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Hybná sila
povolaných
Text:
P. Michal
Marhefka SVD
Foto:
Martin Cingel SVD

M

esiac, ktorý by mal byť najchladnejším v roku, začína vždy v teplej
a veselej atmosfére Nového roku.
Ohňostroje, spevy, ešte stále i vianočná nálada dávajú všetkým nádej, že budúcnosť
bude aspoň o krôčik lepšia ako súčasnosť. A táto
myšlienka by mala byť hnacou silou všetkých aktivít v novom roku. Vlastne kresťania vôbec majú
sami byť hnacou silou všetkého ozajstného pokroku. Sme k tomu totiž povolaní od samého krstu
samým Kristom.
V istý deň pri príprave na kázeň som si pozeral, koľkokrát sa v evanjeliách spomína povolanie apoštolov. Je to minimálne sedemkrát. Väčšinou sú tieto povolania myslené a vysvetľované
vo vzťahu k duchovným – ku kňazstvu, k rehoľnému životu. Možno sami ich tak berieme, sme presvedčení, že nás sa tento text poriadne ani netýka.
Lenže povolanie nie je len niektorých nábožných
chlapcov či dievčat. Hlavná jeho definícia je totiž
nasledovanie Krista a jeho evanjelia, k čomu sú
pozvaní všetci pokrstení a skrze nich i všetci ľudia.
Ako sme sa my dostali k svojmu povolaniu?
Možno podobne ako apoštoli. Jedni počuli, čo im
o Ježišovi povedal Ján Krstiteľ, ako to bolo v prípade
Ondreja a Jána, ktorí ho hneď nasledovali. Možno
ich na začiatku viedla zvedavosť, kto vlastne Ježiš
je, preto im vykĺzla nejasná otázka, kde býva. Keď
sa všetko dozvedeli, odišli a začali volať ďalších nasledovníkov (Ondrej priviedol svojho brata Petra).
Tak nás teda k viere a nasledovaniu Ježiša priviedli
naši predkovia a rodičia, ktorí sa o tejto veci a jej
pravdivosti presvedčili dávno pred nami.
Ale možno nás Boh volá samuelovským spôsobom. Chlapec vždy niekoho jasne počul, ale nevedel presne, kto to je. Až jeho učiteľ – kňaz Héli
mu pomohol odhaliť, kto ho volá, čo od neho chce
a ako mu treba odpovedať. I znova tu zohrávajú
dôležitú úlohu druhí, skúsení veriaci, ktorí vedia
napovedať a naučiť vnímať Boha vo svojom živote.
Naše životné úlohy a poslania sú rôzne v závislosti od toho, akým človek je, čo robí a pod.
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Ale napriek tomu máme všetci to jedno základné poslanie – v prijatej viere nasledovať Krista
a rovnaký návod na takúto spoľahlivú cestu dávať aj druhým, hlavne svojmu okoliu. Tak uskutočníme svoje duchovné povolanie, z ktorého sa
nedá vyzliecť, lebo sme ho prijali v krste. Môžme
ho teda jedine poriadne žiť.
Spôsob života sa nedá veľmi prijímať od apoštolov a zasvätených osôb, ktorí sa tomuto nasledovaniu majú venovať dňom i nocou, v neustálej
pohotovosti, zatiaľ čo mnohí z vás máte kopec
povinností a práce. Prvou podmienkou dôsledného nasledovania Ježiša je plnenie si svojich povinností. A práve na tomto mieste si zvlášť uvedomujeme, akou obrovskou hybnou silou môžu
byť uvedomelí aktívni kresťania pre spoločenstvo,
ktoré budú posúvať dopredu. Okrem toho pravidelná modlitba je posilou zhora, skrze ktorú Boh
pomáha veriacim pochopiť, čo a ako robiť, ako sa
vyhýbať chybám a omylom, poprípade v pokání
vstať a pokračovať s Božou pomocou.
Ďalej je potrebné svoje pozvanie odovzdávať
druhým, najmä potomstvu, aby nebolo ukrátené
o nič, čo sme sami dostali. A to bude zároveň živým príkladom, ako fungujú Ježišovi nasledovníci. Ak svoju vieru chápeme nielen ako profesiu,
ale ako dar otvárajúci nekonečné možnosti, nikdy nezapochybujeme, že práve tento dar chceme
sprostredkovať svojim deťom.
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No v pláne kňazského zasvätenia dalo by sa chápať naše
duchovné povolanie osobitným spôsobom v službe Božiemu
ľudu. Nie hocako, ale konkrétnym darom, ktorý by poslúžil
na zveľadenie Božej oslavy už tu na zemi. Myslím predovšetkým na tie služby, ako sú kostolníci, organisti, spevokol,
upratovanie a zdobenie kostola, miništrovanie, animovanie
stretiek a pod. Každý môže prispieť svojou troškou, prinajmenšom aktívnou účasťou na sv. omši, poprípade aj čítaním
Božieho slova a pod.
Možno čakáme na radu ako žiť tú svoju vieru aspoň trocha aktívne. Nemusíme čakať konkrétnu odpoveď priamo
od Boha. Treba si všímať okolnosti i rady a pochopíme, čo
máme robiť.
Jednou z najdôležitejších úloh kresťanov nášho času je
pevné svedectvo a ochrana hodnôt pomáhajúcich ochrániť
spoločnosť pred zánikom. Nejde o apokalyptické strašenie
blízkym koncom sveta, ale o sprostredkovanie návodu, ktorým veriaci prežili nie jeden pád vyspelých kultúr, ktoré sa
potkli na vlastných ideológiách. Veľmi častou a ústrednou
myšlienkou všetkých hodnôt je morálka, snažiaca sa zachovať skutočnú slobodu človeka pred pokušením absolútnej
nezávislosti. Tu i samým kresťanom je potrebné upevnenie
v pozícii vernosti, že cudnosť nie je čudnosťou, ale normou
obohacujúcou tajomstvom najkrajšie sféry ľudského života, akými sú vzťahy.
Milí čitatelia, prajem vám, aby ste boli pevní a neoblomní
vo viere, no i zároveň nežní a láskaví vo svedectve, ktoré Božími lanami lásky priťahuje duše jednu k druhej a spoločne
k Otcovi všetkých. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Nachádzame sa na prahu nového roka.
Je to radosť, že Boh nás pozýva znova
k niečomu novému. A patrične to aj
oslavujeme. Aj Cirkev osobitne oslavuje
Nový rok, a to tým, že si uctieva Pannu
Máriu ako Bohorodičku. Mária však nie je len Božou Matkou,
ona je aj našou Matkou. Ako nás učí katechizmus, keďže Mária
je našou Matkou, je aj našou „Orodovnicou, Ochrankyňou,
Pomocnicou a Prostrednicou“ (KKC 969). Ako Mária napĺňa
všetky tieto úlohy? Pozrime sa na dva kľúčové spôsoby, ktorými to robí. Po prvé vieme, že Mária rozjímala a uchovávala všetko, čo pochádzalo od Boha. Ako hovorí aj evanjelium,
zachovávala v srdci všetko, čo jej povedali pastieri. Rovnako
hlboko v srdci mala uložené všetko, čo sa udialo počas návštevy anjela Gabriela pri zvestovaní. Premýšľala aj nad tým,
ako boli mudrci za pomoci Božej hviezdy privedení k jasliam.
Rozjímala aj o slovách, ktoré jej povedal mladý Ježiš, keď ho
našli v jeruzalemskom chráme, kde vyučoval starších. Všetky tieto aj iné udalosti zachovávala vo svojom srdci. Skúsme
vidieť Máriu ako tú, ktorá ti hovorí, aby sme si našli čas a uvažovali nad tým, kto je Ježiš a čo pre nás urobil. Skús si na začiatku nového roka predstaviť Máriu – Bohorodičku, ako nás
prosí, aby sme si Ježiša cenili nad všetko ostatné. Mária mala
veľkú záľubu v oslave a chvále Boha, o čom svedčí Magnifikát. Skúsme vidieť Máriu ako tú, ktorá nám hovorí, aby sme
sa k nej pridali a chválili Boha celým srdcom.
Milí misijní priatelia, organizujeme púť do Sv. zeme v dňoch
20. - 27. marca 2018. Je to púť misijných priateľov a čitateľov
Hlasov, teda mohla by byť aj vašou púťou. Veľkou prednosťou tejto púte je, že prežijeme Kvetnú nedeľu v Jeruzaleme.
Budeme účastní slávnosti, ktorá sa tam koná iba raz v roku.
Sprievodcom bude otec Michal Pitoniak, ktorý bol v minulosti už dvakrát s nami na tejto púti. Program púte nájdete
v tomto čísle Hlasov. Môžete využiť príležitosť dostať sa na
miesta, kadiaľ chodil náš Pán Ježiš. Verím, že sa s mnohými
z vás stretneme vo Sv. zemi. Prajem vám požehnaný nový rok,
nech vás Pán sprevádza každým dňom a Matka Božia ochraňuje na vašich cestách.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. januára,
za horliteľov 3. januára 2018.
Šéfredaktor
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▲ Pred synodou o mladých sa stretli rehoľníci
nad témou pastorácie povolaní
„Treba zvíťaziť nad pokušením ľahko sa poddať myšlienke, že v niektorých prostrediach nie
je možné vzbudiť duchovné povolania. Bohu nič
nie je nemožné.“ Týmito slovami sa obrátil pápež
František na 800 zasvätených mužov a žien z celého sveta, ktorí sa 1. decembra zišli v Ríme, aby pred
blížiacou sa synodou zameranou na mládež uvažovali nad otázkou povolaní. Sprevádzanie mladých pri rozlišovaní povolania je súčasťou témy
synody. Trojdňový kongres organizuje Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti
apoštolského života.
V posolstve pápež František vyjadruje niekoľko
zásadných presvedčení. Po prvé, „hovoriť o pastorácii povolaní znamená potvrdiť, že celá pastoračná činnosť Cirkvi musí byť zameraná zo svojej podstaty na rozlišovanie povolania, keďže jej
najvyšším cieľom je pomáhať veriacemu človeku
objaviť konkrétnu cestu k realizovaniu životného
projektu, ku ktorému ho Boh volá.“
Po druhé je to presvedčenie, že „pastorácia povolaní má najadekvátnejšiu živnú pôdu v pastorácii
mládeže“.
A do tretice je to presvedčenie o dôležitosti modlitby za povolania. Vzhľadom na súčasnú mentalitu
mladých Svätý Otec ďalej hovorí o troch špecifických výzvach a uvádza sedem charakteristík, ktoré by mala mať práca na poli pastorácie povolaní
v súčasnej dobe. •

SPEKTRUM

▪ Na Filipínach zaútočili útočníci na motocykloch na kňaza a zavraždili ho

▲ Vo švajčiarskej obci
Mosnang vytvorili najväčší
adventný veniec na svete
Vo švajčiarskej obci Mosnang vytvorili v minulých týždňoch najväčší adventný veniec na svete.
Od konca októbra na ňom pracovalo 300 dobrovoľníkov. Obvod venca je 400 metrov a jeho
priemer 120 metrov. Veniec posvätil biskup Markus Büchel zo
St. Gallen. Následne preverila organizácia “Guinnessove svetové
rekordy”, či ide o nový oficiálny
svetový rekord. Doteraz najväčší adventný veniec bol postavený
v Slovinsku a jeho priemer bol 85
metrov. „Vyzerá to dobre. Teraz
veniec zdobíme,“ povedal včera vedúci organizačného výboru
Max Gmür pre švajčiarsky katolícky spravodajský portál „kath.
ch“. Štyri červené elektrické sviece,
vysoké 5, 8 metra už stoja. Veniec,
na zhotovenie ktorého sa použilo
300 kubických metrov jedlí, pretína na dvoch miestach miestnu
komunikáciu. Kvôli tejto akcii bola
zriadená aj webová stránka www.
adventskranz-mosnang.ch, cez
ktorú možno online sledovať zhotovovanie venca. Ten bude nainštalovaný do 31. decembra, stane
sa centrom mnohých podujatí. Po
rozobratí venca sa jedľové konáre
nasekajú na triesky a použijú na
kúrenie, povedal Gmür. •

