvíle 
hľadieť spätne a budem si želať, kiež by 
som bol býval v nich stál pevne.“ Keď sa 
ľudia nachádzajú dolu, potrebujú, aby im 
niekto pripomenul, že príde chvíľa, keď 
budú zasa hore.

9. Nepoddaj sa strachu:
Na tých, ktorí sú v pokušeniach, dolieha 
strach najrozličnejších druhov. Preží-
vať strach je normálne. Lenže taktikou 
nepriateľa nášho duchovného rastu je 
ohrozovať nás podobne, ako to robí pri-
viazaný pes (hlučné, zúrivé štekanie; 
vycerené zuby; naježená srsť; skákanie 
na nás) až sa necháme celkom paraly-
zovať strachom a úplne sa tomuto stra-
chu poddáme. Lenže treba si uvedomiť, 
že všetky tieto jeho praktiky sú nanič, 
pretože je priviazaný. 

Preto keď si v pokušeniach, prestaň 
hľadieť na seba a hlaď iba do Pánovej 
tváre. Pokračuj v tom až dovtedy, kým 
sa nedostaví pokoj. Pán je plný lásky voči 
tebe a nedovolí, aby sa tomu, koho milu-
je, nejakým spôsobom ublížilo.

10. Snaž sa niečoho zachytiť:
V človeku, ktorý má pokušenia, sa nie-
kde nachádza miesto, ktoré by bolo 
možné využiť ako „rukoväť“. To, čo sme 
si povedali v bode 2., že v pokušeniach 
je veľa lži, je pravdou. Lenže je pravdou 
aj to, že v tom celom sa predsa kdesi na-
chádza aj kus pravdy. Ak by tak nebolo, 
potom by útok zlého na nás nebol býval 
možný. Ak by totiž človek nemal žiadnu 
slabosť, potom by nemohol byť skúšaný 

práve týmto konkrétnym spôsobom. 
Snaž sa teda u seba identifikovať chy-
bu alebo slabosť, ktorá je pre pokušenie 
achillovou pätou. Potom sa snaž v tom-
to bode čosi viac robiť, aby si z problému 
aspoň trocha vyrástol.

11. Všimni si šablónu, podľa ktorej sa 
pokušenia v tvojom živote správajú:
Po čase sa istý druh pokušení, ktoré pra-
videlne do tvojho života vstupujú, ukáže 
vo svojej nahote. Budú mať určitý pres-
ne opakovaný postup a správanie. Snaž 
sa nad touto šablónou tohto pokušenia 
uvažovať a presne ju popísať, pretože 
ona ti jasne povie, aké praktiky by si mal 
používať vo svojom duchovnom raste, 
ktoré by ti pomohli s pokušeniami toho-
to druhu sa ľahšie vyrovnávať. Čo je pre 
teba ako konkrétnu osobu najvhodnej-
šie? Pravdou je, že pokušenia toho istého 
druhu majú tendenciu po čase oslabnúť 
a zmiznúť, čo je znakom toho, že sa hý-
beš smerom vpred. 

12. Pokušenia sú normálnymi prostried-
kami duchovného rastu:
Sú znakom toho, že duchovne žiješ. Bez 
pokušení má človek tendenciu stáť na 
mieste, ba dokonca začať úplne stagno-
vať. Obrazy zápasu (konflikt, vojna, boj) 
proti nepriateľom sú veľmi užitočné pre 
tých, ktorí upadajú do pokušení. Pre člo-
veka, ktorý chce rásť, je nevyhnutné, aby 
pozbieral svoju duchovnú energiu, aby 
vynaložil námahu, aby zhromažďoval 
svoje dosiaľ nepoužívané sily k tomu, 
aby reagoval na nové výzvy od Pána 
a aby sa k Pánovi stále obracal v poko-
re. A aby si vždy a stále uvedomoval, že 
ho potrebuje. A aby na sebe ukázal, že 
bezpodmienečne dôveruje v jeho mi-
losť, v jeho milosrdenstvo a v jeho ver-
nú lásku.

Nech nám Pán, ktorý bol dnes po-
kúšaný, pretože bol bez hriechu (a pri-
pomínam, čo sme si už povedali: čím 
svätejší život, tým väčšie pokušenia), 
pomôže prijímať pokušenia v našom 
živote s pokojom a s pocitom, že cez ne 
napredujeme na ceste k nemu.  •

Ako bojovať 
s pokušeniami?

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD
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UDALOSTI 
február 2018

2. február
Sviatok Obetovania Pána, 
Hromnice; Medzinárodný deň 
zasväteného života;

3. február
Výročie úmrtia blahoslavenej 
Márie Heleny Stollenwerk SSpSAP, 
spoluzakladateľky Misijnej 
kongregácie Služobníc Ducha 
Svätého (SSpS) (1900); 
sv. Blažej, biskup a mučeník;

11. február
Preblahoslavená Panna Mária 
Lurdská; Svetový deň chorých;

14. február
Popolcová streda – začiatok 
pôstneho obdobia;

25. február
Výročie úmrtia Márie 
Michaely Adolfíny Tönnies, 
spoluzakladateľky a prvej 
predstavenej kongregácie 
Služobníc Ducha Svätého 
ustavičnej poklony (SSpS AP);

21., 23. a 24. február
Jarné kántrové dni; obsah 
kántrových dní: Príprava  
na pokánie a na sviatosť 
zmierenia a činorodá láska 
k blížnemu.

◆ ◆ ◆

Úmysel apoštolátu modlitby  
na mesiac február: 
Za tých, ktorí majú politickú, 
ekonomickú alebo duchovnú moc, 
aby sa nedali ovládať korupciou.

Udalosti
▲ V Číne sa rozlúčili s dvoma  
biskupmi, ktorí dosvedčili vernosť 
utrpením

Čína sa rozlúčila s dvoma biskupmi, 
ktorí počas vykonávania svojho neľah-
kého úradu podstúpili mnoho utrpe-
nia pre vieru. Sú nimi 96-ročný Mons. 
Lukáš Li Jingfeng, biskup Fenxiangu, 
ktorý 20 rokov vykonával nútené práce 
a 89-ročný Mons. Matej Yü Chengxin, 
emeritný koadjútor Hanzhongu, kto-
rý bol ešte ako seminarista dlhodobo 
v domácom väzení a poslaný na nútené 
práce. Vysvätený za kňaza bol až po ob-
novení náboženského života v krajine, 
vo svojich 53 rokoch.

Mons. Lukáš Li Jingfeng
Zomrel 17. novembra uplynulého roku 
vo veku 96 rokov po ťažkej chorobe. 
Narodil sa v roku 1921 v oblasti Gao-
lingu provincie Shaanxi [čítaj Šen-si] 
v  centre kontinentálnej Číny v  rodi-
ne s dlhou katolíckou tradíciou, ktorá 
mala spolu osem detí. Za kňaza bol vy-
svätený v roku 1947. Vyučoval v diecéz-
nom seminári, ktorý päť rokov viedol 
ako rektor, pričom súčasne pôsobil aj 
ako kancelár. V roku 1959 bol zatknu-
tý ako oponent takzvaného „Hnutia 

Mons. Lukáš Li Jingfeng vždy s pev-
nosťou bránil vieroučné princípy Kato-
líckej cirkvi, stavajúc sa proti nenáleži-
tému miešaniu politiky do cirkevných 
otázok, pričom bol otvorený dialógu. 
V pamäti veriacich a kňazov Číny zo-
stane ako biskup verný Svätému Otcovi 
aj v ťažkých chvíľach skúšok, ktorý sa 
neúnavne nasadzoval v službe miest-
nej Cirkvi.

Pohrebné obrady Mons. Li Jingfen-
ga sa konali 25. novembra, pričom jeho 
pozostatky boli uložené v  katedrále 
Fengxiangu. Táto diecéza má dnes pri-
bližne 23-tisíc veriacich, 40 kňazov, 20 
rehoľníkov z radov františkánov a pri-
bližne sto rehoľníčok.

Mons. Matej Yü Chengxin
Čína sa na sklonku roka rozlúčila aj 
s ďalším biskupom, 89-ročným Mons. 
Matejom Yü Chengxinom, emeritným 
biskupom koadjútorom Hanzhongu 
v  provincii Shaanxi (v  srdci konti-
nentálnej Číny), ktorý bol už dlhší čas 
chorý.

Narodil sa v roku 1928 v oblasti Han-
tai provincie Shaanxi v horlivej katolíc-
kej rodine. Aj ďalší dvaja jeho súroden-
ci boli zasvätení Pánovi: starší brat bol 
biskupom diecézy Hanzhong a zomrel 
v roku 2009. Ich jediná sestra sa stala 
rehoľníčkou.

V roku 1958 tzv. „Hnutie troch au-
tonómií“ uzavrelo seminár, v ktorom 

bol Matej Yü Chengxin ako bohoslo-
vec v druhom ročníku. Počas kultúr-
nej revolúcie bol prinútený k domá-
cemu väzeniu a neskôr bol poslaný na 
nútené práce. Vysvätený za kňaza bol 
až vo svojich 53 rokoch, po obnove-
ní náboženského života v Číne v roku 
1981. O osem rokov neskôr, v r. 1989, 
bol konsekrovaný za biskupa koadjú-
tora diecézy Hanzhong.

Mons. Yü Chengxin kvôli zmiere-
niu a jednote svojej diecézy nikdy ne-
vykonával svoju biskupskú službu, ale 
po celý čas pôsobil ako jednoduchý 
kňaz obetujúc svoje utrpenie za miest-
nu Cirkev.

V roku 2007 ho postihla mozgová 
príhoda, po ktorej zostal invalidom. 
Jeho pohrebné obrady sa konali 12. de-
cembra uplynulého roku. Diecéza Han-
zhong má dnes približne 43-tisíc ve-
riacich, približne 40 kňazov a pôsobia 
v nej dve ženské rehoľné kongregácie. •

▾ Kardinál Amato bilancuje: V roku 
2017 pribudlo 37 nových svätých

V uplynulom roku bolo svätorečených 
spolu 37 osôb, z ktorých 30 je mučení-
kov a 7 vyznávačov. Uviedol to kardi-
nál Angelo Amato, ktorý bilancoval 
uplynulý rok z hľadiska aktivít organi-
zovaných Kongregáciou pre kauzy svä-
tých, ktorej je prefektom. Príležitosťou 
podeliť sa so zaujímavými štatistikami 

bolo slávnostné otvorenie odborné-
ho kurzu dikastéria v pondelok 8. ja-
nuára na pôde Pápežskej Urbanovej 
univerzity.

V roku 2017 sa podľa slov kard. 
Amata uskutočnili dve slávnosti svä-
torečenia a 19 ceremónií blahoreče-
nia. Slávnosti svätorečenia sa kona-
li 13. mája vo Fatime a 15. októbra 
v  Ríme. Medzi novými svätcami 
nachádzame Portugalcov, Brazílča-
nov, Mexičanov, Španielov a Talia-
nov. Okrem Slovenska, ktoré dostalo 
bl. Titusa Zemana, sa blahoreče-
nia v uplynulom roku uskutočnili 
aj v Argentíne, Brazílii, Kolumbii, 
Japonsku, Indii, Írsku, Taliansku, 
Litve, Španielsku a USA.

Kardinál Amato pripomenul, 
že vlani došlo k  dvom dôležitým 
úpravám procedúr Kongregácie pre 
kauzy svätých. Bolo vydané inovač-
né motu proprio pápeža Františ-
ka Maiorem hac dilectionem z 11. 
júla, ktorým Cirkev oficiálne uzna-
la za samostatný dôvod blahoreče-
nia „obetovanie života z lásky“. Ide 
o tretiu cestu vedúcu k blahoreče-
niu popri mučeníctve a hrdinských 
cnostiach. 

Ďalším novým dokumentom 
z dielne Kongregácie je inštrukcia 
o relikviách v Cirkvi, ktorá bola zve-
rejnená 17. decembra. •

troch autonómií“ a následne posla-
ný na nútené práce, ktoré vykonával 
dvadsať rokov.

V roku 1980, rok po prepuste-
ní na slobodu, bol Mons. Lukáš Li 
Jingfeng vysvätený za biskupa ko-
adjutóra Fengxiangu a po smrti die-
cézneho biskupa v roku 1983 sa stal 
ordinárom. V roku 2004 bol čínskou 
vládou uznaný za oficiálneho bisku-
pa Fengxiangu a to bez toho, aby sa 
pridal ku Vlasteneckému združe-
niu katolíkov. V roku 2005 ho pápež 
Benedikt XVI. rovnako ako ďalších 
biskupov Číny pozval do Vatikánu, 
aby sa zúčastnil na Synode biskupov 
o Eucharistii, avšak nedostal autori-
záciu od vládnych autorít.
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február 2018
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◆ ◆ ◆
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Tak letí čas...
 Text:  Z listu misionára pátra Michala Vrtáka SVD

 Foto: Archív SVD

Zašli sme spoločne k hrobu náš-
ho spolubrata Juanita, prvé-
ho verbistu pochovaného na 
Kube, ktorý zomrel pred ne-

celými dvoma rokmi. Keďže momen-
tálne nemáme žiadne vlastné hrobové 
miesta, sú jeho ostatky dočasne ulože-
né v hroboch, kam pochovávajú die-
céznych kňazov s  malou prenosnou 
kamennou tabuľkou s jeho menom. Po 
uplynutí dvoch rokov sa zvyknú pre-
miestniť do menších hrobov alebo hro-
biek, kam možno umiestniť niekoľko 
urien s kosťami alebo popolom. A tak 
veľké, menšie i malé hrobky lemujú uli-
ce cintorína a neraz človek narazí aj na 
svojské hroby. Toto miesto je dokonca 
ponúkané turistom ako fakultatívny 

výlet, takže naplnenie obsahu zvolania 
„odpočívaj v pokoji“ je tu málo prav-
depodobné… 

Keď sme sa vracali z cintorína, pri 
bráne nás zastavila polícia a prehľadali 
nám auto. Najskôr mi to prišlo absurd-
né, veď čo by sme asi tak odtiaľ brali, 
potom mi zišlo na um, že je tu celkom 
dobrý zdroj kameňa na stavbu a mate-
riálu tohto druhu je tu akútny nedosta-
tok, ale spolubrat mi vysvetlil, že je to 
kvôli kostiam. Tak som sa spýtal, či je 
bežné, aby si ľudia len tak brali domov 
kosti svojich zosnulých príbuzných, na 
čo sa zasmial a povedal, že nejde o prí-
buzných, ale o vykrádačov hrobov, kto-
rí ľudské kosti používajú na šamanské 
a santeristické rituály. 

Ľudské kosti tu tak majú pomaly 
vyššiu cenu ako živý človek. Tak, a som 
opäť o niečo múdrejší.

Hodová slávnosť
Svätá Lucia je na Kube dosť populárna. 
Nie tak ako Lazár, Mária alebo Barbo-
ra, ale má svoj veľký fanklub. Viem, že 
niekomu by sa to mohlo zdať neúcti-
vé nazývať veriacich fanklubom, ale 
ono tých katolíckych veriacich zase 
až tak nevidieť, skôr stretnete uctieva-
čov, ktorí s Katolíckou cirkvou nech-
cú mať takmer nič, ale spojením via-
cerých vyznaní a množstva povier sa 
vytvorila aj hierarchia svätých, ktorí 
sú Cirkvou uznaní a majú svoje pa-

mätné dni, a  ktorých títo uctievači 
a sekty vyhľadávajú. No a hody sú jed-
ným takýmto dňom, kedy sa zídu ľu-
dia zo široka-ďaleka, aby vykonali púť 
a obetovali čosi svätému, od ktorého na 
oplátku požadujú zázrak. Alebo aby sa 
im niečo splnilo a oni za to sľúbili uctiť 
si toho-ktorého svätca. 

