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V  letných mesiacoch sa každý snaží vy-
chutnať si teplé prázdninové dni, kedy si 
môže vydýchnuť, obdivovať krásu príro-
dy, nabrať nové sily. Nie vždy sa podarí 

využiť čas pre seba, splniť staré sny o ceste k moru, 
no už samotná predstava a možnosti ju uskutoč-
niť niektorým pomáhajú, akoby sa tak aj stalo.

Aktívny duch leta bol stáročiami znakom slo-
venskej, prevažne roľníckej, spoločnosti. Bol to 
práve ten čas, kedy bolo treba urobiť zásoby na 
zimu nielen pre domácnosť, ale i pre všetky zvie-
ratá v hospodárstve. Nehovorím, že by to bol ide-
ál, no práca pomáhala zaháňať ducha lenivosti 
a nezodpovednosti. Dokonca prispievala k pre-
hĺbeniu nábožnosti, keď si človek osobitne vedel 
vážiť a vychutnať nedeľné voľno, dôverne prosiť 
o požehnanie úrody a s vďačnosťou ďakovať za 
všetko, čo sa urodilo.

Odtrhnutím od rodnej zeme sme predsa len 
mnoho stratili. Otvorili sa nám síce nové priesto-
ry a možnosti, ušetrili sme kopu času prerozde-
lením úloh medzi roľníkmi, robotníkmi a inými 
povolaniami, ale nazvyš nám neostáva ani jedna 
hodina. Niekedy vieme hlivieť ničnerobením pred 
televízorom, ale neobohacuje to ani nás, ani blíž-
nych, ktorí túžia po našej blízkosti. 

Svätý don Bosco hovorieval, že si oddýchneme 
až v nebi. Pravdupovediac, nikdy som nesúhlasil 
s týmto výrokom. Naopak, snažil som sa vždy čím 
skôr všetko urobiť, len aby som mal viac voľného 
času. Je to právo, ktoré vychádza zo samotného 
evanjelia, kde Ježiš opakuje slová Starého zákona, 
mlátiacemu volovi papuľu nezaväzovať a robot-
níkovi mzdu vyplatiť. Pre mňa mzdou bol ušet-
rený čas. Čas pre seba. A tu sa zjavuje spomína-
ná fráza dona Bosca, ktorá dostáva nový zmysel. 
Naozaj, odpočinieme si až v nebi, pretože voľné 
chvíle nie sú len zásluhou či výsluhou za dobre 
vykonanú prácu, ale aj zálohou pre nové výkony. 
Čas je jedným z najdrahších darov, ktorý dostá-
vame od Boha na konanie dobra. Keď už vieme 

byť takí chamtiví pri zúrokovaní všetkých svojich 
námah v peňažnom ekvivalente, mali by sme túto 
svoju vlastnosť vedieť využiť aj v pozitívnom hos-
podárení s časom, ktorý zúročí naše ľudské vzťahy, 
posilní našu ochotu a zodpovednosť, ako aj úctu 
k samým sebe či k blížnym.

Niekedy sa zdá, že hodiny presedené s člove-
kom v úprimných rozhovoroch sú márnivosťou, 
tým viac, ak nás čakajú iné povinnosti. V sku-
točnosti však ide o veľkú námahu vedieť pose-
dieť, vypočuť či dokonca správne poradiť, ne-
chvastajúc sa svojimi úspechmi či kvalitami. Po 
takýchto rozhovoroch je z jednej strany človek 
vyčerpaný, z druhej však povzbudený, že tu bol 
pre niekoho, a nie pre seba a svoje hry či iné ne-
zmyselné aktivity.

Pre hociktorého kresťana, tým viac rodiča, je 
charakteristický nedostatok času, ktorý bude po-
ciťovať po krajnej miere do dôchodku, ak nie do 
smrti. Zdanlivý nedostatok je znakom želania 
využiť celý Boží dar plnohodnotne, a nie ho pre-
flákať. Preto ho nikdy nebude dostatok. Samo-
zrejme, že existuje pokušenie workoholizmu či 
spasiteľstva, ktorými si človek kompenzuje níz-
ke vedomie vlastnej hodnoty. Ale tu znova na um 
prichádza nová úloha pre zdanlivo voľné chvíle 
– rozmýšľať o sebe, o svojom živote, jeho cieľoch, 
vzťahoch, hodnotách, o Bohu, o modlitbe. U vý-
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chodných otcov existuje pravidlo Ježišovej modlitby, ktorá 
zapĺňa kúsky zdanlivo nenaplneného času, napr. cesty, pre-
chádzky či dokonca monotónnej fyzickej práce. Vyslovova-
ním: „Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou 
hriešnym,“ posväcuje všetko začínajúc od seba. Takýmto 
obrazom neexistuje v živote človeka prázdne miesto, kde 
by sa mohol usídliť hriech, vo svojej mnohorakej podobe. 
Je len Boh, človek a jeho blízki, ako ďaleko by sa jedni od 
druhých nenachádzali. 

Zaujímavý je aj ten fakt, že vedieť si oddýchnuť nie je naše 
právo, ba dokonca povinnosť. Prehnaná aktivita, do ktorej 
nás občas ženie i kresťanská horlivosť i osobné ambície, nám 
nedovoľujú koniec koncov byť tu pre druhých, a čas, ktorý 
akoby venujeme službe im, prechádza v bláznivej niekedy 
nepotrebnej aktivite. A potom si ako Marta budeme myslieť, 
že nám nik nepomáha, nik si nás neváži. K tomu sa pripája 
hnev, urážlivosť a všetok náš duchovný rast sa prepadne do 
duchovnej skepsy. Vyspatý človek, oddýchnutý a svieži bude 
darom pre najbližších, ktorí ho dostanú takého, o akom sní-
vajú, a ktorému sa otvorí aj iný obraz služby, keď pochopí, 
že nemusí byť ani spasiteľom, ani záchranárom, veď okolo 
seba má dosť schopných ľudí, ktorým tiež treba dať šancu 
a úlohy na ich vyplnenie.

Milí priatelia, želám vám, aby ste správne využívali čas, 
vedeli byť tu pre druhých, ale aj pre seba, snažili sa vytvoriť 
zo seba dar, ktorý skutočne obohatí blížnych a dá im šan-
cu rásť spoločne s vami. Teraz popracujeme na sebe navzá-
jom, a potom si v nebi vychutnáme plody svojej roboty.  •
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▲ Z Treťjakovskej galérie v Moskve prídu  
na jeseň do Vatikánu vzácne ikony

Koncom mája prijal Svätý Otec František delegáciu 
Ruskej pravoslávnej cirkvi pod vedením metropoli-
tu Hilariona z Volokolamska. Stretnutie sa zameralo 
na posilňovanie krokov k jednote a na spoločné úsi-
lie kresťanov o zmierenie a pokoj vo svete. Stretnu-
tie pápeža Františka s predstaviteľmi Moskovského 
patriarchátu sa uskutočnilo ešte pred generálnou au-
dienciou. Ako uvádza správa agentúry SIR, súkromná 
audiencia sa niesla v atmosfére veľkej slávnostnosti. 
K jej hlavným témam patrila spolupráca a spoločné 
svedectvo cirkví pri mierovom a humanitárnom úsilí.
Stretnutiu pravoslávnej delegácie s pápežom pred-
chádzal jej trojdňový program na pôde Konferencie 
biskupov Talianska. Išlo o pokračovanie v dialógu za-
meranom na vzájomné zbližovanie a uzdravovanie 
historických zranení medzi kresťanskými cirkvami 
pomocou delenia sa s kresťanským kultúrnym dedič-
stvom. Úspešným krokom tohto dialógu bola pred 
rokom púť relikvií sv. biskupa Mikuláša z Bari do 
Moskvy a Sankt Peterburgu. Stretnutie v Ríme potvr-
dilo vôľu pokračovať v týchto kontaktoch cirkví pro-
stredníctvom „univerzálneho jazyka“ kresťanského 
kultúrneho dedičstva. Moskovský patriarchát sa roz-
hodol poskytnúť na jeseň tohto roku ikonu Ukrižo-
vaného od Rubľovovho žiaka Dionisija a 20 vzácnych 
ikon zo zbierky Treťjakovskej galérie. Pre návštevní-
kov Večného mesta budú prístupné v sieni Braccio 
di Carlo Magno pri ľavej kolonáde Námestia sv. Pet-
ra. Podľa ruskej tlače by sa mal metropolita Hilarion 
zúčastniť aj na ekumenickom stretnutí v talianskom 
Bari, zvolanom pápežom Františkom na 7. júla s cie-
ľom napomôcť mieru na Blízkom východe spoloč-
ným úsilím kresťanov rozličných cirkví. •

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 2. júla, za horliteľov 3. júla 2018,

šéfredaktor

Milí misijní 
priatelia! 

V lete sa obyčajne človek snaží oddýchnuť a načerpať nových 
síl. Niekedy sa vtipne hovorievalo o nás Slovákoch: „Kam 
ideš na dovolenku? A odpoveď znela : Na maltu...“ Tým sa 
však nemyslela nijaká zámorská destinácia, ale práca na 
oprave či stavbe nového domu alebo nejakej prístavby. Na 
tento čas leta sa môžeme pozerať aj z hľadiska využitia voľ-
ného času. Je jasné, že každý človek ho využije podľa svojich 
možností a potrieb. Leto je časom bohatých zážitkov, cesto-
vania, festivalov, poznávania krajiny, nových svetov, vzťahov, 
rodinných stretnutí, grilovačiek , športových podujatí, pútí 
a iných akcií. Podľa náročnosti každému môže vyhovovať 
niečo iné, no môžeme len potvrdiť to staroznáme životné 
pravidlo, že zmena je život. A je to aj potrebné a žiaduce, aby 
nielen deti, ktoré majú dva mesiace prázdnin, ale aj dospelí 
zmenili svoj zabehaný rytmus. Aj keď sa to nedá na mesiac, 
tak aspoň na niekoľko dní. Človek potrebuje zmenu. A kaž-
dá zmena môže byť pre človeka prínosom a obohatením na 
skúsenostiach či zážitkoch. Len pri tom všetkom nesmie-
me zabúdať na to podstatné: Kto sme a kam ideme. Sme 
Boží ľud, putujúcou Cirkvou. Sme tu na tejto zemi pútnik-
mi, ktorí ňou prechádzajú. Tak sa na všetko máme pozerať 
očami viery. Nezabúdajte, prázdniny sa nesmú stať prázd-
nymi dňami, prízvukoval deťom jeden kňaz. Leto, nech ho 
prežívame kdekoľvek, v meste či na vidieku, v horách či pri 
mori, sa pre nás má stať časom, kedy vnímame prítomnosť 
Boha možno v nových situáciách a na nových miestach. Boh 
a Jeho veleba je prítomná všade, môžeme ju poznávať cez 
prírodu i ľudí, s ktorými sa stretávame. V knihe Genezis čí-
tame, že aj Boh si po stvorení sveta v siedmy deň oddýchol, 
aby sa pokochal krásou svojho diela a posvätil ho. Nech sa 
nám teda, milí priatelia, darí načerpať nových síl a prežívať 
Božiu prítomnosť na nových miestach a v nových situáciách.

Páter Martin Štefanec SVD, 
šéfredaktor
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▪ V Neapole blahorečili zakladateľku Apoštoliek Najsvätejšieho Srdca

2. júna bola v Neapole vyhlásená za blahoslavenú Mária od Ukrižovaného a od 
Božej lásky, vlastným menom Maria Gargani. Slávnostnej svätej omši predsedal 
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. Maria Gargani 
sa narodila v roku 1892 neďaleko Neapola v mnohodetnej veriacej rodine. Po 
ukončení štúdia pôsobila ako učiteľka. Ako 23-ročná sa stretla so svätým Pátrom 
Piom a stala sa jeho duchovnou dcérou. Po spoznaní Božej vôle založila v roku 
1936 kongregáciu Sestier apoštoliek Najsvätejšieho Srdca, ktorých cieľom je 
prežívať lásku k Bohu a k blížnemu v dobročinných dielach, vyučovaním mla-
dých a pôsobením na misiách. Ich duchovnosť čerpá z úcty k Ježišovmu Srdcu. 
Mária od Ukrižovaného zomrela v Neapole 23. mája 1973. •

▲ Kalendár Spolku sv. Vojtecha 
– Rembrandt ocenili v súťaži 
Kalendáre 2018

Nástenný umelecký kalendár Rembrandt 
2018, ktorý vydal Spolok svätého Vojte-
cha (SSV), získal zvláštnu cenu Novín pre 
grafický priemysel v 18. ročníku súťaže 
Kalendár 2018. Soutěž příběhů a umění. 
Víťazov súťaže vyhlásili 29. mája v kongre-
sovej sále pražského výstaviska v Letňa-
noch, cenu prevzal riaditeľ Ivan Šulík (na 
snímke). Do súťaže bolo prihlásených 91 
kalendárov z Českej i Slovenskej republi-
ky, súťažilo sa v kategóriách stolový a ná-
stenný kalendár, pričom boli hodnotené 
rozličné aspekty, ako je napríklad sociálna 
a spoločenská rola, umelecké spracova-
nie či kvalita fotografií. Umelecký kalen-
dár Rembrandt 2018 ocenený za celkové 
spracovanie, umeleckú hodnotu a kvalitu 
polygrafického spracovania, obsahuje 13 
sakrálnych diel najvýznamnejšieho ho-
landského barokového maliara 17. sto-
ročia Rembrandta Harmenszoona van 
Rijna. Na jeho tvorbe sa podieľali histo-
rička umenia Alena Piatrová a grafické 
štúdio Pergamen. •

▪ Mons. Henryk Hoser 
apoštolským vizitátorom  
pre farnosť Medžugorie

Farnosť Medžugorie v  Bosne 
a Hercegovine dostala apoštolské-
ho vizitátora v osobe Mons. Hen-
ryka Hosera SAC. Poľský emeritný 
biskup z rehole palotínov nadviaže 
na svoju doterajšiu misiu špeciálne-
ho vyslanca pre Medžugorie, ktorú 
plnil od februára 2017. Svätý Otec 
František vymenoval k dátumu 31. 
mája 2018 arcibiskupa Henryka 
Hosera SAC, emeritného biskupa 
poľskej diecézy Varšava-Praga, za 
apoštolského vizitátora špeciálne-
ho charakteru pre farnosť Medžu-
gorie, na dobu neobmedzenú a čis-
to z vôle Svätej stolice - „ad nutum 
Sanctae Sedis“. Misia apoštolského 
vizitátora má za cieľ zaistiť stabilné 
a sústavné sprevádzanie farského 
spoločenstva v Medžugorí i veria-
cich, ktorí tam prichádzajú na púť, 
čo si vyžaduje citlivú pozornosť. 
Mons. Henryk Hoser je pôvodnou 
profesiou lekár a dlhé roky pôsobil 
ako misionár v africkej Rwande. 
Pred biskupskou službou na čele 
poľskej diecézy, ktorú vykonával 
posledných 10 rokov, pôsobil ako 
sekretár Kongregácie pre evanje-
lizáciu národov a bol aj na čele Pá-
pežských misijných diel. •

▲ Kardinál Filoni menoval 
Ivana Kňazeho za národného 
riaditeľa PMD

Kardinál Fernando Filoni, pre-
fekt Kongregácie pre evanjelizá-
ciu národov, vymenoval Ivana 
Kňaze zo Žilinskej diecézy za 
národného riaditeľa Pápežských 
misijných diel na Slovensku na 
päťročné obdobie (2018/2023). 
Ivan Kňaze sa narodil 31. mája 
1971 v  Hradišti pri Partizán-
skom. Teológiu študoval v  ro-
koch 1989 - 1994 na Teologickej 
fakulte svätého Cyrila a Metoda 
Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Kňazskú vysviacku pri-
jal dňa 18. júna 1994. Ako kap-
lán pôsobil v Čadci (1994-1997), 
ako farár v Bolešove (1997-2008) 
a  v  Pruskom (2008-2018). Od 
roku 1993 spolupracuje s  det-
skou katolíckou organizáciou 
eRko – Hnutie kresťanských spo-
ločenstiev detí, kde bol predse-
dom duchovno-pastoračnej ko-
misie (2000-2014). Od roku 2002 
je koordinátorom Misijnej púte 
detí v Rajeckej Lesnej. Skúsenosti 
s misijnou animáciou získal spo-
luprácou s Dobrou novinou, kto-
rá organizuje koledovanie detí 
počas vianočného obdobia, za-
merané na pomoc misijným pro-
jektom v Afrike. •
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Iste ste už počuli o vtákovi Fénixovi. Je 
to bájny vták pochádzajúci z egypt-
skej mytológie, ktorý vraj po dlhom 
500-ročnom živote spálil seba samé-

ho a potom znova povstal z vlastného 
popola, obnovený a krásny. Tento vták je 
teda symbolom znovu povstania z trosiek 
existencie, či sa jedná o ľudí, alebo o iné 
organizmy akéhokoľvek charak-
teru. Vo svete existuje veľa hnutí, 
ktoré majú za symbol vtáka Féni-
xa. Do týchto skupín sa združujú 
ľudia, ktorí z akejkoľvek príčiny 
prišli k zruinovaniu svojej vlastnej 
existencie a sú ochotní začať zno-
va, avšak tentoraz s trocha iným 
krédom a rebríčkom hodnôt.

Tento vták mi prišiel na um, keď som 
uvažoval o príbehu z evanjelia o Jairovej 
dcére. Sú tam opísané dve udalosti a my 
sa nemôžeme, ak si chceme zachovať jas-
ný fokus, venovať obom. Na mňa zvlášť 
zapôsobila udalosť o vzkriesení Jairovej 
dcérky. Je to udalosť, ktorej význam a dô-
ležitosť vystúpi do popredia zvlášť vtedy, 
keď si ju postavíme vedľa ďalších dvoch 
vzkriesení, ktoré sú opísané v evanjeli-
ách a ktoré vykonal Ježiš. Sú to vzkrie-
senie naimského mládenca a vzkriese-
nie Lazára.

Všimnime si hlavné charakteristiky 
každého jedného z týchto troch vzkrie-
sení zvlášť.

Vzkriesenie Jairovej dcéry
Vzkriesenie Jairovej dcérky sa udialo 
krátko po jej smrti. Bola mladá, pravde-
podobne najmladšia z týchto troch pro-

tagonistov vzkriesenia. Ležala doma, vy-
stretá v rodičovskom dome, oplakávaná 
rodičmi, blízkymi a známymi. 