Na Filipínach zavraždili 72-ročného kňaza Marcelita Paeza. Incident, ktorý
má charakteristiky zastrašujúcej popravy, sa stal v pondelok večer v San Jose
na filipínskom ostrove Luzon. Štyria utočníci na motocykloch na neho strieľali počas jazdy autom. Napriek rýchlemu prevozu do nemocnice po dvoch
hodinách zraneniam podľahol. Biskup diecézy San Jose Mons. Robert Mallari sa pre Misijnú agentúru Fides vyjadril, že išlo o brutálnu popravu a žiada
miestne autority, aby sa zasadili o dôkladné vyšetrenie prípadu. K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nikto neprihlásil. Páter Paez bol známy svojím aktívnym
prístupom v presadzovaní sociálnej spravodlivosti, zvlášť v otázkach ľudských
práv týkajúcich sa chudobných a ľudí na vidieku. Bol na čele Komisie pre sociálnu činnosť v diecéze. Národná koordinátorka projektu „Vidiecki misionári na Filipínach“ sestra Elenita Beraldová vyslovila názor, že tí, ktorí stoja za
touto popravou, sa snažia zastrašiť ľudí, ktorí sa podobne ako kňaz Marcelito
Paez kriticky stavajú voči despotickej a vojenskej vláde prezidenta Duterteho. •

▪ Vo Vatikáne vyšlo posolstvo
ku Dňu modlitieb za duchovné
povolania

▲ Cirkev stredovýchodnej Európy
podporila prenasledovaných
kresťanov
Predstavitelia Katolíckej cirkvi stredovýchodnej Európy (Slovensko,
Česká republika, Maďarsko, Poľsko
a Chorvátsko) poskytli na pomoc
prenasledovaným kresťanom 450 000
eur. Urobia tak prostredníctvom organizácie Caritas Libanon.
Slovensko prispelo 100 000 eur, informoval na tlačovej konferencii v Budapešti Mons. Stanislav Zvolenský,
predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita. •

„Nie sme tu náhodou, nie sme zmietaní sledom neusporiadaných udalostí, ale naopak, náš život a naša
prítomnosť vo svete sú výsledkom
božieho povolania.“ Svätý Otec František vyslovil túto myšlienku v posolstve k 55. svetovému dňu modlitieb
za duchovné povolania, ktoré zverejnili 4. decembra. Celá Cirkev sa bude
spoločne modliť na tento úmysel
v nedeľu Dobrého pastiera 22. apríla
2018. Pápež František sa v posolstve
s titulom: „Počúvať, rozlišovať, žiť
povolanie od Pána“ zamýšľa nad troma postojmi, ktoré je potrebné mať
k správnemu poznaniu osobného povolania. Tieto tri aspekty sa prejavili
aj v živote Ježiša Krista, ktorý načúva
Božiemu slovu, rozlišuje obsah misie,
ktorú mu zveril Otec a ohlasuje svoj
príchod, aby ju naplnil – ako o tom
svedčí evanjelista Lukáš (Lk 4,16-21).
Svätý Otec v posolstve pripomenul aj
blížiace sa 15. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody, ktoré sa
bude venovať vzťahu medzi mladými,
vierou a povolaním. •
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Aký si doma?
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

E

vanjelium druhej januárovej
nedele nám hovorí o prvých
dvoch apoštoloch Ježiša, o Jánovi a Andrejovi. Títo dvaja sa
zahľadeli na Ježiša, možno sa započúvali aj do jeho slov, ale hlavne všimli si
slová, ktorými ho charakterizoval Ján
Krstiteľ, a tak sa rozhodli ísť za ním. Vykročili a akoby tajne a nenápadne sa za
ním uberali.
Učiteľ, ako žiješ, kde bývaš?
Možno v mysliach im blúdila otázka:
„Kto to je zač? Ako spoznáme, čo je
v ňom? Máme sa ho na to spýtať? Máme
ho požiadať o to, aby nám vysvetlil svoje učenie?“ Keď sa Ježiš konečne obzrel
a zazrel ich, nič z toho mu nepredložili. Ich požiadavka však bola veľmi zaujímavá: „Učiteľ, kde bývaš?“ Chceli
poznať miesto, kde žije, ľudí, s ktorými žije, vzťahy, aké s týmito ľuďmi má,
poriadok, aký na mieste, kde žije, má,
chceli poznať hodnoty a priority, ktoré Ježiš mal, zoznam vecí, ktorým dával prednosť, veci ktorými pohŕdal...
A toto všetko sa dalo spoznať len na
mieste, kde býval. Keď prišli do jeho
domu, zostali tam s ním uprostred jeho
domácnosti jeden celý deň. A pozorovali a všímali si a vytušovávali a nadýchavali sa... A UVERILI! Uverili, že je
Mesiáš. Tak ho aj charakterizovali: „Našli sme Mesiáša.“
Tajná stránka človeka
Ježiš si získaval ľudí mnohorakými spôsobmi. Najviac na nich zapôsoboval
kázňami a zázrakmi. Ale predpokladajme, že tí najbližší a najvernejší mali
4
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tú česť dostať sa do jeho „domu“, alebo
lepšie tam, kde býva. Možno nemal fyzický dom. Možno mal na začiatku nejaké permanentné miesto na bývanie,
no neskôr odišiel aj z neho. Na tom ale
nezáleží. To slovo „dom“ je symbolom
súkromia, jeho tajnej, verejnosti neznámej stránky. A na mnohých zapôsobil
definitívne práve touto stránkou.
Isté čínske príslovie hovorí: „Nie
škrek, ale let divej kačky vedie kŕdeľ
k tomu, aby letel za ňou a nasledoval
ju.“ V minulosti to vždy bolo tak, že
žiaci sa pripravovali na kariéru v škole
učiteľov, s ktorými žili a ktorých pozorovali. Žiaci si tak mali možnosť overiť,
či ich učiteľ je len prázdnym zvoncom,
či len predstiera a hrá, alebo či naozaj
verí tomu, o čom hovorí. Mali možnosť
dostať sa nielen do obývacej izby svojho
učiteľa, ale aj do jeho kuchyne, ba aj do
jeho špajze. A na týchto súkromných
a tajných miestach mali možnosť overiť
si, s kým, s akým človekom to vlastne
majú do činenia.
Súkromný život hovorí o človeku
veľa
Metóda Jánova a Andrejova platí aj
dnes. Ľudia sa vždy zaujímali o súkromný život ľudí, ktorí ovplyvňovali
ich život. Nielen politikov, umelcov, ale
aj biskupov, kňazov a učiteľov, a vlastne
všetkých, ktorí mali na nich istý vplyv.
Človek premýšľa: „Tento človek hovorí
prekrásne. Nadchýna ma. Hovorí tak,
ako ešte nikto nikdy nehovoril. Mám
mu uveriť?“ Niektorí sa takto nepýtame. Nepovažujeme to za potrebné.
Stačia nám reči. Škoda. No niektorí sa

nenecháme presvedčiť rečami. Niektorí
chceme vidieť súkromie toho človeka,
ktorý si robí nárok nás ovplyvniť či zmeniť dokonca kurz nášho života. Chceme
vedieť, kde býva. Ako vyzerá jeho domov, jeho vzťahy, jeho poriadok, jeho
hodnoty. Keď sa nám to podarí, možno
odídeme s presvedčením: „Tento človek
je prorok.“ Alebo snáď naopak: „Tento
človek je falošný prorok.“
Test domova, test súkromia človeka
je svedectvom o tom, čo je za jeho rečami. Takto pristupujme k tým, ktorí
nám rečnia a ktorí nám burcujú svedomie: k politikom, k umelcom, ku kňazom. Aká je jeho rodina, ako žije, aké
má vzťahy, či má priateľov, na čom sú
založené jeho priateľstvá...?
Test domova pomôže
TEST DOMOVA JE VŠAK TESTOM
AJ PRE NÁS SAMÝCH. My sami sa
často snažíme pôsobiť na iných: rečnením, poučovaním, ponúkaním riešení
a nových vízií... Lenže keď sa pozrieme
do vlastného domu či na vlastný dvor,
zistíme, že v ňom nemáme poriadok.
Máme rozhádzané vzťahy so súrodencami, s rodičmi, so spolubývajúcimi,

DUCHOVNÉ SLOVO

Svätý Otec oslávi Svetový deň
migrantov a utečencov
v bazilike

so spolubratmi (ak žijem v rehoľnom
spoločenstve) a pod. Na našich najbližších, na vzťahoch s nimi si ľudia najlepšie overia, čo sme zač. Napríklad keď si
deva chce overiť, akým človekom je ten
jej mládenec, za ktorého sa zamýšľa vydať, urobí dobre, keď ho pozoruje, ako
sa správa k svojej matke, k svojim súrodencom a najbližším: taký je! Alebo keď
si všimne, ako si udržuje v poriadku svoje veci... Taký je a taký bude aj v budúcnosti, keď bude jej manželom a keď bude
menej napätý, než je tomu dnes, keď ešte
hrá. Platí to samozrejme aj naopak.
A neplatí to len o vzťahoch pred
manželstvom. Máte veľa ľudí, ktorí vám
rozprávajú krásne veci, chcú apoštolovať, a pritom ich vzťahy v rehoľnej komunite, na izbe na internáte, na pracovisku sú viac než mizerné.
Všetko začína doma
Nechcel by som nikoho priviesť
k depresii dnešným zamyslením.
Chcem iba poukázať na to, že VŠETKO TO ZAČÍNA DOMA. A tiež by
som nás chcel povzbudiť k tomu, aby
sme si posvietili a zamerali sa na to,
ako žijeme doma. Aby sme aj (už) tam

začali robiť reformu. Možno sme si
dôležitosť nášho „domova“ pre našu
kredibilitu doteraz ani až tak neuvedomovali. My v rehoľných komunitách
často hovoríme o tom, že ak sa nesnažíme vychádzať s tými, s ktorými žijeme
a predovšetkým tam praktizovať svoju
lásku, potom náš apoštolát mimo bude
o ničom. Je pravda – čo sa týka vzťahov
– že niekedy ich môžeme mať rozhádzané nie vlastnou vinou. Samozrejme v tomto prípade nie sme vinní. Ak
je v nás túžba čosi s tým robiť a ak sme
už vyskúšali všetko a zistili, že sa nedá
toho už veľa urobiť, je to v poriadku. Aj
toto je pozitívne svedectvo, ktoré svedčí
v náš prospech.
Pane Ježišu, daj, aby som sa snažil
poznávať ťa stále lepšie a lepšie. Nielen
tým, že ťa budem počúvať, ale aj tým,
že budem prijímať tvoje pozvanie byť
s tebou, u teba a pozorovať ťa, ako žiješ
a potom snažiť sa napodobňovať ťa. Daj
tiež, aby som ja robil podobne voči tým,
ktorým ťa chcem ohlasovať ďalej. Aby
som bol schopný povedať to, čo povedal tvoj učeník Pavol: „Napodobňujte
ma, ako aj ja napodobňujem Krista!“
(1Kor 11,1, alebo por. 2Sol 3,7-10). •
JANUÁR 2018

▪ Svätý Otec František bude v nedeľu 14. januára sláviť svätú omšu pri
príležitosti Svetového dňa migrantov
a utečencov. Ako informovala Kancelária liturgických slávení Svätého
Otca, slávnosť sa uskutoční o 10.00
hodine vo Vatikánskej bazilike. Na
slávenie sú pozvaní aj členovia katolíckych spoločenstiev jednotlivých
národností prítomných v Rímskej
diecéze, medzi nimi aj Slovenská katolícka misia, ktorej kaplánom je duchovný otec Tomáš Šandrik.
Bude to po prvý raz, čo sa pápež
František takto stretne so všetkými
národnostnými komunitami na celodiecéznej úrovni pastorácie migrantov v Ríme. K Svetovému dňu
migrantov a utečencov 2018 pápež
František už v auguste vydal posolstvo s témou: „Prijať, chrániť, podporovať a integrovať migrantov a utečencov“. •
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Aká bola myšlienka tejto trojdňovej
adorácie?

