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Keď si v júni uctievame Najsvätejšie Srd-
ce Ježišovo, nemyslíme len na nábožný 
prejav úcty, ale na cieľ svojej viery. „Urob 
naše srdcia podobnými Tvojmu Srdcu.“ 

To je ústredná myšlienka a modlitba, ktorá zahŕňa 
všetky litániové zvolania v nádeji, že i my máme 
šancu, s Božou pomocou, zmeniť svoje hriechom 
zranené životy na kvapku životom prekypujúcej 
krvi, prechádzajúcej Božím Srdcom.

Na konci 80. rokov vypustil jeden známy ruský 
roker kórejského pôvodu Viktor Coi pieseň s ná-
zvom „Peremen“ (Zmeny), kde text refrénu po-
kračuje slovami: „...sú potrebné našim srdciam, 
sú potrebné našim očiam.“ A hoci autor očakával 
zmeny politického rázu, v skutočnosti takéto oča-
kávania by mali charakterizovať život hociktorého 
kresťana. Pričom zmeny neprichádzajú zvonka, ale 
zvnútra. Zvonka prichádza impulz – Božia milosť, 
ktorej nie je ľahostajný ani jeden ľudský príbeh.

Ako vyzerá naše srdce, bez ohľadu na všetky 
vonkajšie faktory a vplyvy? Z biblickej perspektívy 
si uvedomujeme, že srdce je vždy obrazom duše, 
ktorá bola stvorená na obraz Boží. Naše srdce je 
teda posvätným miestom, ktoré by malo byť na-
plnené samým Bohom a jeho darmi, uschopňujú-
cimi nás na mnohé dobré diela. Žiaľ, tá istá biblic-
ká perspektíva nám odhaľuje skutočnosť hriechu, 
ktorý si človek vyvolil ako hlúpu alternatívu cesty 
bez Boha. Srdce tak už nie je výslovným miestom 
Božieho príbytku, ale sa znova a znova stáva maš-
taľou, kde sa nádhera foriem Božej stavby premie-
šava so zápachom a špinou hriechu. No čo je po-
tešujúce, a nádeje plné, že hriech nikdy nedostal 
možnosť zničiť to, čo Boh stvoril, a On sám je vždy 
pripravený vstúpiť na poškvrnenú pôdu, aby ju 
mohol znova očistiť a posvätiť. Stačí jedno dovo-
lenie, prosba človeka, a poriadok sa znovuzrodí.

V čom sú potrebné zmeny v našich srdciach 
vo všeobecnosti? Myslím, že v prvom rade je to 

sebaľútosť. U mnohých úprimne veriacich kres-
ťanov je snaha v evanjeliovom duchu pozerať sa 
na seba ako na úbožiakov, ktorých treba ľutovať, 
veď sami sú tak neschopní, že nemôžu nič urobiť, 
len čakať, že Božia milosť spraví všetko za nich. 
Nejde o pokoru, ku ktorej pozýva evanjelium, 
a pravdepodobne ktorá je hlavným cieľom po-
dobnej sebaľútosti. 

Ide o pýchu v nešťastí, ktorá má ospravedlniť 
lenivosť človeka meniť sa, spoliehajúc sa jedine 
na Božie milosrdenstvo. No ak už prostonárod-
né porekadlo hovorí „pomôž si človeče, aj Pán 
Boh ti pomôže“, tým viac živá viera a Božia milosť 
ženú človeka k snahe obrátiť sa. Koniec-koncov 
sebaľútosť nie je len znakom ľudskej lenivosti, ale 
aj neúctou k Bohu, ktorého dary si nevšímame, 
alebo nevážime.

Jedna krajnosť vyzýva druhú krajnosť, a  tak 
i  falošne skromné srdce sa môže rýchlo zme-
niť v kamenné, či už u samotného človeka, ale-
bo u druhého, pre ktorého je podobné správanie 
pohoršením. Zdá sa, akoby kamenných sŕdc bolo 
v dnešnej spoločnosti priveľa. No skôr si myslím, 
že je to len vonkajší pohľad. Väčšina z podobných 
prípadov sú ľudia milujúci, žijúci však v strachu, 
aby ich alebo ich blízkych nikto nezranil. Preto 
budujú obrovské steny prísnych pohľadov, neko-
munikatívnosti, agresie. Je jasné, že takéto sprá-
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vanie je v úplnom protiklade k evanjeliovému prikázaniu 
lásky, ktorá rozdávaním rastie, rovnako ako radosť. Člove-
ku nikdy nebude stačiť úzky okruh ľudí, aby sa naučil mi-
lovať ich, a nie seba. Kým si chráni svoje teritórium a blíz-
kych ľudí v ňom, chráni seba. Ak sa naučí v dôvere prijímať 
aj druhých, možno neraz dovolí prebodnúť svoje srdce ne-
hodným ľuďom, no len tak ako z Kristovho boku aj z neho 
vyjdú najhlbšie čnosti. 