Vzkriesenie naimského mládenca
Vzkriesenie naimského mládenca sa 
udialo už dlhšie po smrti, keď ho Ježiš 
vzkriesil, bol práve na ceste z domu na 

cintorín. Možno v prvom prípade ešte 
boli akési pochybnosti o jej smrti, rodi-
čia možno ešte dúfali, že to, čo vidia, nie 
je pravda, mohli ešte veriť, že to všetko nie 
je predsa skutočnosť, hoci bola. V tomto 
druhom prípade však už nebolo pochýb. 
Chlapec bol naozaj mŕtvy, a tak neostáva 
nič iné, iba ho pochovať.

Vzkriesenie Lazára
Vzkriesenie Lazára sa uskutočnilo až 
pomerne dlho po jeho pochovaní. Bol 
už v hrobe tri dni, kameň bol zavalený a, 
ako hovorí evanjelium, už zapáchal, teda 
bol v rozklade. O jeho smrti teda nebolo 
ani najmenších pochýb.

A vo všetkých týchto prípadoch Ježiš 
zasahuje a kriesi. Kriesi nielen Jairovu 
dcérku, ale aj naimského mládenca, ba 
dokonca aj už rozkladajúceho sa Lazá-
ra. Životy všetkých troch boli v ruinách, 

u jedného viac než u druhého, ako u spo-
mínaného vtáka Fénixa, a Ježiš zasahuje 
a znovu ustanovuje ich životy a ich exis-
tenciu.

Čo tieto tri vzkriesenia vlastne 
symbolizujú? 
Čoho obrazom v živote každého z nás 
oni môžu byť? Pre mňa sú oni symbolom 
duševného stavu, v ktorom sa môžeme 
nachádzať. Alebo presnejšie, sú symbo-
lom troch stavov hriechu, do ktorých sa 
môže človek dostať. Smrť Jairovej dcér-
ky symbolizuje hriech, ktorý je síce váž-
ny, avšak nie je ešte natoľko nebezpečný, 
že by spôsobil, aby nás vyniesli z „rodi-
čovského domu“. Rodičovský dom tu 
symbolizuje záruku a pocit istoty a bez-
pečnosti, ktorú každý z nás potrebuje. 
V tomto stave v podstate žijeme svoj 
život tak, že hoci sme už mŕtvi a aj my, 
aj iní to vedia a vidia, predsa nie sme na 
tom ešte až tak zle, že by sme nemohli 
fungovať ako členovia „rodiny“ či iného 
spoločenstva. Najbližší nás oplakávajú, 
cudzí (tí mimo domu) to ešte nevedia. 
Tí si myslia, že žijeme. Je to však stav veľ-
mi vážny, pretože ak nepríde pomoc, ak 
nepríde vzkriesenie, potom nás vynesú, 

Kriesiaca
moc Ježiša

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: P. Ján Štefanec SVD

Poznať pravdu o sebe, najmä ak je 
to niečo ponižujúce, neprispieva 
k radosti, avšak je to nevyhnutné 
k tomu, aby človek získal 
uzdravenie, alebo, ak je to horšie, 
vzkriesenie.
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a náš stav, t. j. naša smrť sa stane verej-
ne známou.

U naimského mládenca je situácia 
už vážnejšia. Stav naimského mládenca 
symbolizuje stav človeka, ktorého situá-
cia sa stala už verejne známou. Jeho stav 
vidí nielen on, a nielen tí jeho najbližší, 
s ktorými žije v dome, v jednej rodine, 
v jednom spoločenstve, ale vidia ho už 
aj iní. Človek je mŕtvy, nežijúci, suchý, 
neplodný verejne. Už ho „oplakávajú“ aj 
iní, tí zo širšieho spoločenstva. Už aj iní 
vedia, že ho stratili. Takýto človek sa už 
nezaujíma o svoj a rodičovský dom. Jeho 
priority, rebríček hodnôt je posunutý. Už 
to nie je to, čo to zvyklo bývať. Už tu nie 
sú zásady a nevyhnutnosti, ktoré prispie-
vajú k tomu, aby sa človek rozvíjal a rás-
tol v strede spoločenstva a v jeho a svoj 
prospech.

Lazárov prípad je najhorší. Ten nie že 
nie je už v dome, alebo dokonca ani v sta-
ve na ceste z domu, kde by bola ešte aká 
taká nádej, že sa vráti, ale on je už defini-
tívne zapečatený náhrobnou skalou. On 
je už definitívne upísaný celkom inému 
svetu. Hodnoty, ktorým sa oddal, ho už 
celkom priviedli na mizinu a dostali ho 
do úplného rozkladu. Hoci tí okolo ešte 

plačú a nevedia sa s jeho stavom zmieriť, 
predsa jemu je to už jedno. On vlastne ani 
nemôže nič robiť.

V ktorom štádiu sa nachádzaš ty?
Možno si ešte stále doma, žijúca a plná 
vitality a energie k novým životným pod-
nikom. To je dobre.

Možno však si zahrávaš s nejakou ve-
cou, ktorá sa ti môže stať osudnou, preto-
že ťa môže tak uchopiť, že už nebudeš mať 
síl sa z nej dostať. Čo to môže byť? Mož-
no nejaký nedovolený vzťah, možno al-
kohol, možno droga, možno nejaká čin-
nosť alebo nečinnosť, ktorá začne pomaly 
odsúvať na bok tvoje vlastné veci, ktoré 
sú nevyhnutné, aby si sa rozvíjal a potom 
aj záujmy tvojich blízkych, tvojej rodiny, 
tvojho spoločenstva... Vec, ktorej sa po-
maly oddávaš, sa stane najprv vecou boja 
vo vnútri teba samého, potom, ak s tým 
čosi nerobíš, sa stane známou tvojim naj-
bližším, potom aj tým okolo, pretože je tu 
zákon entropie – ak niečo nerastie, tak to 
klesá, a keď ani tu neurobíš nič, potom sa 
celkom v tom utopíš a celkom ťa to po-
chová. Aká je teda tvoja diagnóza?

Cítiš sa vystrašený svojou diagnózou? 
Je pravda, poznať pravdu o sebe, najmä 

ak je to niečo ponižujúce, neprispieva 
k radosti, avšak je to nevyhnutné k tomu, 
aby človek získal uzdravenie, alebo, ak 
je to horšie, vzkriesenie. Ak sa cítiš teda 
vystrašený, je tu Ježiš, ten istý Ježiš, ktorý 
zasiahol aj v spomínaných biblických si-
tuáciách. Je tu na to, aby aj tebe pomohol. 
A to aj vtedy, ak sa už nachádzaš, ako ten 
bájny vták Fénix v popole. 

Ako? Jednak potrebuješ odpustenie. 
Bez toho to nejde. To ti môže dať len Je-
žiš. Avšak pred tým, ako žiadaš o odpus-
tenie, potrebuješ urobiť inventár svojich 
chýb, nedostatkov a slabostí. To vyžaduje 
čas a záujem. Potom, pros o odpustenie 
jednak tých, ktorých si svojou „smrťou“ 
ranil a potom Ježiša samého.

A potom, urob niečo pre to, aby si ne-
upadol naspäť...

Príbeh od A. de Mello: Pýta sa ne-
veriaci priateľ svojho priateľa, ktorý bol 
„obrátený“:
– Teda, ty si sa obrátil ku Kristovi?
– Áno.
– Potom musíš vedieť veľa o ňom. Po-
vedz mi, v akej krajine sa narodil?
– Neviem.
– Koľko mal rokov, keď zomrel?
– Neviem.
– Koľko kázní povedal?
– Neviem.
– Teda vieš toho veľmi málo na človeka, 
ktorý o sebe prehlasuje, že bol obráte-
ný ku Kristovi.
– Máš pravdu. Hanbím sa za to, ako 
málo toho viem o Kristovi. Avšak pred-
sa len niečo viem, a to: pred tromi rok-
mi som bol opilcom. Bol som zadĺžený. 
Moja rodina sa pomaly rozpadala na 
kúsky. Moja manželka a deti prežívali 
horor každý večer pred mojím prícho-
dom domov. Avšak teraz už nepijem; 
nežijeme už v dlhu; a náš domov je te-
raz šťastný. Toto všetko Kristus vykonal 
pre mňa. Toto je všetko, čo viem o ňom. 

Skutočne vedieť znamená byť trans-
formovaný tým, čo poznám (The Song 
of the Bird by Anthony de Mello, Image 
Book, New York, 1982, p. 112).

Kiež všetci podobne zažijeme kriesia-
cu moc Ježiša Krista. Kiež sa všetci stane-
me jeho mocou Fénixami.  •
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Udalosti
▲ Kardinál Tagle navštívil dom  
verbistov v Bratislave

26. mája po skončení programu v Ru-
žomberku, kde kardinál Luis Antonio 
Tagle bol na slávnosti Katolíckeho bib-
lického diela, cestou na letisko navštívil 
aj rehoľný dom verbistov: Misijný dom 
sv. Arnolda Janssena. Je to formačný 
dom verbistov, kde sa v súčasnosti pri-
pravuje na kňazstvo osem bohoslovcov. 
Všetci očakávajú naplnenie pozvania 
„Choďte do celého sveta a ohlasujte 
evanjelium“. Krátka návšteva kardiná-
la Tagleho bola veľkým povzbudením 
pre tých, ktorí ho stretli. 

Slávnosť sa začala slávením svätej 
omše za účasti kardinála Luisa Anto-
nia Tagleho, manilského arcibiskupa 
a Františka Rábeka, ordinára Ordinari-
átu ozbrojených síl a ozbrojených zbo-
rov Slovenskej republiky.

Po sv. omši hlavnú prednášku pred-
niesol pozvaný hosť kardinál L. A. 
Tagle, predseda Katolíckej biblickej fe-
derácie. Zaznelo niekoľko veľmi prak-
tických otázok, ktorými pozval zú-
častnených k reflexii nad obnovenou 

tra Veronika a pre ktoré aj obetovala 
svoj život. Ako misionárka sa nechala 
viesť Duchom Svätým v službe chorým 
a chudobným v Afrike. 

Po svätej omši na bánovskom cin-
toríne odhalili jej bustu a sprístupnili 
pietne miesto, ktoré jej pripravili ro-
dáci. Požehnal ju emeritný arcibiskup 
Mons. Ján Sokol. Na rehoľnú sestru si 
počas slávnosti zaspomínala jej rodná 
sestra, ale aj starostka Bánova, rektor 
Vysokej školy svätej Alžbety v Bratisla-
ve i provinciálna predstavená Misijnej 
kongregácie služobníc Ducha Svätého.

Veronika Theresia Rácková SSpS 
– bola povolaním lekárka a  súčasne 
rehoľná sestra Misijnej kongregácie 
služobníc Ducha Svätého pôsobiaca 
niekoľko rokov na čele ich rehoľnej 
kongregácie a ako misionárka v Indo-
nézii, Ghane a v Južnom Sudáne. Dňa 
16. mája 2016 po polnoci, keď sa sestra 
Veronika Theresia vracala z nemocni-
ce, po tom ako odviezla tehotnú pa-
cientku, ktorá čakala dvojčatá a bolo 
treba u nej urobiť cisársky rez, na jej 
zdravotnícke auto zaútočili vojaci zo 
Sudánskej ľudovej oslobodeneckej ar-
mády, pričom ju vážne zranili. Po pre-
voze do Nairobi i po intenzívnom boji 
o jej život sa záchrana nepodarila. Ses-
tra Veronika Theresia Rácková zomrela 
v piatok 20. mája 2016 vo veku 58 rokov 
v nemocnici v Nairobi v Keni. •

víziou úlohy Božieho slova v Cirkvi 
a vo svete. Pokračoval úvahou nad 
evanjelizáciou. Poukázal na jedno-
duchosť tohto slova, ktorá spočíva 
v delení sa o radosť. Radostná zvesť 
– evanjelium, ktorým je Ježiš Kris-
tus, prosí, aby bola zdieľaná. Spoloč-
ne sa potrebujeme sýtiť radostnou 
zvesťou. Na ňu sú otvorení zvlášť 
chudobní. Vážia si ju. 

V závere svojej prednášky sa ve-
noval pálčivej a zložitej otázke ute-
čencov a migrantov, kde vyzdvihol 
nutnosť hovoriť o tom nie v číslach 
a  štatistikách, ale s  pohľadom na 
konkrétne osudy ľudí. •

▶ Rodáci si uctili misionárku 
Ráckovú odhalením busty na 
cintoríne

Z  príležitosti nedožitých 60. na-
rodenín sestry Veroniky Theresie 
Ráckovej a 2. výročia jej tragickej 
smrti, sa v jej rodisku v Bánove ko-
nala 19. mája spomienková slávnosť. 
Súčasťou programu bola svätá omša 
v miestnom farskom kostole. Pred-
sedal jej nitriansky biskup Mons. 
Viliam Judák. V  homílii hovoril 
o  hodnotách, ktorým verila ses-
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UDALOSTI

júl – august 2018

5. júl – Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, 
slovanských vierozvestov;
11. júl – sv. Benedikt, opát, patrón 
Európy;
13. júl – Meniny P. Heinza Kulükeho SVD, 
generálneho predstaveného SVD;
17. júl – Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, 
pustovníci;
23. júl – Sv. Brigita, rehoľníčka, 
spolupatrónka Európy;
27. júl – Sv. Gorazd a spoločníci;
30. júl – Bl. Zdenka Schelingová, panna 
a mučenica.

Misijný úmysel apoštolátu modlitby  
na mesiac júl: 
Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote 
pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu 
pomoc a podporu Pána a spoločenstva.

* * *
2. august – Porciunkula – vo farských 
a katedrálnych kostoloch je možné získať 
pri splnení zvyčajných podmienok úplné 
odpustky;
6. august – Sviatok Premenenia Pána;
9. august – Sv. Terézia Benedikta z kríža 
/Edita Steinová/, spolupatrónka Európy; 
medzinárodný deň domorodých ľudí;
15. august – Slávnosť Nanebovzatia 
Panny Márie, prikázaný sviatok;
18. – 19. august – Celodiecézna púť na 
sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Nitre 
na Kalvárii
27. august – P. Juraj Poljak SVD, 10. 
výročie smrti (2008);
28. august – Sv. Augustín, biskup a učiteľ 
Cirkvi, patrón Spoločnosti Božieho Slova.

Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac 
august: 
Aby závažné ekonomické a politické 
rozhodnutia slúžili na ochranu rodiny 
ako pokladu ľudského spoločenstva.

▲ Púť vysokoškolákov do Oies

17. – 20. mája si urobilo púť do Oies 18 študentov z rôznych univerzít, 
ktorí navštevujú Univerzitné pastoračné centrum (UPeCe) v Bratisla-
ve. Priviedol ich správca UPeCe páter Stanislav Krajňák SVD. V rod-
nom dome sv. Jozefa Freinademetza boli veľmi srdečne prijatí. Mnohí 
z nich tam boli prvýkrát, a tak nádherná príroda a jedinečné prostre-
die na nich zanechalo ten najlepší dojem. Urobili si túru na Santa Cro-
ce, kde Jozef chodieval s otcom každú nedeľu do kostola. Zúčastnili 
sa modlitieb Taizé, na ktoré sa zišli v kaplnke vo Freinademetzovom 
rodnom dome ľudia z okolia. Študenti z UPeCe spolu s ich kňazmi sa 
snažia každý rok navštíviť Oies, aby sa modlili k sv. Jozefovi Freinade-
metzovi, pretože Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave má za 
svojho patróna práve sv. Jozefa Freinademetza a verbisti slúžia v tomto 
centre od jeho vzniku v roku 1997. Denne do tohto centra prichádza-
jú stovky mladých na sv. omše, hry a rôzne aktivity, prostredníctvom 
ktorých majú možnosť budovať vzájomné spoločenstvo a rásť v zrelé 
a integrované osobnosti. •
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Od začiatkov Cirkvi je krst 
dospelých najbežnejší tam, 
kde sa iba nedávno zača-
lo hlásanie evanjelia. Je to 

úžasné pôsobenie Ducha Svätého, že 
každý rok sa rozhodnú mladí ľudia, 
okrem iného aj cez spoločenstvo 
v UPeCe Bratislava, vstúpiť do Kato-
líckej cirkvi, prijať krst alebo doplniť 
si ďalšie sviatosti. Príprava na krst má 
dôležité miesto. Keďže je uvádzaním 
do viery a do kresťanského ži-
vota, má pripraviť na prijatie 
Božieho daru v krste, birmova-
ní a Eucharistii. 

Príprava na prijatie sviatostí 
sa konala v Univerzitnom pas-
toračnom centre od septem-
bra minulého roka a  mala za 
cieľ umožniť katechumenom, 
aby ako odpoveď na Božiu iniciatí-
vu a v spojení s cirkevným spoločen-
stvom priviedli k  zrelosti svoje ob-
rátenie a svoju vieru. Venovali sa im 
Martin Linhart a Michal Miškov. Po-
čas stretnutí prebrali všetky otázky 
týkajúce sa viery, morálky, desatora 
a sviatostí. 

„Som rád, že to bola dobrá partia. 
Nemali problém sa zapojiť, zdieľať sa, 
pýtať sa. Niekedy vyjadrili aj svoj odliš-
ný názor na veci, ktoré vnímajú okolo 
seba, takže bolo aj o čom diskutovať,“ 
povedal svoju skúsenosť Martin Lin-
hart. Michal Miškov dodal: „Pove-
dal som si, že by bolo fajn niečo začať 
alebo v niečom pokračovať. A voviesť 
mladých ľudí do viery a pomôcť im na 
ceste k Bohu mi dáva veľký zmysel.“ 

Sviatosť krstu, birmovania a Eucha-
ristie vyslúžil biskup Mons. Jozef Haľ-
ko. V homílii poukázal na Cirkev od 
čias apoštolov, ktorí boli ľuďmi z rôz-
nych prostredí a rôznych pováh, zvlášt-
ny súbor ľudí. Cez 2 tisíc rokov v kaž-
dej dobe znovu a  znovu Duch Boží 
spôsobuje, že ľudia hľadajú záchytný 

bod. Aj apoštoli, keď boli za zatvore-
nými dverami, báli sa. A títo bojazliví 
muži dosiahli to, že po dvetisíc rokoch 
tú štafetu po nich preberáte aj vy.“

Ďalej biskup Haľko zhrnul, čo napí-
sali kandidáti prijatia sviatostí, ktoré 
slovné spojenie sa v ich vyjadreniach, 
kde vyjadrili, čo pre nich znamená 
prijatie sviatostí, vyskytuje najčastej-
šie. Kandidáti na prijatie sviatostí pri 
svojom predstavení a dôvodoch roz-
hodnutia sa pre prijatie sviatostí naj-
častejšie použili v rôznych variáciách 
slovné spojenie „blížiť sa“. Blížiť sa, 
približovať sa k dokonalosti, k Božej 
milosti, k Bohu. 