Udalosti
▲ Trojdňová adorácia v UPeCe
Bratislava
„Kým je Panna Mária v mojom osobnom živote?“ Táto otázka sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave
vznášala počas celej trojdňovej adorácie 8.-10. decembra, ktorá mala názov
„S Máriou za Ježišom“. Vieme, že Mária povedala svoje „áno“ Bohu, a tak
sa stala Matkou Mesiáša. Boh nám dal
Máriu za Matku, aby nás učila hovoriť,
kráčať a žiť s Ježišom tak, ako to ona
robila po celý svoj život. Dal nám Máriu, aby nebola tou, za ktorou putujeme
na každej púti, ale aby bola tou, ktorá
s nami každú púť začne, a tak nás privedie až k Ježišovi.
Hosťom a prednášajúcim bol vzácny hosť otec Vladimír Nemec. Pôsobí v Prešove, je kňazom dvanásty rok.
Pôsobí na Katolíckej spojenej škole sv.
Mikuláša, to je gymnázium, základná
škola a popri tom funguje Základná
umelecká škola sv. Mikuláša.
6
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Nosnou myšlienkou bolo naozaj
to, čo je v názve: prísť k Ježišovi cez
Máriu a Mária ako vzor v našom živote, vzor pre ženy, zároveň jej postoj i ako sa máme správať my muži
k ženám. Boli tam ešte také témy
ako sebaprijatie a v podstate nosné
bolo: vnímať Máriu vo svojom živote a čo môže Mária dnes v tých bežných otázkach znamenať pre mňa.
Ako si môžem ja cez ňu robiť cestu k Bohu. Ale zároveň ako rásť cez

Máriu k dobrému dokonalému človeku, ktorého Boh stvoril, ale my sme to
trošku pokazili.
Ako ste sa cítili medzi študentmi
v UPeCe?

Cítil som sa medzi vami jedným slovom dobre, ale samozrejme mnohí to
spochybnia, že to je na trojku, tak použijem slovíčko, že naozaj vynikajúco.
Nečakal som, aké to tu je fantastické
v tom, že mladí ľudia sú tu a tu sa cítia
doma. Mám rád otvorené priestory,
kam ľudia prichádzajú jednoducho ako
do domu. A myslím si, že to vystihuje
mladého človeka, ktorý jednoducho
môže prísť a môže odísť. Ráta sa mi, že
v nich je taká neskutočná sloboda. Cítil som sa tu slobodne, dobre a hlavne
ako doma. Som veľmi potešený, že som
tu mohol byť.
Čo by ste chceli povedať mladým
ľuďom dnešnej doby?

Nedávno som počul Svätého Otca, ako
hovoril Paname. Hovoril o novej konferencii, o synode pre mladých. A tam
poukázal na to, že my by sme mali načúvať mladým ľuďom. A to načúvanie
je dôležité kvôli tomu, aby sme v mla-

UDALOSTI

dých ľuďoch videli ten entuziazmus do
života, aby sme v nich videli nádej. To
je mojím prianím, aby tí starci, o ktorých hovorí Sv. Otec a o ktorých sa hovorí aj vo Svätom písme, začali mať sny.
Aby naozaj to staršie pokolenie, ktoré
hľadí na mladých ľudí, malo nádej. To,
čo možno oni nezvládli, to nezastavia,
ale mladí môžu byť ešte vo väčšej sile
a energii a krásne pokračovať vo zveľaďovaní tohto sveta. Citát pokračuje, aby
mladíci mali proroctvá. Mladí sa majú
učiť načúvať starým a starí aby videli
v mladých neskutočnú nádej a energiu,
ktorú majú. Aby dary a schopnosti dávali do vecí, ktoré dvíhajú človeka kdesi na ten špic stvorenstva, kde patrí. •
▾ Nový seminarista z Toga
v Bratislave
Začiatkom decembra sa komunita verbistov v Bratislave rozrástla o nového
člena. Je ním seminarista Bruno Bawerima Wensanna. Pochádza z Toga v Afrike. Do rehole verbistov vstúpil v roku
2010. Po dokončení troch rokov filozofie v Lome v Togu bol poslaný do Ghany do noviciátu. Po svojom noviciáte
pokračoval v štúdiách teológie v Ghane. Narodil sa v roku 1992 v Kara, Togo.
Má päť súrodencov, dvoch bratov a tri
sestry. Hovorí francúzsky a anglicky.
Na Slovensku bude po štúdiu jazyka
pokračovať v štúdiu teológie. •

UDALOSTI
január 2018
1. január
Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky, prikázaný sviatok;
výročie vzniku SR; svetový deň
pokoja;
6. január
Slávnosť Zjavenia Pána,
prikázaný sviatok;

▲ Ocenenie Ruža sv. Alžbety
Dňa 17. novembra 2017 pri sv. omši
o 18.00 hod. počas Trnavskej novény v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
udelil in memoriam trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch ocenenie
Ruža sv. Alžbety našej spolusestre
Mudr. Veronike Theresii Ráckovej,
ktorá obetovala svoj život v službe
ľuďom Južného Sudánu. Ocenenie
z rúk trnavského arcibiskupa prevzala provinciálna predstavená sr.
Lucia Slušná. Momentálne je uložené v kaplnke provinciálneho domu
v Ivanke pri Nitre. •

7. január
Nedeľa Krstu Krista Pána,
koniec vianočného obdobia;
15. január
Sviatok sv. Arnolda Janssena,
zakladateľa Spoločnosti Božieho
Slova;
18. január
Začiatok týždňa modlitieb
za jednotu kresťanov;
25. január
Sviatok Obrátenia sv. Pavla,
záver týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov;
29. január
Sviatok sv. Jozefa Freinademetza,
prvého misionára Spoločnosti
Božieho Slova v Číne.

◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac január:
Náboženské menšiny v Ázii – aby
kresťania i ostatné náboženské
menšiny v ázijských krajinách
mohli svoju vieru žiť v plnej
slobode.

JANUÁR 2018
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Dva svety
Text: Tímea Perignáthová
Foto: študenti UPeCe

Predĺžený novembrový víkend sa pre nás, partiu mladých
z UPeCe, niesol v znamení cestovateľských zážitkov. Nechceli
sme však iba obdivovať kultúrne pamiatky; vybrali sme sa na
púť do Ríma. Každý so svojimi vlastnými očakávaniami, no so
spoločnou túžbou prehĺbiť svoju vieru, sme na pár dní chceli
spojiť svoj svet so svetom Božích služobníkov. Vtedy sme ani
netušili, aké prekvapenie si pre nás Pán pripravil.
1.

Ako sme začínali
Štvrtkovú noc sme strávili v autobuse.
Niektorým sa podarilo pospať si, iní
sa spánkový deficit ráno snažili zmenšiť kávou. K nej sme dokonca od našej
milej pani sprievodkyne Majky dostali croissanty, aby sme zažili pravé talianske raňajky. Prvé, čo sme v Ríme
videli, bolo Vatikánske námestie a neodmysliteľná Bazilika sv. Petra. Treba
spomenúť, že nám bolo dopriate krásne
slnečné počasie.
Dopoludnia sme ešte navštívili Sväté schody, po ktorých sme vychádzali
kľačiac a v modlitbe. Po prestávke na
obed a na nákup suvenírov nás čakala
veľkolepá Lateránska bazilika a okolité
pamiatky. Neskôr nasledovala Bazilika
sv. Pavla za hradbami s krásnou záhradou, kde sme mali aj svätú omšu. Dokonca sme videli aj modlitbu vešpier,
ktorú tam mal biskup s niekoľkými
kňazmi. Unavení po nočnom cestovaní a prvom dni spoznávania Ríma
sme zaliezli do našich chatiek a ubytovali sa.
Čo sme videli neskôr
V sobotu nás pani sprievodkyňa Majka
zaviedla opäť do Vatikánu. Časť partie
odišla do Vatikánskych múzeí (kde videli okrem iného aj slávnu Sixtínsku
kaplnku) a ostatní sme sa veľmi šikovne dostali do Baziliky svätého Petra.
8
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Tam sme sa pomodlili pri hrobe sv. Jána
Pavla II. Bolo super uvedomiť si, že on
i ostatní svätí sa za nás naozaj prihovárajú u Otca.
Navštívili sme tiež krypty a kopulu s úžasným výhľadom na Rím. Keď
sme už mali odísť, videli sme v bazilike
jedného usmievajúceho sa kardinála.
Ľubka mala chuť odfotiť sa s ním, tak
sme ho oslovili a okrem príjemného
rozhovoru sme dostali aj pozvanie na
nedeľnú bohoslužbu so Svätým Otcom. Naozaj to vyjde? Uvidíme Svätého Otca? Dá sa tam vôbec dostať bez
lístka? To sme ešte netušili.
Neviem, či aj ostatní, ale ja som sa
už nevedela dočkať obeda. Išli sme totiž na pravú taliansku pizzu a bola výborná. Popoludní sme videli Fontánu
di Trevi a mali sme svätú omšu v kostolíku, kde nás veľmi milo uvítal tamojší
pán kostolník a rozdal nám kľúčenky
s obrázkami svätcov.
V každom kostole, ktorý sme navštívili, sme mali dosť času nie len obzerať obrazy, sochy a výzdobu, ale aj
stíšiť sa pred eucharistickým Kristom,
za čo sme boli veľmi vďační. Večer nasledovala prehliadka nočného Ríma.
Veľkolepý Pantheon, Piazza Navona
či Santa Maria sopra Minerva boli len
zlomkom toho, čo sme videli. S perfektnou zmrzlinou sme šli oddýchnuť
si do našich chatiek.

1. Študenti UPeCe Bratislava s pátrom
Martinom Štefancom pred bazilikou
Sv. Petra v Ríme
2. Miroslava Dobroňová
3. Tímea Horváthová
4. Katarína Jardeková
5. Matúš Tomko

Najväčšie „prekvapko“
V nedeľu ráno sme optimisticky kráčali
na Vatikánske námestie, prešli sme cez
povinnú kontrolu a pri vstupe do Baziliky sv. Petra sme ešte stále s malou
dušičkou vysvetľovali, že žiadne lístky na omšu s pápežom nemáme. Na
naše obrovské prekvapenie sme sa tam
všetci do jedného dostali! Sedeli sme
iba niekoľko radov od Svätého Otca
a otec Martin dostal aj príležitosť koncelebrovať s ním. Myslím, že práve táto
svätá omša bola tým najsilnejším momentom, keď sa mohli naše svety plné
povinností a starostí na chvíľu úplne
spojiť so svetom priamych Božích služobníkov. Vtedy sme dostali možnosť
upriamiť svoj zrak na to, čo je naozaj
dôležité, na nebo. Po tomto zážitku sme
ešte počuli príhovor Sv. Otca a dostali požehnanie na námestí. Neskôr sme
ešte navštívili Španielske schody, Baziliku Santa Maria Maggiore, videli sme
Koloseum, Forum Romanum a iné.
Potom sme už plní dojmov nasadli do
autobusu, aby sme sa vrátili späť do na-

PÚŤ UPECE DO RÍMA

ktorú celebroval pápež František. Veľmi ma oslovila jeho kázeň, ktorú nám
prekladala naša vždy usmiata sprievodkyňa. Som vďačná Bohu za to, že som
sa mohla zúčastniť tejto púte a načerpať
milosti, ktoré nám boli dopriate. Ani
neviem slovami vyjadriť radosť, ktorú
po návrate v srdci mám.

2.

3.

5.

4.

šich svetov. Najlepšie na tom všetkom
je, že to nové duchovné poznanie nám
kolotoč tohto sveta nemôže zobrať.
Malo to zmysel?
Miroslava Dobroňová: Až v pondelok
ráno som sa z čista jasna rozhodla, že
vo štvrtok pôjdem na púť. Nie na hocijakú, ale rovno k hrobom sv. Petra
a Pavla, do jadra Cirkvi. Som vďačná, že
ma Pán na púť pozval. Som vďačná, že
ma anjel Boží na nej sprevádzal a najmä

som vďačná za to, že Duch Svätý otvoril moju myseľ a srdce pre nové sväté
i svetské poznatky, ktoré prehĺbili môj
vzťah k Cirkvi. Ďakujem.
Tímea Horváthová: Rím som navštívila už tretíkrát a opäť si odtiaľ odnášam
krásne spomienky. Okrem spoznávania pamiatok Ríma mi táto púť priniesla nové priateľstvá a hlavne duchovné
zážitky. Najväčšiu radosť som mala
z účasti na sv. omši v Bazilike sv. Petra,

Katarína Jardeková: Najväčším zážitkom pre mňa boli Sväté schody, kde sa
ma Kristus skutočne dotýkal a dal mi
poznanie, na čom záleží, na Jeho skutočnej láske ku nám a aby sme mu tú
lásku opätovali, aby sme Krista videli
v druhých ľuďoch a slúžili si navzájom
v láske. Pocítila som tam zlomok tej
bolesti a utrpenia, čo On zažil a bolo
mi to na radosť.
Táto púť mi dala veľa zážitkov, spoznala som nové krásne miesta, kde
mohla moja duša odpočívať a radovať
sa z krás chrámov a malebných uličiek,
tento výlet mi ukázal Božiu starostlivosť, ochranu, dobrotu a milosrdenstvo darov, ktoré si nezaslúžim. Bol to
pre mňa krásny výlet, omša každý deň
bola pre moje srdce blahodarná, očisťujúca, omša s pápežom Františkom bola
pridanou hodnotou, zažiť aj niečo také.
Navyše som spoznala skvelých ľudí. Čo
viac si priať?
Matúš Tomko: Rím som navštívil po
prvýkrát a určite to neľutujem. Táto
púť/výlet splnil to, s čím som tam išiel.
Načerpať nové sily, spoznať nových
ľudí a obdivovať krásu antických a renesančných pamiatok. Každý deň ma
zaujalo niečo iné. V piatok to boli Sväté
schody a večerné vešpery v Bazilike sv.
Pavla za hradbami, v sobotu Vatikánske
múzeá. Najväčším zážitkom však bola
nedeľná svätá omša so Svätým Otcom
Františkom. Z jeho príhovoru mi najviac rezonuje myšlienka o talentoch:
„V prvom rade si máme uvedomiť, že
máme talenty, sme teda v Božích očiach
„talentovaní.“ Preto sa nikto nemôže
cítiť neužitočný, nikto sa nemôže považovať za tak chudobného, aby nemohol
darovať niečo ostatným.“ •
JANUÁR 2018
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Otec Ivan Kňaze medzi žiakmi sobotnej školy rehoľných sestier
DOBRÉHO PASTIERA, ktorú eRko podporuje DOBROU NOVINOU
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Blaženejšie je dávať
ako prijímať
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív Ivana Kňazeho

Duchovný otec Ivan Kňaze pôsobí vo farnosti Pruské. Poznáme ho
z mnohých podujatí eRka. Prednedávnom navštívil misijnú krajinu Keňa
a prežil tento čas s najchudobnejšími ľuďmi. O svojom vzťahu k misiám
a o Keni rozpráva v nasledujúcom rozhovore.