Najpopulárnejšie sviatky
Medzi najpopulárnejšie sviatky patrí 
17. december, kedy si v  Katolíckej 
cirkvi pripomíname sv. Lazára. Sek-
ty tu na Kube to však vnímajú trochu 
inak a najmä santeri, ktorých máme 
hneď oproti fare. Trochu predbieham, 

ale keby ste sa strácali, pokojne si to 
prečítajte ešte raz. Santeri v tento deň/
večer rozozvučia svoje bubny, takže 
osoba v blízkosti piatich blokov môže 
zabudnúť na pokojný spánok. Už od 
rána sa pripravujú na večernú fiestu. 
Len tá malá komunita santerov, čo sa tu 
schádza, zabila oproti v garáži 10 slie-
pok a tri kozľatá. Prílev cudzích ľudí 
v deň slávnosti bol zrejmý. 

V našom kostole predchádzali sviat-
ku sv. Lucie tri dni prípravy, kedy sa 
slávila svätá omša i s katechézami, aby 
sme sa tak lepšie pripravili. Zúčast-
ňovalo sa tak do 20 ľudí z  farnosti. 
Väčšina z nich prišla v stredu (v deň 

slávnosti) na rannú svätú omšu, lebo 
večer sa im to zdalo neskoro, keďže už 
o šiestej je tma a oni sú to už ľudia po 
sedemdesiatke. 

Na večerný sprievod, ktorý musel 
páter Paco mimochodom vybavovať 2 
a pol mesiaca dopredu, aby sme mohli 
prejsť štyrmi rozbitými ulicami oko-
lo kostola, tak prišli skôr mladší ľudia 
z oboch farností, ktoré Paco spravu-
je. (Do druhej farnosti Kalvária patrí 
ešte vzdialenejšia komunita Ciudad 
Jardín, kde majú taktiež svoj kostol, 
mimochodom zasvätený Panne Márii 
Fatimskej, to nebude náhoda. :-) Pre 
tých, ktorí to doteraz nevedeli, tak na 

sviatok Panny z Fatimy mi môžete po-
sielať blahoželania k narodeninám :-) 
alebo si aspoň spomenúť v modlitbe). 

Ale zase odbieham. Takže vybaviť 
procesiu na Kube nie je žiadna „sran-
da“ (len tak medzi rečou, ak sa u nás 
niekomu zdá systém príliš byrokratic-
ký, mal by sa sem na pol roka presťa-
hovať). Keď už mal Paco všetky povo-
lenia, ktoré potreboval, ohlásila sa mu 
vedúca odboru pre náboženské otáz-
ky z tejto štvrte, ktorá tu zastupuje je-
dinú stranu… tú svoju… ale oficiálne 
komunistickú, s tým, že si chce s Pa-
com tú trasu prejsť a porozprávať sa. 
Dohodli si deň a to, že sa zastaví doo-
beda. Tak Paco zrušil stretnutia, kto-
ré mal na ten deň naplánované a pani 
neprišla. Nezavolala, ani sa nijako ne-
mala potrebu ospravedlniť, ale zjavila 
sa v deň osláv v čase, kedy bolo najviac 
roboty a  čuduj sa svete práve vtedy, 
keď si Paco našiel 5 minút na to, aby sa 
šiel najesť. A tak sa bolo treba postarať 
o hosťa, pohostiť, vypočuť obavy o prí-
padnom rušení susedov atď. Potom čo 
sa občerstvila a pochutnala na dezerte, 
pridala ešte pár hesiel, aká je STRANA 
dobrá, že nám toto umožňuje, a aby 
sme na to pamätali a pobrala sa skôr, 
ako ju Paco stihol vziať na prechádz-
ku po trase... 

* * *

Nech Vám Kristovo svetlo vždy svie-
ti a nech Vás jeho Slovo sprevádza po 
všetky dni.

Vyprosujem Vám od Trojjediného 
Boha milosťou naplnené dni nového 
roka 2018.  •

• Slávnostná procesia v uliciach Havany  
vo farnosti, ktorú spravujú verbisti 

• Verbisti na hrobe spolubrata SVD  
na cintoríne v Havane

V chladnom počasí (21-23 °C) zastihli našu farnosť prípravy 
na hody (farnosť sv. Lucie) a taktiež vianočná novéna.  
No ešte predtým chcem spomenúť návštevu cintorína 
v Havane. Je to také malé mesto v meste, a to doslova,  
keďže hlavná cesta na cintoríne je štvorprúdová …
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tálne nemáme žiadne vlastné hrobové 
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výlet, takže naplnenie obsahu zvolania 
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né, veď čo by sme asi tak odtiaľ brali, 
potom mi zišlo na um, že je tu celkom 
dobrý zdroj kameňa na stavbu a mate-
riálu tohto druhu je tu akútny nedosta-
tok, ale spolubrat mi vysvetlil, že je to 
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čo sa zasmial a povedal, že nejde o prí-
buzných, ale o vykrádačov hrobov, kto-
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ono tých katolíckych veriacich zase 
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sú Cirkvou uznaní a majú svoje pa-

mätné dni, a  ktorých títo uctievači 
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a obetovali čosi svätému, od ktorého na 
oplátku požadujú zázrak. Alebo aby sa 
im niečo splnilo a oni za to sľúbili uctiť 
si toho-ktorého svätca. 

Najpopulárnejšie sviatky
Medzi najpopulárnejšie sviatky patrí 
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cirkvi pripomíname sv. Lazára. Sek-
ty tu na Kube to však vnímajú trochu 
inak a najmä santeri, ktorých máme 
hneď oproti fare. Trochu predbieham, 

ale keby ste sa strácali, pokojne si to 
prečítajte ešte raz. Santeri v tento deň/
večer rozozvučia svoje bubny, takže 
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rána sa pripravujú na večernú fiestu. 
Len tá malá komunita santerov, čo sa tu 
schádza, zabila oproti v garáži 10 slie-
pok a tri kozľatá. Prílev cudzích ľudí 
v deň slávnosti bol zrejmý. 

V našom kostole predchádzali sviat-
ku sv. Lucie tri dni prípravy, kedy sa 
slávila svätá omša i s katechézami, aby 
sme sa tak lepšie pripravili. Zúčast-
ňovalo sa tak do 20 ľudí z  farnosti. 
Väčšina z nich prišla v stredu (v deň 

slávnosti) na rannú svätú omšu, lebo 
večer sa im to zdalo neskoro, keďže už 
o šiestej je tma a oni sú to už ľudia po 
sedemdesiatke. 

Na večerný sprievod, ktorý musel 
páter Paco mimochodom vybavovať 2 
a pol mesiaca dopredu, aby sme mohli 
prejsť štyrmi rozbitými ulicami oko-
lo kostola, tak prišli skôr mladší ľudia 
z oboch farností, ktoré Paco spravu-
je. (Do druhej farnosti Kalvária patrí 
ešte vzdialenejšia komunita Ciudad 
Jardín, kde majú taktiež svoj kostol, 
mimochodom zasvätený Panne Márii 
Fatimskej, to nebude náhoda. :-) Pre 
tých, ktorí to doteraz nevedeli, tak na 

sviatok Panny z Fatimy mi môžete po-
sielať blahoželania k narodeninám :-) 
alebo si aspoň spomenúť v modlitbe). 

Ale zase odbieham. Takže vybaviť 
procesiu na Kube nie je žiadna „sran-
da“ (len tak medzi rečou, ak sa u nás 
niekomu zdá systém príliš byrokratic-
ký, mal by sa sem na pol roka presťa-
hovať). Keď už mal Paco všetky povo-
lenia, ktoré potreboval, ohlásila sa mu 
vedúca odboru pre náboženské otáz-
ky z tejto štvrte, ktorá tu zastupuje je-
dinú stranu… tú svoju… ale oficiálne 
komunistickú, s tým, že si chce s Pa-
com tú trasu prejsť a porozprávať sa. 
Dohodli si deň a to, že sa zastaví doo-
beda. Tak Paco zrušil stretnutia, kto-
ré mal na ten deň naplánované a pani 
neprišla. Nezavolala, ani sa nijako ne-
mala potrebu ospravedlniť, ale zjavila 
sa v deň osláv v čase, kedy bolo najviac 
roboty a  čuduj sa svete práve vtedy, 
keď si Paco našiel 5 minút na to, aby sa 
šiel najesť. A tak sa bolo treba postarať 
o hosťa, pohostiť, vypočuť obavy o prí-
padnom rušení susedov atď. Potom čo 
sa občerstvila a pochutnala na dezerte, 
pridala ešte pár hesiel, aká je STRANA 
dobrá, že nám toto umožňuje, a aby 
sme na to pamätali a pobrala sa skôr, 
ako ju Paco stihol vziať na prechádz-
ku po trase... 

* * *

Nech Vám Kristovo svetlo vždy svie-
ti a nech Vás jeho Slovo sprevádza po 
všetky dni.

Vyprosujem Vám od Trojjediného 
Boha milosťou naplnené dni nového 
roka 2018.  •

• Slávnostná procesia v uliciach Havany  
vo farnosti, ktorú spravujú verbisti 

• Verbisti na hrobe spolubrata SVD  
na cintoríne v Havane

V chladnom počasí (21-23 °C) zastihli našu farnosť prípravy 
na hody (farnosť sv. Lucie) a taktiež vianočná novéna.  
No ešte predtým chcem spomenúť návštevu cintorína 
v Havane. Je to také malé mesto v meste, a to doslova,  
keďže hlavná cesta na cintoríne je štvorprúdová …
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Ako vznikla myšlienka postaviť v Ar-
changeľsku kostol – kaplnku?
V lete 2009 ma predstavený našej régie 
„Ural“ oboznámil so situáciou v Ar-
changeľsku. Bol som vtedy správcom 
farnosti vo Vologde, ktorá je od Ar-
changeľska vdialená asi 650 km. Náš 
arcibiskup v  Moskve už rok hľadal 
kňaza pre Archangeľsk. V lete 2009 sa 
tam situácia stala kritická, lebo poľský 
kňaz, ktorý dovtedy spravoval farnosť, 
musel z Ruska odísť a  farnosť ostala 
bez kňaza. Tak na prosbu arcibiskupa 
som si k Vologde „pribral“ aj Archan-
geľsk. Po dvoch rokoch ma z Vologdy 
uvoľnili a celkom som sa presťahoval 
do Archangeľska, čím som sa stal naj-
severnejším verbistom na celom svete.

Katolícku farnosť v Archangeľsku za-
loženú v polovici 19. st. obnovil  r. 1994 
poľský kňaz Kryštof Požarsky a odvte-
dy funguje dodnes. Avšak nemala svo-
ju kaplnku alebo kostol, lebo drevený 
kostol z konca 19. st. podľahol zničeniu 
počas sovietskej vlády. Farnosť sa stretá-
vala na sv. omši v prenajatých sálach kul-
túrnych domov a podobných priesto-
roch. Z nutnosti vlastného liturgického 
priestoru vznikla potreba znovu postaviť 

svoj kostol. Pred mojim príchodom do 
Archangeľska bol rozpracovaný projekt 
na kostolík, pre ktorý mesto udelilo po-
zemok podľa najlepších miestnych tra-
dícií na nábreží rieky Severná Dvina. 
Skončil však nakoniec bez stavebného 
povolenia a nedostatku peňazí. Bolo tre-
ba čím skôr riešiť situáciu, aby sa po ča-
soch útlaku náboženstva za socializmu 
ťažko obnovená farnosť znova neroztra-
tila. Po odmietnutí vydať stavebné po-
volenie na hotový projekt kostolíka som 
začal hľadať nejakú budovu – domček, 
ktorý by sa dal rýchlo prerobiť na kapln-
ku, ale nič vhodného sa  nenašlo. Ostala 
teda iba možnosť niečo si postaviť. Pre 
neúspech s projektom kostolíka som 
prišiel s myšlienkou postaviť pastorač-
né centrum s kaplnkou podľa trochu 
skromnejšieho projektu. Odobril mi ho 
náš arcibiskup a po dlhom čakaní sme 
dostali aj stavebné povolenie od mesta. 

Aká je v Archangeľsku komunita kres-
ťanov – katolíkov?
Mesto bolo založené dekrétom ruské-
ho cára roku 1584 ako námorný prí-
stav Ruskej impérie na delte rieky Se-
verná Dvina asi 25 km od miesta, kde 

sa vlieva do Bieleho mora. Jeho nebes-
kým patrónom bol Archanjel Michal, 
preto sa dávnejšie aj volalo Archangel 
gorod – Archanjelské mesto. Ako prí-
stavné mesto otvorené námorníkom 
z rôznych krajín bolo vždy veľmi pes-
tré a  rôznorodé. Tak tu nachádzame 
okrem pravoslávnych cerkví  ruského 
obyvateľstva aj nemeckú „kirchu“, aj 
anglikánsky kostol – modlitebný dom,  
v minulosti nechýbala ani kaplnka poľ-
ských katolíkov fungujúca od r. 1835.  
Po jej zhorení postavili si Poliaci nový 
drevený kostolík r. 1895, ktorý slúžil až 
do jeho zatvorenia boľševikmi r. 1930 
a  rozohnania katolíckej farnosti. Pri 
znovuobnovení farnosti hrali teda veľ-
kú úlohu tradície poľskych katolíkov, 
pričom to už neboli priamo Poliaci, ale 
ich potomci žijúci desaťročia v bývalom 
Sovietskom zväze, prevažne z Ukrajiny, 
Bieloruska a pobaltských štátov Litvy 
a Lotyšska. Postupne sa komunita ka-
tolíkov rozširuje aj o nových členov 
ruskej národnosti, ktorí z rôznych dô-
vodov nechcú byť pravoslávnymi a pri 
hľadaní duchovnej cesty prichádzajú 
k nám, pripravujú sa na krst a stávajú 
sa katolíkmi.

Novú kaplnku 
a pastoračné centrum 

v Archangeľsku postavil 
slovenský verbista

 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív P. Jozefa Romana SVD

Páter Jozef Roman pôsobí v ruskom Archangeľsku. Pred časom sa pustil do 
zaujímavého projektu – postaviť kostol. S veriacimi sa totiž stretával iba 

v rodinách, sv. omšu slúžil v provizórnych podmienkach v byte. O tom, ako 
staval kostol a čo všetko to prinieslo, rozpráva v nasledujúcom rozhovore.

 

Nový katolícky kostolík 
v Archangeľsku
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vyzeralo ako v jaskyni, s holými stena-
mi, (ilustračné foto), ale všetci sme boli 
nesmierne šťastní, keď sme sa mohli 
pomodliť po dlhých rokoch podnájmu 
vo svojej kaplnke.

Kedy bola posviacka?
Zvonku to už vyzerá ako hotová budo-
va, ale vnútri máme ešte veľa práce. Za-
tiaľ máme hotovú asi na 90 % kaplnku. 
Ostatné treba dokončiť, na poschodí 
ešte nie sú  hotové ani všetky priečky. 
Preto posviacka je naplánovaná až na 

september 2018. Dovtedy, dúfam, stih-
neme všetko dôležité dokončiť.

Ako reagujú ľudia na sídlisku, keď je 
tam nový katolícky kostol?
Naše pastoračné centrum nevyzerá ako 
typický pravoslávny kostol s cibuľovi-
tými vežičkami, aký stavajú asi  200 m 
od nás na tej istej ulici. Skôr vyzerá ako 
obyčajný dom, len okná v kaplnke majú 
polkruhovú klenbu, čím sa dosť vyde-
ľuje z okolitých stavieb. 

Aj fasáda po zateplení vyzerá ako 
bežné domy na Slovensku, čo však 
tu nie je bežné, a preto priťahuje po-
zornosť. Úradne je to administratív-
na budova farnosti, nie úzko sakrálna 
stavba. Keby sme na tom trvali, nedo-
stali by sme na tom mieste z technic-
kých dôvodov povolenie, lebo dooko-
la máme málo pozemku pre stavbu 
takého charakteru. No medzi ľuďmi sa 
aj napriek tomu hovorí o našom dome 
ako o „cerkvi“. Väčšina reakcií, kto-

ré som postrehol, boli dobroželateľné 
a priateľské. Dokonca aj od pravosláv-
nych kňazov, ktorí ma prípadne na-
vštívili. No ojedinelé boli aj nepríjem-
né a nepriateľské reakcie. Budúcnosť 
ukáže, aké to bude ďalej.