Biskup Haľko 
udelil sviatosti 
osemnástim mladým 
v UPeCe v Bratislave

 Text a foto: Martin Štefanec SVD

Nedeľu Najsvätejšej Trojice oslávili v UPeCe Bratislava 
nevšedným spôsobom. Osemnásť dospelých prijalo sviatosti: 
birmovanie, Eucharistiu a šiesti z nich boli aj pokrstení. 
Traja boli z farnosti Karlova Ves. 

V pádoch a zlyhaniach človek 
zisťuje, aký dôležitý je záchytný 
bod. Bez záchytného bodu sme 
stratení.
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Biskup porovnal výpovede kandi-
dátov a zistil, že v nejakých obmenách 
bolo vo všetkých vyjadreniach kandi-
dátov vyjadrené priblíženie sa k Bohu. 
„Vy ste sa doteraz približovali k Bohu 
a dnes sa priblížite tak, že sa vás dotkne. 
Jedna fáza toho približovania sa naplní 
v dotyku. Dnes vám Boh hovorí: vstu-
puješ do rodiny,“ dodal biskup Haľko. 

Mladých povzbudil aj moderným 
prirovnaním: „Nepochybujem o tom, 
že naše mobilné telefóny, predpokla-
dám všetky stíšené, sú spojené s operá-
torom. Tí, ktorí budete dnes pokrstení, 
nadväzujete on-line vzťah s Bohom, 
tak ako my všetci pokrstení. A cez ten 

on-line vzťah, lúč, cez ten signál Bo-
žieho Ducha vás Duch bude viesť cez 
jednotlivé situácie vášho života. Aj 
cez pády a zlyhania. V pádoch a zly-
haniach človek zisťuje, aký dôležitý je 
záchytný bod. Bez záchytného bodu 
sme stratení.“ 

Povzbudil kandidátov prijatia svia-
tostí, aby boli svetlom pre druhých, 
a to nielen v prostredí, ktoré posky-
tuje priazeň, ale i v prostredí, kde člo-
vek cíti, že ide proti prúdu. Po homílii 
biskup pokrstil šiestich katechumenov 
a ďalej prijali všetci sviatosť birmova-
nia a počas svätého prijímania prvý-
krát aj sviatosť Eucharistie.  •

Cyrilometodské dni  
v Terchovej 2018

V pamätnom roku 1990 sa mnohí idea-
listi naplno oddávali eufórii z nadobud-
nutej politickej a náboženskej slobody. 
Úžasnú erupciu uvoľnenej energie, tvo-
rivosti a nápadov sa Terchovci snažili 
pretaviť aj do všestranného priblíženia 
a najmä aktualizovania nadčasového 
odkazu byzantskej misie svätých Cy-
rila a Metoda – patrónov miestneho 
kostola a spolupatrónov Európy. To sa 
im aj podarilo výnimočným poduja-
tím, ktoré je dnes už jedným z najtra-
dičnejších v danej téme na Slovensku. 
Už prvý ročník Cyrilometodských dní 
priniesol do Terchovej niečo výnimoč-
né a jedinečné. Terchovci ako vôbec 
prví ponúkli Slovensku i vtedajšej fe-
derácii podujatie, ktoré sa otvorene, 
sebavedomo, kultivovane a atraktívne 
zároveň prihlásilo k duchovným hod-
notám európskeho kultúrneho dedič-
stva. Možno si to vtedy zainteresova-
ní ani neuvedomovali, ale ďalší vývoj 
potvrdil, že ich iniciatíva významne 
prispela nielen k prehĺbeniu viery, ná-
rodného povedomia a vlastenectva, ale 
aj európskej identity. Iste, prišli roky, 
keď sa ani Cyrilometodské dni nevy-
hli problémom. Nič to však nemení 
na skutočnosti a úprimných pocitoch 
hrdosti, že vďaka neúnavnému obeta-
vému úsiliu a zanietenosti jednotliv-
cov Terchová odolala náporu rôznych 
pseudotrendov i odstredivých tenden-
cií a dokázala si prirodzene udržať svoj 
vysoký cyrilo-metodský kredit. Určite 
nie je nijaká náhoda, že opäť ako je-
diná na Slovensku! Blížiace sa XXIX. 
pokračovanie podujatia (3. – 5. júl) po-
tvrdzuje platnosť predošlých slov. Orga-
nizátori opätovne pripravili zaujímavý 
program, v ktorom okrem duchovného 
pokrmu dostane široký priestor vážna, 
sakrálna, dychová i etnická hudba, fol-
klór, divadelné predstavenie, výtvarné 
umenie (vernisáž výstavy Vincenta 
Hložníka), prezentácia knižnej publi-
kácie (monografia o Terchovej). -pc-
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Prvé bolo pozvanie. Dávno pred 
uskutočnením duchovných cvičení. 
Dokonca v dobe, keď sme ešte 
nedomysleli načasovanie exercícií, 
priestor a obsah nášho stretnutia 
s pátrom Jánom Kušnírom SVD. 
Duchovnú obnovu našich životov 
pod jeho vedením sme už viackrát 
zažili. Vždy sme si odniesli 
posolstvá, ktoré napĺňali náš 
každodenný život povzbudením 
a priviedli nás bližšie k  Pánovi.

Duchovné cvičenia v  dobe 
očakávania príchodu Du-
cha Svätého v Badíne však 
mali novú pridanú hodno-

tu, nezaslúžený dar, mimoriadny pre-
jav Božej láskavosti voči nám nehod-
ným. „Nič nie je samozrejmé a nič nie 
je len tak,“ hovorí páter a zvlášť sme si 
to uvedomili hneď na začiatku nášho 
stretnutia. Boli sme veľká skupina, 15 
manželských párov z Nitry, ale aj z Ora-
vy, Kysúc, Bratislavy. I keď sme sa na-
vzájom všetci nepoznali, spájala nás 
kontinuálne rozvíjajúca sa niť života 
apoštola Petra. 

V ňom sme sa spoznávali: naše sla-
bosti, naše pády, naše nové začiatky. 
Vystúpili sme s ním na horu Tábor. 
Počuli sme hlas: Toto je môj milovaný 
syn. Modlili sme sa spolu s Petrom, aby 
sme sa menili. „Nezostať na pol ceste,“ 
pripomína páter Ján. „Nehovor Bohu, 
že máš veľké problémy. Povedz problé-
mu, mám veľkého Boha.“ 

Tajomstvo viery je „premena“. Tak 
ako sa menil Peter. Peter – Šimon, syn 
Jánov: láskavý, ale smelý, zbabelý, ale 

odvážny, striedajúci sa potenciál dob-
ra a  zla znásobený jeho cholerickou 
povahou. Ľudský Petrov rozmer nám 
bol veľmi blízky. Koľkokrát sme boli 
zbabelí, koľkokrát sme stratili odvahu, 
keď ju bolo treba preukázať, koľkokrát 
sme zradili, koľkokrát zvažujúc skut-
ky druhých sme si povedali, nám sa to 
nemôže stať. Aj Peter povedal, že nik-
dy nezradí Ježiša. A stalo sa hneď pri 
prvej príležitosti. Nazreli sme do svojho 
vnútra a našli sme tam slabosť a pády 
Petra. Zároveň sme pocítili túžbu zme-
niť sa. Zmeniť svoje odsudzujúce hod-

notenia blížnych, zmeniť náš vzťah 
k Ježišovi. Tak ako bol Peter povolaný 
k službe, sme povolaní my všetci. Naša 
služba by mala byť pokorná, odvážna 
a nezištná. Boh je pri nás, nikdy nie je 
násilný, čaká na naše pozvanie, pripo-
mína exercitátor. 

Napriek všetkým Petrovým nedo-
statkom zo strany Ježiša nejde o výčit-
ku, o Petrovo odsúdenie. Naopak, Ježiš 
mu kladie otázku „miluješ ma?“ Poverí 
ho dokonca vedením Cirkvi. „Boh nám 
dôveruje, zabúda na naše hriechy, nie 
výčitka, ale upevnenie vzťahu,“ dodá-

Našli sme 
sa v Petrovi

 Text: Dagmar Babčanová
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va páter Ján. Ako Peter dokázal v se-
bareflexii prehodnotiť svoje správanie 
a uznať si vinu, odpustiť samému sebe 
a v oddanosti svojmu majstrovi obe-
tovať život, tak i my si máme upevniť 
svoj vzťah s Ježišom tak, že náš hriech 
spoznáme, uznáme a vyznáme. „V od-
pustení a láske niet hraníc,“ hovorí pá-
ter Ján.

Životné situácie apoštola Pet-
ra v blízkosti Ježiša, duchovný 
boj, jeho víťazstvá a pády nám 
priblížil film, ktorý sa  premie-
tal vždy na záver dňa. Bol pod-
netom k mnohým zamysleniam 
zvlášť o vonkajšej a vnútornej 
slobode každého z nás. Je von-
kajšia sloboda zárukou našej 
spásy? Aký podiel má v našom živote 
naša vnútorná sloboda? Je možné do-
siahnuť obe naraz alebo stačí jedna? 
Na príklade gladiátora Dávida, otca 
rodiny, ktorý môže získať slobodu, iba 
ak zabije súpera, je problém slobody 
vyriešený. Nezabije, neprekročí viac 
Boží zákon, aj keď následky jeho roz-
hodnutia budú možno tragické. Vnú-
torná sloboda je viac ako vonkajšia. To 
dokázali aj kresťania za komunizmu 

a my v súčasnej slobodnej spoločnos-
ti, keď sme nezaslúžene získali tú von-
kajšiu, stávame sa otrokmi rôznych 
vplyvov, zvlášť moci peňazí a strácame 
svoju vnútornú slobodu. Konzumný 
spôsob života, úspech, peniaze defor-
mujú našu vnútornú slobodu. A preto 
Petrove slová „nemám zlato ani strieb-
ro, ale čo mám, to ti dám“ pri uzdravení 

žobráka v „mene Ježiša Nazaretského“ 
znamenajú, že aj „nemať“ môže byť mi-
losť, aj „strata“ môže byť zisk – dodáva 
exercitátor. 

Oslavu príchodu Ducha Svätého 
umocnila sobotná vigília v badínskej 
kaplnke. Duchovný program semi-
naristov, čítania v  rôznych jazykoch, 
pôsobivý spev dôstojne pripravil naše 
srdcia na nedeľnú slávnostnú liturgiu. 
Obnovenie manželských sľubov, s lás-

kou vyšitý obrúsok so slovami Guada-
lupskej Panny Márie „Nech ťa nič ne-
znepokojuje, nech ťa nič nezarmucuje, 
či tu nie som ja tvoja Matka?“ vniesli do 
našich manželstiev nový zápal pokra-
čovať až do konca. 

Veď manželský sľub sme si nedali 
iba navzájom, ale zaviazali sme sa Naj-
vyššiemu vydržať do konca. Uvedomili 
sme si, že manželstvo obstojí vtedy, keď 
do neho nevstupujú iba muž a žena, 
ale aj Ježiš Kristus ako živý a stály člen 
každej rodiny. 

Potom ako sme premeditovali Rup-
nikovu mozaiku v badínskej kaplnke 
a  pochopili jej symboliku, čierňava 
našich hriechov tvoriaca horné rame-
no Ježišovho kríža sa už nezdala taká 
hrôzostrašná. Dokonca malý svietiaci 
kúsok osvetlený reflektorom bol pre 
nás nádejou, že keď vyjdeme znovu do 
sveta, nestratíme ten malý plamienok 
Božej lásky, ktorý v nás počas celých 
duchovných cvičení zapaľoval páter 
Ján Kušnír. A  jeho srdce naozaj ho-
relo Ježišovou láskou. „Všetko je mi-
losť. Nič nemá zmysel bez Ježiša“. Kiež 
si to uchováme navždy v našich srd-
ciach.  •

„Nech ťa nič neznepokojuje, 
nech ťa nič nezarmucuje, 
či tu nie som ja tvoja Matka?“
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Ježišov príbeh 
a dnešná doba (2. časť)

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: P. Ján Štefanec SVD

Dobrý príbeh dokáže za-
ujať divákov, čitateľov, 
poslucháčov. Jedine na 
príbehu – teda na hrdi-

novi, ktorý príbeh žije – stojí ale-
bo padá sledovanosť a zdieľanie 
na sociálnych sieťach. A v tomto 
okamihu je vhodné si povšimnúť, 
že formát – ako sa príbeh podáva – 
je rozhodujúci, lebo základné pod-
mienky: mladý alebo starý, šťastný 
alebo nešťastný, krásny alebo ška-
redý; sú síce dôležité vlastnosti, ale 
dôraz sa kladie inde: príbeh musí 
byť pravdivý a plný emócií, veď 
muž alebo žena, dieťa alebo starý 
človek, všetci svoj život – a mno-
hí s ľahkosťou a skúsene doplnia 

– žijeme a prežívame najskôr vnú-
torne, zápasíme a nakoniec sme 
donútení konať, a v skutočnosti 
vždy si volíme konkrétne skutky, 
prostredníctvom ktorých buď po-
máhame, alebo spolucítime v po-
trebe tela a duše s človekom alebo 
s jeho príbehom.

Podmienkou príbehu – ak mám 
príbeh sledovať a potom o ňom 
hovoriť iným – musí byť možnosť, 
že sa dokážem stotožniť s tým, čo 
mi príbeh prináša a potom ma po-
vznesie a dáva mi schopnosti, aby 
som prekonal seba samého – hoci 
iba na krátku chvíľu – a získal čosi, 
čo je porovnateľné s nadľudským 
výkonom, a práve toto je základom 
zmeny srdca a celého môjho posto-
ja k životu. 

Ozajstný príbeh má vždy niečo 
viac. Rozprávky – kedysi a aj dnes – 
boli perfektné v tom, že dobro zví-
ťazilo nad zlom, že hoci hrdina veľa 
vytrpel, nakoniec boli všetci šťastní 
a žili dlho, až kým nezomreli... 

Dnes príbeh prináša oveľa lep-
šie premyslené a zároveň nečakané 
z konkrétneho života, a v podstate 
sú možné iba dva scenáre: buď hr-
dina žije, hoci sa musí liečiť, alebo 
hrdina zomiera, ale splnil svoju 
úlohu, dobro zvíťazilo a zlo bolo 
potrestané. 

Skutočnosť sa ukazuje mnoho-
krát v niekoľkých vrstvách, teda, 
záleží znova, aký je to príbeh: ľah-
ký a úsmevný alebo zložitý ako sám 
život. A vtedy je komplikované, aby 
bola iba jediná odpoveď na všetky 
položené otázky. 

Precítime v príbehu pravdu, na-
plníme sa vnútorne a zahasíme 
svoj smäd po spravodlivosti. Sme 
síce iba diváci, poslucháči, čitate-
lia, ale oceníme kvalitu príbehu 
a rozvíjame nielen cit pre pravdu, 
ale sme ochotní sa stotožniť s hr-
dinom a potom zabojovať za prav-
du o živote. 

Ježiš ponúka pravdu
Príbeh Pána Ježiša pozná každý 
kresťan. Príbeh je plný napätia, pri-
náša otázky a odpovede, ktoré vy-
kresľujú človeka v Božom svet-
le. Boh Otec nás stvoril s  telom 
a dušou, Ježiš nás vykúpil na kríži 

a Duch Svätý pokračuje v Božom 
zámere, lebo napĺňa človeka po-
znaním, prečo je človek na tejto 
zemi: aby si zem podmanil a záro-
veň chránil, lebo ju vytvorila Božia 
ruka a ďalej, aby podľa vzoru Ježi-
ša zodpovedne pracoval a budo-
val medziľudské vzťahy na zákla-
de lásky, odpustenia a obety jeden 
za druhého. 

V tomto okamihu je vhodné 
upozorniť, že Pán Ježiš učil a sved-
čil, AKÝ je BOH DOBRÝ, ale iba 
po zoslaní Ducha Svätého – keď 
učeníci prijali konkrétne dary – ich 
život a ich svedectvo dostali silu, 
o akej vôbec netušili a boli schopní 
o láske nielen hovoriť, ale ju aj dá-
vali každému, kto bol ochotný ju 
prijať. Po zoslaní Ducha Svätého 
získali istotu, ktorá do dnešných 
dní presvedčivo dokáže meniť člo-
veka, a táto životná zmena je trvalá 
až do takej miery, že mnohí veriaci 
sa stali svätými a ostali naďalej plní 
pokory a s jasnou myšlienkou, od 
koho majú vnútornú silu, aby sa 
prekonali a obetovali v službe blíž-
nym – vedeli a svedčili – táto sila 
je od Ježiša. 

Ježiš ponúka pravdu a neobyčaj-
ne využíva ľudské vlastnosti: rozum, 

Ježiš ponúka 
pravdu a ne-
obyčajne vy-
užíva ľudské 
vlastnosti: 
rozum, cit-
livé srdce, 
slobodnú 
vôľu. 

NOVÁ EVANJELIZÁCIA
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Takisto aj tretí. A ani jeden zo sied-
mich nezanechal potomka. Napo-
kon po všetkých zomrela aj žena. 
Ktorému z nich bude manželkou 
pri vzkriesení, keď vstanú z mŕt-
vych? Veď ju mali siedmi za man-
želku.“ Ježiš im povedal: „Nemýli-
te sa preto, že nepoznáte Písmo ani 
Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú 
z mŕtvych, už sa ani neženia, ani 
nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. 
A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, 
či ste nečítali v Mojžišovej knihe 
v stati o kríku, ako mu Boh povedal: 
»Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka 
a Boh Jakuba«? A on nie je Bohom 
mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýli-
te.“ (Mk 12, 18-27) 

Ježiš žije a my žijeme s Ním
Príbeh Pána Ježiša prináša život 
v plnosti. ON svoj život dal na 
zmiernu obetu a po veľmi ťažkom 
mučení a smrti na kríži si život vzal 
späť a vstal z mŕtvych. ON je PÁN 
života a smrti. 