Pomáhaš v eRku (Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí), kedy si sa rozhodol
pre túto službu?

Bolo to počas mojich štúdií v Bratislave, kde som stretol Maroša a Terku, ktorí animovali spoločenstvá detí
na Slovensku – eRko. Pozvali ma na 5.
základný kurz a vtedy začala moja radostná cesta s eRkom – malými i veľkými, ktorí kráčajú svedectvom viery.
Hoci na budúci rok bude prebiehať už
77. základný kurz eRka, je to pre mňa
stále inšpirujúca a radostná cesta, aj keď
dlhá. Zažil som nespočetné množstvo
táborov, stretiek, výletov... Je to spoločenstvo, kde rád chodím a kde mám
možnosť v slobode dávať a prijímať.
Cirkev žije tam, kde je Ježiš. On vytvára
spoločenstvo a o to sa eRko práve snaží.
Ako si spoznal misie a potrebu angažovať sa v pomoci chudobným?

Prichádzalo to postupne. Dôležitú úlohu v tom zohral môj ujček (brat starej
mamy) Jozef Berec SVD, ktorý len nedávno odovzdal svoj život Pánovi. Počas jeho 40-ročnej služby na Morave
vo farnosti Valaská Polianka som ho
často navštevoval. Fascinovali ma na
ňom dve veci: úžasná jednoduchosť
a skromnosť.
Keď som bol za ním naposledy, bolo
to v roku 2013, odpratával spred kostola sneh. Prekvapil ma aj poriadok
v klubovni, ktorá je vedľa fary. Všetko

malo svoje miesto: gitara, bubny, prezuvky. Pre mňa osobne to bol znak živého spoločenstva. Ujček jednoducho
slúžil a modlil sa a farnosť bola živá.
Potom prišla moja skúsenosť s Dobrou novinou. Bolo to v roku 1995. Zúčastňoval som sa prípravných stretnutí
v rámci Slovenska. Vtedy som pôsobil
ako kaplán v Čadci, a tak som koledovanie rozbiehal aj na Kysuciach.
Potom som sa 1. júna roku 2002
s Maťou a Ivkou zúčastnil MDD (Misijný deň detí) v poľskom pútnickom
mieste Čenstochová. Vrátili sme sa nadšení a v ešte ten istý rok sme 5. októbra
pozvali deti do Rajeckej Lesnej na Misijnú púť detí. Na spoluprácu s organizáciou sme oslovili vedúcich eRka z OC
Rajecké Teplice, ktorí pomáhajú s organizáciou až doposiaľ. Mysleli sme si, že
príde 500 detí a keď sme ich zrátali, bolo
ich viac ako 3000 z celého Slovenska. Na
ďalší rok sme púť organizovali aj v Levoči. Je úžasné vidieť spoločenstvo toľkých detí a mladých, ako sa spolu modlia, spievajú, putujú a slávia svätú omšu.
Práve pri týchto stretnutiach som začal
premýšľať nad misiami a nejako mi, ako
sa hovorí, prirástli k srdcu.

Otec Ivan Kňaze s miestnou učiteľkou
pred školou v slume

Nedávno si bol v Keni, ako si sa tam dostal?

Bolo to v rámci monitorovania projektov, ktoré podporujeme DOBROU NOVINOU. Naskytla sa príležitosť,
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ROZHOVOR

aby som tam šiel spolu s Danicou Olexovou, ktorá pracovala v Nairobi šesť
rokov a je projektovou manažérkou pre
pomoc v Keni. Jej skúsenosti a znalosť
miestnych pomerov či jazyka boli pre
mňa veľmi užitočné. Monitoring projektov spočíval v spoločnom plánovaní, komunikácii a vytváraní priateľských vzťahov.

zriadil seminár pre povolania ku kňazstvu tých, ktorí túžia byť misionármi
v najchudobnejších častiach sveta. Aj
priamo v Keni v slumoch majú svoj seminár, kde sú úplne blízko chudobným.
Neďaleko Nairobi majú ďalšiu komunitu, kde rozbiehajú pestovanie rôznych
plodín a kvetov. Práve kopali studňu
a vysádzali plantáže banánovníkov.

Čo ťa v Keni najviac oslovilo?

Ako tam ľudia prežívajú vieru? Aký majú
vzťah k sv. omši?

V Keni? Chudoba. Keď som sa vrátil,
uvedomil som si, ako musím byť vďačný za všetko, čo na Slovensku máme.
Slovami sa ani nedá opísať bieda, ktorú
som tam videl. Chudoba je všade i keď
kontrast, ktorý tam vytvára moderné centrum Nairobi, je veľký. Viac ako
60 % obyvateľov Nairobi žije v jednom
z viac než 200 slumov. Slumy patria medzi miesta s najvyššou úrovňou chudoby na svete. Existujú v susedstve obytných štvrtí pre ľudí so stredným alebo
vysokým príjmom. Je to hlavne preto,
že obyvatelia slumov v týchto štvrtiach
často pracujú napr. ako pomocnice
v domácnosti, predavači, krajčírky atď.
Väčšina slumov sa nachádza na pôde,
ktorá nie je vhodná pre iné využitie.
Často sa jedná o kopcovité oblasti, pôdu
zaplavovanú riekami a pod. Slumy neustále narastajú.
Čo všetko si navštívil?

Navštívil som komunitnú organizáciu Eufrázia, ktorú vedie Kongregácia
sestier Dobrého Pastiera. V Eufrázii
vyučujú krajčírstvo, varenie, základy práce s počítačom, pečenie koláčov a v tomto roku otvorili aj prvý
kurz pre kaderníčky. Zaujímavé bolo
stretnutie so sestrou Mary Killinovou,
ktorú som poznal ešte spred 20 rokov
zo Slovenska, kde bola ako prvý človek
z Kene, ktorej projekty sme DOBROU
NOVINOU začali podporovať. Sestra
Mary má už 70 rokov, ale je veľmi akčná, aktívna, vedie veľmi veľa projektov.
Mal som možnosť s ňou stráviť dva dni
a bol to požehnaný čas.
Spoznal som aj misionárov Yarumalcov z Kolumbie. Boli sme ubytovaní
v ich kláštore. Ich názov je odvodený od
mesta v Kolumbii, kde miestny biskup
12
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Moja prvá pešia cesta viedla do farského
kostola. Miestni obyvatelia ho postavili
len nedávno z darov dobrodincov, pretože ten starý im vyhorel. Je to moderný
kostol. Pod ním je aj adoračná kaplnka
s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Týmto som bol milo prekvapený a posilnený.
V nedeľu na svätú omšu tam chodí
veľmi veľa ľudí. Spievajú, tancujú a vykonávajú rôzne služby.
Dobrovoľníci prichádzajúcich vítajú
pri vchode do chrámu a snažia sa ich čo
najviac zapojiť do liturgie. Pohyb a tanec
je prirodzeným spôsobom prežívania
piesní a sprievodu, či už na úvod svätej
omše, pri speve ALELUJA a na prinášanie obetných darov. Aj z najchudobnejších častí slumov ľudia prichádzajú
na nedeľnú omšu a sú pekne sviatočne
oblečení.
Ako vyzerá rodinný život?

Rodiny sú veľmi priateľské a starostlivé.
Majú čas na vzťahy a rozhovor. Keď sme
niekam šli, tak sa mi zdalo, že naši kenskí kamaráti majú všade rodinu a známych – zastavili sa, mali čas porozprávať sa. Zistil som, že sú ku každému takí.
Rodina je pre nich dôležitá, a to aj širšia:
sesternice, bratranci. Ak niekto zarobí
peniaze, rozdelí sa s rodinou.
Kde vidíš v Keni najväčšie úskalia?

Myslím, že momentálne je to politická
situácia, nakoľko sa pri posledných voľbách vytvorili dve znepriatelené skupiny. Voľby sa síce opakovali, ale pomery
sa tam neustále zhoršujú.
Posledné dni mojej návštevy boli
opakované voľby, ľudia boli len doma,
báli sa vyjsť na ulicu. Zatiaľ tam nie je
veľká nádej na pozitívnu zmenu. Ľudia
sú frustrovaní chudobou. Veľkú službu

tu robia dobrovoľníci, ktorí pomáhajú
v misiách a farnosti, ktoré sa venujú tým
najbiednejším.
Čo si myslíš, že ľudia v Keni najviac potrebujú?

Myslím si, že potrebujú lásku. Možno od nás nečakajú veľa, ale čakajú, že
máme urobiť to, čo sme povinní. Tak
ako to hovorí Matka Tereza:
“Niektorí si myslia, že to, čo robíme
pre deti a ako pomáhame chudobným
a umierajúcim, je len kvapkou na horúcom kameni. Keby však tejto kvapky nebolo, chýbala by v oceáne tej obrovskej
biedy. Keď však každý prispeje svojou
kvapkou, môže byť bieda na našej zemi
odstránená.”

ROZHOVOR

Spomenieš si na konkrétny príklad pomoci?

Adam Masava bol chalan zo slumov,
ktorého sme podporili nákupom farieb, nakoľko objavil v sebe dar maľovať. Obrazmi, ktoré namaľoval, si zarobil peniaze, oženil sa a momentálne
má blízko slumu ateliér, kde vedie skupinu 20 chalanov zo slumov k tvorivosti
a zručnosti v maľovaní.
Myslím si, že je to malý príklad, ale
v princípe ide o to naučiť ľudí chytať
ryby a nedávať im ich už nachytané.
Priniesol som si obraz od Dancana,
ktorý krásne maľuje. Tu je obraz a Dancanovo vysvetlenie k nemu:
Volám sa Dancan Githuki a mám 16
rokov. Môj učiteľ kreslenia je Adam Masava. Živím sa maľovaním a toto som
namaľoval ja. Snažil som sa privítať ľudí
v slumoch, ukázať im, aké sú slumy vo
vnútri a aké sú v nich veci pekné. Snažil
som sa nakresliť stromy pred slumami,
aby som sa uistil, že ľudia prichádzajúci do slumov ich uvidia ako dobré a aby
vedeli, že ľudia žijúci v slumoch sú priateľskí a starostliví. Ďakujem.

***

• V Nairobi je množstvo malých „obchodíkov“
• Dancan Githuki: „STROM v slume“ obraz
od maliara zo slumov
• Kaplnka misionárov Yarumalcov

Ako to ovplyvnilo tvoj vzťah k misiám
a k pomoci blížnym, hlavne ľuďom v rozvojových krajinách?