Pociťuješ zmenu? Ako ovplyvnila stavba 
kostola tvoju misiu?
Myslím, že to je ešte predčasné hodno-
tiť. Ešte sme sa oficiálne neotvorili. No 
informujú sa tu už noví ľudia, ktorých 
to zaujíma, pokrstení katolíci, ktorí 
doteraz k nám nechodili. Dá sa opod-
statnene predpokladať, že sa postupne 
farnosť rozrastie.

Čo chystáš v najbližšej dobe v novom 
kostole?
Od Vianoc sa začali sv. omše pravidel-
ne slúžiť v novej kaplnke napriek tomu, 
že ešte pokračujú práce – na podlahu sa 
práve ukladá dlažba. No keď to budete 
čítať, už by mala byť hotová. Pre farnosť 
je to trochu zmena, keďže doteraz sme 
sa modlili v kaplnke vo farskom byte 
v bytovke, bližšie k centru mesta. Teraz 
sa nachádzame 4 km od farského bytu, 
síce nie už v úzkom zmysle v centre 
mesta, sme však blízko centra jedného 
z historicky najstarších sídlisk Archan-
geľska, ktoré sa nazýva Solombala a sme 
aj lepšie dostupní mestskou dopravou. 

Pokiaľ budú pokračovať práce na 
dokončení celého pastoračného  cen-
tra, pre iné aktivity ešte nie je ani času, 
ani miesta, ani síl.

Čo by si odkázal priateľom misií na Slo-
vensku?
Misia na obnovení a udržaní katolíckych 
komunít v Rusku, ktoré sú tu prítomné 
historicky už aj 200 rokov, je neľahká. 
Po páde komunizmu všetko začínalo 
takmer akoby od nuly. Dnes sme už ako 
katolíci po viac ako 25 rokoch znovu 
prítomní v spoločnosti. Sú to však stále 
dosť malé komunity, ktoré bez podpo-
ry katolíkov z Európy ťažko prežívajú. 

Preto podpora a solidarita s katolíc-
kymi komunitami v Rusku je stále ak-
tuálna a potrebná.  •

Kedy sa začalo so stavbou? Čo bolo tre-
ba vybaviť? Kto ti najviac pomáhal?
Tak ako u nás, aby sa niečo postavi-
lo, treba stavebné povolenie. No aby 
sa dosiahlo povolenie na stavbu, nie 
je to len technická, ale aj politická zá-
ležitosť. Primátor mesta dlho nena-
chádzal čas, aby sa  so mnou stretol. 
Stretnutia s rôznymi jeho zástupcami 
nemali nijaký výsledok. Časť farníkov 
je zároveň aj členmi „Polonie“ – spo-
ločenskej   organizácie pre zachovanie 
a udržanie poľskej kultúry pre potom-
kov Poliakov žijúcich v Rusku. K nim 
prichádza poľský konzul z Petrohra-
du, ktorý sa zároveň stará o udržanie 
kultúrnych stykov medzi družobnými 
mestami v Poľsku a Rusku, v našom prí-
pade  medzi mestami na pobreží mora. 
Pri svojich úlohách sa prihovoril aj za 
postavenie nášho kostola. V júni 2014 
pre mňa dosť neočakávane cez Poloniu 
vybavili stretnutie s primátorom. Od 
tohto stretnutia, na ktorom sme dostali 
„zelené svetlo“ pre našu stavbu, sa veci 
pohli dopredu. Úradníci nižšieho po-
stavenia prestali blokovať naše snahy. 
Po nájdení projekčnej kancelá-
rie a vybavení technických pod-
mienok sa vyhotovila projektová 
dokumentácia a po takmer 18 
mesiacoch príprav sme na svia-
tok Nepoškvrnenej 8. 12. dostali 
dlho očakávané stavebné povo-
lenie. Nastúpila však zima,ktorá 
v Archangeľsku býva väčšinou chlad-
nejšia a snežnejšia ako u nás, bolo treba 
vyčkať do jari. Keď zišiel koncom apríla 
sneh, začali sme stavať.

Aké ťažkosti si musel prekonať 
pri stavbe?
 Archangeľsk má dosť odlišné prírod-
né podmienky, ako sú u nás. Tým, že sa 
nachádza iba 8 m nad hladinou mora 
na nížine, kde väčšinu územia zabera-
jú močiare a všade sú naplaveniny po 
predchádzajúcich korytách rieky, nedá 
sa zakladať stavba inak ako na pilótach. 
Dokonca aj drevené domy stoja na dre-
vených pilótach a samozrejme moder-
né domy na pilótach betónových, nie-

kedy až 10 – 12 metrových zatlčených 
do pevnej zeme. Na to si samozrejme 
treba objednať stavebnú firmu, ktorá to 
vie zabezpečiť. Veľké firmy nemajú záu-
jem o drobné objednávky, ako bola naša, 
predovšetkým ak nie ste ochotní platiť 
veľké peniaze, ktorých u nás na stavbu 
nebolo nazvyš. Malé firmy zase nema-
jú stálych robotníkov, obyčajne pracu-
jú s nájomnými robotníkmi, nezriedka 
alkoholikmi. Cez to všetko sa bolo tre-
ba prebiť, niektoré práce sme začali ro-
biť aj sami. Nakoniec už v neskorej je-
seni sa podarilo hrubú stavbu zakryť aj 
strechou a uzatvoriť oknami a dverami.

Boli farníci ochotní prichádzať na bri-
gády?
Vzhľadom na to, že zakladanie stavby 
musela urobiť stavebná firma, brigá-
dy na začiatku neboli aktuálne. Okrem 
toho, farnosť tu sa tiež veľmi odlišuje od 
našich farností na Slovensku. Hoci Ar-
changeľsk má okolo 350 tis. obyvateľov 
a je krajským mestom, farnosť je málo-
početná. Na sviatky sa stretne iba okolo 
40-50 farníkov, niektorí pricestovávajú 

aj z okolitých miest do 50 km. Podobne 
ako u nás prichádza väčšina žien, mužov 
je prítomných pomenej. Značná časť sú 
starší ľudia dôchodkového veku. Preto aj 
vhodných pomocníkov nie je spomedzi 
nich ľahko nájsť. Pri neúspešných poku-
soch v minulosti sa veľa ľudí znechutilo 
a ani neverili, že sa niečo podarí posta-
viť. Brigáda sa tak začala až v jeseni pri 
zakrývani strechy a potom už pred Via-
nocami, keď som farníkov začal volať na 
predvianočné upratovanie.

Čo všetko sa v kostole nachádza?
Srdcom nášho pastoračného centra je 
samozrejme kaplnka asi pre 50 osôb (80 
m²). V priliehajúcej miestnosti bude 

sakristia spolu s farskou kanceláriou. 
Nad kaplnkou bude katechetická sála 
pre všetky neliturgické aktivity farnosti 
a byt pre kňaza.

Komu je kostol zasvätený?
Farnosť má za patrónov sv. apoštolov 
Petra a Pavla, preto aj farská kaplnka 
a  celé pastoračné centrum bude za-
svätené im.  

Kedy sa slávila v kostole prvá sv. omša?
Prvá sv. omša sa slávila v neopakova-
teľne povznesenej nálade. Bola to „pol-
nočná“ na Vianoce 2016, len v našich 
podmienkach sa nedá slúžiť o polno-
ci, keďže na ňu prichádzajú farníci aj 
z okolitých miest a nasledujúci deň 25. 
12. je v Rusku obyčajný pracovný deň, 
preto táto sv. omša je už na Štedrý ve-
čer. (Vačšinová Pravoslávna cirkev slávi 
Vianoce podľa juliánskeho kalendára, 
teda podľa nášho je to až 7. januára). 
V tie Vianoce to u nás v kaplnke ešte 

• Foto centra Archangeľska, s typickým „karan-
dašom“ (ceruzkou) – najvyššia budova, ktorá 
vytvára charakteristický profil mesta

• Na Vianoce 2016 sa veriaci stretli na 
polnočnej v rozostavanej novej kaplnke

• P. Roman SVD s P. Matisom SVD pri stavbe 
kaplnky

• Vianoce 2017 už slávili v novej kaplnke 
s dokončeným interiérom

Podpora a solidarita s katolíckymi 
komunitami v Rusku je stále 
aktuálna a potrebná. 
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vyzeralo ako v jaskyni, s holými stena-
mi, (ilustračné foto), ale všetci sme boli 
nesmierne šťastní, keď sme sa mohli 
pomodliť po dlhých rokoch podnájmu 
vo svojej kaplnke.

Kedy bola posviacka?
Zvonku to už vyzerá ako hotová budo-
va, ale vnútri máme ešte veľa práce. Za-
tiaľ máme hotovú asi na 90 % kaplnku. 
Ostatné treba dokončiť, na poschodí 
ešte nie sú  hotové ani všetky priečky. 
Preto posviacka je naplánovaná až na 

september 2018. Dovtedy, dúfam, stih-
neme všetko dôležité dokončiť.

Ako reagujú ľudia na sídlisku, keď je 
tam nový katolícky kostol?
Naše pastoračné centrum nevyzerá ako 
typický pravoslávny kostol s cibuľovi-
tými vežičkami, aký stavajú asi  200 m 
od nás na tej istej ulici. Skôr vyzerá ako 
obyčajný dom, len okná v kaplnke majú 
polkruhovú klenbu, čím sa dosť vyde-
ľuje z okolitých stavieb. 

Aj fasáda po zateplení vyzerá ako 
bežné domy na Slovensku, čo však 
tu nie je bežné, a preto priťahuje po-
zornosť. Úradne je to administratív-
na budova farnosti, nie úzko sakrálna 
stavba. Keby sme na tom trvali, nedo-
stali by sme na tom mieste z technic-
kých dôvodov povolenie, lebo dooko-
la máme málo pozemku pre stavbu 
takého charakteru. No medzi ľuďmi sa 
aj napriek tomu hovorí o našom dome 
ako o „cerkvi“. Väčšina reakcií, kto-

ré som postrehol, boli dobroželateľné 
a priateľské. Dokonca aj od pravosláv-
nych kňazov, ktorí ma prípadne na-
vštívili. No ojedinelé boli aj nepríjem-
né a nepriateľské reakcie. Budúcnosť 
ukáže, aké to bude ďalej.

Pociťuješ zmenu? Ako ovplyvnila stavba 
kostola tvoju misiu?
Myslím, že to je ešte predčasné hodno-
tiť. Ešte sme sa oficiálne neotvorili. No 
informujú sa tu už noví ľudia, ktorých 
to zaujíma, pokrstení katolíci, ktorí 
doteraz k nám nechodili. Dá sa opod-
statnene predpokladať, že sa postupne 
farnosť rozrastie.

Čo chystáš v najbližšej dobe v novom 
kostole?
Od Vianoc sa začali sv. omše pravidel-
ne slúžiť v novej kaplnke napriek tomu, 
že ešte pokračujú práce – na podlahu sa 
práve ukladá dlažba. No keď to budete 
čítať, už by mala byť hotová. Pre farnosť 
je to trochu zmena, keďže doteraz sme 
sa modlili v kaplnke vo farskom byte 
v bytovke, bližšie k centru mesta. Teraz 
sa nachádzame 4 km od farského bytu, 
síce nie už v úzkom zmysle v centre 
mesta, sme však blízko centra jedného 
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geľska, ktoré sa nazýva Solombala a sme 
aj lepšie dostupní mestskou dopravou. 
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tra, pre iné aktivity ešte nie je ani času, 
ani miesta, ani síl.
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dosť malé komunity, ktoré bez podpo-
ry katolíkov z Európy ťažko prežívajú. 

Preto podpora a solidarita s katolíc-
kymi komunitami v Rusku je stále ak-
tuálna a potrebná.  •

Kedy sa začalo so stavbou? Čo bolo tre-
ba vybaviť? Kto ti najviac pomáhal?
Tak ako u nás, aby sa niečo postavi-
lo, treba stavebné povolenie. No aby 
sa dosiahlo povolenie na stavbu, nie 
je to len technická, ale aj politická zá-
ležitosť. Primátor mesta dlho nena-
chádzal čas, aby sa  so mnou stretol. 
Stretnutia s rôznymi jeho zástupcami 
nemali nijaký výsledok. Časť farníkov 
je zároveň aj členmi „Polonie“ – spo-
ločenskej   organizácie pre zachovanie 
a udržanie poľskej kultúry pre potom-
kov Poliakov žijúcich v Rusku. K nim 
prichádza poľský konzul z Petrohra-
du, ktorý sa zároveň stará o udržanie 
kultúrnych stykov medzi družobnými 
mestami v Poľsku a Rusku, v našom prí-
pade  medzi mestami na pobreží mora. 
Pri svojich úlohách sa prihovoril aj za 
postavenie nášho kostola. V júni 2014 
pre mňa dosť neočakávane cez Poloniu 
vybavili stretnutie s primátorom. Od 
tohto stretnutia, na ktorom sme dostali 
„zelené svetlo“ pre našu stavbu, sa veci 
pohli dopredu. Úradníci nižšieho po-
stavenia prestali blokovať naše snahy. 
Po nájdení projekčnej kancelá-
rie a vybavení technických pod-
mienok sa vyhotovila projektová 
dokumentácia a po takmer 18 
mesiacoch príprav sme na svia-
tok Nepoškvrnenej 8. 12. dostali 
dlho očakávané stavebné povo-
lenie. Nastúpila však zima,ktorá 
v Archangeľsku býva väčšinou chlad-
nejšia a snežnejšia ako u nás, bolo treba 
vyčkať do jari. Keď zišiel koncom apríla 
sneh, začali sme stavať.

Aké ťažkosti si musel prekonať 
pri stavbe?
 Archangeľsk má dosť odlišné prírod-
né podmienky, ako sú u nás. Tým, že sa 
nachádza iba 8 m nad hladinou mora 
na nížine, kde väčšinu územia zabera-
jú močiare a všade sú naplaveniny po 
predchádzajúcich korytách rieky, nedá 
sa zakladať stavba inak ako na pilótach. 
Dokonca aj drevené domy stoja na dre-
vených pilótach a samozrejme moder-
né domy na pilótach betónových, nie-

kedy až 10 – 12 metrových zatlčených 
do pevnej zeme. Na to si samozrejme 
treba objednať stavebnú firmu, ktorá to 
vie zabezpečiť. Veľké firmy nemajú záu-
jem o drobné objednávky, ako bola naša, 
predovšetkým ak nie ste ochotní platiť 
veľké peniaze, ktorých u nás na stavbu 
nebolo nazvyš. Malé firmy zase nema-
jú stálych robotníkov, obyčajne pracu-
jú s nájomnými robotníkmi, nezriedka 
alkoholikmi. Cez to všetko sa bolo tre-
ba prebiť, niektoré práce sme začali ro-
biť aj sami. Nakoniec už v neskorej je-
seni sa podarilo hrubú stavbu zakryť aj 
strechou a uzatvoriť oknami a dverami.

Boli farníci ochotní prichádzať na bri-
gády?
Vzhľadom na to, že zakladanie stavby 
musela urobiť stavebná firma, brigá-
dy na začiatku neboli aktuálne. Okrem 
toho, farnosť tu sa tiež veľmi odlišuje od 
našich farností na Slovensku. Hoci Ar-
changeľsk má okolo 350 tis. obyvateľov 
a je krajským mestom, farnosť je málo-
početná. Na sviatky sa stretne iba okolo 
40-50 farníkov, niektorí pricestovávajú 

aj z okolitých miest do 50 km. Podobne 
ako u nás prichádza väčšina žien, mužov 
je prítomných pomenej. Značná časť sú 
starší ľudia dôchodkového veku. Preto aj 
vhodných pomocníkov nie je spomedzi 
nich ľahko nájsť. Pri neúspešných poku-
soch v minulosti sa veľa ľudí znechutilo 
a ani neverili, že sa niečo podarí posta-
viť. Brigáda sa tak začala až v jeseni pri 
zakrývani strechy a potom už pred Via-
nocami, keď som farníkov začal volať na 
predvianočné upratovanie.