Kresťan na prvom mieste pri 
oslave Veľkej noci prežíva Ježišov 
príbeh plný nespravodlivosti, ľud-
skej krutosti, všemožných a smr-
tiach intríg. Príbeh znova a znova 
ukazuje na slabosť človeka, ktorý 
napriek tomu, že Ježiša pozná, že 
vie, aký je Pán Ježiš dobrý, predsa 
si musí vybrať – či Kristovi uverí 
a príjme nový život; alebo pokraču-
je v živote, ktorý pozná a postupne 
spoznáva – aký je prázdny, aký je 
krátkozraký, aký je povrchný. 

S istotou hovorí sv. Peter apoštol 
v jeruzalemskom chráme a mnohí 
jeho svedectvo správne pochopili 
a nechali sa pokrstiť v mene Pána 
Ježiša. Táto istota nie je v tom, že 
osobne uveril v Ježiša, že miloval 
Ježiša, že bol s Ježišom a videl zázra-
ky, aké Ježiš urobil... Istota sv. Petra 
a istota sv. Pavla a istota všetkých 
kresťanov je položená na „hlav-
nom uholnom kameni, ktorým je 
Kristus“, lebo JEŽIŠ ŽIJE a jedine 
v Ňom máme istotu a život.  •

citlivé srdce, slobodnú vôľu. Nie-
koľkokrát v evanjeliách je zazname-
nané, ako sa ľudia zamysleli a uznali, 
že „nikdy takto človek nehovoril“; 
správne cítili, že pravda o živote 
a o človekovi sa skrze Ježiša dostá-
va na inú úroveň. Boli však chvíle, 
kedy Ježiš otvorene dal podmien-
ku, ak chcú počuť pravdu. Ako cho-
dil po chráme, pristúpili k nemu 
veľkňazi, zákonníci a starší a pýta-
li sa ho: „Akou mocou toto robíš? 
Alebo kto ti dal moc, aby si to ro-
bil?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás 
na niečo spýtam. Odpovedzte mi, 
potom vám poviem, akou mocou 
toto robím. Jánov krst bol z neba, či 
od ľudí? Odpovedzte mi!“ Oni roz-
mýšľali a hovorili si: „Ak povieme: 
Z neba, povie: »Prečo ste mu teda 
neuverili?« Ale ak povieme: Od 
ľudí,“ – to sa báli ľudu, lebo všetci 
pokladali Jána za ozajstného pro-
roka. 33Odpovedali teda Ježišovi: 

„Nevieme.“ A Ježiš im odvetil: „Ani 
ja vám nepoviem, akou mocou toto 
robím.“ (Mk 11, 27-32) 

Dokonca aj jeho protivníci 
uznali a obdivovali jeho múdrosť: 
príbeh s platením dane je naozaj 
výnimočný, nakoľko boli presved-
čení, že sa nedá odpovedať inak, iba 

podľa nich. Poslali k nemu niekoľ-
ko farizejov a herodiánov, aby ho 
podchytili v reči. Tí prišli a povedali 
mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš 
pravdu a neberieš ohľad na nikoho, 
nehľadíš na osobu človeka, ale pod-
ľa pravdy učíš Božej ceste. Slobod-
no platiť cisárovi daň, či nie? Máme 
platiť, či nemáme?“ Ale on poznal 
ich prefíkanosť a povedal im: „Čo 
ma pokúšate?! Prineste mi denár, 
nech sa naň pozriem!“ A oni pri-
niesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento ob-
raz a nápis?“ Oni mu odpovedali: 

„Cisárov.“ A Ježiš im povedal: „Čo 
je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je 
Božie, Bohu.“ I obdivovali ho. (Mk 
12, 13-17) 

A čo povedať o ľuďoch, ktorí cie-
lene a bez hanby ho chceli nachytať 
a boli si istí, že im neodpovie, lebo 
to nebude vedieť? Tu prišli k nemu 
saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕt-
vychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, 
Mojžiš nám napísal, že ak nieko-
mu zomrie brat a zanechá man-
želku bez detí, brat si má vziať jeho 
manželku a splodiť svojmu bratovi 
potomka. Bolo sedem bratov. Prvý 
sa oženil, ale umrel a nezanechal 
potomka. Vzal si ju druhý, ale aj 
on umrel a nezanechal potomka. 

Kresťan na 
prvom mies-
te pri oslave 
Veľkej noci 
prežíva Ježi-
šov príbeh 
plný nespra-
vodlivos-
ti, ľudskej 
krutosti, 
všemožných 
a smrtiach 
intríg.

NOVÁ EVANJELIZÁCIA
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Prečo práve vysokoškolská mládež? 
Ako misionári máme úlohu začať roz-
víjať špeciálne apoštoláty. A toto je prvý 
z nich. Mesto Bulawayo a  špeciálny 
apoštolát s vysokoškolskou mládežou. 
Od roku 2014 je to moja misia v Zim-
babwe. Som univerzitným kaplánom 
pre všetky univerzity, kolégiá, zdravotné 
školy a učiteľské školy v meste Bulawayo. 

Čo všetko obnáša byť kňazom  
na týchto školách? 
Je to spolu 10 škôl. Hlavnou službou, 
ktorá sa odo mňa očakávala od začiatku, 
bolo slúženie sv. omší a spovedanie. Je to 
základná pastoračná služba. Samozrejme, 
na to, aby som slúžil sv. omše a spovedal, 
musím ako misionár rozvíjať iné duchov-
né aktivity, aby mládež prišla na sv. omše. 

Ako si si zvykol?
Musel som si vytvoriť taký program, aby 
si zvykli na mňa a aby sa aj evanjelium 
šírilo. Čiže teraz sa to vyvinulo v priebe-
hu niekoľkých rokov na taký systém, že 
mám nedeľnú sv. omšu na tých školách, 

kde študenti nemôžu ísť na sv. omšu do 
farnosti, lebo farnosť je veľmi ďaleko. Na 
každej škole mám potom ešte jednu sv. 
omšu počas týždňa. Samozrejme, spove-
dám ich, kedykoľvek potrebujú. Buď pred 
sv. omšami, alebo mi môžu aj zavolať. 

Čomu sa ešte venuješ, keď si  
so študentmi? 
Máme veľa iných aktivít, ktoré samo-
zrejme sú potrebné, ale zaberajú aj čas, 
aj energiu. Je to o budovaní vzťahov, 
slúžení, ohlasovaní evanjelia a misijnej 
činnosti. Je to asi 30 rôznych aktivít, kto-
ré sa snažím udržovať. Napríklad na za-
čiatku akademického roka tím študen-
tov z vyšších ročníkov oslovuje prvákov 
a zisťujú, ktorí z nich sú katolíci a ktorí 
by chceli chodiť na sv. omše a modliť sa. 
Na základe týchto informácií ich potom 
pozývajú na sv. omše, ale aj na rôzne zá-
bavné aktivity, ktoré konáme. Niekedy 
sa hráme hry, alebo ideme na výlet. Veľa 
času trávim v areáloch spomínaných de-
siatich škôl. Obyčajne tam bývam v po-
obedňajších a večerných hodi-

Medzi študentmi 
v Zimbabwe

 Text: P. Martin Štefanec SVD 

 Foto: Archív P. Kamila Kočana SVD

Páter Kamil Kočan SVD v Zimbabwe pôsobí už šesť a pol roka. 
Keď v roku 2012 prišiel do Zimbabwe, najskôr navštívil všetky misie 
verbistov v tejto krajine. Potom absolvoval kurz miestneho jazyka 
ndebele. Potom jeden rok pôsobil vo farnosti, kde jazyk ndebele 
aj využíval. Miestni obyvatelia preferujú angličtinu, keď sa jedná 

o komunikáciu s misionármi. Potom bol poslaný do inej časti mesta 
Bulawayo, aby sa venoval študentom. Farnosti v tomto meste už fungujú 

celkom dobre a nie je tu veľká potreba zakladať nové. 
Študentom sa však treba venovať a práve páter Kamil sa ujal 

tejto služby a úspešne medzi nimi pôsobí.

 

Študenti na začiatku akademického roka 
pozývajú nových na sv. omše
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nách. Celé doobedia mám zasa na to, 
aby som to dospal. 

Čo si si vytvoril na to, aby si sa priblížil 
mladým? 
S výletmi je to najťažšie. Aj z hľadiska fi-
nancií. Ale ja ako misionár verím, že ja 
mám chodiť k nim. Preto ja trávim veľa 
času s nimi. Ak je to možné, tak občas 
s nimi sedím na prednáškach, keď majú 
skúšky, sedím za nimi a modlím sa za 
nich. Som tam, keď študujú, pripravujú 
sa na skúšky, alebo keď píšu projektové 
práce. Veľa času strávim len sedením 
s nimi a komunikovaním. Rozprávame 
sa často o tom, čo sa v ich živote deje, 
často sa dozviem aj o ich rodinnom ži-
vote a živote vzťahov. 

Každý semester organizujeme jedno 
veľké stretnutie v centre mesta v parku. 
To si môže dovoliť každý z nich. Je to 
výhoda, že sa môžeme stretnúť so všet-
kými, medzi ktorými pôsobím. Na kaž-
dej škole mávame večery, kedy hráme 
spoločenské hry, alebo keď si hovoríme 
svedectvá, alebo máme biblické zdieľa-
nie, adorácie. Niekedy pozeráme filmy 
alebo tancujeme. Sem-tam ideme 
na výlet za mesto do buše opiecť si 
nejaké mäso a zahrať sa hry. 

Máte možnosť sa bez problémov 
stretávať? Máte aj kaplnky na kaž-
dej škole? 
Katolícka cirkev je v Zimbabwe 
„pasívne“ prenasledovaná. Sú školy, 
kde sa vôbec nemôžeme ani stretnúť. 
Do niektorých škôl ani nemám povo-
lený vstup, aby som tam mohol pôso-
biť. A teda pre študentov z takých škôl 
si musím nájsť miesto poblíž školy, kde 
sa stretávame. A to riešime tak, že po-
prosíme nejakú katolícku rodinu, ktorá 
tam býva nablízku, či by nám nepožičali 
ich dom alebo dvor na stretnutie raz za 
týždeň. Z tej najväčšej univerzity, ktorá 
je blízko nášho misijného domu verbis-
tov, chodia študenti k nám do kaplnky, 
kde mávame sv. omše. Sú zasa aj školy, 
ktoré majú svoju vlastnú kaplnku, a tam 
máme dovolené sa schádzať a mať sv. 
omše. Sú aj také školy, ktoré nemajú síce 

nič, ale nás akceptujú a vyčlenia nám na 
začiatku školského roku nejakú miest-
nosť, kde sa môžeme schádzať. Svoju 
vlastnú stavbu nemáme, ako napríklad 
na Slovensku, kde sú ľudia v každom 
veľkom meste zvyknutí na Univerzitné 
pastoračné centrum.

Neplánujete postaviť niečo ako UPC na 
Slovensku?
Bol taký sen postaviť univerzitné pasto-
račné centrum blízko najväčšej univer-
zity. Momentálne to nie je možné, lebo 
v súčasnosti je v Zimbabwe všetko veľmi 
drahé. Pred pár rokmi sme zaobstarali 
pozemok blízko univerzity, ale stavať 
budovu v situácii, aká je v krajine, je pre 
nás nemožné. Akosi sme si zvykli na ten 
systém stretávania sa so študentmi, tak 
to nám teraz vyhovuje. 

Koľko študentov sa zúčastňuje na sv. om-
šiach vo vašom meste? 
Záleží od nálady študentov (pozname-
náva páter Kamil žartovne). V nedeľu to 
môže byť od 100 do 350 ľudí. Cez týždeň 
to býva od 3 do 60. 

Poznáš mentalitu, aká je na Slovensku. 
Keď to porovnáš, aký je prístup afrických 
študentov k životu, k viere? 
Myslím, že študenti sú rovnakí všade. 
Všetko robia na poslednú chvíľu vráta-
ne vecí náboženstva a morálky. Možno 
že študenti v Zimbabwe sú trochu „po-
zadu“ aj v otázkach viery, v otázkach 
štúdií a pod. Veci, ktoré sa tam študenti 
učia na úrovni univerzity, sú veci, ktoré 
sa študenti na Slovensku učia na stred-
ných školách. S vierou je to takisto. To, 
čo ja musím kázať a učiť ich, to sú úplné 
základy. Je to základná kerygma, ktorá 
sa u nás preberá na náboženstve už od 
základnej školy. V prístupe k učeniu, ži-

votu a viere sú si študenti podobní tým 
na Slovensku, ale musím povedať, že 
v Afrike sme pozadu. 

Pôsobia v meste Bulawayo aj iné rehole? 
Máme tam kapucínov, ďalšie dve misi-
onárske rehole, viacero ženských reho-
lí. Tieto rehole sa snažia zachytiť nejaký 
špeciálny apoštolát v meste. Medzi štu-
dentmi však pracujem len ja. 

Za ten čas, čo si tam, vidíš aj záujem o du-
chovné povolania? 
Vyzerá to tak, že mnohí majú túžbu. 
Majú túžbu to skúsiť, ale nemajú odvahu 
to skúsiť. Pretože všetci, ktorí sa dostanú 
na tretí stupeň vzdelávania, to znamená 
na kolégium alebo univerzitu, od nich 
sa očakáva v ich rodinách, že doštudu-
jú a vrátia rodine to, čo rodina do nich 
investovala. Za štúdiá musia platiť od 
400 do 1200 dolárov za semester. Je to 
veľká investícia pre celú rodinu. Ráta sa 
s tým, že akonáhle študent ukončí ško-

Myslím, že študenti sú rovnakí 
všade. Všetko robia na poslednú 
chvíľu vrátane vecí náboženstva 
a morálky. 
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lu a nájde si zamestnanie, začne podpo-
rovať všetkých členov rodiny a vlastne 
platiť takmer všetky výdavky celej rodi-
ne. Oni to vedia, preto nemajú odvahu 
prísť a povedať doma: „Mami, idem do 
kláštora.“ Preto z tejto skupiny ľudí ne-
máme takmer žiadne povolania. Väčši-
na povolaní v kláštoroch alebo seminá-
roch sú z tých, ktorý skončili, prípadne 
ani neskončili strednú školu. 

Majú možnosť sa študenti vzdelávať aj 
pomocou moderných technológií? 
Na každej škole, kde pracujem, majú 
študenti k dispozícii internet. Druhou 
vecou je, či ho vedia používať. Keď som 
s nimi, niekedy ich učím používať Go-
ogle, aby vedeli nájsť, čo potrebujú pre 
štúdiá a pre život. Pripojení sú, ale mno-
hokrát mentálne a zručnosťami na to 
ešte nedozreli. Na školách predtým ne-
mali internet, doma nemali internet. 
S  internetom sa stretávajú až na uni-
verzite, keď majú 18-19 rokov a nie je to 

pre nich také samozrejmé ako pre štu-
dentov u nás. 

Koľko verbistov je v Zimbabwe? 
Je nás 25. Jeden z verbistov je práve náš 
biskup v meste Bulawayo. Väčšina z ver-
bistov pracujeme vo farnostiach na vi-
dieku. Traja pracujeme v špeciálnych 
apoštolátoch. Máme biblické centrum, 
ktoré ponúka rôzne biblické kurzy, stará 
sa o preklady Biblie, vydávanie lekcio-
nárov. Teraz prekladajú aj katechizmus 
a pripravujú nový omšový misál. Máme 
nahrávacie štúdio. V krajine nemôže-
me dostať licenciu na prevádzku rádia, 
tak máme len štúdio, kde sa dá nahrá-

vať hudba. Takto podporujeme nejaké 
talenty, ktoré by si to nemohli dovoliť. 

Počuli sme, že si takmer musel odísť zo 
Zimbabwe. Čo sa stalo? 
V súčasnosti nikto v Zimbabwe nedo-
stane trvalý pobyt na dlhú dobu. Všet-
ko musíme obnovovať po pol roku ale-
bo po niekoľkých mesiacoch. Moje víza, 
ktoré som mal, vypršali. Pol roka pred-
tým som podal žiadosť o predĺženie 
víz. Celý pol rok odpoveď neprišla. Keď 
mi víza vypršali, musel som chodiť na 
imigračný úrad, kde mi dávali pečiat-
ky a predĺženie na krátky čas, napr. 10 
dní. Raz mi povedali, že keď neprichá-
dza odpoveď z hlavného mesta, nemô-
žu mi dať predĺženie víz, a teda budem 
musieť opustiť krajinu. Dostal som dá-
tum, dokedy môžem byť ešte v Zimba-
bwe. Bol to 25. február. V ten deň som 
sa rozlúčil so študentmi a vybral som sa 
do Botswany, kým sa situácia nevyrie-
ši. Keď som bol na hraniciach, povedali 
mi, že na to, aby ma pustili zo Zimbabwe 
von, potrebujem ešte jeden dokument 
z hlavného mesta. Tento dokument mi 
vzali pár mesiacov predtým, a tak som 
ho nemal. Mal som dve možnosti. Buď 
zaplatím 100 dolárov, alebo sa vrátim do 
mesta Harare po dokument. Vybral som 
sa do Harare na druhý deň. Po tom, ako 
som tam strávil pol dňa čakaním v kan-
celáriách, nakoniec niekto prišiel s tým, 
že mi dali povolenie pobytu na 2 roky. 

Aké sú ešte tvoje plány a čo odkážeš či-
tateľom Hlasov? 
Nepredpokladám, že by som bol pre-
sunutý na inú misiu, takže asi budem 
stále kaplánom pre univerzity. Budem 
sa snažiť o  to, čo som začal, aby táto 
pastorácia fungovala. Chcem celý ten 
špeciálny apoštolát stabilizovať, aby to 
fungovalo nadlho. 