Bola to osobná skúsenosť a myslím, že
ma zmenila. Dnes (keď robíme tento
rozhovor) je svätého Mikuláša a bol
som v škole. Premietal som deťom...
Keď odpovedám na tieto otázky, je svätého Mikuláša a deti darčeky dostávali
večer na námestí, ráno doma a dopo-

ludnia v škole. Áno, tá radosť z prijímania a dávania je na mieste. Na základnej škole sme sa dohodli, že žiakom
druhého stupňa premietnem fotografie
a porozprávam o živote detí v Nairobi.
Modlili sme sa za ne a uvedomili sme si,
že tu na Slovensku sa máme po materiálnej stránke veľmi dobre. Deti som pozval na koledovanie DOBREJ NOVINY
a povzbudil som ich aj myšlienkou Ježiša: „Blaženejšie je dávať ako prijímať.“
Uvedomujem si, že aj my tu potrebujeme Afriku, aby sme mali možnosť
podeliť sa a možnosť zistiť, o čom je
vlastne život. Bohatstvom nie je to, čo
vlastníme hmotne, ale čo si nosíme vo
svojom srdci.

Na záver modlitba:
Dotkni sa našich sŕdc, Pane.
Nech neprosíme stále len za seba.
Kým máme topánky na nohách,
daj, nech prosíme za ľudí, ktorí ich nemajú.
Sprevádzaj nás, aby sme sa vo všetkom
delili s tými, čo nemajú nič.
Pane, ty nás všetkých poznáš.
Poznáš tých, čo nemajú nič
a poznáš aj tých, čo majú všetko.
Poznáš tých, čo majú málo jedla
a poznáš aj tých, čo odsúvajú od seba
tanier s nedojedeným jedlom.
Poznáš tých, ktorí trpia bezprávie,
ale poznáš aj tých, ktorí sa na úkor iných
stávajú stále bohatší a silnejší.
Všetci sme tvoje deti.
Všetci ťa potrebujeme.
Potrebujeme tvoju lásku,
aby sme sa mohli navzájom milovať.
Dotkni sa našich sŕdc.
(voľne podľa modlitby z Afriky)
JANUÁR 2018
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NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Boh poslal
anjela
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: P. Martin Štefanec SVD

Nová evanjelizácia v dnešnej dobe pokračuje v napĺňaní
Ježišovho misijného príkazu: „Daná mi je všetka moc na
nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite
ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich
zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som
s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 18-20)
Pre kresťana je misijný príkaz srdcom ohlasovania
radostnej zvesti o živote, utrpení, smrti a slávnom
zmŕtvychvstaní nášho Pána Ježiša Krista.
Boh poslal anjela
Slávime Vianoce a narodenie
Pána Ježiša. Hovoríme o najkrajších rodinných sviatkoch
a o tom, ako sa rodina spája pri
sviatočnom stole a všetci sú plní
radosti. Deti sa tešia na darčeky
a rodičia sa tešia z radosti svojich detí.
Štedrá večera je v rodine to
najkrajšie a veľmi slávnostné
stretnutie celej rodiny. Tešíme
sa navzájom a spomíname na
drahých rodičov a plánujeme
budúcnosť našich detí. Mnohí
ideme na polnočnú sv. omšu
a na druhý deň pokračujeme vo
sviatku Narodenia Pána. A ďalšie
sviatky budú za nami.
Tento bolestný podtón sa vsúva akoby pravidelne. Túžime po
výnimočnom a dostávame obyčajné. Stojíme pred tajomstvom
a neodvažujeme sa do tajomstva
vstúpiť.
Evanjelium je plné Ducha
Svätého, ktorý je dôvodom neočakávanej vnútornej a duchovnej
sily a vytvorí čaro Vianoc, ktoré
14

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

Štedrá
večera je
v rodine
to najkrajšie a veľmi
slávnostné
stretnutie
celej rodiny.
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nikdy nezovšednie; dôvodom je
konkrétny dotyk živého Boha:
„...poslal Boh anjela Gabriela do
galilejského mesta, ktoré sa volá
Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom
Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal:
„Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami
zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej
povedal: „Neboj sa, Mária, našla
si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On
bude veľký a bude sa volať Synom
Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón
jeho otca Dávida, naveky bude
kraľovať nad Jakubovým rodom
a jeho kráľovstvu nebude konca.“
(Lk 1, 26-33)
Boží zásah do ľudských dejín
sa udial prostredníctvom anjela
– Božieho posla. Iste, o anjeloch
hovorí aj Kristus a slávnostným
spôsobom vysvetľuje, že anjeli
„hľadia na tvár Otca, ktorý je na
nebesiach“ (Mt 18, 10). Anjeli sú
neustále v službe a neustále Boha

zvelebujú a oslavujú svojím spevom. To sa stalo očividným pri
narodení Pána Ježiša: „V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci
bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil
sa ich veľký strach, ale anjel im
povedal: „Nebojte sa! Zvestujem
vám veľkú radosť, ktorá bude
patriť všetkým ľuďom: Dnes sa
vám v Dávidovom meste narodil
Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám
bude znamením: Nájdete dieťat-

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

ko zavinuté do plienok a uložené
v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi
pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle.“(Lk 12, 8-14)
Rodina prijíma Ježiša
Ježiš sa narodil ako človek. Narodil sa v rodine chudobných
a pracovitých ľudí. Rodičia ho
milovali a on im bol poslušný.
Rodičia starostlivou výchovou

naučili svojho syna Ježiša pracovať a svojím príkladom mu
ukázali ako prijať vieru v Boha.
Ježišovi rodičia vieru praktizovali a preukázanou láskou jeden
druhému učili svoje dieťa ako
milovať jediného a všemohúceho Boha.
A predsa vieme, že Ježiš veľmi
zranil svojich drahých rodičov:
„...ostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, ... Po troch dňoch ho našli
v chráme. Keď ho zazreli, stŕpli
od údivu a Matka mu povedala:

„Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou
hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že
mám byť tam, kde ide o môjho
Otca?“ Ale oni nepochopili slovo,
ktoré im hovoril.“(Lk 2, 43-50)
Vianoce sa opakujú každý
rok. Rodina – rodičia a deti –
to vie a zariadi sa. Dlhé roky sú
deti a rodičia jednej mysle, všetko funguje a všetci sú spokojní.
Kresťanská rodina prijala Ježiša
a má veľký úžitok z Jeho prítomnosti. A potom prídu iné roky
a rodina sa začne vyvíjať rôznymi smermi. S bolesťou v srdci
hovoríme:
• o deťoch, že už majú svoj život a povinnosti;
• o rodičoch, že už nechápu
modernú dobu.
Vianoce sú neopakovateľné,
lebo sa narodil Ježiš Kristus. ON
je jediný, kto dokáže rodinu nadchnúť, aby sa nanovo spojila v láske. Len si spomeňme, bola to
láska, ktorá spojila otca a mamu
a z ich lásky sa narodili milované deti.
Tu je dôležitý okamih prijatia
Ježiša do rodiny. Ježiš sa narodil v rodine a ako vraví tradícia
Cirkvi, svojím narodením posvätil všetky rodiny.
Vianoce nedokážu zakryť bolesť mnohých rodín, nelásku,
vzájomné ubližovanie a následné rozchody a nakoniec rozvody,
kedy sa rodina trhá a ničí. Trpia
rodičia a trpia deti. Rodina si
sama nevie poradiť.
My kresťania vieme a s nádejou odovzdávame radostnú zvesť,
že Ježiš naozaj prišiel pre všetkých. Ježiš sa naozaj narodil tam,
kde nebola nádej, ale ON sa stal
nádejou pre každého, kto uverí
v jednorodeného Syna Božieho.
A takto sa každá rodina – rodičia
a deti – stávajú poslami živého
Boha. •
JANUÁR 2018
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MISIJNÉ SE STRY S SPS

Sr. Veronika Theresia
Rácková SSpS medzi
novodobými mučeníkmi
Text a foto: Sestry SSpS

K

aždý rok sa v Komunite sv.
Egídia organizuje modlitbová pobožnosť k úcte novodobých mučeníkov. V tomto
roku bola modlitba zasvätená úcte sr.
Veroniky Theresie Ráckovej SSpS. Komunita nás pozvala na túto udalosť,
ktorá sa uskutočnila v Bazilike sv. Bartolomeja na ostrove rieky Tiber v Ríme
27. 11. 2017.
Boli sme rady, že sme sa mohli zapojiť do tejto modlitby i spevom obľúbenej piesne sr. Veroniky Theresie – Tebe
žijem, Ježiš môj.
Modlitba sa začala o 20.15 h piesňou
k mučeníkom, žalmom 33 a čítaním Mt
25,1-13. D.p. Romano povedal, že sr.
Veronika Theresia bola ako múdra panna, ktorá si zobrala svoju lampu a išla
na stretnutie so ženíchom. Milosrdný
Pán zaklopal na dvere jej života a našiel
ju pripravenú slúžiť dokonca i o polnoci. Lampa múdrej panny svietila.
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Sr. Veronika Theresia bola zranená
výstrelmi v noci 16. mája 2016 vo svojej misii v Južnom Sudáne a zomrela 20.
mája 2016 v nemocnici v Keni. Bola lekárkou. Krátko predtým, ako bola zranená, zaviezla tehotnú ženu, ktorá mala
komplikácie pri pôrode v nemocnici,
do ktorej bola prijatá, do väčšej nemocnice s lepším vybavením. Ďakujeme sr.
Veronike Theresii za svedectvo jej rehoľno-misionárskeho života. Dala svoj
vzácny život za záchranu matky a detí.
Do procesie boli zapojené i sr. Maria Theresia Hörnemann, sr. Eleonora Cichon, o. Romano, miništranti, sr.
Carmen Silvero (ktorá pracovala so sr.
Veronikou v Južnom Sudáne); priniesli
Bibliu a fonendoskop na pamätný oltár
nových mučeníkov, ktorý v apríli 2017
navštívil i pápež František. Tieto „relikvie“ sr. Veroniky Theresie boli uložené v bočnej kaplnke zasvätenej misio
nárom mučeníkom v Afrike.

Pred záverečným požehnaním generálna predstavená kongregácie sr.
Maria Theresia v mene celej kongregácie vyjadrila vďačnosť Komunite sv.
Egídia, slovenským vyslancom v Taliansku a Svätej stolici, MUDr. Pavle
Ráckovej (rodnej sestre sr. Veroniky),
pátrom zo Spoločnosti Božieho Slova
a všetkým zasväteným za prítomnosť
a účasť v tejto modlitbe.
„Je pre nás veľkou radosťou, že sr.
Veronika Theresia našla miesto v tomto kostole, kde je uctená spolu s inými
ženami a mužmi, ktorí dali svoje životy
za vieru, spravodlivosť, pokoj a pravdu. Želáme si, aby v tomto kostole si
pripomínali nielen sr. Veroniku, ale aj
všetkých tých, ktorí dali svoj život a ich
mená nie sú známe,“ povedala sr. Maria Theresia.
Sr. Veronika Theresia milovala život.
Vedela, ako dať svedectvo životu. Život
považovala za dar od Boha. Stala sa lekárkou misionárkou, aby sa s touto láskou k životu delila s inými. Vedela, že
život a práca v Južnom Sudáne sú riskom. Ona v plnom slova zmysle dala
svoj život v službe životu.
Modlime sa, aby život a smrť sr. Veroniky Theresie boli silným volaním
k nášmu životu a apoštolskej službe. Sr.
Maria Theresia povedala: „Som si istá,
že sr. Veronika Theresia nám pomáha
na tejto ceste svojím mocným príhovorom u Boha.“ •

PÚŤ DO SV. ZEME

Putujte s Hlasmi do Svätej zeme
Kvetná nedeľa v Jeruzaleme

Po úspešných púťach s čitateľmi Hlasov vo Svätej zemi v minulých
rokoch organizujeme aj v pôste 2018 púť do Svätej zeme. Zažite
jedinečné duchovné momenty. Počas Kvetnej nedele sa zúčastníme
neopakovateľnej atmosféry v sprievode mestom Jeruzalem.