Čo všetko sa v kostole nachádza?
Srdcom nášho pastoračného centra je 
samozrejme kaplnka asi pre 50 osôb (80 
m²). V priliehajúcej miestnosti bude 

sakristia spolu s farskou kanceláriou. 
Nad kaplnkou bude katechetická sála 
pre všetky neliturgické aktivity farnosti 
a byt pre kňaza.

Komu je kostol zasvätený?
Farnosť má za patrónov sv. apoštolov 
Petra a Pavla, preto aj farská kaplnka 
a  celé pastoračné centrum bude za-
svätené im.  

Kedy sa slávila v kostole prvá sv. omša?
Prvá sv. omša sa slávila v neopakova-
teľne povznesenej nálade. Bola to „pol-
nočná“ na Vianoce 2016, len v našich 
podmienkach sa nedá slúžiť o polno-
ci, keďže na ňu prichádzajú farníci aj 
z okolitých miest a nasledujúci deň 25. 
12. je v Rusku obyčajný pracovný deň, 
preto táto sv. omša je už na Štedrý ve-
čer. (Vačšinová Pravoslávna cirkev slávi 
Vianoce podľa juliánskeho kalendára, 
teda podľa nášho je to až 7. januára). 
V tie Vianoce to u nás v kaplnke ešte 

• Foto centra Archangeľska, s typickým „karan-
dašom“ (ceruzkou) – najvyššia budova, ktorá 
vytvára charakteristický profil mesta

• Na Vianoce 2016 sa veriaci stretli na 
polnočnej v rozostavanej novej kaplnke

• P. Roman SVD s P. Matisom SVD pri stavbe 
kaplnky

• Vianoce 2017 už slávili v novej kaplnke 
s dokončeným interiérom

Podpora a solidarita s katolíckymi 
komunitami v Rusku je stále 
aktuálna a potrebná. 

12 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ 13HLASY Z DOMOVA A MISIÍFEBRUÁR 2018 FEBRUÁR 2018

ROZHOVORROZHOVOR



Anjel Boží, 
strážca môj...

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

Nová evanjelizácia dô-
razne a výstižne hovo-
rí o témach starobylých 
a tajomných. Takouto 

témou sú anjeli. Sú to čisto du-
chovné a nesmrteľné bytosti, majú 
rozum a slobodnú vôľu.

Anjeli boli a sú prítomní v kres-
ťanskom chápaní sveta, tak po-
zemského, ako aj duchovného. 
Rozhodne a jednoznačne vidíme 
ich konanie, keď s veľkou ochotou 
plnia Božiu vôľu a s radostnou ná-
dejou odovzdávajú ľuďom Boží 
plán spásy.

My kresťania po dlhých stá-
ročiach života viery a  rozvoja 
mnohých duchovných oblas-
tí zdôrazňujeme, že hoci anjeli 
sú duchovné bytosti a oslavujú 
Boha v nebi, náš JEDINÝ PRO-
STREDNÍK medzi Bohom a ľuď-
mi je JEŽIŠ KRISTUS. Anjeli 
Boha oslavujú a ochotne plnia 
jeho vôľu. Ľuďom pomáhajú, ale 
Boží Syn je ten, kto nás vykúpil 
a spasil. 

Krédo (vyznanie viery) hovo-
rí, že Boh Otec je stvoriteľ sve-
ta viditeľného i  neviditeľného; 
teda je STVORITEĽ zeme a ve-
smíru, ľudí a anjelov. Zdá sa to 
jednoduché, problém nastane 
v okamžiku, keď zrazu vieru ne-
môžeme dokázať svojimi zmys-
lami – očami a ušami – na prvom 
mieste nevidíme vesmír v celej 
svojej kráse a plnosti, a najmä 

Anjeli strážcovia sa za nás 
modlia a naše modlitby predná-
šajú Bohu. Veľmi nám pomáhajú 
v hodine smrti, lebo vedia, kam 
ideme a  s kým budeme v nebi. 
Komunikujú nám radosť a pokoj, 
ktorý povznáša dušu už v tomto 
živote na zemi. 

Každý človek má svojho anje-
la. V knihe Žalmov čítame: „Boží 
anjel stráži tých, čo veria v Boha, 
a  z nebezpečenstva ich vyslobo-
dzuje.“ (Žalm 33,8) Anjeli stráž-
covia majú za úlohu viesť nás 
k dobrým myšlienkam a slovám 
a najmä k práci pre dobro iných. 
Anjeli strážcovia sú neustále pri 
nás, nech sa cítime akokoľvek 
sami alebo osamotení; bdejú nad 
nami, pomáhajú nám postrehnúť 
pokušenia, učia nás predvídať, 
ako budeme konať a chránia nás 
od účinkov zlého.

Dnes veľmi radi rozlišujeme 
duchov a vnútorné hlasy. Prizná-
vame, že anjeli strážcovia nás po-
vzbudzujú, aby sme prekonávali 
ťažkosti a obetovali sa, aby sme 
nehľadeli iba na špičku vlastného 
nosa a dopriali zo srdca aj iným, 
aby sme ochotne a s úctou prija-
li každého človeka; ale sú aj iné 
hlasy a priznávame, že vedia per-
fektne vypichnúť potreby iba mňa 
samého: „iba“ mne patrí poďako-
vanie, „iba“ ja si zoberiem to naj-
lepšie jedlo, „iba“ ja mám pravdu 
a všetci ostatní sa bohužiaľ mýlia. 

Práve v  dnešnej hektickej 
dobe, my kresťania, vďaka an-
jelom strážcom vidíme dobro 
a  rozhodneme sa poslúžiť ľu-
ďom i svetu. 

Modlime sa plní nádeje:
Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa 
vždy pri mne stoj! Pomocnú mi 
ruku daj, vo všetkom mi pomá-
haj, aby som vždy, v každej chví-
li, viedol život Bohu milý. A tak 
tebou chránený, bol raz v nebi 
spasený. Amen.  •

nepočujeme žiadne trepotanie 
anjelských krídel ani anjelské 
hlasy spievajúce glória pri Ježi-
šovom narodení. Tu je pre mno-
hých ľudí – tak veriacich, ako aj 
hľadajúcich – neprekonateľná 
priepasť. Táto priepasť sa preko-
náva iba vierou, iba praktizova-
ním viery. Povedané inak, vieru 
nevysvetľujeme, ale prijímame 
a praktizujeme v reálnom živote 
na tejto zemi, v rodine, pri práci 
a najmä v životných situáciách, 
kedy žiadne ľudské slovo nemá 
vnútornú silu povzbudenia a úte-
chy, iba slovo viery. 

Anjeli – Boží poslovia 
Anjeli sú Boží poslovia a my kres-
ťania zdôrazňujeme, že sú nám 
podobní, majú rozum a slobod-
nú vôľu, ale nemajú také telo, ako 
máme my, čiže napr. stena alebo 
strecha nie sú pre nich prekážkou 
a vôbec ich neobmedzujú v ich 
pohybe. A dnes, keď vieme vypo-
čítať, koľko kilometrov má naša 
Zem a má ich veľa, predsa pre 
anjelov je to len okamžik, lebo 
idú s Božím poslaním. A dnes, 
keď už vieme, ako ďaleko sú pla-
néty a hviezdy a logicky nám vy-
chádza, že anjeli sa predsa vo ve-
smíre pohybujú rovnako ľahko 
a rýchlo; povieme si, rýchlosťou 
svetla? Znova sa spoliehame na 
naše zmysly, a  tu máme doči-
nenia s duchovnými bytosťami, 

u ktorých sa naše overené a pre-
počítané vzdialenosti vôbec ne-
musia zhodovať. 

Bolo by však naozaj na smiech 
a pobavenie, ak by sme ostali iba 
pri predstave, že anjeli majú kríd-
la, aby mohli rýchlo a ochotne 
doručiť Božie posolstvo. Anjel 
s veľkými krídlami je určite krás-
ny a výstižný obraz, aby sme as-
poň trošku pochopili, akú dôle-
žitú úlohu anjel plní: nesie nám 
Božie posolstvo; ale oveľa viac 
nech nás zaujme, s  akou ocho-
tou a rozhodnosťou vykonávajú 
službu pre nás ľudí. 

Podľa Katechizmu je to Pán 
Ježiš, kto je stredobodom života 
anjelov. ON je vtelené Božie Slo-
vo a v Liste Hebrejom je výstiž-
ne zapísané: „Nech sa mu klaňa-
jú všetci Boží anjeli“ (Hebr 12,6); 
a chválospev anjelov pri Ježišo-
vom narodení „Sláva Bohu na 
výsostiach a pokoj na zemi ľuďom 
dobrej vôle“ (Lk 2,14) zdôrazňuje 

Ježišovu slávu a významnú úlohu 
anjelov – Božích poslov – pretože 
prichádzajú s posolstvom pokoja 
od samotného Krista. 

Anjeli mnohokrát poslúžili 
Ježišovi: posluhujú mu na púšti, 
posilňujú ho v smrteľnej úzkosti 

– podávajú kalich – aby sa posilnil, 
a predsa Ježiš vie a potvrdí to aj 
slovami, že jeho Otec mu – ak by 
si to želal – pošle niekoľko plukov 
anjelov, aby ho bránili a vyslobo-
dili z rúk nepriateľov. 

Anjeli oznamujú radostnú 
zvesť o Ježišovom zmŕtvychvsta-
ní, budú pri jeho druhom prícho-
de a pri poslednom súde to budú 
práve anjeli, kto oddelí dobrých 
od zlých. 

Mnohí svätí a sväté túžili po 
živom Bohu a dali by všetko, aby 
mohli byť v nebi, a predsa niek-
torí mali zjavenie anjelov, ktorí 
im závideli – smrteľným ľuďom 

– že v Eucharistii môžu prijať ži-
vého Krista. 

Eucharistia je vstupom do 
neba, a toto nebo sa začína už tu 
na zemi. Skrze Telo a Krv Pána 
Ježiša žijeme život v plnosti. Od-
vážne sa zahľaďme do svetla, kto-
ré nás naučí slobode a službe kaž-
dému, kto je v potrebe. 

Mnohí svätí a sväté vo svojich 
modlitbách, rozjímaniach a kon-
templáciách správne pochopili 
radosť zo života so živým Kris-
tom, ktorý prišiel na túto zem, 
aby dával život a vnútorné napl-
nenie zmyslu života; a preto ešte 
s väčšou ochotou, trpezlivosťou 
a  istotou slúžili blížnym, opus-
teným, chorým a najmä umie-
rajúcim. 

Anjeli – Boží strážcovia
Anjeli vidia Boha z tváre do tvá-
re. Tu nájdeme nevyčerpateľný 
zdroj ich veľkej radosti a anjel-
skej ochoty poslúžiť každému, 
kto sa odhodlá a prijme pozvanie 
k životu so živým Kristom. 

Anjeli ozna-
mujú ra-
dostnú zvesť 
o Ježišovom 
zmŕtvych-
vstaní, 
budú pri 
jeho druhom 
príchode 
a pri posled-
nom súde 
to budú 
práve anjeli, 
kto oddelí 
dobrých od 
zlých.
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Anjel Boží, 
strážca môj...

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

Nová evanjelizácia dô-
razne a výstižne hovo-
rí o témach starobylých 
a tajomných. Takouto 

témou sú anjeli. Sú to čisto du-
chovné a nesmrteľné bytosti, majú 
rozum a slobodnú vôľu.

Anjeli boli a sú prítomní v kres-
ťanskom chápaní sveta, tak po-
zemského, ako aj duchovného. 
Rozhodne a jednoznačne vidíme 
ich konanie, keď s veľkou ochotou 
plnia Božiu vôľu a s radostnou ná-
dejou odovzdávajú ľuďom Boží 
plán spásy.

My kresťania po dlhých stá-
ročiach života viery a  rozvoja 
mnohých duchovných oblas-
tí zdôrazňujeme, že hoci anjeli 
sú duchovné bytosti a oslavujú 
Boha v nebi, náš JEDINÝ PRO-
STREDNÍK medzi Bohom a ľuď-
mi je JEŽIŠ KRISTUS. Anjeli 
Boha oslavujú a ochotne plnia 
jeho vôľu. Ľuďom pomáhajú, ale 
Boží Syn je ten, kto nás vykúpil 
a spasil. 

Krédo (vyznanie viery) hovo-
rí, že Boh Otec je stvoriteľ sve-
ta viditeľného i  neviditeľného; 
teda je STVORITEĽ zeme a ve-
smíru, ľudí a anjelov. Zdá sa to 
jednoduché, problém nastane 
v okamžiku, keď zrazu vieru ne-
môžeme dokázať svojimi zmys-
lami – očami a ušami – na prvom 
mieste nevidíme vesmír v celej 
svojej kráse a plnosti, a najmä 

Anjeli strážcovia sa za nás 
modlia a naše modlitby predná-
šajú Bohu. Veľmi nám pomáhajú 
v hodine smrti, lebo vedia, kam 
ideme a  s kým budeme v nebi. 
Komunikujú nám radosť a pokoj, 
ktorý povznáša dušu už v tomto 
živote na zemi. 

Každý človek má svojho anje-
la. V knihe Žalmov čítame: „Boží 
anjel stráži tých, čo veria v Boha, 
a  z nebezpečenstva ich vyslobo-
dzuje.“ (Žalm 33,8) Anjeli stráž-
covia majú za úlohu viesť nás 
k dobrým myšlienkam a slovám 
a najmä k práci pre dobro iných. 
Anjeli strážcovia sú neustále pri 
nás, nech sa cítime akokoľvek 
sami alebo osamotení; bdejú nad 
nami, pomáhajú nám postrehnúť 
pokušenia, učia nás predvídať, 
ako budeme konať a chránia nás 
od účinkov zlého.

Dnes veľmi radi rozlišujeme 
duchov a vnútorné hlasy. Prizná-
vame, že anjeli strážcovia nás po-
vzbudzujú, aby sme prekonávali 
ťažkosti a obetovali sa, aby sme 
nehľadeli iba na špičku vlastného 
nosa a dopriali zo srdca aj iným, 
aby sme ochotne a s úctou prija-
li každého človeka; ale sú aj iné 
hlasy a priznávame, že vedia per-
fektne vypichnúť potreby iba mňa 
samého: „iba“ mne patrí poďako-
vanie, „iba“ ja si zoberiem to naj-
lepšie jedlo, „iba“ ja mám pravdu 
a všetci ostatní sa bohužiaľ mýlia. 

Práve v  dnešnej hektickej 
dobe, my kresťania, vďaka an-
jelom strážcom vidíme dobro 
a  rozhodneme sa poslúžiť ľu-
ďom i svetu. 

Modlime sa plní nádeje:
Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa 
vždy pri mne stoj! Pomocnú mi 
ruku daj, vo všetkom mi pomá-
haj, aby som vždy, v každej chví-
li, viedol život Bohu milý. A tak 
tebou chránený, bol raz v nebi 
spasený. Amen.  •

nepočujeme žiadne trepotanie 
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Cirkev v Rakúsku registruje 
naďalej intenzívny život  
vo farnostiach

Katolícka cirkev v Rakúsku registruje 
aj naďalej intenzívny život vo farnos-
tiach a ďalších kresťanských zariade-
niach. Spoločenské zmeny a demo-
grafický vývoj zároveň vedú k tomu, 
že štatistické údaje o pastorácii, ako na-
príklad počet návštevníkov nedeľných 
bohoslužieb či počet provoprijímajú-
cich klesá. Počet krstov však v roku 
2016 mierne stúpol oproti roku 2015, 
rovnako ako počet birmovancov. No 
počet cirkevných sobášov oproti roku 
2015 mierne poklesol. Počet kňazov 
pôsobiacich v Rakúsku tiež zazname-
nal veľmi mierny pokles, no počet stá-
lych diakonov viditeľne vzrástol. Tieto 
údaje vyplývajú z oficiálnej cirkevnej 
štatistiky za rok 2016, ktorú zverej-
nila Rakúska biskupská konferencia. 
Cirkevná štatistika obsahuje okrem 
počtu katolíkov i údaje o klére, rehoľ-
níkov a farnostiach ako aj údaje o pas-
toračnom živote Cirkvi. Podľa aktu-
álnej štatistiky za rok 2016 teda počet 
kňazov pôsobiacich v Rakúsku mierne 
poklesol: z 3944 v roku 2015 na 3920. 
Celkovo sa však ukazuje, že v tomto 
smere je situácia stabilná (2014: 3898, 
2013: 3933, 2012: 3998, 2011: 4035). 
Z celkového aktuálneho počtu je tu 
1978 diecéznych kňazov, 427 zahra-
ničných kňazov a 1515 rehoľných kňa-
zov. Zatiaľ čo počet diecéznych kňazov 
mierne poklesol (2015: 2013), počet 
zahraničných kňazov v rovnakej miere 
narástol (2015: 391). Počet rehoľných 
kňazov zaznamenal tiež mierny pokles 
(2015: 1540). •

Viem, že viera je začiatkom, za-
čiatkom všetkého a vo všet-
kom. Začiatkom misie. Exis-
tuje tu ešte iné slovo, a to je 

vrcholom. Láska. Teda dve slová: viera 
a láska. Podstata dvoch krídel v misii 
a pre misiu. Bez krídel let je nemožný.  