Všetkým tým, ktorý sa za mňa mod-
lia, by som chcel zo srdca poďakovať. Je 
to často cítiť v modlitbe a vidieť v ovocí, 
ktoré tá misionárska práca nás slabých 
prináša. Je to veľká armáda ľudí, kto-
rí sa za nás modlia. Ďakujem a prosím 
o modlitby aj naďalej.  •

• Páter Kamil slúži študentom s radosťou.  
Trávi s nimi čas a hovorí im o Bohu

• Sv. omše sa slúžia v skromných podmien-
kach, ale pre študentov sú veľkou silou  
pre každodenný život

• Domčeky v dedine za mestom
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V hlavnom meste Grécka v Até-
nach sa v utorok 5. júna začalo 
sympózium o životnom pro-
stredí pod názvom ”Toward 

a Greener Attica. Preserving the Pla-
net and Protecting its People – Smerom 
k ekologickejšej Atike. Zachovať planétu 
a ochrániť jej ľud“. Organizátorom sym-
pózia, ktoré sa konalo do piatku 8. júna, je 
Konštantínopolský ekumenický patriar-
chát na čele s jeho svätosťou Bartolome-
jom I. a Svätú stolicu na ňom zastupujú 
prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský 
rozvoj kardinál Peter Turkson spolu s ar-
cibiskupom z Abuji kardinálom Olorun-
fermi Onaiyekanom.

Štedrosť gréckeho ľudu
Kardinál Turkson všetkým prítomným 
predniesol posolstvo Svätého Otca, v kto-
rom opísal jeho spoločné stretnutie s pat-
riarchom Bartolomejom I. a ortodoxným 
arcibiskupom Atén Hieronymom II. na 
ostrove Lesbos počas jeho apoštolskej 
návštevy v roku 2016. Pápež František 
v posolstve píše: „Vyjadrili sme naše spo-
ločné znepokojenie nad situáciou mig-
rantov a utečencov. Bol som nadšený 

pohľadom na modré nebo a more, no 
zároveň som ostal zasiahnutý myšlien-
kou, že tak krásne more sa stalo hrobom 
mužov, žien a deti, z ktorých väčšina sa 
len snažila utiecť pred neľudskými pod-
mienkami v ich vlasti. Tu som mohol na-
plno vnímať štedrosť gréckeho ľudu, tak 
bohatého na ľudské a kresťanské hod-
noty, a ich nasadenie aj napriek efektom 
ich ekonomickej krízy, mohol som po-
vzbudiť tých, ktorí sa, zbavení všetkých 
materiálnych dobier, vybrali smerom 
k pobrežiu.“

Spoločný domov pre budúce 
generácie
Svätý Otec v posolstve ďalej uvádza: 
„Dramatické protirečenia, ktoré som 
zažil počas mojej návštevy, mi pomohli 
pochopiť dôležitosť témy tohto sympó-
zia. Nerúcajú sa len domy zraniteľných 
osôb na celom svete, ako to môžeme vi-
dieť v narastajúcom exode klimatických 
migrantov a environmentálnych ute-
čencov. Ale, ako som zdôraznil v mojej 
encyklike Laudato sí, na život v zruino-
vanom spoločnom dome odsudzujeme 
aj budúce generácie.“

Pápež František sa v posolstve pýta: 
„Aký typ sveta chceme odovzdať tým, 
ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyras-
tajú?“ Stojac pred súčasnou ekologickou 
krízou pápež žiada „o seriózne spytova-
nie svedomia“. „Starostlivosť o stvoren-
stvo chápané ako zdieľaný dar a nie ako 
individuálne vlastníctvo znamená vždy 
priznanie a rešpektovanie práv každého 
človeka a každého národa.“ ”Ide o krí-
zu, ktorá je „zakorenená v srdci človeka, 
ktorý túži po kontrole a využívaní obme-
dzených zdrojov našej planéty, ignorujúc 
najzraniteľnejších členov ľudskej rodiny,“ 
píše Svätý Otec.

Spolupráca všetkých pri 
starostlivosti o spoločný domov
Pápež František sa odvolal aj na posol-
stvo napísané spolu s patriarchom Bar-
tolomejom I. k Svetovému dňu modlitieb 
za ochranu stvorenstva, ktorý sa slávi 1. 
septembra, pričom podčiarkol: „Povin-
nosť starať sa o stvorenstvo je výzvou pre 

Pápež patriarchovi  
Bartolomejovi:  
Stvorenie je darom  
a nie vlastníctvom

 Text:  TKKBS

 Foto: Vatican News

”To krásne Stredozemné more sa stalo hrobom 
mužov, žien a detí,“ napísal pápež František 
v posolstve adresovanom ekumenickému patriarchovi 
Bartolomejovi I. pri príležitosti medzinárodného 
sympózia o životnom prostredí.
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všetkých ľudí dobrej vôle a pozýva kres-
ťanov uznať duchovné korene ekologickej 
krízy a spolupracovať na ponúknutí jed-
noznačnej odpovede. Každoročný Sveto-
vý deň modlitieb za ochranu stvorenstva 
je krokom týmto smerom, pretože pou-
kazuje na našu spoločnú starosť a snahu 
čeliť tomuto háklivému problému. Je mo-
jím pevným úmyslom, aby Katolícka cir-

kev naďalej kráčala spoločne s Vašou Svä-
tosťou a s Ekumenickým patriarchátom 
po tejto ceste. Rovnako dúfam, že katolíci 
a pravoslávni spoločne s veriacimi z iných 
kresťanských komunít a všetkými ľuďmi 
dobrej vôle budú môcť aktívne spolupra-
covať na lokálnej úrovni pri starostlivosti 
o stvorenstvo a na udržateľnom a integ-
rálnom rozvoji.“  •

Slovenská katolícka misia 
pripravila medzinárodný deň 
detí v Londýne

Slovenská katolícka misia v Londýne 
v spolupráci s Veľvyslanectvom Slo-
venskej republiky v Londýne privítala 
deti v priestoroch ambasády v sobotu 9. 
júna 2018 na detskej párty „Z rozpráv-
ky do rozprávky“ pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa detí. Akciu otvoril 
duchovný správca Slovenskej katolíckej 
misie Tibor Borovský krátkym prího-
vorom. Poprial deťom hlavne príjem-
ne strávený deň pri hrách a súťažiach 
s novými kamarátmi. Tento sviatok detí 
sa oslavuje v mnohých krajinách sveta 
a myšlienka ustanoviť pre deti ich vlast-
ný deň vznikla na Svetovej konferencii 
pre blaho detí vo švajčiarskej Ženeve 
ešte v roku 1925. Na Slovensku a v iných 
krajinách sa slávi vždy 1. júna od roku 
1952. Na akcii sa zúčastnilo 29 sloven-
ských a českých detí (vo veku od 10. 
mesiacov do 15 rokov), ktoré spolu so 
svojimi rodičmi prežili veselý a zábavný 
čas v kruhu rovesníkov žijúcich v Lon-
dýne. Na úvod nechýbala „hudobná 
rozcvička“ pri ktorej si deti zatancova-
li na pesničku „Keď si šťastný tlieskaj 
rukami“. Všetci sa tešili a s nadšením 
sa pustili zdolávať prichystané úlohy 
ako „skok vo vreci“, „stavanie domu“, 
„lov rýb“, „tvorba výrobkov z papiera, 
plastelíny ako aj zdobenie perníkov“, 
„hádzanie loptičiek do vedra“ „bodo-
vá stena“, „lúskanie hrachu“, „skok po 
listoch z lekna“ a podobne. V týchto ak-
tivitách deti dokázali zúročiť svoje zruč-
nosti a vedomosti nielen v športových 
činnostiach, ale aj v jemnej motorike 
a vedomostných súťažiach. •
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„Pán Boh mi dal milosť poznať, 
čo je to láska k blížnemu. 

Pravdaže aj predtým som ju 
chápala, ale nedokonale... 

Usilovala som sa predovšetkým 
milovať Boha, pričom som 

pochopila, že moja láska sa 
nemá prejavovať iba slovami, 

pretože: Nie každý, kto mi 
hovorí: Pane, Pane! - vojde 

do nebeského kráľovstva, ale 
iba ten, kto plní vôľu môjho 

Otca (Mt 7, 21). Túto vôľu dal 
Ježiš najavo viackrát, povedala 

by som, že takmer na každej 
stránke svojho Evanjelia.“

Sv. Terezka z Lisieux



V  nedeľu 10. júna slávili veria-
ci v Boromlaku v Rumunsku 
odpustovnú slávnosť. Patró-
nom kostola je sv. Anton Pa-

duánsky. Na slávnosť bol pozvaný ako 
celebrant a kazateľ páter Martin Štefa-
nec SVD. Správcom farnosti je od roku 
2007 vdp. Anton Mercsak, rodák z Čer-
potoku, ktorý študoval teológiu v Ko-

šiciach. V Boromlaku žijú Slováci, tak 
isto v okolitých obciach žijú už desiatky 
rokov stovky Slovákov, ktorí si udržujú 
svoju vieru a národnú identitu. Prišli 
aj veriaci Slováci z Čerpotoku, Fogaša, 
Bodonoša, Gemelčičky a ďalších slo-
venských obcí, dokonca prišli aj zo 70 
km vzdialeného mesta Oradea. Odpust 
je jednou z najdôležitejších udalostí 

v roku. Na tento sviatok príde aj veľká 
časť Slovákov z rodín, ktorých príbuzní 
medzičasom odišli za hranice. Mnoho 
rodákov prišlo zo zahraničia, kde v sú-
časnosti pracujú alebo sa tam usadili. 
I kňazi, ktorí pôsobia v okolí, si naplá-
novali sv. omše vo svojich farnostiach 
tak, aby mohli prísť na odpust. Nechý-
bal Martin Roľník, farár z Gmelčičky, 
Ján Maškara, farár zo Suplacu de Bar-
cau, Jaroslav Frnka, farár z Bodonoša. 
Odpustová slávnosť znamená pre Slo-
vákov v Rumunsku príležitosť stretnúť 
sa pri významnej oslave patróna kosto-
la, a takto udržiavať vzájomné vzťahy 
i budovať spolupatričnosť. Páter Martin 
v homílii poukázal na štyri charakteris-
tiky sv. Antona Paduánskeho: priateľ 
chudobných, nálezca stratených vecí, 
dobrodinec ľudí a postrach pre zlých 
duchov. Sv. Anton svojimi kázňami ob-
racal ľudí a pomohol im nájsť či znovu 
objaviť stratený zmysel života. To zdô-
raznil páter Martin aj v kázni, aby sme 
mali na zreteli zmysel života, ktorým 
je Boh a nebo, a tomu aby sme podria-
ďovali ostatné menšie ciele, ktoré v ži-
vote máme. 

Niektorí z veriacich navštívili a po-
modlili sa pri 13metrovom kríži, kto-
rý je umiestnený na kopci nad obca-
mi Čerpotok a Boromlak. Toto dielo 
vzniklo v roku 2016 z iniciatívy miest-
neho farára Antona Mercsaka a sloven-
ského poslanca dolnej komory rumun-
ského parlamentu Adriana Merka.  •

Medzi Slovákmi
v Boromlaku (Rumunsko)

 Text a foto: Farnosť Boromlak

22 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

JÚL – AUGUST 2018





MISIJNÉ SESTRY SSPS

Slávnosť prvých  
svätých sľubov

 Text a foto: Sestry SSpS

Dvadsiaty máj bol dňom sláv-
nosti Zoslania Ducha Svä-
tého, sviatku našej spolu-
zakladateľky Matky Jozefy, 

druhého výročia smrti našej drahej ses-
try Veroniky Theresie a naše dve novic-
ky Miroslava a Lenka sa z Božej milosti 
stali Kristovými nevestami v Misijnej 
kongregácii služobníc Ducha Svätého. 
Tak sa s vami chcú podeliť s touto svo-
jou veľkou radosťou! 

„Naše srdcia sú plné vďačnosti. Sľuby 
sme zložili v prítomnosti našej provinci-
álnej predstavenej, našich sestier, pátra 
provinciála a bratov verbistov, našich ro-
dín a priateľov. Sme veľmi vďačné, že boli 
s nami a taktiež ďakujeme všetkým na-
šim dobrodincom, ktorí nás sprevádzali 
na ceste nášho povolania. Nech vám Pán 
odmení vašu lásku a dobrotu.“

Sr. Miroslava Mária SSpS:
Som sestra Miroslava Mária a po-
chádzam z Malaciek. Študovala 
som ekonómiu, lebo ma vždy 
fascinovalo ľudské správanie. 
Okrem mnohého iného ma teší 
stretnúť druhého človeka a ne-
chať sa stretnúť. 

„Keď sa stratí celok, všetko podlieha 
svojvôli.“ E. Hillesum takto hovorí o ži-
vote, ktorý vytvára dokonalý celok – 
v ktorom treba „nájsť všetkému miesto 
a niesť ho v jeho celistvosti“. Padol mi 
zrak na tento text, ako sedím a rozmýš-
ľam nad príspevkom do Hlasov. Ešte 
len spracovávam slávnosť mojich pr-
vých svätých sľubov hľadiac teraz na kríž 
a habit, ktoré nosím dva týždne. Cítim 
radosť, ktorá pokojne vyviera zvnútra. 

A som nesmierne vďačná – s čím by som 
sa chcela s vami podeliť. 

Keď sa stratí celok, všetko podlieha 
svojvôli ... Aj v mojom živote prišiel v is-
tom momente čas, kedy som si uvedo-
mila – spolu s mladíkom z evanjelia – že 
môj život nie je úplný. Že síce od mla-
dosti som sa snažila zachovávať priká-
zania a že prijaté rozmery života žijem 
v spokojnosti... A predsa, prežívaný ži-
vot nie je celok, nie je plnosťou. A tak – 
akokoľvek pekný je – podlieha svojvôli, 

nie vôli Toho, ktorý ma k nemu povolal; 
a ktorý ma volal nechať všetko tak a ísť za 
Ním. Som nadovšetko vďačná za moje 
povolanie. Bola to milosť, keď som v dô-
vere vykročila za Pánom strácajúc všet-
ku pôdu pod nohami. Nezapadalo to do 
prežívaných rozmerov života – a pred-
sa, práve toto vykročenie robí z môjho 
života celok. 

Pán každého z nás povoláva k plnosti 
života. Tou mojou cestou k tejto plnos-
ti je nasledovanie Krista v spoločenstve 
sestier v našej kongregácii Misijných 
sestier služobníc Ducha Svätého. Už 
prežívané rozmery života našli svoje 
miesto – neprestali byť dôležitými, pre-
stali byť určujúcimi a sebanapĺňajúci-
mi. Kde sa budem nachádzať, čo budem 
robiť a pod. už nie je determinujúce na 
mojej ceste. Pánove slová Abrahámovi 
„lech-lecha“ alebo „zanechaj seba, aby si 
našiel seba“ môžu byť toho vyjadrením. 
Chcem sa s Jeho pomocou učiť stále viac 
a viac otvárať na pôsobenie Ducha Svä-
tého, prijímať všetko od Pána, nechať 
sa Ním úplne zmocniť. Aby som mohla 
slúžiť druhým v duchovnom materstve, 
dávajúc život, ako dal Pán ten svoj za 
mňa. Dávajúc len to, čo prijímam, a niesť 
v srdci každého. Aby Jeho Láska, ktorou 
ma zahŕňa, šla cezo mňa k druhým. Nie 
som schopná milovať, ako by som už 
teraz chcela, ale Pane, „ty vieš všetko, ty 
vieš, že ťa mám rada.“ (Jn 21,17)

„Najvyšší dôvod ľudskej dôstojnosti 
spočíva v povolaní človeka do spoločen-
stva s Bohom. Človek je už od začiatku 
svojho jestvovania pozvaný k dialógu 
s Bohom. Veď jestvuje iba preto, že ho Boh 
z lásky stvoril a stále ho z lásky udržiava. 
A žije naplno podľa pravdy, iba ak túto 
lásku slobodne uznáva a odovzdáva sa 
svojmu Stvoriteľovi.“ (Gaudium et Spes 
19 a KKC 27)

Sr. Lenka Františka SSpS:
Na svátek Letnic (tedy po slovensky Tu-
ríc) jsem přijala řeholní jméno sr. Len-
ka Františka … Toto jméno je zároveň 
i mým jménem civilním. Jako Lenku si 
mě Pán vysnil už před mým narozením 
a jako Lenka jsem postupně od nejraněj-

Najvyšší dôvod ľudskej 
dôstojnosti spočíva v povolaní 
človeka do spoločenstva s Bohom.
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šího dětství objevovala Jeho krásný sen 
o mě: sen, který lidé nazývají „Boží vůlí“ 
a další hovoří o „Boží milostí“ – mys-
lím, že pro mě je to všechno totéž. „Pán 
mi řekl: Moje Milost ti stačí… Protože 
síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“ 
2Kor 12,9 je můj nejmilovanější citát, 
který mi pomáhá a posiluje na každém 
kroku. Jméno Františka jsem přijala při 
biřmování podle sv. Františka z Assisi, 
kterého jsem si oblíbila pro jeho jedno-
duchost, jeho radost, jeho lásku k vše-
mu živému… Protože v nich poznával 
tvář svého Stvořitele, kterého miloval. 
Až později jsem zjistila, že naše spolu-

zakladatelka bl. Jozefa Stennmans byla 
velkou františkánskou ctitelkou…. Jed-
noduchost, radost, sesterská láska – to 
bylo její ... A ještě její motto: „My heart 
is ready!“ - „Be ready“ tedy „buď při-
praven“ má pro mě, skautku, hluboký 
význam. Ano, jsem připravena! A tak 

jsem s radostí a vděčností řekla znovu, 
a tentokrát poprvé veřejně, své „ano“ Pá-
novi 20.5. 2018, abych se mu společně 
s mojí spolusestrou sr. Miroslavou Má-
riou (která byla pro mě velkým darem 
na cestě naší společné počáteční for-
mace v naší kongregaci) zasvětila zatím 
dočasně (ale v mém srdci navždy) skrze 
evangelijní sliby čistoty, chudoby a po-
slušnosti v Misijní kongregaci služebnic 
Ducha Svatého. 