Termín: 20. 3. – 27. 3. 2018
Cena: 670 Eur
Sprievodca PaedDr. Michal Pitoniak, Martin Štefanec SVD, šéfredaktor Hlasov
Záujemcovia hláste sa P. Martinovi Štefancovi
na stefanec888@gmail.com alebo tel. č. 0903 809 632
V cene je zarátané:
• letenka, letiskové a palivové príplatky
• 7x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca – kňaz
• autobusová doprava na letisko a späť
V cene nie je zarátané:
• obslužné a vstupy podľa programu,
taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD (platí sa priamo
sprievodcovi vo Sv. zemi)
• komplexné cestovné poistenie 16,- Eur
(platné pre rok 2018)

Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR =
1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vy-

hradzuje cestovná kancelária právo na
úpravu ceny.
Platnosť cestovného pasu musí byť ešte
6 mesiacov po návrate!
RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO
ZÁJAZDU:
1. deň: odchod autobusom z Bratislavy na letisko do Viedne, s následným
odletom do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie, večera a nocľah.
2. deň: po raňajkách prehliadka Betlehema – bazilika Narodenia Ježiša Krista,
Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Olivovej hory – prehliadka
kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka

Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie
/smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Večera a nocľah
v Betleheme.
3. deň: po raňajkách odchod autobusom
do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii – Golgote.
Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika
Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah
v Betleheme.
4. deň: po raňajkách odchod do Haify,
návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Kány Galilejskej /miesta
prvého zázraku/, kde si manželia môžu
obnoviť manželské sľuby. Prehliadka
Nazareta – bazilika Zvestovania, kostol
sv. Jozefa. Večera a nocľah v Nazarete.
5. deň: po raňajkách výstup taxíkom na
Horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Odchod ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto
zázračného rozmnoženia chlebov a rýb,
miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv.
Petra. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.
6. deň (Kvetná nedeľa): po raňajkách
odchod autobusom do Jeruzalema.
Prehliadka Betfage, účasť na procesii
do Starého mesta. Popoludní Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána
Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah
v Betleheme.
7. deň: po raňajkách prehliadka Betánie
– Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha, miesto krstu Pána
Ježiša /rieka Jordán/ – obnovenie krstných sľubov. Návšteva Mŕtveho mora
s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu.
Večera a nocľah v Betleheme.
8. deň: raňajky, odchod autobusom
do Tel Avivu s následným odletom.
Transfer autobusom z letiska do Bratislavy.
Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.
JANUÁR 2018
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Reinkarnácia
a kresťanstvo
Text: Peter Fillo SVD
Foto: Archív SVD

V

yrastáme v kresťanskom prostredí, pre ľudí je samozrejmé, že
žijeme iba raz. No u mnohých
príde moment, kedy ich osloví
aj niečo iné. Reinkarnácia fascinuje aj
mnohých kresťanov, ponúka im akoby
lepší pohľad na spravodlivosť či život
po smrti. Je zlučiteľná s kresťanstvom?
Daná otázka nás možno zarazí
a okamžite odpovieme „nie“, avšak
v kresťanských krajinách oslovuje táto
téma 20 až 30 % ľudí a čo je väčší paradox, mnohí z tých, ktorí každú nedeľu chodia do kostola, veria aj v reinkarnáciu.
Otázku teda preformulujme. Prečo
prevteľovanie nie je zlučiteľné s kresťanstvom?
Kedysi nás učili, že dobrí ľudia pôjdu
po smrti do neba a zlí naopak do pekla.
Pomerne jednoduché pravidlo. Avšak,
keď sa pozrieme na svet, mnohí ľudia
sú niekde v strede – priemerní. Možno
aj ja si poviem, koľkokrát sa snažím byť
dobrý, no často zlyhám a od dokonalosti to má ďaleko. Mnoho ľudí potom
uvažuje, že jeden život tu na zemi sa zdá
ako krátky okamih na to, aby rozhodol
o celej ich večnosti.
Veľmi zaujímavé je, že kresťania, ktorí veria v reinkarnáciu, ju vnímajú odlišne ako ľudia východných náboženstiev, kde je prevteľovanie podstatnou
súčasťou ich učenia. Pozrime sa preto
na rozdiely.
Reinkarnácia v hinduizme
V hinduizme má viera v reinkarnáciu
svoje pevné miesto. Myšlienka o prevteľovaní sa objavuje v Indii už v 8. storočí
18
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pred Kr., avšak neprináša niečo pozitívne vo forme nových a nových možností,
pretože základným motívom indického
myslenia je chápanie života ako utrpenia. Človek sa musí neustále vracať na
tento svet, kde trpí. Príčinou kolobehu
znovuzrodení je naviazanie človeka na
tento svet. Reinkarnácia zabezpečuje
spravodlivosť. Každý zlý skutok bude
totiž potrestaný, či už v tomto alebo
v budúcom živote. Rovnako platí, že
utrpenie je zaslúžené a je to dôsledok
súčasného života alebo tých minulých.
Kto žil zle, v nasledujúcom živote sa
narodí so zlými predpokladmi, naopak dobrý sa narodí na vyššej úrovni,
či už vo vyššej kaste, alebo dokonca ako
iná bytosť.
Napriek tomu, že reinkarnácia zabezpečuje spravodlivosť, Indovia ju nevnímali pozitívne, práve naopak. Uvedomovali si, že každý jeden človek, či
bohatý alebo chudobný, má svoje problémy a s nimi prichádza aj utrpenie.
Všimli si, že v živote každého možno
pozorovať mladícke okúzlenie životom,
ktoré vystrieda zrelosť a nakoniec príde
uvedomenie si pominuteľnosti všetkého pozemského. Puto k novej existencii určujú skutky, je jedno, či sú dobré
alebo zlé. Preto na oslobodenie z kruhu reinkarnácií sa človek musí vzdať
všetkého jednania, všetkých činností,
prekonať všetky žiadosti a túžby a prestať akoby konať. Okrem toho potrebuje spoznať to, čo je nepominuteľné.
Spasený človek sa zjednotí s Brahmom
a jeho osobná existencia zaniká. (Porov. Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie,
s. 32-39.)

Ako vnímajú reinkarnáciu mnohí
kresťania
Tí kresťania, ktorých oslovila myšlienka prevteľovania, ju vnímajú pozitívne.
Ponúka im totiž ďalšiu nádej. Aj keď
nedosiahnem dokonalosť v tomto živote, budem mať ďalšie možnosti, aby
som sa stal lepším v tých nasledujúcich
životoch. Jeden život sa zdá byť krátky.
Okrem toho reinkarnácia pomerne
jednoducho rieši problém utrpenia.
Všetko utrpenie je zaslúžené, a tak sa
nám čiastočne upokojuje svedomie.
Keď vidím niekoho cudzieho trpieť, nemusí ma to trápiť, veď ten človek si to
zaslúžil. S týmto problémom sa mnohokrát stretla sv. Matka Tereza v Indii.
Keď pomáhala trpiacim ľuďom, mnohí
jej vysvetľovali, že ten človek si raz bude
musieť všetko zlé odtrpieť, a preto je jej
pomoc zbytočná, v skutočnosti im iba
odďaľuje dané utrpenie.
Učenie Ježiša Krista o spáse
Najlepšie vysvetlenie, prečo je prevteľovanie nezlučiteľné, ponúka práve Pán
Ježiš. Mnohí máme takú jednoduchú
predstavu – dobrí pôjdu do neba a zlí
do pekla, no Pán Ježiš má mierne iné
rozlišovanie. Vysvetľuje to vo viacerých príbehoch, ktoré máme zachytené v evanjeliách.
Asi najdojímavejší je príbeh o márnotratnom synovi a jeho milosrdnom
otcovi. Keď syn s ľútosťou po premrhaní majetku prichádza domov, fascinujúca je reakcia jeho otca. Pán Ježiš hovorí, že syn bol ešte ďaleko, keď
ho zazrel otec a bolo mu ho ľúto. Otec
uteká naproti svojmu synovi, hodí sa
mu okolo krku a vybozkáva ho. To je
moment, kedy syn ešte nepovedal ani
slovo. Až po tomto privítaní prednesie
syn ospravedlnenie a prosí, aby mohol
pracovať ako sluha. No otec prikáže
vystrojiť obrovskú hostinu a do svojho
domu ho uvádza opäť ako syna. Vypýtať si dedičstvo dopredu predstavovalo obrovskú aroganciu, znamenalo to
povedať otcovi, že je pre neho mŕtvy.
Napriek tomu otec odpúšťa, nečaká,
že by to syn vrátil, alebo inak odčinil.

Známy obrázok, ktorý znázorňuje prevteľovanie.
Smrť znázornená lebkou a zrod života znázornený mladou ženou, sú pri sebe a vzájomne
prepojené. Pre starého človeka znamenajú iba
prechod do nového telesného života.

Nečaká dokonca ani na ospravedlnenie, stačí mu návrat jeho syna. (Porov.
Lk 15,11-32.) Príbeh o otcovi nehovorí
o Bohu, ktorý čaká na dokonalých ľudí,
kým všetko najprv odčinia a napravia,
ale hovorí o Bohu, ktorý dáva nebo ako
dar každému, kto je ochotný ho prijať.
Ježiš to potvrdzuje aj ďalším príbehom. Príbehom o hospodárovi, ktorý
si najíma robotníkov do vinice. Prvú
skupinu zavolá skoro ráno a dohodne sa s nimi na mzde – jeden denár. To
bola bežná mzda robotníka za jeden
deň, ktorú potreboval, aby uživil svoju
rodinu. Hospodár hľadá ďalších robotníkov, nachádza ich o deviatej, o dvanástej, o tretej popoludní a nakoniec
poslednú skupinu o piatej večer. Všetkých volá pracovať do svojej vinice.
O šiestej sa práca končí a hospodár ich
začína vyplácať. Každý dostane presne jeden denár. (Porov. Mt 20,1-16.)
Ak niekto uvažuje, že dobrí pôjdu do
neba, zlí do pekla a tí priemerní, tí, čo
sú niekde v strede sa na túto zem vrátia, tak tu nastáva problém. Ktorí sú
tí priemerní v tomto príbehu? Jedna
skupina pracovala 12 hodín, ďalšia 9,
6, 3 a 1 hodinu. Priemer je niekde okolo šiestich hodín, no tu Ježiš hovorí, že

aj ten posledný, hlboko podpriemerný, ten, čo pracoval 1 hodinu, dostáva
plnú mzdu, dostáva nebo. Áno, tento
hospodár v príbehu sa mnohým zdá
byť nespravodlivý, zvlášť tým veriacim,
ktorí celý život chodia do kostola, celý
život žijú podľa Božích prikázaní, alebo aj ľuďom, ktorí zasvätili svoje životy
Bohu, obetujú všetko a potom si povedia, prečo by niekto, kto žil celý život
zle a poslednú hodinu sa obráti, mal
dostať rovnako? Prečo by mal dostať
nebo? No Ježiš v príbehu odpovedá aj
na túto námietku. Či nemôže so svojím
majetkom robiť, čo chce? Či nemôže
aj tomu poslednému, ktorý pracoval,
dať rovnako? Nemôže Boh dať nebo aj
tomu najmenšiemu, ktorý po ňom túži?
Hospodár sa na konci spýta: „Zazeráš
na mňa preto, že som dobrý?“
Božia spravodlivosť je v týchto príbehoch fascinujúca, až nepochopiteľná. No Ježiš nerozpráva iba príbehy.
V najťažšej chvíli svojho života, keď
zomiera na kríži, potvrdzuje, že Boh je
naozaj takýto. Zločincovi vedľa neho,
ktorý uznáva, že svoj život prežil zle
a ktorý prosí o odpustenie, Pán Ježiš
sľubuje nebo. Ešte v ten deň. (Porov.
Lk 23,39-43.)
Nebo ako dar
Z týchto príbehov môže mať človek pocit, že do neba sa dostanú všetci, akoby peklo bolo prázdne. No Ježiš jasne
ukazuje, že to tak nie je. Aj márnotratný

syn sa nemusel vrátiť, nemusel sa odhodlať ospravedlniť a v takom prípade by nezažil otcovu milosrdnú lásku.
V príbehu o hospodárovi hovorí Pán
Ježiš o tých, ktorí mali túžbu pracovať
a ktorí pracovali aspoň chvíľu. Nehovorí však, že by hospodár platil aj tým,
ktorí vôbec nepracovali. A na kríži vedľa Ježiša je aj ďalší zločinec, ktorý aj napriek napomenutiu v poslednej hodine
života o odpustenie neprosí.
Ježiš nás v celom svojom učení povzbudzuje ku konaniu dobra, k radikálnemu konaniu dobra. Ukazuje nám,
že utrpenie môže byť aj nespravodlivé,
avšak nie vždy potrebujeme pochopiť,
prečo druhý človek trpí, no vždy sme
povolaní snažiť sa trpiacemu pomôcť.
Ježiš ukazuje, že práve život pre druhých
je naplnením zmyslu života a taký človek
môže zažívať nebo už tu na zemi. No na
druhej strane Ježiš stále zdôrazňuje, že
nebo je darom, ktorý si nemôžeme zaslúžiť, ktorý môžeme iba prijať.
A práve tu nastáva rozpor s myšlienkou o reinkarnácii. Človek sa totiž musí
stať dokonalým pomocou vlastného
úsilia. Má na to síce dostatok času, avšak pokiaľ dokonalý nebude, nemôže
dosiahnuť spásu. Učenie Ježiša Krista nám ponúka ďaleko väčšiu nádej
o nebi ako učenie o reinkarnácii. Ukazuje nám, že nemusíme najprv dosiahnuť dokonalosť vlastnými silami, ale
že nebo môžeme dostať od Pána Ježiša
ako dar. •
JANUÁR 2018
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Arnold Janssen
a Duch Svätý
Text: Igor Kráľ SVD
Foto: Archív SVD

15. januára slávime sviatok Zakladateľa Spoločnosti Božieho
Slova sv. Arnolda Janssena.