Misia v Amazonke bola kedysi mo-
jím snom, ktorý sa vo februári tohto 
roka stal skutočnosťou. Naše moderné 
storočie nás všetkých poháňa za všet-
kými možnými spôsobmi ako si život 
len a vždy uľahčiť. Ani v jedinom oka-
mihu nie sme zvaní k odvahe snívať 
o tom, čo možno prinesie viac ovocia 
zvaného ľudskosť, rovnosť – rovno-
právnosť, spravodlivosť.

Dnes je to desať mesiacov, čo sa po-
kúšam obývať amazonskú zem, kultúru 
a všetko, čo k tomu patrí. Naša Misijná 
kongregácia Služobníc Ducha Svätého 
má tu v provincii Brazílie – juh tri ko-
munity. Je to veľmi málo, pretože po-
trieb a výziev je omnoho viac.

Ako komunita SSpS pracujeme 
v jednote s diecézou Roraima, ktorá je 
na hraniciach s Venezuelou a Guiana. 
Naša misia sa nachádza v malom mes-
tečku (15 000 obyvateľov) Alto Alegre 
(alto = vysoký; alegre = radosť; v pre-
klade veľká radosť), ktoré je vo vzdia-
lenosti okolo 90 km od hlavného mesta 
Boa Vista. Všetky úradné záležitosti sa 
riešia v Boa Vista, čo nezjednodušuje 
chod a život misie, skôr naopak.

Vo farnosti, ktorú nám tunajší otec 
biskup Don Mário SDB zveril, máme 

21 komunít, z nich je 10 indiánskych 
komunít. Iná kultúra, iný svet, iné 
myslenie... Akési porovnávanie alebo 
prirovnávanie je tu nemožné, neexis-
tujúce.  Jediné, čo mám teraz v mojom 
vlastnom prežívaní, je otázka: „Ako je 
možné dnes žiť takýmto spôsobom?“ 
V pravde sa môžem zveriť, že sa to ne-
zmestí do európskeho myslenia jednej 
misionárky. Potrebujem každý deň veľ-
kú dávku trpezlivosti, o ktorú sa sna-
žím zo všetkých síl. Život tu je veľmi 
obmedzený. Amazonka je dnes veľmi 
vykorisťovaná, okrádaná a zneužívaná. 
Neexistujúca možnosť obrany, ochrany. 
Tí, ktorí sú vlastníci tejto zeme – indi-
ánske kmene (Wapichana e Machuxi), 
sú z nej vyhadzovaní a právne okráda-
ní o to, čo je ich vlastníctvom. Indiáni 
vedení svojou vlastnou kultúrou nie sú 
pripravení bojovať o to, čo sa volá vlast-
níctvo, bojujú vo svojej slobode o to, čo 
je dnes zabudnuté: život – existencia. 
Teda bojujú nie o to, čo človek vlastní 
– má, bojujú o to, čo človek je! Ale to 
naša spoločnosť, ktorá sa krúti okolo 
kapitálu, nikdy nepochopí.

Brazília je krajinou neúprosných 
rozdielov, omnoho viac tu na severe 
v Amazonke. Indián tu nemá žiadnu 
hodnotu, dôstojnosť a už ani nehovo-
rím o práve. Lebo sú to zvyčajne ľudia, 
ktorí nemajú žiadne štúdium, sú anal-
fabeti, čo sa týka našich zákonov. Oni 
majú svoju vlastnú – vnútornú organi-
záciu v Aldei – komunite, svoje vlastné 
jazyky, ktoré ovládajú a tiež svoje vlast-

né zákony. Sú častokrát ovplyvňovaní 
„bielym človekom“, čo prináša mnoho 
závislostí, ako sú alkohol, drogy, hry, 
násilie, atď.

Je veľmi ťažké písať o tom, oveľa ťaž-
šie je žiť iný svet, iné myslenie. Jedno 
indiánske príslovie hovorí: „Ak chceš 
pochopiť svojho priateľa, obuj si jeho 
sandále a prejdi s nimi aspoň niekoľ-
ko kilometrov.“ Nateraz je toto mojou 
misiou, obula som si sandále tejto mi-
sie a pokúšam sa chodiť v nich, s vierou 
i nádejou v láske, že raz sa mi to urči-
te podarí. Že raz budem môcť priložiť 

ruku k dielu za práva a slobodu tých, 
ktorí sa nevedia a nedokážu obhájiť.

Posielam srdečné pozdravy z Bra-
zílie pre Slovensko a zároveň prosím 
o modlitby, ktoré vzpružujú a tiež po-

silňujú našu slabosť v ľudskosti a v sta-
vaní Božieho kráľovstva tu a teraz.

Za všetko vďačná Sr. Aurélia SSpS
Alto Alegre – Roraima

Jedno malé „ahoj“
pre Slovensko
z nekonečne veľkej
Brazílie

 Text a foto: Misijné sestry SSpS
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Cirkev v Rakúsku registruje 
naďalej intenzívny život  
vo farnostiach

Katolícka cirkev v Rakúsku registruje 
aj naďalej intenzívny život vo farnos-
tiach a ďalších kresťanských zariade-
niach. Spoločenské zmeny a demo-
grafický vývoj zároveň vedú k tomu, 
že štatistické údaje o pastorácii, ako na-
príklad počet návštevníkov nedeľných 
bohoslužieb či počet provoprijímajú-
cich klesá. Počet krstov však v roku 
2016 mierne stúpol oproti roku 2015, 
rovnako ako počet birmovancov. No 
počet cirkevných sobášov oproti roku 
2015 mierne poklesol. Počet kňazov 
pôsobiacich v Rakúsku tiež zazname-
nal veľmi mierny pokles, no počet stá-
lych diakonov viditeľne vzrástol. Tieto 
údaje vyplývajú z oficiálnej cirkevnej 
štatistiky za rok 2016, ktorú zverej-
nila Rakúska biskupská konferencia. 
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počtu katolíkov i údaje o klére, rehoľ-
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Z celkového aktuálneho počtu je tu 
1978 diecéznych kňazov, 427 zahra-
ničných kňazov a 1515 rehoľných kňa-
zov. Zatiaľ čo počet diecéznych kňazov 
mierne poklesol (2015: 2013), počet 
zahraničných kňazov v rovnakej miere 
narástol (2015: 391). Počet rehoľných 
kňazov zaznamenal tiež mierny pokles 
(2015: 1540). •

Viem, že viera je začiatkom, za-
čiatkom všetkého a vo všet-
kom. Začiatkom misie. Exis-
tuje tu ešte iné slovo, a to je 

vrcholom. Láska. Teda dve slová: viera 
a láska. Podstata dvoch krídel v misii 
a pre misiu. Bez krídel let je nemožný.  

Misia v Amazonke bola kedysi mo-
jím snom, ktorý sa vo februári tohto 
roka stal skutočnosťou. Naše moderné 
storočie nás všetkých poháňa za všet-
kými možnými spôsobmi ako si život 
len a vždy uľahčiť. Ani v jedinom oka-
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klade veľká radosť), ktoré je vo vzdia-
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Boa Vista. Všetky úradné záležitosti sa 
riešia v Boa Vista, čo nezjednodušuje 
chod a život misie, skôr naopak.

Vo farnosti, ktorú nám tunajší otec 
biskup Don Mário SDB zveril, máme 

21 komunít, z nich je 10 indiánskych 
komunít. Iná kultúra, iný svet, iné 
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možné dnes žiť takýmto spôsobom?“ 
V pravde sa môžem zveriť, že sa to ne-
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vedení svojou vlastnou kultúrou nie sú 
pripravení bojovať o to, čo sa volá vlast-
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jazyky, ktoré ovládajú a tiež svoje vlast-

né zákony. Sú častokrát ovplyvňovaní 
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Svätá stolica publikovala Posol-
stvo pápeža Františka k Sveto-
vému dňu chorých 2018, ktoré 
sa zameriava na Pannu Máriu 

ako Matku Cirkvi - Mater Ecclesiae. Svä-
tý Otec sa pri voľbe témy inšpiroval Ježi-
šovými slovami z kríža, určenými jeho 
Matke a sv. Jánovi. Celý titul posolstva 
znie: Mater Ecclesiae: «„Hľa tvoj syn ... 
Hľa tvoja matka“. A od tej hodiny si ju 
učeník vzal k sebe» (Jn 19,26-27). 

Meditujúc nad týmto úryvkom z Já-
novho evanjelia Svätý Otec v posolstve 
poukazuje na materskú úlohu Panny 
Márie voči celému ľudstvu. Zá-
roveň tiež vyzdvihuje poslanie 
Jána, ktorý nielenže na pokyn Pán 
spoznáva v Márii svoju Matku, ale 
aj vydáva svedectvo o mnohých 
chorých, ktorých Ježiš počas svoj-
ho života uzdravil, a tak ich viedol 
ku stretnutiu s Otcom.

„Pod krížom prenikne Máriinu 
dušu nevýslovná bolesť, no neparalyzuje 
ju. Naopak, keďže je Pánovou Matkou, 
začína pre ňu nová cesta sebadarovania. 
Ježiš prežíva na kríži starosť o Cirkev 
i o celé ľudstvo a Mária je povolaná, aby 
sa spolu s ním podieľala na tejto staros-
ti. Pri opisovaní udalosti vyliatia Ducha 
Svätého na Turíce nám Skutky apoštolov 
ukazujú, že Mária začala plniť túto svoju 
úlohu v ranokresťanskom spoločenstve 
Cirkvi. Úlohu, ktorá sa nikdy nekončí.“

Pápež František ďalej vo svojom po-
solstve chorým píše o „materskom po-
volaní Cirkvi voči osobám v núdzi a cho-

rým, ktoré sa konkretizovalo počas jej 
dvetisícročnej histórie v množstve ini-
ciatív v prospech chorých. ... Toto dedič-
stvo minulosti pomáha plánovať dobre 
budúcnosť. Napr. ochrániť katolícke ne-
mocnice od rizika podnikateľstva, ktoré 
sa na celom svete snaží, aby do starostli-
vosti o zdravie vstúpil trh, čoho výsled-
kom je skartovanie chudobných. Orga-
nizačná inteligencia a dobročinná láska 
si však skôr vyžadujú, aby bola rešpekto-
vaná dôstojnosť chorej osoby a aby bola 
v centre liečebného procesu.“ Svätý Otec 
pokračuje: „V krajinách, kde je systém 

zdravotnej starostlivosti nedostatoč-
ný alebo neexistuje, pracuje Cirkev na 
tom, aby poskytla ľuďom – nakoľko je to 
možné – zdravotnú starostlivosť, a tak sa 
znížila detská úmrtnosť a premohli nie-
ktoré veľmi rozšírené choroby. Všade sa 
snaží starať o chorých, aj keď ich nedo-
káže vyliečiť. Obraz Cirkvi ako „poľnej 
nemocnice“, ktorá prijíma všetkých, čo 
sú zranení životom; je veľmi konkrétnou 
realitou, pretože v niektorých častiach 
sveta poskytujú pre obyvateľstvo nevy-
hnutné ošetrenie len misijné a diecézne 
nemocnice.“ 

V závere svojho posolstva k Svetové-
mu dňu chorých sa Svätý Otec obracia 
s prosbou na Pannu Máriu: „Márii, lás-
kyplnej Matke, chceme zveriť všetkých 
chorých na tele i na duši, aby ich posil-
nila v nádeji. Prosme ju, aby nám po-
mohla naučiť sa prijímať našich chorých 
bratov a sestry. Cirkev vie, že potrebu-
je osobitnú milosť, aby dokázala plniť 
svoju evanjeliovú službu starostlivosti 
o chorých. Nech nás teda modlitba k Pá-
novej Matke spojí v naliehavej prosbe, 
aby každý člen Cirkvi s láskou prežíval 
svoje povolanie v službe životu a zdra-
viu. Panna Mária nech oroduje za tento 
26. svetový deň chorých; nech pomáha 
chorým prežívať ich utrpenie v spolo-
čenstve s Pánom Ježišom a nech pomá-
ha aj tým, čo sa o nich starajú. Všetkým 
chorým, zdravotníckym pracovníkom 
i dobrovoľníkom zo srdca udeľujem 
apoštolské požehnanie.“ 

Drahí bratia a sestry,
služba Cirkvi chorým a  tým, ktorí sa 
o nich starajú, musí napredovať so stále 
novým nasadením vo vernosti Pánov-
mu povereniu (porov. Lk 9, 2 – 6; Mt 10, 
1 – 8; Mk 6, 7 – 13) a nasledujúc veľmi 
výrečný príklad jej Zakladateľa a Učiteľa.

Témou tohoročného Svetového dňa 
chorých sú slová, ktoré Ježiš, vyzdvihnu-
tý na kríži, adresoval svojej matke Má-
rii a Jánovi: „,Hľa, tvoj syn!... Hľa, tvoja 
matka!' A od tej hodiny si ju učeník vzal 
k sebe“ (Jn 19, 26 – 27).

 
1. Tieto Pánove slová hlboko osvetľujú 
tajomstvo kríža. Kríž neznamená bez-
nádejnú tragédiu, ale je miestom, kde 
Ježiš vyjavuje svoju slávu a zanecháva 
svoju poslednú vôľu lásky až do kraj-
nosti, ktorá sa stáva základným pravid-
lom života kresťanského spoločenstva 
a každého učeníka.

Ježišove slová sú v prvom rade počiat-
kom materského povolania Márie voči 
celému ľudstvu. Mária bude zvlášť Mat-
kou učeníkov svojho Syna a bude sa sta-
rať o nich a o ich cestu životom. A vieme, 
že materská starostlivosť o syna či dcéru 
zahŕňa tak materiálne, ako aj duchovné 
stránky ich výchovy.

Pod krížom prenikne Máriinu dušu 
nevýslovná bolesť, no neparalyzuje ju. 
Naopak, keďže je Pánovou Matkou, za-
čína pre ňu nová cesta sebadarovania. 
Ježiš prežíva na kríži starosť o Cirkev 
i o celé ľudstvo a Mária je povolaná, 
aby sa spolu s ním podieľala na tejto 
starosti. 

Pri opisovaní udalosti vyliatia Ducha 
Svätého na Turíce nám Skutky apošto-
lov ukazujú, že Mária začala plniť túto 
svoju úlohu v ranokresťanskom spo-
ločenstve Cirkvi. Úlohu, ktorá sa nik-
dy nekončí.

2. Milovaný učeník Ján tu predstavuje 
Cirkev, mesiášsky ľud. Ján musí Máriu 
prijať za svoju Matku. A v tomto prija-
tí je povolaný vziať si ju k sebe a kon-
templovať v nej vzor učeníctva i ma-
terského povolania s  jeho starosťami 
i plánmi, ktoré jej Ježiš zveril a ktoré 
zahrnuje rôzne starosti i plány: teda 
Matku, ktorá miluje a plodí deti, schop-
né milovať podľa Ježišovho prikázania. 
Preto sa Máriino materské povolanie; 
povolanie starať sa o svoje deti, prenáša 
na Jána i na celú Cirkev. Do Máriinho 
materského povolania sa zapája celé 
spoločenstvo učeníkov.