A proč právě tato kongregace? V ČR 
je jen 1 komunita cca 700 km od mého 
domova. Bohu není nic nemožné. Jistý-
mi cestičkami si mě vedl a připravoval 
právě pro ně. S úžasem jsem zjišťova-
la, že určitou formaci pro naší kongre-
gace mi Pán předkládal vlastně už od 
dětství: toužila jsem být (jako tehdy 
velmi známá sv. Matka Tereza z Kalka-
ty) řeholnicí – služebnicí trpících a ří-
kat všem lidem na světě, a především 
těm nejvíc zapomenutým, ztraceným 
a smutným, jak moc je Bůh miluje a jak 
je úžasný. Kdo jiný je symbolem Boží 
lásky vylité do našeho světa než Duch 
Svatý? Naše sestry jsou misionářkami 
této lásky, vyslané až na kraj světa ohla-
šovat tu úžasnou novinu spásy a všemi 
způsoby pomáhat Kristovým malič-
kým, aby měli „život v plnosti“. Když 
jsem ještě jako studentka medicíny po-
prvé přišla do našeho kláštera v Ivanke 
pri Nitre, z hloubi srdce jsem věděla, že 
„můj domov“ a „můj život v plnosti“ je 
právě zde. Moje první „Ano“ na svátek 
Letnic není posledním. Je jen jedním 
ze série mnohých menších ano každý 
nový den. Prosím Pána, aby na přímlu-
vu naší bl. Matky Jozefy a také naší dra-
hé sr. Veroniky Terezie, která přesně na 
tento den před 2 lety obětovala život za 
lid Jižního Súdánu, rozhojnil ve mně 
svojí Milost, abych jako misijní sestra 
a lékařka pomohla lidem žít nejenom 
plnost fyzického zdraví, ale plnost ži-
vota v slunečních paprscích Boží lás-
ky. Amen.”

Vyprosujme našim sestrám vernosť 
na ceste povolania, na ktorú ich náš 
dobrý Boh povolal a nech je ich život 
svedectvom o Jeho láske.  •

Rehoľný život, ktorý je jednou
z foriem zasväteného života, má byť
„znakom lásky samého Boha v reči
našej doby.“ (por. KKC 926)
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Do tohto dňa boli potraty v sil-
no katolíckom Írsku ústa-
vou zakázané. Výnimka 
bola možná len vtedy, ak bol 

ohrozený život matky, nie však v prípa-
de znásilnenia, incestu alebo smrteľnej 
abnormality plodu. Tisíce írskych žien 
každý rok cestovali do zahraničia na 
vykonanie zákroku, ktorým sa tehoten-
stvo ukončí. Žiaľ, možno konštatovať, 
že cestovať už nebudú musieť.

Výsledok referenda bol jednoznač-
ný. Za možnosť interrupcií hlasovalo 

66,4 % hlasujúcich, zatiaľ čo 33,6 % sa 
vyslovilo proti. Účasť dosiahla 64,1 %, 
čo znamená, že sa na referende zúčast-
nilo zhruba 2,2 z 3,4 milióna oprávne-
ných voličov. Pre porovnanie, Íri hla-
sovali v referende aj v roku 2015. Vtedy 
bolo 62 % hlasujúcich za manželstvá 
osôb rovnakého pohlavia.

* * *
Írsko bolo akousi konzervatívnou vý-

nimkou a majákom doby voči rozšírené-

mu trendu liberalizácie. Začiatky konca 
tejto írskej výnimky treba hľadať v roku 
2012. Udalosti z tohto roka sa pre médiá 
a aktivistov zameraných pro-interrupč-
ne stali hlavným motívom nepeknej 
a ako to už býva zvykom, nutným pre 
politický úspech, populistickej, maso-
vej a hrubej kampane, ktorú viedli zá-
stancovia kričiaci áno interrupcii v čele 
s írskym premiérom Leom Varadkarom. 

V spomenutom roku 2012 v nemoc-
nici v meste Galway zomrela 31-ročná 
Savita Halappanavarová pochádza-
júca z Indie; stalo sa tak v 17. týždni 
tehotenstva po spontánnom potrate. 
Predtým spolu s manželom opakovane 
žiadala o interrupciu, lekári to však od-
mietli, keďže plodu stále bilo srdce. Po 
spontánnom potrate žena absolvovala 
operáciu, pri ktorej jej lekári odstránili 
z maternice zvyšky mŕtveho plodu, do-
stala však sepsu a do krvného obehu sa 
jej dostali smrtiace baktérie. Ľavicoví 
politici označili zbytočnú smrť ženy za 
“škandál” a v krajine sa rozpútali počet-
né demonštrácie za povolenie potratov. 
Stačilo vziať tvár tejto ženy, aplikovať 

Quo vadis, Európa?
 Text: Jozef Makar

 Foto: Getty images

25. mája 2018 sa írski voliči v referende vyjadrovali 
k otázke, či chcú ponechať v platnosti ústavný zákaz 
interrupcií, alebo ho zrušiť a poveriť parlament 
vypracovaním zákonov o interrupcii.
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ju na všetky dostupné reklamné plo-
chy, pridať k tomu osobné príbehy ľudí 
vysielané v hlavnom vysielacom čase, 
ktoré nahrávali aktivistom skupiny YES 
a rázom mala kampaň solídne zákla-
dy. Nemalý podiel na „úspechu“ nesú 
mladí. Podľa dostupných údajov z exit 
pollov až zarážajúcich 90 % voličov do 
25 rokov hlasovalo za.

Zarážajú tiež výroky vrcholných po-
litických predstaviteľov. Britská pre-
miérka Theresa Mayová privítala vý-
sledok a uviedla, že referendum bolo 
pôsobivou ukážkou demokracie, ktorá 
priniesla jasný a jednoznačný výsledok 
a  zablahoželala celému Írsku. Fran-
cúzsky prezident Emmanuel Macron 
zdôraznil, že Írsko sa referendom o in-
terrupciách zapísalo do dejín a že toto 
hlasovanie bude predstavovať základný 
symbol slobody žien.

* * *
Vraždenie nenarodených detí je no-

vodobý holokaust. Nie symbolom slo-
body! Pokrytectvo  zástancov vražed-
ných potratov  je obludné,  lebo jedným 
dychom tvrdia,  že vymierame a je po-
trebné naviezť sem milióny ľudí z cu-
dzích kultúr. Keby tie milióny našich 
zavraždených detí žili, nevymierali by 
sme. Naše Slovensko by malo o 1,4 mi-
lióna obyvateľov viac, keby sme nedo-
pustili, že sa “legálne” nenarodili.

“Beda vám,  zákonníci  a  farize-
ji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské 
kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň ne-
vchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť 
nedovolíte.” Nedeformujme Kristov 
postoj k tak závažnému zločinu, akým 
je vražda. 

Zlé sa nestáva správnym len preto, 
že to podporuje väčšina. Vždy bude 
potrebné stavať sa proti každej budú-
cej legislatívnej úprave, ktorá umožní 
zabíjanie bábätiek. To, čo urobili írski 
voliči, musíme považovať za signál, že 
skutočné hodnoty kresťana potrebujú 
rezonovať silnejšie.

Referendum je jedným zo základ-
ných nástrojov obyvateľstva, ktorým je 

možné legitímne dosiahnuť presadenie 
významnej zmeny. Z írskej ústavy bude 
čoskoro odstránený dodatok schválený 
v referende v roku 1983, podľa ktorého 
sa život ženy a jej nenarodeného dieťa-
ťa považuje za rovnocenný, a parlament 
dostane možnosť legalizovať potraty až 
do 12. týždňa tehotenstva. 

Ubehlo teda 35 rokov odo dňa, kedy 
Íri povedali interrupcii nie, do dňa, 
kedy ju považujú za správnu. Demok-
racia je bez pochyby najlepšia forma 
vlády, akú poznáme. Nie je však liekom 
na všetko. Obávam sa, že Írsko len vyu-

žilo nástroj demokracie. Rozhodne jej 
však nepreukázalo svoju zrelosť. Írsko, 
v ktorom žije, čítate správne, takmer 90 
% rímskokatolíkov!

Slávny antický lekár Hippokrates vo 
svojej prísahe hovorí, že nikdy nepodá 
žene prostriedok na vypudenie plodu, 
to znamená nezabije plod v matkinom 
lone. A Hippokrates kresťanom nebol. 

* * *
Čo povie zvyšok Európy? Čo pove-

dia kresťania? Čo povieme my?  •
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Viac ako 6000 pútnikov zo všet-
kých regiónov a diecéz Slo-
venska, ďalej z Poľska, Čiech 
a Rakúska, za účasti desiatok 

kňazov a rehoľníkov v „predvečer“ sviat-
ku Zoslania Ducha Svätého vystúpilo na 
horu Butkov. Stali sa priamymi účast-
níkmi požehnania monumentálnej ka-
mennej sochy Panny Márie – Matky 
milosrdenstva, slávnostnej svätej omše 
a sprievodných duchovných akcií. „Je 
známe, že na Butkove je veľa sakrálnych 
objektov a veriaci, ktorí navštevovali 
toto miesto, pripomínali, že im tu chý-
ba Matka Božia. To bola tá idea a to bol 
štart, keď sme rozhodli postaviť tu sochu 

Matky Božej, aby jej veriaci mohli vzdá-
vať úctu, “ povedal Anton Barcík, gene-
rálny riaditeľ cementárne v Ladcoch. 
Model sochy bol vytvorený ešte pred 
rokom akademickým sochárom Vla-
dimírom Višváderom. Na otázku, či je 
možné do roka vyrobiť sochu a postaviť 
ju na Butkove, sochár skromne odpove-
dal: „Pokúsim sa.“ Neostalo iba pri po-
kuse. Na soche pracoval veľmi usilovne 
a do roka sochu vytvoril, a tak mohli ju 
osadiť na hore Butkov. 

Biskup povzbudil k mariánskej úcte
„Dnešným dňom akoby symbolicky 
dopĺňame výjav z Golgoty. Aj sem na 
Butkov prichádza ku krížu Mária. A po-
dobne ako sa pri Ježišovom kríži stala 
Jánovou matkou, tak je v istom zmysle 
prítomná pri kríži každého z nás... Milí 
pútnici, prichádzajme na toto miesto 
stretnutia s nebeskou Matkou. Tá so-
cha je úmerná veľkosti nášho Slovenska. 
Do jej rozprestretých rúk sa zmestíme 
všetci, nech sme z ktoréhokoľvek regió-
nu. Hovorme s ňou, aby sme sa naplnili 
útechou a nádejou. Matka nepotrebuje 
mnoho slov. Netreba, aby sme sa píliš 
namáhali jej vysvetľovať, čo sa s nami 
deje, ona to vie. Stačí znovu a znovu za-

šepkať: Zdravas Mária, si matka milosr-
denstva, si moja mama,“ povedal v sláv-
nostnej homílii biskup Galis.

Ako socha vznikla
Sochu Panny Márie vytvoril v rokoch 
2017 – 2018 z kamennej hmoty, ktorej 
podstatu tvorí cement a mletý vápenec, 
akademický sochár Vladimír Višváder 
z Bratislavy. Šesť metrov vysoká socha je 
umiestnená na trojmetrovom podstavci 
s textom z Denníčka sv. Faustíny „Som 
nielen Kráľovnou neba, ale aj Matkou 
milosrdenstva a tvojou matkou.“ Pamät-

Najväčšia mariánska  
socha na Slovensku  
vyrástla na hore Butkov

 Text: Peter Toman, Martin Štefanec

 Foto: Jakub Štefanec

Monumentálnu kamennú sochu Panny Márie –  
Matky milosrdenstva požehnal v sobotu 19. mája 2018 
počas tradičnej púte do Skalného sanktuária Božieho 
milosrdenstva na hore Butkov v Ladcoch žilinský biskup 
Mons. Tomáš Galis. 
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ník dopĺňa ruženec ako symbol jednej 
z najmocnejších modlitieb, ktorými nás 
Matka Božia priťahuje k svojmu Jedno-
rodenému Synovi.

Poďakovanie za budovanie 
Skalného sanktuária
Anton Barcík, generálny riaditeľ miest-
nej cementárne v Ladcoch, pri poďa-
kovaní všetkým pracovníkom, ktorí sa 
zúčastnili budovania Skalného sanktu-
ária: „Dokázali ste, že každý z nás môže 
v plynúcom čase, ktorý nám bol daro-
vaný, meniť svet tam, kde žije a pracu-

je. Ďakujem vám, že ste na tejto hore 
zanechali jedinečnú duchovnú stopu aj 
pre budúce generácie. Prispeli ste k ve-
rejnému poukazovaniu na kresťanské 
korene Slovenska a Európy.“ Osobitne 

poďakoval autorovi sochy Vladimírovi 
Višváderovi: „Vytvoril si originálne die-
lo, ktoré nadchne nielen mariánskych 
ctiteľov, ale rozšíri ohlasovanie Božie-
ho milosrdenstva a Božej milosrdnej 
lásky z hory Butkov. Preto ti odovzdám 
darček: kameň z tejto hory. Tento kryš-
talický vápenec vytvoril tvorca tvorcov, 
umelec umelcov a darca talentov aj pre 
teba,“ uviedol.

Vladimír Višváder pri preberaní oce-
nenia osobitne poďakoval Antonovi 
Barcíkovi za všetko, čo pre horu Butkov 
urobil: „Bez teba by to, čo tu vidíme, ne-
bolo.“ Umelec poďakoval aj všetkým 
blízkym ľuďom a priateľom, ktorí mu 
pomohli pri tvorbe tohto veľkého die-
la a hlavne Panne Márii, ktorá viedla 
jeho ruku. 

Duchovnú slávnosť v scenérii skál 
lomu Butkov a prekrásnej prírody s jedi-
nečným výhľadom na dolinu stredného 
Považia hudobne a spevácky sprevádzali 
spevácky zbor The Gospel Family z Novej 
Dubnice, Kysucký prameň z Oščadnice, 
speváčka Hanka Servická a sólisti opery 
SND páni Ivan Ožvát a František Balun.

Živé pútnické miesto
Doplnením sochy Panny Márie k dote-
rajším sakrálnym dielam na hore But-
kov (kaplnke Božieho milosrdenstva, 
pamätníkom sv. Faustíny a sv. Jána Pavla 
II., jedinečnej kamennej krížovej ceste, 
k piatim novým kaplnkám svätcov, kto-
ré dopĺňajú areál úcty Panny Márie, ako 
aj kostola Božieho milosrdenstva v Lad-
coch) má Skalné sanktuárium Božieho 
milosrdenstva tie najlepšie predpoklady 
stať sa jedným z najživších pútnických 
miest na Slovensku. 

Účastníci púte si okrem duchovného 
povzbudenia odniesli do svojich domo-
vov knižku ružencov so svätou Faustí-
nou v Skalnom sanktuáriu Božieho mi-
losrdenstva. „Teším sa, že Matka Božia 
bude od dnes volať nielen Slovákov, ale 
aj Európu, ktorá je založená na kresťan-
ských koreňoch, sem na horu Butkov, 
aby jej vzdávali úctu a posilňovali svoju 
vieru,“ vyjadril svoju radosť v rozhovore 
pre Hlasy Ing. Anton Barcík.  •

• Biskup Tomáš Galis požehnal novú sochu Panny 
Márie – Matky milosrdenstva

• Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ cementár-
ne v Ladcoch poďakoval pri sv. omši akade-
mickému sochárovi Vladimírovi Višváderovi za 
vytvorenie tohto originálneho diela

• Kameňolom v Ladcoch. Na 11. etáži sa nachá-
dza Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva
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Ako by ste porovnali situáciu Cirkvi 
u vás v Indii a na Slovensku? 
U vás na Slovensku má celá krajina 5,5 
milióna obyvateľov. U nás v centrál-
nej časti Indie máme 9 diecéz, kde je 
63 miliónov ľudí. Z týchto ľudí je iba 
0,3-0,4 % kresťanov. Ale stále máme 
misionárov, ktorí idú do sveta, naprí-
klad aj na Slovensko. Zvlášť Ján Pavol 
II. hovorieval, aby sme sa delili s vie-
rou. Nie medzi bohatými, ale medzi 
chudobnými. 

V čom vidíte výzvy pre kresťanov v zá-
padnom svete? 
Dnešný človek chce byť sebestačný. 
A povie si, že sa bude deliť, až keď bude 
mať dosť on sám, teda z prebytku. Až 
keď bude mať dostatok darov, talentov, 
schopností, prostriedkov, tak ponúkne 
niečo aj iným. 

Tendencia je deliť sa iba s prebytka-
mi, s tým, čo nám zvyšuje, a to nestačí. 

Robiť minimum nestačí. Robme niečo 
viac. Ako Ježiš povedal: „Keď ťa nie-
kto prosí, aby si s ním išiel jednu míľu, 
choď s ním dve.“ Je dôležité, aby sme 
zaujali ako veriaci kresťania správny 
postoj v týchto otázkach. Želám vám, 
aby ste boli schopní prispievať svojimi 
darmi a talentami naplno pre dobro 
Cirkvi a šírenie evanjelia. 

Na čo sa máme sústrediť my, ktorí sa 
pripravujeme na misionárske poslanie? 
Potrebujeme sa posilniť vo vedomí 
svojej identity, ktorú máme ako mi-
sionári Spoločnosti Božieho Slova vo 
svete, kde je toľko rôznosti. Veľa tvárí, 
ľudí z celého sveta aj v našej rehoľnej 
Spoločnosti, ale predsa jednota. Jedno 
srdce, jedna myseľ. Táto jednota pod 
vedením Ducha Svätého nám pomôže 
byť efektívnymi v napĺňaní misijných 
cieľov. Robiť niečo viac, nielen niečo, 
čo musím. To urobí rozdiel 

Kresťan
sa nemá deliť

iba so zbytkami
 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD 

Arcibiskup Leo Cornelio SVD z Indie navštívil Misijný dom 
v Bratislave, kde sa stretol s bohoslovcami a kňazmi, ktorí tu 

bývajú. Pri stretnutí hovoril o rôznych aspektoch misionárskeho 
života a povzbudil bohoslovcov k obetavosti v povolaní byť 
misionárom. Bohoslovci mu položili niekoľko otázok. Čo je 

podľa vás najdôležitejšie pre život misionára? Byť misionárom 
vždy znamená mať pevnú vieru. Ježiš povedal, kto ma 

nasleduje, nech vezme svoj kríž. V dnešnom svete zakusujeme 
veľa krížov, veľa výziev. Keď máme vieru, vtedy dokážeme 
znášať a ísť aj cez ťažkosti a skúšky, ktoré nás stretávajú.

 

Leo Cornelio SVD, 
arcibiskup v Bhopal, India
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oproti bežne zaužívaným spôsobom, 
a to prinesie ovocie. 