B

lahoslavená Elena Guerra na- Od neho pochádza svetlo nášho rozumu
písala v roku 1895 pápežovi: a sila nášho srdca. Bez pomocnej milos„Dnes sa odporúčajú všetky ti Ducha Svätého človek žije v hriešnosti,
možné pobožnosti, ale tá, kto- nie je v ňom nič dobrého. Preto ho uctierá by mala byť prvou, je zabudnutá. Ka- vame a milujeme, aby sme boli uznaní za
zatelia hovoria o Madone a svätých, ale jeho hodných synov. Máme sa tiež snažiť,
o Duchu Svätom mlčia!“
aj iných – nakoľko vládzeme – povzbuPravdepodobne, táto tzv. apoštol- dzovať k zvláštnej úcte Ducha Svätého.
Vo výpočte vonkajších postojov vo
ka Ducha Svätého a blahorečená Jánom XXIII. na prahu II. vatikánske- vzťahu jeho úcty k tretej Božskej osobe
ho koncilu nevedela, že v Nemecku jej môžeme pokračovať ďalej:
Svojmu bratovi Jánovi dal za úlohu
súčasník otec Arnold Janssen celým
svojím srdcom objal jej sväté záujmy. vydávať knihy o Duchu Svätom. 3. okBol medzi priekopníkmi, pretože do tóbra 1887 sa v kostole lazaristov vo
tej doby Duch Svätý bol veľkou
neznámou. Už predtým Arnold
„Dnes sa odporúčajú všetky možné
podnikol niekoľko ciest po Nepobožnosti, ale tá, ktorá by mala
mecku, aby zozbieral podpisy
byť prvou, je zabudnutá. Kazatelia
biskupov s cieľom naliehať na
hovoria o Madone a svätých, ale
Svätého Otca, aby vydal encyko
Duchu Svätom mlčia!“
liku o Duchu Svätom, aby sa napomohlo rozšíreniu jeho úcty.
V prvých konštitúciách z roku 1885 Viedni Arnold Janssen zasvätil Du(10 rokov pred Geurrou) pripomína Du- chu Svätému. O rok na to, na sviatok
cha Svätého 145-krát. V prvých vytlače- Nepoškvrneného počatia Panny Máných konštitúciách z roku 1891 nazýva rie, zasvätil Duchu Svätému celú steylDucha Svätého „Otcom Spoločnosti“ skú komunitu. 26. apríla 1889 položili
a venuje mu aj samotnú regulu vzťahujú- základný kameň Misijného domu St.
cu sa na spolubratov. Píše: „Zvláštnu úctu Gabriel pri Viedni.
Prvý úder na základný kameň Armajú naši spolubratia vzdávať Duchu
Svätému. On je Duch Otca a Syna a lás- nold doprevádzal slovami: „K väčšej cti
kou obidvoch, ktorí nám dávajú seba, ako a oslave Ducha Svätého – Boha večnej
náš najdrahocennejší dar, ktorý vlastní- lásky.“ V tom istom roku založil Konme skrze lásku a vlastnením ktorého sme gregáciu misijných sestier – Služobniobohatení všetkými milosťami. V Ňom ce Ducha Svätého. V roku 1891 zakladá
je všetka milosť, všetko naše bohatstvo. misijný spolok Ducha Svätého. Svoje
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zakladateľské dielo ukončil v roku 1896
založením klauzúrnych sestier Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony.
V 1892 bol položený základný kameň
kostola Ducha Svätého v St. Gabrieli.
Podľa výslovného priania otca zakladateľa mal byť tento kostol „votívnym
darom“ Spoločnosti Duchu Svätému.
Keď sa biskup Anzer v Číne dozvedel
o zámere zakladateľa, vzdal sa na jeden rok príspevkov zo Steylu a pripísal: „Budujte hneď a budujte veľkolepo!“ Do dnešného dňa je tento kostol
naším najväčším kostolom.
V roku 1891 bol aj v Buenos Aires
vystavaný chrám k úcte Ducha Svätého.
Dnes je tento chrám bazilikou. V roku
1892 bola naša prvá misia v Šantungu
zasvätená Duchu Svätému. V Číne boli
tiež vystavané dva kostoly ku cti Ducha Svätého.

SPIRITUALITA SVD

Inicioval, aby v Malom poslovi Srdca Ježišovho vychádzala príloha „Príď
Duchu Svätý!“ v rokoch 1887 až 1904.
Sám v nej publikoval niekoľko článkov.
V rokoch 1902-1904 sa staval misijný materský dom sestrám. Príznačné
je to, že hoci bol zasvätený Božskému
Srdcu, stavbu dal naplánovať tak, aby
spolu s kostolom mal tvar holubice.
Dal vo veľkom množstve zhotoviť reliéf znázorňujúci Božské Srdce, nad
ktorým je Duch Svätý s nápisom: Príď
Duchu Svätý a Slovo sa Telom stalo.
Šíril literatúru o Duchu Svätom, animoval spolubratov, aby komponovali
piesne k Duchu Svätému. Sám napísal niekoľko básní. Povzbudzoval bohoslovcov, aby usporiadali akadémie
s tematikou Ducha Svätého.
A vo svojich listoch nikdy neopomenul tohto sladkého hosťa ľudskej

duše. Často sa v nich objavil pozdrav:
„Milosť, láska a radosť Ducha Svätého,
nech je s vami!“
Po tomto všetkom neprekvapuje,
že kardinál Simeoni, prefekt Kongregácie pre šírenie viery, pri príležitosti
Arnoldových narodenín napísal, že ho
vskutku neudivuje neuveriteľný rozvoj
Spoločnosti Božieho Slova, nakoľko si
jeho členovia ctia Ducha Svätého veľmi
jedinečným spôsobom. Arnoldovi toto
veľmi ležalo na srdci. Sám povzbudzoval hľadieť s dôverou do budúcnosti za
predpokladu, že Spoločnosť si bude ctiť
Ducha Svätého.
V jednom zo svojich posledných listov napísal p. Degenhardtovi do Čile:
„Cieľom našej Spoločnosti je rozdúchať
špeciálnu úctu k Duchu Svätému. Dbajme o to, aby to tak bolo vždy. Nikdy sa
neodkloňme od tohto poslania!“

Ak by sme sa pýtali, čo u otca Arnolda spôsobilo toto nadšenie za tak
neúnavnú propagáciu úcty k Duchu
Svätému, isto by sme nemohli obísť
postavu lazaristu rakúsko-uhorskej
provincie Ferdinanda Meditsa. V roku
1878 ho na neho nakontaktoval arcibiskup zo Soľnohradu, na ktorého sa
Arnold obrátil so svojou požiadavkou
otvoriť v Rakúsku misijný dom. Ľudový misionár a exercitátor bol vo Viedni
známou postavou a Arnoldovi sa stal
v mnohom nápomocný. Nachádzajú
medzi sebou istú duchovnú príbuznosť, v Meditsovi Arnold objavuje Božieho muža, ktorému nejde o seba, ale
o väčšiu česť a slávu Božiu. S dovolením svojho generálneho predstaveného
Medits dostáva za úlohu v Steyli (čítaj
Šteyli) zriadiť noviciát a vychovať nášho prvého novicmajstra. Jeho rukopis
sa zrkadlil aj v prípravných prácach pri
vzniku našich konštitúcií a s najväčšou
pravdepodobnosťou stojí aj za Arnoldovým upriamením sa na charizmatický život, to jest život v Duchu Svätom,
kráčajúc skrze Krista stále viac k Otcovi. (Usmernil Arnolda – žiadal od
neho väčšiu materinskú vľúdnosť voči
bratom, láskavosť voči podriadeným,
aby sa miernil v náboženských cvičeniach, varoval pred prílišným aktivizmom a rozptýlením sa vo vonkajších
prácach a odrádzal od prílišnej duchovnej správy sestier. Stal sa pre Arnolda
bratom a priateľom.)
Bol to práve Ferdinand Medits, ktorý
v roku 1883 napísal otcovi Arnoldovi
nasledovné: „Už dávnejšie cítim vnútorný popud Vám napísať, no vždy som to
zase odkladal, lebo som chcel ešte zreteľnejšie poznať Božiu vôľu. Teraz ale myslím, že je to naozaj vôľa Božia, aby som
Vám to napísal. Cítim sa totiž povzbudený poprosiť Vašu dôstojnosť, aby ste
vo Vašom ctihodnom Inštitúte venovali
vrúcnu úctu a poklonu Duchu Svätému.
Nie bez príčiny to Pán Boh tak zariadil,
že práve na Turíce ste tohto roku slávili
– ako som sa dočítal v novinách – prvé
bohoslužby v novopostavenom kostole
v Steyli. Váš tamojší kostol je zaJANUÁR 2018
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svätený svätým anjelom. Nemal by ten, nádherne v sebe spájalo všetky tajomkto ctí sluhov, tým viacej si uctiť Kráľa stvá viery a ich vysvetľovalo, no v Artýchto sluhov? A či nie je v uprednostne- noldovej spiritualite dávno pred Meditnom zmysle Duch Svätý Kráľom anjelov? som nachádzame poukazy na tichého
Preto sa cítim vnútorným hlasom pobá- spoločníka ľudskej duše – Ducha Svädaný Vám napísať, či by nebolo vhodné tého. Bol to Arnoldov otec, ktorý kažpridať k Vašej tak krásnej štvrťhodinovej dý pondelok obetoval svätú omšu ku
modlitbe ešte vzývanie: „Zošli nám od cti Ducha Svätého.
Otca Ducha Svätého – daj, aby sme jeho
Na smrteľnej posteli dokonca zaviazal
sväté vnuknutia jasne poznali a vytrva- svoje deti k tomu, aby po zvyšok svojle sa nimi riadili.“ Veď všetko nešťastie ho života robili to isté. Nebola to výzva,
u kňazov prichádza práve z toho, že sa ktorá by však bola Arnoldovi cudzia, už
dávajú príliš viesť vlastným duchom 9 rokov pred vyslovením tejto poslednej
a primálo Duchom Svätým. Áno, mnohí otcovej vôle Arnold si pred kňazskou vysa stávajú hračkou svetského ducha, ba sviackou dal predsavzatie: „Každý ponaj samého zlého ducha. No Boh nemôže delok slúžiť omšu ku cti Ducha Svätého,
dopustiť, aby Kongregácia, ktorej členo- ktorý je životom a pomocou môjho duvia každú štvrťhodinu jednomyseľne volajú: „Zošli nám od Otca
Ducha Svätého“ – sa stala korisťou
„Cieľom našej Spoločnosti
zlého ducha a posluhovačov svetje rozdúchať špeciálnu úctu
ského ducha. A je nemysliteľné,
k Duchu Svätému. Dbajme o to,
že by členovia takéhoto Inštitútu,
aby to tak bolo vždy. Nikdy sa
ktorí tak často volajú „Daj, aby
neodkloňme od tohto poslania!“
sme jeho sväté vnuknutia jasne
poznali a nimi sa vytrvale riadili,“ sa dali svojím vlastným duchom ska- cha.“ Hneď po založení misijného domu
zenej sebeckosti, čiže sebazbožňovania v Steyli nariadil každodenné uctievanie
oklamať. – To by bolo to prvé.
Ducha Svätého. Ustanovil, aby na konci
A teraz druhá vec. Keď Vy vo Vašej rannej modlitby sa vždy spieval hymnus
Spoločnosti vzdávate tak vrúcnu úctu Veni Creator Spiritus, po ktorom sám
a poklonu Slovu Božiemu, nech sa to rektor prednášal ešte 7 modlitieb ku cti
potom stáva s myšlienkou: „Čím podob- tretej Božskej osoby.
Nech už nitky, ktoré viedli Arnolda
nejší bude môj život životu Vteleného
Boha, tým viac bude moja duša pripra- k hlbokej úcte Ducha Svätého, sa spriavená prijať sedem darov Ducha Sväté- dali akokoľvek, posledných 25 rokov
ho, a tým hojnejšie pocítim vo svojej duši Arnoldovho života bolo preniknutých
účinky milosti Ducha Svätého, tohto krá- horlivým uctievaním Ducha Svätého.
ľa vnútorného života.
Sám Arnold podnet k tejto horlivej
Myslím, že som Vám týmto, vážený úcte k Duchu Svätému pokladá za jedpriateľu, jasne oznámil, k čomu som sa nu z najväčších milostí svojho života.
cítil povzbudený.“
V duchovnom závete z roku 1906
Určite tento pokorný lazarista spo- píše: „Som pevne presvedčený, že keď
lu so svojím bratstvom, ktoré malo za Duch Svätý bude v Cirkvi viac oslavocieľ práve šírenie úcty k Duchu Sväté- vaný, aj On viac oslávi Cirkev a dá jej
mu, mal vplyv na Arnoldovu duchov- tie milosti, ktoré potrebuje, aby premohnú formáciu. Alebo možno len dal do la všetky bludy a spôsobí, aby bol jeden
pohybu veci, ktoré v Arnoldovi boli pastier a jeden ovčinec. Pracujme preto,
dávno predtým.
drahí spolubratia, o to s väčšou horlivosNedá sa poprieť, že Arnold Janssen ťou, ktorá je spojená aj s múdrosťou. Keď
rád nahliadal do pokladnice Ježišovho nevesta oslávi Ženícha, On zase oslávi
Srdca. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice ju a ona sa bude tešiť tým darom jeho
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lásky, ktoré od Neho dostane. (...) Duchovenstvo sa zaskvie novým leskom
v zbožnosti, svätej učenosti a mravnej
čistote. Manželia budú zachovávať svoj
stav svätým a zástupy panien budú zdobiť Cirkev Božiu aj mimo kláštorov. Tak
bude v stave premôcť zlých duchov, ktorí
sú teraz vypustení najmä v tlači, v umení a vo vede.“
Stojí za tým jeho silná radostná viera
v skorý a slávny vek svätej Cirkvi skrze
hojnejšie vyliatie Ducha Svätého. Preto sa usiloval za jeho horlivejšie uctievanie. Prvým prostriedkom ako to
dosiahnuť je viac o ňom hovoriť, viac
o ňom písať a kázať: Aby ho ľudia milovali a uctievali, potrebujú ho poznať
ako tretiu Božskú osobu a jeho pôsobenie v Cirkvi a v dušiach. Pretože nevedomosť má hlavnú vinu na tom, že je
tak málo uctievaný. Bratov a sestry zas
povzbudzoval k tomu, aby sa modlili za
rozšírenie úcty Ducha Svätého a robili
všetko preto, aby Ho ľudia lepšie poznali a milovali.
„Kto je naplnený Duchom Svätým
a Ním oživený,“ píše otec Arnold, „ten
je Kristov brat a dieťa Jeho Nebeského
Otca. S Duchom Svätým v srdci môžeme volať Abba, Otče! On sám tak volá
v nás nevysloviteľným vzdychaním.
Preto táto modlitba preniká cez oblaky
a prichádza pred trón Boží.“
Vidieť v každom človeku Boha, považovať druhého za chrám Boží sa stávali pre Arnolda nielen cestou ako bojovať proti hriechu, ale popudom ku
všetkému dobrému, najmä ku šľachetnej a milosrdnej láske.
V prednáškach často povzbudzoval k pokore a k čistote svedomia, lebo
tieto čnosti robia človeka vnímavým
pre svetlo a vedomie Ducha Svätého.
Často opakoval biblické výzvy: „Boh
sa pyšným protiví, ale pokorným dáva
milosť.“ Jk 4,6. „Nezarmucujte Ducha
Svätého! Ef 4,30 „Dary Ducha neuhášajte! 1Sol 5,19. Maličkí a čistí sú miláčikmi Ducha Svätého. Im je On Učiteľom a Vodcom, ich používa ako svoje
nástroje. Na dôkaz toho rád poukazoval na svätého farára z Arsu. •