 
3. Ján – ako učeník, ktorý prežíval 
všetko spolu s Ježišom – vie, že Uči-
teľ chce priviesť na stretnutie s Otcom 
všetkých ľudí. On môže dosvedčiť, že 
Ježiš sa stretol s mnohými chorými na 
duchu, pretože boli plní pýchy (porov. 
Jn 8, 31 – 39), a tiež s chorými na tele 
(porov. Jn 5, 6). Všetkým priniesol mi-
losrdenstvo a odpustenie, a chorým aj 
fyzické uzdravenie, znak plnosti živo-
ta v Božom kráľovstve, kde bude každá 
slza osušená. Tak ako Mária aj učeníci 
sú povolaní starať sa jedni o druhých, 
no nielen to. Vedia, že Ježišovo Srdce 
je otvorené pre všetkých bez výnim-
ky. A všetkým sa má ohlasovať evan-
jelium Božieho kráľovstva a všetkým 
núdznym majú kresťania prejavovať 
bratskú lásku jednoducho preto, že sú 
ľuďmi, Božími deťmi.

 
4. Materské povolanie Cirkvi voči nú-
dznym a chorým sa v jej dvetisícročnej 
histórii uskutočňuje prostredníctvom 
mnohých iniciatív v prospech chorých. 
Na tieto dejiny obetavej starostlivosti 
nesmieme zabúdať. Pokračujú na ce-
lom svete aj v dnešnej dobe. V krajinách, 
kde existuje systém verejnej zdravotnej 
starostlivosti, sa práca katolíckych kon-
gregácií, diecéz a ich nemocníc okrem 
poskytovania kvalitnej lekárskej starost-
livosti sústreďuje na to, aby v centre te-
rapeutického procesu bola ľudská osoba 
a aby vedecký výskum rešpektoval život 
a kresťanské morálne hodnoty. 

Termín slávenia Svetového dňa chorých 11. február sa spája 
s liturgickou spomienkou Lurdskej Panny Márie.

Pod krížom prenikne Máriinu 
dušu nevýslovná bolesť, no 
neparalyzuje ju. Naopak, keďže 
je Pánovou Matkou, začína pre ňu 
nová cesta sebadarovania. 

Svetový deň 
chorých

 Text:  P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD
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hnutné ošetrenie len misijné a diecézne 
nemocnice.“ 

V závere svojho posolstva k Svetové-
mu dňu chorých sa Svätý Otec obracia 
s prosbou na Pannu Máriu: „Márii, lás-
kyplnej Matke, chceme zveriť všetkých 
chorých na tele i na duši, aby ich posil-
nila v nádeji. Prosme ju, aby nám po-
mohla naučiť sa prijímať našich chorých 
bratov a sestry. Cirkev vie, že potrebu-
je osobitnú milosť, aby dokázala plniť 
svoju evanjeliovú službu starostlivosti 
o chorých. Nech nás teda modlitba k Pá-
novej Matke spojí v naliehavej prosbe, 
aby každý člen Cirkvi s láskou prežíval 
svoje povolanie v službe životu a zdra-
viu. Panna Mária nech oroduje za tento 
26. svetový deň chorých; nech pomáha 
chorým prežívať ich utrpenie v spolo-
čenstve s Pánom Ježišom a nech pomá-
ha aj tým, čo sa o nich starajú. Všetkým 
chorým, zdravotníckym pracovníkom 
i dobrovoľníkom zo srdca udeľujem 
apoštolské požehnanie.“ 

Drahí bratia a sestry,
služba Cirkvi chorým a  tým, ktorí sa 
o nich starajú, musí napredovať so stále 
novým nasadením vo vernosti Pánov-
mu povereniu (porov. Lk 9, 2 – 6; Mt 10, 
1 – 8; Mk 6, 7 – 13) a nasledujúc veľmi 
výrečný príklad jej Zakladateľa a Učiteľa.

Témou tohoročného Svetového dňa 
chorých sú slová, ktoré Ježiš, vyzdvihnu-
tý na kríži, adresoval svojej matke Má-
rii a Jánovi: „,Hľa, tvoj syn!... Hľa, tvoja 
matka!' A od tej hodiny si ju učeník vzal 
k sebe“ (Jn 19, 26 – 27).

 
1. Tieto Pánove slová hlboko osvetľujú 
tajomstvo kríža. Kríž neznamená bez-
nádejnú tragédiu, ale je miestom, kde 
Ježiš vyjavuje svoju slávu a zanecháva 
svoju poslednú vôľu lásky až do kraj-
nosti, ktorá sa stáva základným pravid-
lom života kresťanského spoločenstva 
a každého učeníka.

Ježišove slová sú v prvom rade počiat-
kom materského povolania Márie voči 
celému ľudstvu. Mária bude zvlášť Mat-
kou učeníkov svojho Syna a bude sa sta-
rať o nich a o ich cestu životom. A vieme, 
že materská starostlivosť o syna či dcéru 
zahŕňa tak materiálne, ako aj duchovné 
stránky ich výchovy.

Pod krížom prenikne Máriinu dušu 
nevýslovná bolesť, no neparalyzuje ju. 
Naopak, keďže je Pánovou Matkou, za-
čína pre ňu nová cesta sebadarovania. 
Ježiš prežíva na kríži starosť o Cirkev 
i o celé ľudstvo a Mária je povolaná, 
aby sa spolu s ním podieľala na tejto 
starosti. 

Pri opisovaní udalosti vyliatia Ducha 
Svätého na Turíce nám Skutky apošto-
lov ukazujú, že Mária začala plniť túto 
svoju úlohu v ranokresťanskom spo-
ločenstve Cirkvi. Úlohu, ktorá sa nik-
dy nekončí.

2. Milovaný učeník Ján tu predstavuje 
Cirkev, mesiášsky ľud. Ján musí Máriu 
prijať za svoju Matku. A v tomto prija-
tí je povolaný vziať si ju k sebe a kon-
templovať v nej vzor učeníctva i ma-
terského povolania s  jeho starosťami 
i plánmi, ktoré jej Ježiš zveril a ktoré 
zahrnuje rôzne starosti i plány: teda 
Matku, ktorá miluje a plodí deti, schop-
né milovať podľa Ježišovho prikázania. 
Preto sa Máriino materské povolanie; 
povolanie starať sa o svoje deti, prenáša 
na Jána i na celú Cirkev. Do Máriinho 
materského povolania sa zapája celé 
spoločenstvo učeníkov.

 
3. Ján – ako učeník, ktorý prežíval 
všetko spolu s Ježišom – vie, že Uči-
teľ chce priviesť na stretnutie s Otcom 
všetkých ľudí. On môže dosvedčiť, že 
Ježiš sa stretol s mnohými chorými na 
duchu, pretože boli plní pýchy (porov. 
Jn 8, 31 – 39), a tiež s chorými na tele 
(porov. Jn 5, 6). Všetkým priniesol mi-
losrdenstvo a odpustenie, a chorým aj 
fyzické uzdravenie, znak plnosti živo-
ta v Božom kráľovstve, kde bude každá 
slza osušená. Tak ako Mária aj učeníci 
sú povolaní starať sa jedni o druhých, 
no nielen to. Vedia, že Ježišovo Srdce 
je otvorené pre všetkých bez výnim-
ky. A všetkým sa má ohlasovať evan-
jelium Božieho kráľovstva a všetkým 
núdznym majú kresťania prejavovať 
bratskú lásku jednoducho preto, že sú 
ľuďmi, Božími deťmi.

 
4. Materské povolanie Cirkvi voči nú-
dznym a chorým sa v jej dvetisícročnej 
histórii uskutočňuje prostredníctvom 
mnohých iniciatív v prospech chorých. 
Na tieto dejiny obetavej starostlivosti 
nesmieme zabúdať. Pokračujú na ce-
lom svete aj v dnešnej dobe. V krajinách, 
kde existuje systém verejnej zdravotnej 
starostlivosti, sa práca katolíckych kon-
gregácií, diecéz a ich nemocníc okrem 
poskytovania kvalitnej lekárskej starost-
livosti sústreďuje na to, aby v centre te-
rapeutického procesu bola ľudská osoba 
a aby vedecký výskum rešpektoval život 
a kresťanské morálne hodnoty. 

Termín slávenia Svetového dňa chorých 11. február sa spája 
s liturgickou spomienkou Lurdskej Panny Márie.

Pod krížom prenikne Máriinu 
dušu nevýslovná bolesť, no 
neparalyzuje ju. Naopak, keďže 
je Pánovou Matkou, začína pre ňu 
nová cesta sebadarovania. 

Svetový deň 
chorých

 Text:  P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD
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V krajinách, kde je systém zdravotnej 
starostlivosti nedostatočný alebo nee-
xistuje, pracuje Cirkev na tom, aby po-
skytla ľuďom – nakoľko je to možné – 
zdravotnú starostlivosť, a tak sa znížila 
detská úmrtnosť a premohli niektoré 
veľmi rozšírené choroby. Všade sa sna-
ží starať o chorých, aj keď ich nedokáže 
vyliečiť. Obraz Cirkvi ako „poľnej ne-
mocnice“, ktorá prijíma všetkých, čo sú 
zranení životom; je veľmi konkrétnou 
realitou, pretože v niektorých častiach 
sveta poskytujú pre obyvateľstvo nevy-
hnutné ošetrenie len misijné a diecézne 
nemocnice.

 
5. Pripomínanie si dlhých dejín v služ-
be chorým je pre kresťanské spoločen-
stvá a zvlášť pre tie, ktoré túto službu 
vykonávajú i dnes, dôvodom radosti. 
Do minulosti však treba hľadieť najmä 
preto, aby sme sa ňou obohatili. Máme 
si brať príklad z obetavosti mnohých za-
kladateľov inštitútov, ktorí slúžili cho-
rým až po úplné sebaobetovanie; z kre-
atívnosti inšpirovanej láskou, ktorou sa 
po stáročia vyznačovali mnohé inicia-
tívy; z úsilia vedeckého výskumu po-
núknuť chorým nové a dôveryhodné 
liečebné postupy. Toto dedičstvo minu-
losti nám pomáha dobre si naplánovať 
budúcnosť: napríklad chrániť katolícke 
nemocnice pred rizikom, že podľahnú 
„firemnej mentalite“, ktorá sa v celom 
svete usiluje o  to, aby sa starostlivosť 
o zdravie stala obchodným artiklom, čo 
povedie k vyradeniu chudobných z nej. 
Organizačná rozumnosť a láska si na-
viac vyžadujú, aby bol chorý rešpekto-
vaný ako osoba s vlastnou dôstojnosťou 
a aby bol vždy centrom liečebného pro-
cesu. Tieto usmernenia si majú osvojiť aj 
kresťania pôsobiaci vo verejných štruk-
túrach, ktorí sú povolaní vo svojej službe 
pozitívne svedčiť o evanjeliu.

 
6. Ježiš zanechal Cirkvi ako dar svoju 
uzdravujúcu moc:„A tých, čo uveria, 
budú sprevádzať tieto znamenia: v mo-
jom mene budú vyháňať zlých duchov, 
budú hovoriť novými jazykmi“ (Mk 16, 
17 – 18). V Skutkoch apoštolov sa dočí-

tame o uzdraveniach, ktoré sa udiali pro-
stredníctvom Petra (porov. Sk 3, 4 – 8) 
a Pavla (porov. Sk 14, 8 – 11). Táto úloha 
Cirkvi je odpoveďou na Ježišov dar, lebo 
vie, že má hľadieť na chudobných rovna-
kým pohľadom plným nežnosti a súcitu 
ako jej Pán. Pastorácia v zdravotníctve 
je a stále bude nevyhnutnou a základ-
nou úlohou, ktorú treba vždy prežívať 
s novým nasadením, počnúc farskými 
spoločenstvami, až po tie najkvalitnejšie 
zdravotnícke centrá. Nesmieme však za-
budnúť ani na nežnú lásku a vytrvalosť, 
s ktorou sa mnohé rodiny starajú o svo-
je deti; rodičov či iných príbuzných, kto-
rí sú chronicky chorí alebo majú vážne 
postihnutie. Ošetrovanie chorých v ro-
dinách je mimoriadnym svedectvom 
lásky k človeku a treba ho podporovať 
náležitým uznaním i adekvátnymi poli-
tickými opatreniami. Lekári a sestričky, 
kňazi, zasvätené osoby a dobrovoľníci, 
rodinní príslušníci a všetci, čo sú zapo-
jení do starostlivosti o chorých, sa teda 
podieľajú na tomto poslaní Cirkvi. Ide 
o spoločne nesenú zodpovednosť, ktorá 
obohacuje hodnotu dennej služby kaž-
dého zo zúčastnených.

 
7. Márii, láskyplnej Matke, chceme zve-
riť všetkých chorých na tele i na duši, aby 
ich posilnila v nádeji. Prosme ju, aby 
nám pomohla naučiť sa prijímať našich 
chorých bratov a sestry. Cirkev vie, že 
potrebuje osobitnú milosť, aby dokázala 
plniť svoju evanjeliovú službu starostli-
vosti o chorých. Nech nás teda modlit-
ba k Pánovej Matke spojí v naliehavej 
prosbe, aby každý člen Cirkvi s láskou 
prežíval svoje povolanie v službe živo-
tu a zdraviu. Panna Mária nech oro-
duje za tento 26. svetový deň chorých; 
nech pomáha chorým prežívať ich utr-
penie v spoločenstve s Pánom Ježišom 
a nech pomáha aj tým, čo sa o nich sta-
rajú. Všetkým chorým, zdravotníckym 
pracovníkom i dobrovoľníkom zo srdca 
udeľujem apoštolské požehnanie.

 
Vo Vatikáne 26. novembra 2017,
na slávnosť Krista Kráľa vesmíru

František

Seminarista
z Toga študuje
na Slovensku

 Text:  P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD

Povolanie k verbistom
Pochádza z farnosti, kde pôsobil misio-
nár verbista. Prostredníctvom neho sa 
zoznámil s rehoľou verbistov a hlavne 
s pomocou brata SVD, ktorý ho učil ka-
techizmus. Jedného dňa pocítil v sebe 
túžbu stať sa jedným z misionárov ver-
bistov a pôsobiť ako misionár. Predtým 
mal túžbu stať sa kňazom v diecéze. 

15. septembra 2010 nastúpil do po-
stulátu SVD v Lome, Togo. Tam štu-
doval filozofiu na Silesian University, 
kde ukončil štúdium z filozofie. Od-
tiaľ pokračoval do Ghany, kde ho ča-
kal noviciát. Po noviciáte pokračoval 
3 roky teológie v Ghane, odkiaľ prišiel 
na Slovensko na OTP program (Over-
sea training program), ktorý mu dáva 
možnosť prežiť istý čas v inej kultúre 
a spoznať ju.

Prvá misia SVD
Togo a Benin tvoria rovnakú provinciu. 
Bola súčasťou prvej misie SVD v Afri-
ke, ktorá sa začala v roku 1892. Počas 
I. svetovej vojny bola misia zatvorená 
a neskôr bola znovu otvorená ako okres 
provincie Ghana. Provincia sa viac za-
meriava na farský apoštolát a tiež pô-
sobí najmä v oblastiach, kde nebolo 
ohlasované evanjelium. Provincia má 
málo škôl a inštitúcií.

Rodina
Bruno sa narodil 13. apríla 1992 
v meste Kara na severe republiky 
Togo. Pochádza z kmeňa Nawda. 
Je štvrtý zo šiestich detí. Má dvoch 
bratov a tri sestry. Jeho otec sa volá 
Wensan‘na Tarkpa Andre a  jeho 
matka Dabanina Marceline. 

Bruno Wensan´na Bawerima 
je verbista a študent teológie 
zároveň, ktorý pricestoval 
na Slovensko 5. decembra 
2017. V rámci internacionality, 
ktorú rehoľa verbistov 
poskytuje, má možnosť 
študovať teológiu v našej 
krajine. Momentálne študuje 
slovenčinu v Bratislave. Pridal 
sa tak k dvom Vietnamcom 
(Đinh Duy Thiên (František) 
a Đặng Văn Lãng (Pavol)), ktorí 
prišli na Slovensko 6. októbra 
minulého roku.