Kto je arcibiskup Leo Cornelio SVD ? 
Arcibiskup Leo Cornelio SVD sa na-
rodil 14. marca 1945 v Kukkunje, blíz-
ko pobrežného mesta Udupi v Karna-
take. Po ukončení základnej školskej 
dochádzky vo svojom rodnom mieste 
v ranom veku, v trinástich rokoch, bol 
prijatý známym nemeckým misioná-
rom verbistom Petrom Verhalenom, 
a bol prijatý do Rajeshwar Vidhyalaya, 
Mhow v Madhya Pradesh. Tam pokra-
čoval v štúdiách od roku 1958 do roku 
1962. Tieto štyri roky štúdia v prostre-
dí hindčiny mu pomohli prehĺbiť sa 
v národnom jazyku.

Po ukončení dvoch rokov v junio-
ráte Spoločnosti Božieho Slova v mes-
te Mhow, kde študoval latinské a iné 
disciplíny zamerané na integráciu svoj-
ho života do duchovného a intelektu-
álneho vzdelávania, vstúpil do novi-
ciátu SVD (1964-66), čo znamenalo 
duchovnú a  náboženskú formáciu. 
Absolvoval filozofiu a teológiu na pá-
pežskom Athenaeum v Pune v roku 
1968 a v roku 1972. 

Po filozofických štúdiách bol pri-
delený na Inštitút v Goa na intenzívny 
rok výcviku. Počas tejto doby pomohol 
pri výstavbe seminára SVD a vyučoval 
študentov angličtinu a matematiku.

14. novembra 1972 bol vy-
svätený za kňaza vo svojej rod-
nej farnosti na vrchu Rosary 
Church v Kallianpure. Vysvätil 
ho biskup Mangalore, biskup 
Basil S. D‘Souza. Čoskoro po 
jeho vysvätení prišiel do Bom-
baja, aby pomáhal pátrovi Geor-
ge Proksch SVD, nemeckému 
misionárovi. Neskôr bol pridelený do 
mesta Dahode, kde pôsobil jedenásť 
rokov. Počas tejto doby sa aktívne za-
pojil do výučby, pastoračnej práce 
a mládežníckych aktivít.

Počas doby pôsobenia v  Dahode 
získal magisterský titul z  anglické-
ho jazyka na Štátnej univerzite a za-
čal špecializované štúdium v    oblasti 

vzdelávania. Potom bol menovaný za 
farára v Dahode, kde svojou aktívnou 
účasťou pracoval medzi študentami 
a veriacimi. V Dahode, aby zabezpe-
čil prácu nezamestnaným mladým ľu-
ďom, zriadil tiež technickú školu s pia-
timi oddeleniami.

V  júni 1983 cestoval do Ríma na 
duchovný a teologický kurz. Po svo-
jom návrate do Indie v roku 1984 bol 
zvolený za provinčného predstavené-
ho provincie SVD v strednej Indii so 
sídlom v  Indore. O  tri roky neskôr, 
v roku 1987, bol opätovne zvolený do 
rovnakej pozície.

V júni 1988 na generálnej kapitule 
SVD v Ríme bol zvolený za generálne-
ho radcu. V tejto pozícii pôsobil dve 
obdobia po šesť rokov. 

Ako generálny radca cestoval po 
mnohých krajinách Ameriky, Euró-
py, Ázie a Afriky a zúčastnil sa mno-
hých medzinárodných stretnutí a kon-
ferencií.

Okrem toho, že dobre ovláda nie-
koľko indických jazykov a angličtinu, 
je tiež schopný používať taliančinu, 

španielčinu, francúzštinu, nemčinu 
a indonézčinu. Takmer na konci svoj-
ho druhého funkčného obdobia ge-
nerálneho radcu ho pápež Ján Pavol 
II. ustanovil za biskupa diecézy Khan-
dwy. Ako oddaný pastier podporo-
val vo veľkej miere duchovnú obnovu 
v diecéze, ako aj vzdelávací a sociálny 
rozvoj apoštolátu.

V roku 2000 ho pápež Ján Pavol II. 
vymenoval za člena Pápežskej rady 
pre migrantov a cestujúcich a v roku 
2006 ho opätovne vymenoval pápež 
Benedikt XVI. v druhom termíne na 
tú istú pozíciu. 

Je tiež predsedom komisie CBCI 
pre mládež a  predsedom indického 
katolíckeho hnutia mládeže (ICYM), 
ako aj YCS / YSM, a to na národnej 
úrovni, ako aj na úrovni Madhya Pra-
desh a Chattisgarh. 

Okrem toho je členom komisie 
CBCI pre sociálne komunikácie a tiež 
finančným správcom veľkých semi-
nárov Madhya Pradesh a Chattisgarh 
v Bhopále a Ashte.  •

• Arcibiskup Leo Cornelio bol srdečne prijatý 
komunitou verbistov v Bratislave

• Podelil sa o svedectvo prežívania jeho 
rehoľného a misionárskeho povolania

Ako Ježiš povedal: 
„Keď ťa niekto prosí, 
aby si s ním išiel jednu míľu, 
choď s ním dve.“
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Svätý Otec sa stretol  
s astronautmi  
z Medzinárodnej vesmírnej 
stanice ISS

Svätý Otec sa v piatok 8. júna osob-
ne stretol s  astronautmi z  Medzi-
národnej vesmírnej stanice ISS-53. 
Ich tváre mu neboli neznáme, ke-
ďže s nimi viedol dialóg pomocou 
telemostu v októbri minulého roku. 
Pápež František privítal vo Vatikáne 
astronautov spolu s  ich rodinami. 
Ako pre Vatican News prezradil ta-
liansky člen posádky Paolo Nespoli, 
astronauti darovali Svätému Otco-
vi kombinézu kozmonauta s  vlaj-
kou Argentíny a  menom „pápež 
František“. 

Paolo Nespoli sa podelil so svojím 
svedectvom: „Možnosť ísť do vesmí-
ru ťa zmení. Je to skúsenosť, ktorú by 
mali mať všetci. Chceli by sme, aby 
do vesmíru mohli ísť pápež, filozofo-
via, spisovatelia. Univerzum nedáva 
odpovede na otázky, ale posilňuje to 
v čo veríš.“ •
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Te Deum v UPeCe 
Bratislava

 Text: P. Martin Štefanec SVD 

 Foto: Jakub Tuniev

V  Univerzitnom pasto-
račnom centre sv. Jozefa 
Freinademetza v  Brati-
slave sa 31. mája pri svä-

tej omši konalo slávnostné Te 
Deum. Študenti ďakovali za uply-
nulý akademický rok. Sv. omša sa 
niesla v atmosfére vďakyvzdania 
Bohu za tento uplynulý rok. Ce-
lebroval ju P. Pavol Kruták SVD. 
V homílii poukázal na význam 
Eucharistie pre dnešného člo-
veka i pre študenta, aby sa doká-
zal sýtiť chlebom z neba na ceste 
k Bohu. Po svätej omši nasledo-
vala adorácia pred Oltárnou svia-
tosťou. Boli predstavení noví ko-
ordinátori, ktorých býva každý 
rok päť. Sú to vybraní študenti, 
ktorí pomáhajú kňazom v UPe-
Ce koordinovať a viesť aktivity 
a zabezpečovať chod UPeCe. P. 
Krajňák SVD, správca UPeCe, 
poďakoval piatim koordináto-
rom za ich službu počas akade-
mického roka a zároveň ohlásil 
mená ďalších piatich, ktorých 
celé spoločenstvo v UPeCe pri-
jalo s veľkým potleskom. Potom 
sa rozlúčili všetci tí, ktorí ukon-
čili štúdiá, opúšťajú internáty 
a  Univerzitné pastoračné cen-
trum. Nasledovalo agapé a ďalší 
zábavný program.

UPeCe – miesto, kde sa žije 
život v plnosti
Univerzitné pastoračné cen-
trum sv. Jozefa Freinademetza 
je miesto, ktoré chce študentom 

asistovať v ich snahe o žitie života 
v plnosti (por. Jn 10, 10). O to sa 
snaží terajší správca P. Stanislav 
Krajňák SVD, jeho zástupca P. 
Martin Štefanec SVD a 5 koordi-
nátorov z radov študentov, ktorí 
menežujú aktivity v UPeCe. 

Čo sa deje v UPeCe
Univerzitné pastoračné centrum 
sv. Jozefa Freinademetza pomá-
ha mladému človekovi v rozvoji 
viery. V centre sa konajú rozličné 
prednášky, katechézy, prípravy 
na krst a sviatosti pre tých, kto-
rí ich chcú prijať. Mladý človek 
sa v UPeCe má možnosť rozvíjať 
duchovne. Každodenná sv. omša, 
možnosť sv. spovede, duchovné 
obnovy, duchovné cvičenia, for-
mačné prednášky patria neod-
mysliteľne k pastoračnému centru. 

Tak isto je v centre aj prostred-
níctvom kňazov zabezpečené 
poradenstvo, duchovné vedenie, 
formácia svedomia. Mladý člo-
vek má príležitosť k službe iným. 
V UPeCe je vytvorených 23 rôz-
nych tímov, ktoré tvoria študen-
ti a aktívne pôsobia v programe 
celého centra. Tieto tímy zabez-
pečujú napr. liturgiu, spev, športy, 
misie v Rumunsku, detské kate-
chézy, turistiku, granty, výzdo-
bu, modlitby, trojdňové adorácie, 
varenie počas udalostí a mnohé 
ďalšie veci, ktoré sú veľmi cenné 
a udržujú v UPeCe živé spolo-
čenstvo, ktoré je postavené na 
hodnotách evanjelia. 

Centrum má dnes návštevnosť 
okolo 2500 až 3000 ľudí týždenne. 
Najviac sa ich pravidelne schá-
dza na nedeľné sväté omše, ktoré 
bývajú tri. Pre mladých ľudí ži-
júcich v Mlynskej doline je UPe-
Ce zdravou alternatívou k ostat-
ným ponukám zväčša zábavného 
a reštauračného charakteru. UPe-
Ce už je 20 rokov pre stovky mla-
dých v Mlynskej doline dôležitým 
bodom a na to sme veľmi hrdí. Je 
to miesto nadväzovania vzťahov, 
nových priateľstiev medzi mladý-

Každodenná 
sv. omša, 
možnosť  
sv. spovede, 
duchovné 
obnovy, 
duchovné 
cvičenia,  
formačné 
prednášky 
patria neod-
mysliteľne 
k pastorač-
nému cen-
tru.
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mi ľuďmi a vytváranie zdravých 
spoločenstiev. 

Kedy a ako UPeCe vzniklo? 
Univerzitné pastoračné centrum 
v Mlynskej doline v Bratislave 
vzniklo ako prvé svojho druhu 
nielen na Slovensku, ale aj v Stred-
nej a Východnej Európe. Bolo ini-
ciované študentmi v Mlynskej do-
line, ktorí hľadali kňaza, čo by im 
bol ochotný chodiť slúžiť nedeľné 
sv. omše. A tak 5. mája 1996 páter 
Milan Bubák SVD odslúžil prvú 

nedeľnú sv. omšu v diskoklube 
UNIC v Mlynskej doline. Študen-
tov postupne pribúdalo a vznikala 
potreba pastoračného centra, kto-
ré by bolo permanentné a malo 
široký záber. 

Na jeseň 1996 študenti uspo-
riadali tzv. podpisovú akciu za 
zriadenie miesta, ktoré by slúžilo 
na ich permanentnú pastoráciu. 
V krátkom čase zozbierali takmer 
1000 podpisov, ktoré poslali na 
rozličné inštitúcie, vrátane vede-
nia internátov v Mlynskej doline. 

Vo februári 1997 Mons. Franti-
šek Rábek, vedúci sekcie pre vedu, 
vzdelávanie a kultúru univerzity 
pri KBS, spolu so svojím tajom-
níkom Ing. Františkom Balážom, 
P. Ladislavom Csontosom SJ a s P. 
Milanom Bubákom SVD, neskôr 
prvým správcom UPeCe, navštívili 
rektora UK Prof. Ing. Ferdinanda 
Devínskeho, DrSc. Prejednávali 
sa možnosti pastoračnej služby na 
internátoch. Milan Bubák prišiel 
s myšlienkou, či by nemohli dostať 
uvoľnené priestory bývalej jedál-
ne a kuchyne na internáte Ľudoví-
ta Štúra. Priestory boli v dezolát-
nom stave a už asi 6 rokov neslúžili 
svojmu pôvodnému účelu. Rektor 
univerzity prof. Devínsky prená-
jom starej jedálne prisľúbil. Záro-
veň usmernil vedenie študentov, 
aby všetky náležitosti vybavovali 
s JUDr. Mikulášom Onufrákom, 
riaditeľom ŠDaJ Ľ. Štúra. Tým sa 
začal proces, ktorý bol zavŕšený 12. 
septembra 1997, kedy bola podpí-
saná zmluva o dlhodobom prenáj-
me medzi UK a ABÚ Trnava a 7. 
októbra 1997, kedy arcibiskup met-
ropolita Bratislavsko-trnavskej ar-
cidiecézy Mons. Ján Sokol formál-
ne zriadil a ustanovil Univerzitné 
pastoračné centrum Jozefa Freina-
demetza, prvé svojho druhu na Slo-
vensku. Prvá časť UPeCe bola pro-
vizórne otvorená na sviatok svojho 
patróna sv. Jozefa Freinademetza 
29. januára 1998. Zvyšok centra sa 
otvoril o dva mesiace neskôr, a to 
v predvečer sviatku Zvestovania 
Pána 25. marca 1998.  •

• Kňazi verbisti pôsobiaci v UPeCe:  
P. Stanislav Krajňák (vpravo)  
a P. Martin Štefanec 

• Páter provinciál Pavol Kruták  
bol hosťom a hlavným celebrantom 
slávnosti 

• Koordinátori sú študenti vysokoško-
láci, ktorí majú za úlohu pomáhať 
kňazom zabezpečovať chod a aktivity 
UPeCe. Na fotografii sú so  svojimi 
priateľkami
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P. Želazek sa 
v Nitre v roku 
2006 stretol 

s P. Michalom 
Slivkom SVD, 

dlhoročným 
misionárom 

v Indii

V tomto roku si pripomíname 
100 rokov od narodenia vý-
znamného misionára Mariá-
na Żelazeka SVD, ktorý pôso-
bil ako misionár v Indii.

Páter Marián sa narodil 
30. januára 1918 v poľ-
skej obci Palędzie ne-
ďaleko mesta Poznań. 

Ako devätnásťročný vstúpil do 
noviciátu Spoločnosti Božieho 
Slova a po dvoch rokoch dňa 4. 
septembra 1939 zložil svoje prvé 
rehoľné sľuby. Práve sa začala II. 
svetová vojna a Marián Żelazek 
bol 22. mája 1940 uväznený, pre-
tože študoval teológiu a  inteli-
gencia nevyhovovala vtedajšie-

100 rokov od narodenia 
pátra Mariána Želazeka SVD
 Text: Matej Reiner SVD

 Foto: Martin Štefanec SVD

„Nie je  
ťažké byť 
dobrým –  
je potrebné 
iba chcieť.“

mu režimu. Najprv bol väznený 
vo Fort VII v Poznani, potom bol 
deportovaný do koncentračného 
tábora Dachau, neskôr do tábora 
Gusen a o nejaký čas naspäť do 
Dachau. V  koncentračných tá-
boroch bol väznený až do roku 
1945, keď nastal koniec vojny. 
Vďaka oslobodeniu mohol opäť 
pokračovať v začatých teologic-
kých štúdiách. 

Ako kňaz dostal misijné urče-
nie Indiu. Bol milosrdným sama-
ritánom pre všetkých, ku ktorým 
bol poslaný. Venoval sa všetkým, 
nehľadel na náboženstvo, farbu 
pleti či spoločenskú vrstvu, ale 
pre každého sa snažil dať všet-
ko, čo bolo v jeho silách. Vďaka 
tomu ho hinduistická časť oby-
vateľstva nazývala „brahmom“, 

t. j. svätým. Jeho misijné cesty 
viedli najprv do oblasti Sambal-
pur, kde pôsobil 25 rokov. Naj-
prv pracoval ako učiteľ, neskôr 
sa stal riaditeľom základnej školy 
a gymnázia. Predovšetkým bol 
pre ľudí kňazom. Napriek pra-
covnému vyťaženiu často jazdil 
bicyklom do džungle, kde ne-
mocným prinášal Eucharistiu, 
alebo spovedával do neskorej 
noci. Ako misionár sa zameral 
najmä na školstvo, pretože v tej-
to oblasti to bola jediná možnosť 
ako pomôcť deťom z  chudob-
ných rodín k lepšiemu vzdelaniu. 
Vďaka vedomostiam a zručnos-
tiam sa mohli lepšie zaradiť do 
spoločnosti a takto vyjsť z biedy, 
v  ktorej vyrastali. Osobitne sa 
taktiež venoval výchove nových 
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povolaní. Do tejto formácie in-
vestoval veľkú časť svojich síl. 
Jeho motiváciou pre dôraz na 
výchovu nových povolaní bola 
myšlienka, ktorá sa zrodila v bo-
lesti koncentračných táborov, 
kde bol svedkom smrti mnohých 
kňazov a klerikov. 