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

Ako budovať pozitívne
vzťahy

Anjeli vo videniach veľkých
mystičiek

Len Kofler
Nová kniha pátra Lena je
v mnohých ohľadoch zhrnutím jeho celoživotných
skúseností ako kňaza, školiteľa, terapeuta a duchovného vodcu.

Marcello Stanzione,
Myriam Castelli
Stretnutie, boj, odpoveď.
To sú momenty, ktoré charakterizujú osudy mnohých
žien fascinovaných Božou
prítomnosťou.

148 strán, cena: 7,00 EUR

304 strán, cena: 9,90 EUR

Cesta dozrievania

Mieczyslaw Piotrowski TChr
Mimoriadne obdobie v živote poľskej učiteľky Alicie
Lenczewskej sa začalo na duchovných cvičeniach v Gostyne v roku 1985. Počas svätej
omše dostala od Pána dar:
Ježiš jej povedal, aby si zapisovala jeho rady a duchovné
poučenia, ktoré jej dával počas ich mystických stretnutí.
80 strán, cena: 3,30 EUR

Farár Marián Kuffa

Šťastie sa začína už dnes

200 strán, cena: 12,50 EUR

224 strán, cena: 12,90 EUR

365 dní s dušami v očistci

Smerom k Bohu

448 strán, cena: 9,90 EUR

172 strán, cena: 8,90 EUR

Boh za teba bojuje
do poslednej chvíle
Kniha – Boh za teba bojuje
do poslednej chvíle, ponúka
„znepokojujúci“ a inšpiratívny životopisný príbeh charizmatického farára zo Žakoviec. Kňaza, ktorý sa usiluje
milovať ľudí tak, ako to potrebujú, nie ako si zaslúžia.

Inšpiratívne myšlienky
pápeža Františka o šťastí
Pápež František
Každý človek hľadá zmysel
života, chce uskutočniť svoje sny, plány a nádeje. Podľa
pápeža Františka však tajomstvo šťastia spočíva v tom, že
sa staneme slobodnými, oslobodenými ľuďmi.

Ako získať viac času pre rodinu

Richard Vašečka
Kdesi v hĺbke srdca cítime,
že to najcennejšie, prostredníctvom čoho sa môžeme darovať blízkym, nie sú peniaze, ale čas. K dobrej výchove
potrebujeme dostatok času.
Nemôžeme svojim deťom
odovzdávať svoje hodnoty,
ak s nimi netrávime čas a neprežívame radosti i starosti.
134 strán, cena: 6,99 EUR

Susan Tassoneová
Túto knihu môžete použiť,
ako len chcete – ako zamyslenia a čítania na každý deň,
ako celoročnú novénu, ako
sprievodcu liturgickými obdobiami, alebo ju len vezmite do rúk a čítajte tak, ako vás
bude Duch viesť.

Sedem rozhodnutí, ktoré vám
zmenia život
Craig Groeschel
Začnite žiť príbeh, s ktorým
sa s hrdosťou podelíte. Túžite vstúpiť do príbehu, ktorý
má pre vás Boh? Kniha Smerom k Bohu vás v tom môže
inšpirovať krok za krokom.
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Ulica:
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Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949DECEMBER
01 Nitra, tel: 037/7769420;
fax: 037/7769437;
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UPeCe – DETSKÉ OKIENKO

Mudrci, ktorí prví
uverili v Ježiša
Text: Naďa Jacko Lysáková, misijný tím UPeCe

Predtým, ako si vyfarbíš svoj obrázok, skús zistiť, kto sú postavy nakreslené na ňom.
Zistíš to tak, že v nasledujúcej básničke zakrúžkuješ všetky písmenká,
ktoré zjedli počas Vianoc najviac koláčov, pribrali a zväčšili sa.
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Tmavou nocou sa prechádzali,
Ježiška úpenlivo hľadali.
Vzácne darčeky niesli v Rukách,
Ale nemali žiadny strach.
Jasná hviezdA cestou viedla ich
a ani jeden z nich nebol mních.
PoKojná atmosféRa vlÁdla v tú noc,
no vo vzduchu bolo cítiť veľkú moc.
VedeLi, že ich čaká dIeťatko,
ktoré zmení na svete všetko.

Už poznáš odpoveď?
Môžeš si písmenká napísať na tieto čiarky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Na týchto pánov si spomíname
práve šiesteho januára a volajú sa
Gašpar, Melichar a Baltazár.
Na obrázku vidíme, že jeden
z nich drží kadidlo. Ale čo môžu byť
ostatné dary? Vyrieš nasledujúce
úlohy a dozvieš sa to.

NAŠI DOBRODINCI

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

Hádanka:
Je to žlté ako slnko, tvrdé a veľmi vzácne. Nie je to ani striebro, ani meď,
ani blato. Čo je to?
(otalz)
Vyplň tajničku:
1. Čo ozdobujeme na Vianoce salónkami, guľami a svetielkami?
(rastie to v lese)
2. Čo chytal Ježiš do siete, keď sedel na loďke?
3. Ako sa volá prvý kráľ zo spomínaných troch?
4. Ako sa volalo mesto, kde sa narodil Ježiško?
5. Ako sa volá malá postieľka, kde je položený Ježiško aj u vás v kostole?

Aj my sme už dostali vo svojom živote veľa darčekov a veľkým darom
je pre nás aj to, že máme každý deň čo jesť. Preto je dobré vždy za každé
jedlo ďakovať. Môžeš si nasledujúcu modlitbu vystrihnúť a pred jedlom
sa ju spolu s rodičmi pomodliť.
Pane, ďakujeme ti za tieto dary. Požehnaj ich i nás,
požehnaj všetkých, ktorí toto jedlo pripravili a prosíme ťa,
daj ho tým, ktorí ho nemajú. Amen.
JANUÁR 2018

Ružencové spoločenstvo – Jacovce 200,- EUR
• Čitatelia Hlasov – Kysucké Nové Mesto
205,- EUR • Bohuznáme – Horovce 600,EUR • Odberatelia Posla a Hlasov – Unín pri
Skalici 50,- EUR • Odberatelia Hlasov – Dolný
Lopašov 40,- EUR • Bohuznáme – Prašice
150,- EUR • Odberatelia Hlasov – Topoľovka
120,- EUR • Ružencové bratstvo – Hrnčiarovce nad Parnou 50,- EUR • Misijný klub
– RFKÚ Varín 80,- EUR • Odberatelia Hlasov
a Posla – Petrova Ves 100,- EUR • Bohuznáma
– Žabokreky n/Nitrou 50,- EUR • Odberatelia
časopisu Hlasy – Novoť 35,- EUR • Odberatelia Hlasov – Rajec 90,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Slovenský Grob 30,- EUR • KKS
Lokca a okolie zo Šastína 20,- EUR • Kolektív
lásky – Liptovská Teplička 180,- EUR • Ružencové bratstvo – Nadlice 70,- EUR • Ružencové
bratstvo – Hrboltová 50,- EUR • Spol. sv.
ruženca – Žilina 40,- EUR • Odberatelia Hlasov – Žilina 55,- EUR • Odberatelia Hlasov
– Kapušany 40,- EUR • Odberatelia Hlasov
– Hronské Kľačany 16,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Bziny 108,- EUR • Odberatelia Hlasov – Spišské Bystré 120,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Žabokreky n. N 20,- EUR • Odberatelia Hlasov – Krásno pri Topoľčanoch 16,- EUR
• Odberatelia Hlasov – Bíňovce 40,- EUR •
Ružencové bratstvo – Obyce 200,- EUR •
Odberatelia Hlasov – Dolný Hričov 20,- EUR
• Bohuzámi veriaci – Melek 150,- EUR • Bohuznáma – Osuské 100,- EUR • Bohuznáma
– Horná Súča 100,- EUR • Bohuznámy – Lipová 150,- EUR • Bohuznáma rodina – Horná
Súča 700v p. Katarína – Obyce 25,- EUR •
Bohuznáma – Rišňovce 50,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla – Rišňovce 110,- EUR •
Odberatelia Hlasov – Mojzesovo 180,- EUR •
Odberatelia Hlasov – Chynorany 100,- EUR •
Bohuznáma – Obyce 30,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Obyce 85,- EUR • Bohuznáma –
Obyce 20,- EUR • Ružencové spoločenstvo
– farnosť sv. Urbana, Zobor – Nitra 100,- EUR
• Odberatelia Hlasov – Mojmírovce 64,- EUR
• Šepitková – Nitra Kalvária 20,- EUR •

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