Ghana a Libéria tvoria rovnakú pro-
vinciu. Provincia Ghana Libéria je jed-
nou z  najväčších provincií SVD na 
svete. Provincia Ghana má rôznoro-
dé apoštoláty: farský apoštolát, školy 
apoštolátov a mnoho špecializovaných 
apoštolátov. Libéria sa práve otvorila 
v poslednej dobe. Je citlivá, pretože kra-
jina vyšla z dlhej občianskej vojny, naši 
spolubratia pracujú v školách a slúžia 
utečencom.  •

20 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ 21HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

FEBRUÁR 2018 FEBRUÁR 2018

HLASY Z MISIÍ



V krajinách, kde je systém zdravotnej 
starostlivosti nedostatočný alebo nee-
xistuje, pracuje Cirkev na tom, aby po-
skytla ľuďom – nakoľko je to možné – 
zdravotnú starostlivosť, a tak sa znížila 
detská úmrtnosť a premohli niektoré 
veľmi rozšírené choroby. Všade sa sna-
ží starať o chorých, aj keď ich nedokáže 
vyliečiť. Obraz Cirkvi ako „poľnej ne-
mocnice“, ktorá prijíma všetkých, čo sú 
zranení životom; je veľmi konkrétnou 
realitou, pretože v niektorých častiach 
sveta poskytujú pre obyvateľstvo nevy-
hnutné ošetrenie len misijné a diecézne 
nemocnice.

 
5. Pripomínanie si dlhých dejín v služ-
be chorým je pre kresťanské spoločen-
stvá a zvlášť pre tie, ktoré túto službu 
vykonávajú i dnes, dôvodom radosti. 
Do minulosti však treba hľadieť najmä 
preto, aby sme sa ňou obohatili. Máme 
si brať príklad z obetavosti mnohých za-
kladateľov inštitútov, ktorí slúžili cho-
rým až po úplné sebaobetovanie; z kre-
atívnosti inšpirovanej láskou, ktorou sa 
po stáročia vyznačovali mnohé inicia-
tívy; z úsilia vedeckého výskumu po-
núknuť chorým nové a dôveryhodné 
liečebné postupy. Toto dedičstvo minu-
losti nám pomáha dobre si naplánovať 
budúcnosť: napríklad chrániť katolícke 
nemocnice pred rizikom, že podľahnú 
„firemnej mentalite“, ktorá sa v celom 
svete usiluje o  to, aby sa starostlivosť 
o zdravie stala obchodným artiklom, čo 
povedie k vyradeniu chudobných z nej. 
Organizačná rozumnosť a láska si na-
viac vyžadujú, aby bol chorý rešpekto-
vaný ako osoba s vlastnou dôstojnosťou 
a aby bol vždy centrom liečebného pro-
cesu. Tieto usmernenia si majú osvojiť aj 
kresťania pôsobiaci vo verejných štruk-
túrach, ktorí sú povolaní vo svojej službe 
pozitívne svedčiť o evanjeliu.

 
6. Ježiš zanechal Cirkvi ako dar svoju 
uzdravujúcu moc:„A tých, čo uveria, 
budú sprevádzať tieto znamenia: v mo-
jom mene budú vyháňať zlých duchov, 
budú hovoriť novými jazykmi“ (Mk 16, 
17 – 18). V Skutkoch apoštolov sa dočí-

tame o uzdraveniach, ktoré sa udiali pro-
stredníctvom Petra (porov. Sk 3, 4 – 8) 
a Pavla (porov. Sk 14, 8 – 11). Táto úloha 
Cirkvi je odpoveďou na Ježišov dar, lebo 
vie, že má hľadieť na chudobných rovna-
kým pohľadom plným nežnosti a súcitu 
ako jej Pán. Pastorácia v zdravotníctve 
je a stále bude nevyhnutnou a základ-
nou úlohou, ktorú treba vždy prežívať 
s novým nasadením, počnúc farskými 
spoločenstvami, až po tie najkvalitnejšie 
zdravotnícke centrá. Nesmieme však za-
budnúť ani na nežnú lásku a vytrvalosť, 
s ktorou sa mnohé rodiny starajú o svo-
je deti; rodičov či iných príbuzných, kto-
rí sú chronicky chorí alebo majú vážne 
postihnutie. Ošetrovanie chorých v ro-
dinách je mimoriadnym svedectvom 
lásky k človeku a treba ho podporovať 
náležitým uznaním i adekvátnymi poli-
tickými opatreniami. Lekári a sestričky, 
kňazi, zasvätené osoby a dobrovoľníci, 
rodinní príslušníci a všetci, čo sú zapo-
jení do starostlivosti o chorých, sa teda 
podieľajú na tomto poslaní Cirkvi. Ide 
o spoločne nesenú zodpovednosť, ktorá 
obohacuje hodnotu dennej služby kaž-
dého zo zúčastnených.

 
7. Márii, láskyplnej Matke, chceme zve-
riť všetkých chorých na tele i na duši, aby 
ich posilnila v nádeji. Prosme ju, aby 
nám pomohla naučiť sa prijímať našich 
chorých bratov a sestry. Cirkev vie, že 
potrebuje osobitnú milosť, aby dokázala 
plniť svoju evanjeliovú službu starostli-
vosti o chorých. Nech nás teda modlit-
ba k Pánovej Matke spojí v naliehavej 
prosbe, aby každý člen Cirkvi s láskou 
prežíval svoje povolanie v službe živo-
tu a zdraviu. Panna Mária nech oro-
duje za tento 26. svetový deň chorých; 
nech pomáha chorým prežívať ich utr-
penie v spoločenstve s Pánom Ježišom 
a nech pomáha aj tým, čo sa o nich sta-
rajú. Všetkým chorým, zdravotníckym 
pracovníkom i dobrovoľníkom zo srdca 
udeľujem apoštolské požehnanie.

 
Vo Vatikáne 26. novembra 2017,
na slávnosť Krista Kráľa vesmíru

František

Seminarista
z Toga študuje
na Slovensku

 Text:  P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD

Povolanie k verbistom
Pochádza z farnosti, kde pôsobil misio-
nár verbista. Prostredníctvom neho sa 
zoznámil s rehoľou verbistov a hlavne 
s pomocou brata SVD, ktorý ho učil ka-
techizmus. Jedného dňa pocítil v sebe 
túžbu stať sa jedným z misionárov ver-
bistov a pôsobiť ako misionár. Predtým 
mal túžbu stať sa kňazom v diecéze. 

15. septembra 2010 nastúpil do po-
stulátu SVD v Lome, Togo. Tam štu-
doval filozofiu na Silesian University, 
kde ukončil štúdium z filozofie. Od-
tiaľ pokračoval do Ghany, kde ho ča-
kal noviciát. Po noviciáte pokračoval 
3 roky teológie v Ghane, odkiaľ prišiel 
na Slovensko na OTP program (Over-
sea training program), ktorý mu dáva 
možnosť prežiť istý čas v inej kultúre 
a spoznať ju.

Prvá misia SVD
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ke, ktorá sa začala v roku 1892. Počas 
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Rodina
Bruno sa narodil 13. apríla 1992 
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Togo. Pochádza z kmeňa Nawda. 
Je štvrtý zo šiestich detí. Má dvoch 
bratov a tri sestry. Jeho otec sa volá 
Wensan‘na Tarkpa Andre a  jeho 
matka Dabanina Marceline. 

Bruno Wensan´na Bawerima 
je verbista a študent teológie 
zároveň, ktorý pricestoval 
na Slovensko 5. decembra 
2017. V rámci internacionality, 
ktorú rehoľa verbistov 
poskytuje, má možnosť 
študovať teológiu v našej 
krajine. Momentálne študuje 
slovenčinu v Bratislave. Pridal 
sa tak k dvom Vietnamcom 
(Đinh Duy Thiên (František) 
a Đặng Văn Lãng (Pavol)), ktorí 
prišli na Slovensko 6. októbra 
minulého roku.

Ghana a Libéria tvoria rovnakú pro-
vinciu. Provincia Ghana Libéria je jed-
nou z  najväčších provincií SVD na 
svete. Provincia Ghana má rôznoro-
dé apoštoláty: farský apoštolát, školy 
apoštolátov a mnoho špecializovaných 
apoštolátov. Libéria sa práve otvorila 
v poslednej dobe. Je citlivá, pretože kra-
jina vyšla z dlhej občianskej vojny, naši 
spolubratia pracujú v školách a slúžia 
utečencom.  •
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Bola hlboká noc. Babička ešte 
nemala mobil, len pevnú lin-
ku. Zrazu sa v noci zobudi-
la, ako neprestajne zvoní te-

lefón. Kto to len môže byť? Zháčila sa. 
Dvihla slúchadlo a tam zaznelo: „Ba-
bička, narodila sa nám krásna a zdravá 

dcérka. Volá sa…“ Babička od radosti 
už nevedela ani zaspať… Odvtedy za-
každým, keď príde vnučka na návšte-
vu, tak ju prosí: „Babička, povedz, ako 
bola tma a zazvonil telefón!“ Chce to 
počuť dokola, znova a  znova. Vtedy 
má oči XXL a počúva skoro bez dy-

chu. Potrebuje počuť, ako to bolo, keď 
sa narodila, a ako veľmi sa niekto tomu 
tešil. Človek potrebuje byť rád, že je. Že 
existuje pre niekoho, že má trvalý pobyt 
v niekoho srdci.

Pripomína mi to: „Šema Israel… 
Počúvaj, Izrael…“ aj toto: „Uchovávala 
slová vo svojom srdci…“ Lebo pamätať 
je dôležité, opakovať je dôležité, pripo-
mínať si je dôležité.

A  keď človek zabudne? Zabudne 
PIN kód ku svojej existencii. Vstup do 
stredu svojej osoby, kde bolo láskyplné 
rozhodnutie Boha a očakávanie, kedy 
prídeš na svet. Vstup do stredu svojho 
povolania, keď nastal moment zrode-
nia, uvedomenia si láskyplnej ponuky 
zo strany Boha byť s  ním. Vyrastať, 
kráčať a žiť s ním, v jeho rodine, jeho 
blízkosti. 

Ako PIN kód chráni prístup ku SIM 
karte, tak tieto rozhodujúce momenty 
chránia človeka, aby ho životné ma-
sakre nerozobrali do stratena. Pamäť 
je jadro.  •

Ono to bolo tak, že raz bola malá neter u mojej mamy (teda 
svojej babky, aby ste nemuseli veľa rozmýšľať :-)) a ako si 
zvyknú babka s vnučkou rozprávať o rôznych veciach, tak aj 
teraz. Babka spontánne vyrozprávala moment oznámenia 
o narodení svojej milovanej vnučky.

„Babička, povedz,
ako bola tma
a zazvonil telefón!“

 Text:  Sr. Eva, saleziánka

 Foto: Archív SVD
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

počet ks stručný názov cena
-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

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

Nájdi svoj skrytý poklad
Benignus O’Rourke OSA
Existujú dve zlaté pravidlá 
o modlitbe. Prvým je, že sa 
máme modliť, ako vieme. 
Spôsobom, ktorý najviac vy-
hovuje našej prirodzenosti. 
Druhým pravidlom je, že 
čím menej sa modlíme, tým 
je modlitba ťažšia.  
128 strán, cena: 6,00 EUR

Najväčší zázrak 
DVD
Film o svätej omši podľa po-
solstiev, ktoré diktovali Ježiš 
a Panna Mária videní sv. ses-
tre Faustíne a stigmatizova-
nej Cataline Rivasovej. 
cena: 1,00 EUR

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

Mama svätej Terézie z Lisieux
Celina Martinová
Aj mama svätej Terézie, Zé-
lia Martinová, bola svätá. 
Zélia a jej manžel Louis boli 
svätorečení v roku 2015 spo-
ločne – ako prvý manželský 
pár v dejinách.
136 strán, cena: 6,40 EUR

Otec svätej Terézie z Lisieux
Celina Martinová
Louis bol vzorom otcovstva, 
na ktorom svätá Terézia vy-
budovala svoju slávnu „malú 
cestu duchovného detstva“. 
Predstavujeme vám portrét 
otca „najväčšej svätice mo-
derných čias“.
168 strán, cena: 6,40 EUR

Sväté písmo – Jeruzalemská 
Biblia (stredný formát)
Moderný jazyk Botekovho 
prekladu a vynikajúci pomoc-
ný aparát Jeruzalemskej Biblie 
s jeho úvodmi, komentármi 
a margináliami robia z tohto 
vydania Svätého písma spo-
ľahlivý zdroj svetla, inšpirá-
cie, duchovného povzbudenia 
a oporu v duchovnom raste 
pre každého.
2598 strán, cena: 30,00 EUR

Modlitba znechuteného
Ján Szkodoň
Autor knižky pozoruje sla-
bosti ľudí Cirkvi, laikov i du-
chovných, ale zahľadený do 
ich povolania, obdarený skr-
ze Boha darom porozumenia 
ich problémov, s trpezlivosťou 
a pokorou sa usiluje vyvádzať 
znechutených zo stavu skľúče-
nosti a neraz zo stavu pohorše-
nia a pokorne sa s nimi modlí.
238 strán, cena: 4,95 EUR

Svätý Charbel pustovník
P. Elias al Jamhoury OLM
Svätý Charbel Makluf (1828 
- 1898) bol kňaz, mních 
a pustovník Rádu libanon-
ských maronitov. Pochádzal 
z  rodiny skromných roľní-
kov, vytrvalých v modlitbe 
a v úcte k Panne Márii. 
160 strán, cena: 6,80 EUR

365 myšlienok  
sv. Františka Saleského
Útla, ale na obsah silná bro-
žúrka zoradená podľa kalen-
dárnych mesiacov, ponúka 
na každý deň myšlienku sv. 
Františka Saleského. 
44 strán, cena: 0,60 EUR
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Slovensko – Afrika – Rím
Veronika T. Rácková 
spája

 Text:  P. Tomáš Gerboc SVD

 Foto: Archív SVD

V Bazilike sv. Bartolomeja v Ríme uložili 27. novembra 2017 
predmety spomienky na rehoľnú sestru SSpS a lekárku 
Veroniku Teréziu Ráckovú. Slávnosť sprevádzala modlitba 
vešpier, ktorej predsedal rektor baziliky don Angelo Romano.

Slávnosť zorganizova-
la Komunita sv. Egídia, 
v  spolupráci s  rehoľný-
mi sestrami SSpS. Ko-

munita má v tejto bazilike i svoje 
oficiálne sídlo a od roku 2000 sa 
práve na tomto mieste uchová-
vajú spomienkové predmety ako 
pamiatka na súčasných mučení-
kov rôznych kresťanských cirkví.

Rehoľné sestry Misijnej kon-
gregácie Služobníc Ducha Svä-
tého priniesli ako spomienkové 
predmety Sväté písmo (v  slo-
venskom jazyku) a  fonendo-
skop, ktoré patrili sestre Vero-
nike. Predmety boli uložené na 
oltári, ktorý je určený práve pre 
novodobých mučeníkov pôso-
biacich v Afrike a na Madagas-
kare. Tejto slávnosti sa zúčastnili 
i rehoľné sestry SSpS zo Sloven-
ska, ako i rodná sestra Veroniky 
Pavla Rácková, profesiou taktiež 
lekárka.

Veronika Terézia Rácková 
podľahla zraneniam 20. mája 
2016 v kenskej nemocnici, kam 
bola prevezená po incidente zo 
16. mája, pri ktorom bola po-
strelená. 

Telesné pozostatky sestry Ve-
roniky sú uložené na cintoríne 
v meste Yei v Južnom Sudáne.