Po čase bol páter Marián pre-
ložený do farnosti Nepoškvrne-
ného Srdca Panny Márie v Puri. 
Mesto Puri je veľmi významným 
centrom pre hinduistov. Aj dnes 
sem dennodenne prichádza pri-
bližne 10 000 pútnikov. Páter 
Marián sa nesnažil hinduistov za 
každú cenu obrátiť na katolícku 
vieru. Naplno však žil život, kto-
rý bol pre ostatných znamením 
života podľa evanjelia. Zame-
ral sa na prácu s malomocnými, 
teda na prácu s ľuďmi, o ktorých 
nemal nikto záujem. Vpred ho 
poháňala myšlienka neustálej 
prítomnosti Krista v  spoločen-
stve odvrhnutých a pre spoloč-

nosť nevyhovujúcich ľudí. Spolu 
s rehoľnými sestrami pravidelne 
navštevoval kolónie malomoc-
ných. A zriadili ambulanciu, aby 
mohla byť aj tým najbiednej-
ším poskytnutá dobrá lekárska 
pomoc. Pre deti pochádzajúce 
z  malomocných rodín založil 
školu Beatrix s kapacitou okolo 
750 žiakov. Týmto deťom dovte-
dy nemohlo byť poskytnuté žiad-
ne vzdelanie, pretože nesmeli 
chodiť do školy s deťmi, ktorých 
rodinný príslušníci neboli na-
kazení. Nerobili sa rozdiely me-
dzi kresťanskými a  hinduistic-
kými deťmi, všetci sa učili spolu. 
Pre najchudobnejších postavil 
v meste kuchyňu, aby sa mali kde 
najesť a  taktiež im postavil vo-
dovod. Malomocným ponúkal 
možnosť zarobiť si na živobytie 
pre nich primeraným spôsobom 
a tým, ktorí už neboli schopní 
pracovať, zháňal jedlo osobitne, 
aby nik nemusel hladovať. Jeho 

Jeho moti-
váciou pre 
dôraz na 
výchovu 
nových po-
volaní bola 
myšlienka, 
ktorá sa zro-
dila v bolesti 
koncentrač-
ných tábo-
rov, kde bol 
svedkom 
smrti mno-
hých kňazov 
a klerikov.

• xyxyxyxyxy

snom bolo postaviť pastoračné 
centrum, ktoré by bolo miestom 
pokoja a  modlitby. To sa po-
darilo len 3 mesiace pred jeho 
smrťou 21. januára 2006, keď sa 
konala posviacka a otvorenie no-
vého pastoračného centra.

Vďaka zásluhám bol v  roku 
2002 nominovaný na Nobelo-
vu cenu mieru. Všetci, ktorí 
ho poznajú, si na neho spomí-
najú ako na svätca alebo ako na 

„chodiacu dobrotu“. Každého 
oslovil vďaka Kristovi, ktorého 
hlásal svojím životom a prístu-
pom k úplne všetkým ľuďom bez 
rozdielu. Ako horlivý misionár 
viedol dialóg s členmi rôznych 
cirkví, spoločenstiev a  k  všet-
kým sa správal ako k  bratom 
a sestrám. Jeho životným mot-
tom bolo: „Nie je ťažké byť dob-
rým – je potrebné iba chcieť.“ 
Dnes prebieha príprava na pro-
ces blahorečenia pátra Mariána 
Żelazeka SVD.  •
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Slovenská mučeníčka
Veronika Theresia 
Rácková, SSpS
Paula Rácková – Mrázová
Kniha je spomienkou na jej 
život a dielo, ktoré je čarov-
né svojou pestrosťou, cie-
ľavedomou odvahou, no 
i osobnou pokorou, ochotou 
orientovať svoje schopnosti 
na pomoc trpiacim. Liečiť 
ich fyzicky, ale i slovom Bo-
žím optimisticky a radostne.
134 strán, cena: 5,00 EUR 

Zlé dievčatá z Biblie
Liz Curtisová Higgsová
Liz Curtisová Higgsová je 
špecialistka na ženy z Biblie. 
Najprv nám priblíži biblické 
ženy moderným príbehom 
zo súčasnosti a potom nám 
pomôže vybrať si z biblické-
ho príbehu maximum pre 
náš život. Liz je skvelá a vtip-
ná rozprávačka, ktorá vás ur-
čite nebude nudiť.
272 strán, cena: 9,90 EUR

Páter Gejza Viktor
Holobradý SVD
Z Maduníc až do Manily
Štefan a Ľubomír Vidlička
Predstavte si človeka, kto-
rý v mladom veku odíde na 
ďaleké Filipíny a za celý život 
služby nemá ani raz dovo-
lenku. Nielen tým je fascinu-
júci muž, misionár, o ktorom 
rozpráva nová životopisná 
kniha z vydavateľstva Spo-
ločnosti Božieho Slova. 
224 strán, cena: 14,00 EUR

Ester – Kráľovná Perzie
biblický román
Tommy Tenney, 
Mark Andrew Olse
Nechajte sa stiahnuť strhu-
júcim biblickým príbehom 
z čias exilu židovského náro-
da. Dramatický dej románu 
začína osirotením židovky 
Ester, ktorej celá rodina bola 
vyvraždená.
360 strán, cena: 9,00 EUR

Z temnôt do svetla
Marino Restrepo
Kniha, ktorú budete čítať je 
výsledkom života naplnené-
ho drámou, mystikou a zá-
žitkami, ktoré sa môžu tým, 
čo sú ďaleko od Boha zdať 
plné protirečenia. Objavíte 
život zapletený do najzávaž-
nejších omylov a nebezpe-
čenstiev, ktoré sú výsledkom 
existencie bez duchovného 
poznania.
144 strán, cena: 6,00 EUR

Nasledovanie Márie
Tomáš Kempenský
Skvostné dielo Tomáša 
Kempenského o úlohe Pan-
ny Márie v duchovnom živo-
te, zoradené do štyroch kníh 
v  štýle svetoznámeho Na-
sledovania Krista. Pomôže 
nám lepšie porozumieť Má-
riinmu materstvu vo vzťahu 
k nám aj v neoddeliteľnom 
vzťahu ku Kristovi. 
205 strán, cena: 5,90 EUR

Príbeh mojej duše
Svätá Terézia z Lisieux
„Cítim, že čoskoro odídem na 
odpočinok... No cítim najmä 
to, že moje poslanie sa práve 
začína, moje poslanie učiť mi-
lovať Pána Boha, tak ako ho ja 
milujem, venovať moju malú 
cestu dušiam. Ak Pán Boh vy-
slyší moje želania, svoje Nebo 
budem prežívať na zemi až 
do konca sveta. Áno, chcem 
prežívať svoje Nebo tak, že 
budem konať dobro na zemi. 
Nie je to nemožné, pretože aj 
v  lone blaženého nazerania 
bdejú nad nami anjeli.“
CD-ROM – MP3, cena: 9,90 EUR

Anjeli a svätí
Scott Hahn
Scott Hahn pokračuje vo 
svojom objavovaní a odhaľo-
vaní Katolíckej cirkvi. V tejto 
knihe sa venuje jej nebeskej 
tvári – anjelom a  svätým. 
Jasné biblické argumen-
ty a  teologická hĺbka spra-
covávanej témy je v  prvej 
časti podaná jazykom prí-
stupným každému, kto chce 
Cirkev, najmä tú oslávenú, 
lepšie poznať. 
176 strán, cena: 7,00 EUR
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Rozprávaj mi o Eucharistii
Anna Peiretti, Bruno Ferrero
Ľudia odjakživa vyhľadávali 
dobré jedlá a pochodili celý 
svet, aby objavili tie najlep-
šie chute. Niektoré jedlá nám 
utkvejú v pamäti. Ježiš rád 
jedával s ľuďmi, a aby navždy 
zostal so svojimi, stal sa po-
krmom.
52 strán, cena: 6,50 EUR

Hranice
Henry Cloud, John Townsed
Biblický pohľad na hranice: 
čo hranice sú, čo chránia, ako 
sa vytvárajú, ako sú narušo-
vané, ako ich opraviť a ako 
ich využívať. Pomôže stanoviť 
či napraviť hranice vo vzťahu 
k našim blízkym – k rodine, 
partnerovi, deťom, v práci, ale 
aj k sebe samému a k Bohu.
352 strán, cena: 9,90 EUR

DVD - Svätý Ignác z Loyoly
Vojak • Hriešnik • Svätec
Film prináša veľmi ľud-
ský pohľad na svätého Ig-
náca z Loyoly - zakladate-
ľa jezuitov, prezývaného aj 
„svätcom druhej šance“. Je 
prenikavým a  napínavým 
príbehom skutočného muža, 
vojaka, opakovane hľadiace-
ho smrti do očí. 
cena: 8,60 EUR

Svetielko
Dcéry Márie Pomocnice (ed.)
Detská obrázková modliteb-
ná knižka. Obsahuje mod-
litby, básne, piesne pre naj-
menších.
216 strán, cena: 2,70 EUR

Krabička na ruženec
cena: 0,80 EUR

Ruženec srdiečkový
Farby: modrá, biela, červe-
ná, ružová, tmavomodrá, 
priehľadná
cena: 2,60 EUR

Zázraky Pátra Pia
Renzo Allegri
Taliansky novinár sa podu-
jal nezaujato zozbierať sve-
dectvá o  nadprirodzených 
javoch, čo sprevádzali ži-
vot charizmatického mní-
cha, ktorý priťahoval do za-
padnutého juhotalianskeho 
mestečka tisíce pútnikov. 
344 strán, cena: 13,90 EUR

Litánie na rozličné príležitosti
Gabriel Varga
Litánie v tejto knihe sú roz-
delené do tematických čas-
tí:  modlitby k  Najsvätejšej 
Trojici; litánie k Panne Má-
rii; modlitby k ostatným svä-
tým; litánie za ťažko chorého 
a za zomrelých.
168 strán, cena: 1,90 EUR
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Po promóciách v  Prahe som 
nastúpila do zamestnania ako 
mladá lekárka v Bánovciach 
nad Bebravou, no čakala som 

i na noviciát. Myslela som, že ho bu-
dem čoskoro robiť tak, ako iné rehoľ-
né sestry. Bolo mi však oznámené, že 
by som mohla robiť ich formáciu aj 
v zahraničí, len by som musela navždy 
opustiť Slovensko. V období socializmu 
totiž nebola možnosť vrátiť sa beztrest-
ne späť do vlasti, emigrácia bola vtedy 
trestným činom. Tak som mala rok na 
rozmýšľanie. Určite však Duch Svätý 
pôsobil na moje myslenie, a tak som 
vedela, že budem nešťastná, ak tento 
krok neurobím. Rozhodla som sa odísť.

Do poslednej chvíle som však ne-
vedela, či sa mi podarí ísť ako turist-
ka. Prihlásila som sa na výlet s cestov-

nou kanceláriou ČEDOK a  dostala 
som povolenie zúčastniť sa zájazdu 
do Ríma s neznámou skupinou záu-
jemcov. Bolo to presne pred 30-timi 
rokmi. Najťažšie bolo povedať mojim 
rodičom a súrodencom pravdu, že sa 
nechcem vrátiť. Nikto cudzí to však, 
samozrejme, nesmel vedieť. Moji ro-
dičia plakali, svojho otca som videla 
plakať prvýkrát. Mama tiež poveda-
la: „Vierka, ako nám to môžeš urobiť? 
Nemáme nič proti tomu, aby si bola 
sestrou, ale odísť navždy?“ Pre mňa to 
bolo tiež ťažké, lebo právne som ešte 
ku kongregácii nepatrila. Lenže moja 
vnútorná sila bola taká mocná, že som 
sa volaniu nedokázala ubrániť.

Keď som nastúpila v Nových Zám-
koch do vlaku, myslela som, že mi 
srdce krváca a praskne mi od žiaľu. 

S bôľom v duši som z Prahy odišla s tu-
ristickou skupinou do Talianska. Bolo 
to v roku 1984, išli sme cez Nemecko, 
Francúzsko, Monte Carlo a Monako do 
Ríma. Obávala som sa, že nám vedú-
ci zájazdu nevrátia pasy, ale nakoniec 
nám ich v Ríme rozdali. V mojej skupi-
ne boli istí páni, ktorí nás stále pozoro-
vali a jedna moja rovesníčka ma nikdy 
nikde neopúšťala. Dokonca som bola 
s ňou aj ubytovaná. Nebola som si istá, 
že nie je tiež nejaký špiceľ. Nechcela 
som veriť nikomu. Keď sa ma spýtala, 
nad čím rozmýšľam, povedala som, že 
sa modlím ruženec. Veď modlitbu mi 
nikto nemôže zakázať. 

Správala sa dôverne, ale bola som 
veľmi opatrná, vedela som, že nemô-
žem nikomu veriť. Raz večer mi zača-
la rozprávať svoj príbeh, ako chce utie-
cť od skupiny, aby sa so snúbencom 
z Ruska mohla stretnúť v Benátkach, 
že spolu odídu do Nemecka. Myslela 
som, že je to pasca pre mňa, preto som 
jej nedôverovala. Počúvala som ju s po-
chopením a prísľubom, že sa budem 

Na svetelnej  
(životnej) križovatke

 Text spracoval: Lukáš Hanusek SVD 

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

Predplatné na rok 2018 je 12 eur 

Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

Serafína Švecová – Kmeťovo 100,-EUR • Ruženčiarky – Riš-
ňovce 60,-EUR • Veriaci z Turia 115,-EUR • Odberatelia Posla 
z Popudinských Močidľan 300,-EUR • Bohuznámy Ludrová 
50,-EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N  40,-EUR • 
Čitatelia Hlasov Úľany nad Žitavou 112,-EUR • Dobrodinci 
z Čajkova 35,-EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,-EUR 
• Deviatnik k sv. Jozefovi  Petrova Ves 50,-EUR • Ružencové 
bratstvo Hrnčiarovce nad Parnou 50,-EUR • Odberatelia Hla-
sov Rajecká Lesná 40,-EUR • Bohuznáma rodina Lukáčovce 
pri Nitre 74,-EUR • Ružencové spoločenstvo – Mojzesovo 
30,-EUR • Mária Krhútová Topoľčany 30,-EUR • Helena Ma-
ščáková Rozhanovce 10,-EUR • Alžbeta Finková Rozhanovce 
10,-EUR • Mária Chlebašková Zemplínska Teplica 10,-EUR 
• Jozef Ivanecký Zemplínska Teplica 30,-EUR • Bohuznámy 
Zemplínska Teplica 20,-EUR • Odberatelia Hlasov Ivanka pri 
Dunaji 162,-EUR • Čitatelia Hlasov Melek 200,-EUR • Čitatelia 
Hlasov Úľany nad Žitavou 130,-EUR • Odberatelia Hlasov Veľké 
Uherce 70,-EUR • Odberatelia Hlasov Valaská Belá 120,-EUR 
• Dobrodinci Brodno 63,-EUR • Misijné združenie DS Veľký 
Krtíš 50,-EUR • Ružencové spoločenstvo Madunice  100,-EUR 
• Odberatelia Hlasov Ruskovce 50,-EUR • Z deviatnika „Kto dá 
prístrešie sv.rodine“ Biňovce 80,-EUR • Odberatelia Hlasov 
a Posla Hontianske Nemce 40,-EUR • Odberatelia Hlasov 
a Posla  Zuberec 150,-EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky 
n.N 20,-EUR • Odberatelia Hlasov Žilina 40,-EUR • Bohuznáma 
Veľké Chlievany 50,-EUR • Veriaci farnosti Nedožery - Brezany 
a filiálok Pravenec a Poluvsie 404,-EUR • Ružencové bratstvo 
Terchová 150,-EUR • Ctitelia sv. Rodiny Osikov 50,-EUR • 
Odberatelia Hlasov Sedliacka Dubová 170,-EUR • Ruža sv. 
Faustíny Mútne 60,-EUR • Ružencové spoločenstvo z Ra-
dole 40,-EUR • Ružencové spoločenstvo Šuňava 310,-EUR 
• Farníci Močenok 85,-EUR • Odberatelia Hlasov Oravská 
Jasenica 220,-EUR • Odberatelia časopisov Hlasy a Posol 
Rybany 20,-EUR • Veriaci Bojničky 40,-EUR • Odberatelia 
hlasov Žabokreky n.N 20,-EUR • Ruža č. 17 Trenčín 50,-EUR • 
Ružencové spoločenstvo Krížová Ves 300,-EUR • Odberatelia 
Hlasov Udavské 160,-EUR • Ružencové bratstvo Hrnčiarovce 
nad Parnou 100,-EUR • Bohuznáma z Ludaníc 20,-EUR • Bo-
huznáma rodina – Melek 100,-EUR • A. Guzmická- Mojmírovce 
20,-EUR • p. Sýkorová – Šúrovce 10,-EUR • Odberatelia Hlasov 
Svrčinovec 60,-EUR • Ružencový spolok Nemšová 75,-EUR • 
Odberatelia Hlasov Bzenica 30,-EUR • Odberatelia Hlasov 
Horný Vadičov 50,-EUR • Misijné združenie Ducha Sv. Skalité 
120,-EUR • Odberatelia časopisov Spišská Stará Ves 50,-EUR 
• Odberatelia Hlasov Cífer 70,-EUR • Kolektív lásky Liptovská 
Teplička 455,-EUR • Bohuznáma Lovce 30,-EUR • 

Úryvok z novej knihy 
Slovenská mučeníčka  
Veronika Theresia 
Rácková SSpS

za ňu modliť, ale nepovedala som jej 
o svojom osobnom zámere, nechcela 
som stratiť šancu odpútať sa od sku-
piny. Až na svetelnej križovatke som 
sa rozhodla, že sa jej zbavím. Napadlo 
mi, že si čosi urobím s pančuchou vo 
vysokých topánkach. Keď na semafo-
re naskočila pre chodcov zelená, všet-
ci sa pohli, autá tiež hučali štartova-
cou rýchlosťou, len ja som tam zostala 
na moment stáť v predklone. Keď som 
zdvihla hlavu, na nikoho z ponáhľajú-
cich sa ľudí som nehľadela, iba som sa 
rozbehla opačným smerom, aby som 
nastúpila do taxíka pri ceste. Šoférovi 
som strčila do ruky adresu napísanú 
v taliančine a ani potom som sa neod-
vážila pozrieť, či ma niekto nesleduje. 
Nechcela som sa dostať do väzenia ako 
utečenec. Nebola som si istá ničím, až 
kým som sa bezpečne nedostala taxí-
kom na naše generálne centrum, kde 
už o mojom príchode vedeli. Z budo-
vy som však nesmela vychádzať, pre-
tože ma hľadala polícia ako stratenú 
turistku.  •

41HLASY Z DOMOVA A MISIÍJÚL – AUGUST 2018

NAŠI DOBRODINCI

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“

OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA ● MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO A FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ ● ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE ● CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.

www.terchova.sk www.terchova.fara.sk

TERCHOVÁ 3. – 5. júl 2018
TERCHOVÁ 3. – 5. júl 2018

BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA • MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ
FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ • ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE • CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.

CYRILOMETODSKÉ DNI
XXIX. ročník
TERCHOVÁ 3. – 5. júl 2018

Podujatie je venované 10. výročiu vzniku Žilinskej diecézy, 
ktorej patrónmi sú svätí Cyril a Metod
www.terchova.sk   •   www.terchova.fara.sk