V  deň slávnosti si v  Ríme 
takto spomenula na svoju spo-
lusestru a bývalú provinciálnu 
predstavenú sestra Laura Vlčá-
ková SSpS: „Ona bola naozaj člo-
vek orientovaný pre človeka. Mož-
no, že to vychádza z  takého jej 
osobného povolania, ale aj povo-
lania lekárky. Vnímala som u nej, 

že jej veľmi záležalo na tom, ako 
sa máme, ako sa mám ja vo svo-
jej službe, ako sa majú novicky či 
postulantky. Vedela sa prihovoriť 
sestrám, vedela sa prihovoriť ľu-
ďom. Bola stále v kontakte s ľuď-

mi. Je to veľmi dôležité pre nás 
misionárov, taký ľudský kontakt 
s človekom.“

Rodná sestra, lekárka Pavla 
Rácková, pri spomienke uvied-
la: „Každý, kto ju poznal, si ju pa-
mätá s úsmevom a svoj rehoľný 
misijný život prežívala radostne. 
Bola veľkou vizionárkou. Vo svo-
jej práci odovzdávala sa celkom 
tým najchudobnejším. Teraz na 
tej poslednej misii to bolo v Juž-
nom Sudáne, predtým to bolo se-
dem rokov v Ghane. 

Pre mňa bolo tiež takou in-
špiráciou od nej, že bola obetavá 
a na tak ťažkej misii, na akej bola 
v Južnom Sudáne, ona sa dokáza-
la radovať. Videla naozaj v kaž-
dom tom chudobnom, v každom 
človeku, v každom pacientovi Je-
žiša. To ma tak povzbudzovalo, 
že ona na takej ťažkej misii, ako 
to znáša, tú horúčavu, ako znáša 

všetky tie ťažkosti s tým spojené 
a hlavne tú vojnu, ktorá tam pre-
biehala. Zo všetkého toto asi bolo 
to najťažšie: vojna. 

Ale i  vtedy, keď sa mali tie-
to sestry možnosť rozhodnúť, čo 
urobia vzhľadom na začatú ďal-
šiu občiansku vojnu, či zostanú 
na tomto území Južného Sudánu, 
alebo odídu. 

Keď ich vyzvala sestra generál-
na predstavená, že sa môžu roz-
hodnúť, tak po modlitbe a úvahe 
pred Ježišom sa rozhodli, že ne-
opustia týchto chudobných,  ale 
zostanú s nimi, zostanú im slúžiť.“

* * *
Modlime sa a prosme, aby ži-

vot a svedectvo sestry Veroniky 
Terézie bol i pre nás výzvou a prí-
kladom obety, v ktorej chceme 
napodobniť nášho Pána!  •

Vedela sa 
prihovoriť 
sestrám, 
vedela sa 
prihovoriť 
ľuďom. 
Bola stále 
v kontakte 
s ľuďmi.
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NAŠI DOBRODINCI

FEBRUÁR 2018

Predplatné na rok 2018 
je 12 eur 
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

Bohuznáma – Malý Cetín 50,- EUR • Spolok sv. ruženca 
– Dolné Krškany 130,- EUR • Bernadeta Jakabčinová 
– Jarovnice 15,- EUR • Alžbeta Finková – Rozhanovce 
20,- EUR • Odberatelia Hlasov – Zempl. Teplica 75,- EUR 
• Ružencové bratstvo – Zempl. Teplica 100,- EUR • 
Jozef Ivanecký – Zempl. Teplica 25,- EUR • Bohuznámy 
– Trebišov 25,- EUR • Bohuznáma – Mýtna Nová Ves 
50,- EUR • Členky Božského Srdca Ježišovho – Čab 
30,- EUR • Odberatelia Hlasov – Veľký Lapáš 100,- EUR 
• H.D. – Veľký Lapáš 25,- EUR • K.D. – Veľký Lapáš 
15,- EUR • V.P. – Veľký Lapáš 25,- EUR • Odberatelia 
Hlasov – Šaľa 100,- EUR • Bohuznámi – Alekšince 
20,- EUR • Rodina Maslenová – Nitra 50,- EUR • Odbe-
ratelia Hlasov – Ivanka pri Nitre 150,- EUR • Odberatelia 
Hlasov – Habovka 130,- EUR • Rodina Deviatnika – 
Kolta 59,- EUR ·P. Križalkovičová – Nitra 100,- EUR • 
Čitatelia Hlasov Horný Vadičov 50,- EUR • Odberatelia 
Hlasov – Lúčky pri Ružomberku 45,- EUR • Odberatelia 
Hlasov-Teplička nad Hornádom 20,- EUR • Odberatelia 
Hlasov-Čaka  50,- EUR • Odberatelia Hlasov Plavnica 
30,- EUR • Odberatelia Hlasov – Olcnava 30,- EUR • Far-
nosť Čimhová 51,- EUR • Júlia Špitalská – Báb 20,- EUR 
• Misijní priatelia Trenčianske Mitice 805,- EUR • Ru-
žencové bratstvo Markušovce 50,- EUR • Odberatelia 
Posla a Hlasov – Rajecké Teplice 40 ,- EUR • Odberatelia 
Hlasov-Radošina 110,- EUR • Čitatelia Hlasov – Veľké 
Vozokany 90,- EUR • Ctiteľky B.S. Ježišovho Machulin-
ce 10,- EUR • Odberatelia Hlasov – Chtelnica 102,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Ruskovce 50,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Trenčín – Opatová 80,- EUR • Odberatelia Posla 
a Hlasov – Trenčín 130,- EUR • Odberatelia Posla – Kom-
jatná 90,- EUR • Ružencové bratstvo – Vinodol 50,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Modrová 40,- EUR • Odberatelia 
Hlasov – Pečeňany 105,- EUR • Bohuznámi – Horné 
Držkovce 56,- EUR • Čitatelia Hlasov – Lazany 20,- EUR 
• Odberatelia z Cífera  140,- EUR • Ružencové bratstvo 
– Viničné 110,- EUR • Bohuznámy – Kľúčové 50,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Kluknavy 155,- EUR • Odberatelia 
Hlasov a Posla – Lovce 50,- EUR • Odberatelia Hlasov – 
Trnava 190,- EUR • Odberatelia Hlasov – Cabaj – Čápor 
66,- EUR • Bohuznáme – Naháč 40,- EUR • Spol. sv. 
ruženca – Žilina 42,- EUR • Odberatelia Hlasov – Go-
lianovo 40,- EUR • Odberatelia Hlasov – Spišské Bystré 
50,- EUR • Odberatelia Posla a Hlasov – Koplotovce 
80,- EUR • P. Mičunková a ženy z Kaplne 25,- EUR • 
Odberatelia Hlasov – Nemšová 60,- EUR • 

DAROVALI NA MISIE,
MISIJNÝ DORAST,

MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme  

Pán Boh zaplať! 



Slovensko – Afrika – Rím
Veronika T. Rácková 
spája

 Text:  P. Tomáš Gerboc SVD

 Foto: Archív SVD

V Bazilike sv. Bartolomeja v Ríme uložili 27. novembra 2017 
predmety spomienky na rehoľnú sestru SSpS a lekárku 
Veroniku Teréziu Ráckovú. Slávnosť sprevádzala modlitba 
vešpier, ktorej predsedal rektor baziliky don Angelo Romano.

Slávnosť zorganizova-
la Komunita sv. Egídia, 
v  spolupráci s  rehoľný-
mi sestrami SSpS. Ko-

munita má v tejto bazilike i svoje 
oficiálne sídlo a od roku 2000 sa 
práve na tomto mieste uchová-
vajú spomienkové predmety ako 
pamiatka na súčasných mučení-
kov rôznych kresťanských cirkví.

Rehoľné sestry Misijnej kon-
gregácie Služobníc Ducha Svä-
tého priniesli ako spomienkové 
predmety Sväté písmo (v  slo-
venskom jazyku) a  fonendo-
skop, ktoré patrili sestre Vero-
nike. Predmety boli uložené na 
oltári, ktorý je určený práve pre 
novodobých mučeníkov pôso-
biacich v Afrike a na Madagas-
kare. Tejto slávnosti sa zúčastnili 
i rehoľné sestry SSpS zo Sloven-
ska, ako i rodná sestra Veroniky 
Pavla Rácková, profesiou taktiež 
lekárka.

Veronika Terézia Rácková 
podľahla zraneniam 20. mája 
2016 v kenskej nemocnici, kam 
bola prevezená po incidente zo 
16. mája, pri ktorom bola po-
strelená. 

Telesné pozostatky sestry Ve-
roniky sú uložené na cintoríne 
v meste Yei v Južnom Sudáne.

V  deň slávnosti si v  Ríme 
takto spomenula na svoju spo-
lusestru a bývalú provinciálnu 
predstavenú sestra Laura Vlčá-
ková SSpS: „Ona bola naozaj člo-
vek orientovaný pre človeka. Mož-
no, že to vychádza z  takého jej 
osobného povolania, ale aj povo-
lania lekárky. Vnímala som u nej, 

že jej veľmi záležalo na tom, ako 
sa máme, ako sa mám ja vo svo-
jej službe, ako sa majú novicky či 
postulantky. Vedela sa prihovoriť 
sestrám, vedela sa prihovoriť ľu-
ďom. Bola stále v kontakte s ľuď-

mi. Je to veľmi dôležité pre nás 
misionárov, taký ľudský kontakt 
s človekom.“

Rodná sestra, lekárka Pavla 
Rácková, pri spomienke uvied-
la: „Každý, kto ju poznal, si ju pa-
mätá s úsmevom a svoj rehoľný 
misijný život prežívala radostne. 
Bola veľkou vizionárkou. Vo svo-
jej práci odovzdávala sa celkom 
tým najchudobnejším. Teraz na 
tej poslednej misii to bolo v Juž-
nom Sudáne, predtým to bolo se-
dem rokov v Ghane. 

Pre mňa bolo tiež takou in-
špiráciou od nej, že bola obetavá 
a na tak ťažkej misii, na akej bola 
v Južnom Sudáne, ona sa dokáza-
la radovať. Videla naozaj v kaž-
dom tom chudobnom, v každom 
človeku, v každom pacientovi Je-
žiša. To ma tak povzbudzovalo, 
že ona na takej ťažkej misii, ako 
to znáša, tú horúčavu, ako znáša 

všetky tie ťažkosti s tým spojené 
a hlavne tú vojnu, ktorá tam pre-
biehala. Zo všetkého toto asi bolo 
to najťažšie: vojna. 

Ale i  vtedy, keď sa mali tie-
to sestry možnosť rozhodnúť, čo 
urobia vzhľadom na začatú ďal-
šiu občiansku vojnu, či zostanú 
na tomto území Južného Sudánu, 
alebo odídu. 

Keď ich vyzvala sestra generál-
na predstavená, že sa môžu roz-
hodnúť, tak po modlitbe a úvahe 
pred Ježišom sa rozhodli, že ne-
opustia týchto chudobných,  ale 
zostanú s nimi, zostanú im slúžiť.“

* * *
Modlime sa a prosme, aby ži-

vot a svedectvo sestry Veroniky 
Terézie bol i pre nás výzvou a prí-
kladom obety, v ktorej chceme 
napodobniť nášho Pána!  •

Vedela sa 
prihovoriť 
sestrám, 
vedela sa 
prihovoriť 
ľuďom. 
Bola stále 
v kontakte 
s ľuďmi.

24 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ 25HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

FEBRUÁR 2018

NAŠI DOBRODINCI

FEBRUÁR 2018

Predplatné na rok 2018 
je 12 eur 
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

Bohuznáma – Malý Cetín 50,- EUR • Spolok sv. ruženca 
– Dolné Krškany 130,- EUR • Bernadeta Jakabčinová 
– Jarovnice 15,- EUR • Alžbeta Finková – Rozhanovce 
20,- EUR • Odberatelia Hlasov – Zempl. Teplica 75,- EUR 
• Ružencové bratstvo – Zempl. Teplica 100,- EUR • 
Jozef Ivanecký – Zempl. Teplica 25,- EUR • Bohuznámy 
– Trebišov 25,- EUR • Bohuznáma – Mýtna Nová Ves 
50,- EUR • Členky Božského Srdca Ježišovho – Čab 
30,- EUR • Odberatelia Hlasov – Veľký Lapáš 100,- EUR 
• H.D. – Veľký Lapáš 25,- EUR • K.D. – Veľký Lapáš 
15,- EUR • V.P. – Veľký Lapáš 25,- EUR • Odberatelia 
Hlasov – Šaľa 100,- EUR • Bohuznámi – Alekšince 
20,- EUR • Rodina Maslenová – Nitra 50,- EUR • Odbe-
ratelia Hlasov – Ivanka pri Nitre 150,- EUR • Odberatelia 
Hlasov – Habovka 130,- EUR • Rodina Deviatnika – 
Kolta 59,- EUR ·P. Križalkovičová – Nitra 100,- EUR • 
Čitatelia Hlasov Horný Vadičov 50,- EUR • Odberatelia 
Hlasov – Lúčky pri Ružomberku 45,- EUR • Odberatelia 
Hlasov-Teplička nad Hornádom 20,- EUR • Odberatelia 
Hlasov-Čaka  50,- EUR • Odberatelia Hlasov Plavnica 
30,- EUR • Odberatelia Hlasov – Olcnava 30,- EUR • Far-
nosť Čimhová 51,- EUR • Júlia Špitalská – Báb 20,- EUR 
• Misijní priatelia Trenčianske Mitice 805,- EUR • Ru-
žencové bratstvo Markušovce 50,- EUR • Odberatelia 
Posla a Hlasov – Rajecké Teplice 40 ,- EUR • Odberatelia 
Hlasov-Radošina 110,- EUR • Čitatelia Hlasov – Veľké 
Vozokany 90,- EUR • Ctiteľky B.S. Ježišovho Machulin-
ce 10,- EUR • Odberatelia Hlasov – Chtelnica 102,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Ruskovce 50,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Trenčín – Opatová 80,- EUR • Odberatelia Posla 
a Hlasov – Trenčín 130,- EUR • Odberatelia Posla – Kom-
jatná 90,- EUR • Ružencové bratstvo – Vinodol 50,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Modrová 40,- EUR • Odberatelia 
Hlasov – Pečeňany 105,- EUR • Bohuznámi – Horné 
Držkovce 56,- EUR • Čitatelia Hlasov – Lazany 20,- EUR 
• Odberatelia z Cífera  140,- EUR • Ružencové bratstvo 
– Viničné 110,- EUR • Bohuznámy – Kľúčové 50,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Kluknavy 155,- EUR • Odberatelia 
Hlasov a Posla – Lovce 50,- EUR • Odberatelia Hlasov – 
Trnava 190,- EUR • Odberatelia Hlasov – Cabaj – Čápor 
66,- EUR • Bohuznáme – Naháč 40,- EUR • Spol. sv. 
ruženca – Žilina 42,- EUR • Odberatelia Hlasov – Go-
lianovo 40,- EUR • Odberatelia Hlasov – Spišské Bystré 
50,- EUR • Odberatelia Posla a Hlasov – Koplotovce 
80,- EUR • P. Mičunková a ženy z Kaplne 25,- EUR • 
Odberatelia Hlasov – Nemšová 60,- EUR • 

DAROVALI NA MISIE,
MISIJNÝ DORAST,

MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme  

Pán Boh zaplať! 



ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

Nepoškvrnená Panna 
a Matka naša, ktorá si sa 
zjavila nepatrnému dieťaťu, 
pomôž nám svojím mocným 
príhovorom, aby sme ustavične 
žili v pokore a úprimnosti 
pravých Božích dietok a stali 
sa účastnými nebeského 
požehnania. Vypros nám milosť, 
aby sme za svoje spáchané 
hriechy činili pokánie, vystríhali 
sa od tejto chvíle každého 
hriechu a horlivo sa snažili stále 
viac napredovať v pravej čnosti. 
Aby sa nám tvoje materinské 
srdce nikdy nezatvorilo, ale 
vždy bolo otvorené a bez 
prestania nám vyprosovalo tie 
milosti, ktoré by v nás rozohnili 
božskú lásku a robili nás stále 
hodnejšími večnej koruny, aby 
sme raz s tebou, nepoškvrnená 
Panna, trojjediného Boha mohli 
chváliť a velebiť na veky vekov. 
Amen.

Modlitba 
k Panne Márii 
Lurdskej