Ľudské srdce potrebuje byť neustále otvorené. Z jednej 
strany ono ostáva stále nádobou, ktorú treba naplniť. Časť 
sme schopní urobiť sami, časť očakávame od blízkych a os-
tatok od Boha. Sme vlastne také isté nádoby, v ktorých Ježiš 
premenil vodu na víno. V skutočnosti navonok jednoduché 
džbány s obyčajnou vodou, ktorá sa tam však sama nenabe-
rie. Boh ako majster nádoby vytvoril, a my ich napĺňame, 
hoci niekedy aj vylievame, spoločne s bratmi a sestrami, sta-
rajúc sa, aby voda bola čerstvá, oživujúca. Preto je vlastne 
potrebné navzájom sa obdarúvať talentami, pomocou, aby 
náš dar neskysol nehybne v lakomom džbáne. Boh takúto 
osnovu s radosťou premení na niečo vznešenejšie, na víno, 
ktoré je súčasťou sviatočných udalostí, osláv, kde si spoločne 
môžeme užiť plodov práce našich rúk a všetkých ostatných 
fyzických i duchovných úsilí.

Božské Srdce je otvorené pre všetkých, ktorí hľadajú úte-
chu. Keď ju v ňom nájdu, majú ju odniesť a podeliť sa s tými, 
ktorí nepoznajú podobnú cestu a milosrdného Spasiteľa. 
Buďme vždy tými kuriérmi, ktorí zanesú Kristov pokoj v roz-
bujnené, znepokojené alebo smutné srdcia.  •
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Milí misijní
priatelia!

Srdce je pre náš život veľmi dôležitým 
orgánom. Pracuje bez prestávky. Je obdi-
vuhodné, ako dokáže srdce pracovať. Aj 
iné srdce bije pre nás bez prestávky, a je 
to srdce Ježiša Krista. Jún je mesiac Bož-

ského Srdca. Sme pozvaní k tomu, aby sme si uvedomili lásku 
Božského Srdca Ježišovho, ale aj šírili jeho úctu ďalej. Vďaka po-
slušnosti Margity Márie Alacoque, ktorá z príkazu predstave-
ných zapisovala všetky Ježišove slová, sa nám posolstvo o jeho 
Najsvätejšom Srdci zachovalo v plnosti. V jeho ľudskom, teles-
nom srdci, ktoré pociťovalo bolesť aj radosť, prebývala zároveň 
plnosť božstva. Toto srdce horí láskou k ľuďom a chce nás pri-
tiahnuť k sebe, aby sme ho milovali, zasvätili sa mu a konali za-
dosťučinenie, pretože veľa ľudí je stále ľahostajných voči Božej 
láske, čím škodia predovšetkým sami sebe. Iba v Ježišovi totiž 
nájdeme spásu aj svoju ľudskosť – v tomto sa má prejaviť Božie 
kráľovstvo v nás. Ježiš potrebuje tých, ktorí budú uctievať jeho 
Srdce; nepotrebuje ich pre seba, ale pre dobro celého ľudstva. 
Preto prosí, aby sa našli takí, ktorí sa mu zasvätia, budú šíriť úctu 
k jeho Srdcu a Božiu slávu a budú konať zadosťučinenie za ne-
vďačnosť, s akou sa stretáva jeho láska. Všetkým, ktorí svojím 
srdcom odpovedia na výzvu Božského Srdca, pripravil Ježiš 
osobitné dary, ktoré predpovedal prostredníctvom Margity:
„Dám im všetky milosti, potrebné ich stavu.
Vnesiem pokoj do ich rodín.
Poteším ich v trápeniach.
Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote 
a najmä v hodine smrti.
Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milostí.
Vlažné duše sa stanú horlivými.
Horlivé duše rýchlo dosiahnu vysokú dokonalosť.
Požehnám tie domy, kde bude vystavený a uctievaný 
obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
Kňazom dám dar, že obrátia aj najzatvrdnutejšie srdcia.
Mená tých, ktorí budú šíriť túto úctu, budú zapísané 
v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.“
Nech nás úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu posilní v na-
šej viere. 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 2. júna, za horliteľov 4. júna 2018.

Šéfredaktor

▲  V Cannes uviedli film režiséra  
Wima Wendersa s pápežom Františkom

Na 71. ročníku filmového festivalu v  Cannes 
13. mája uviedli dokumentárny film nemeckého 
režiséra Wima Wendersa s titulom „Muž, čo drží 
slovo“ (A Man of His Word). Hlavnou postavou 
filmu zaradeného do nesúťažnej festivalovej pre-
hliadky je pápež František. 
Pápež sa prihovára priamo divákovi, diskutujúc 
o ekológii, migrácii, konzumizme či sociálnej spra-
vodlivosti. Film pripravila produkčná spoločnosť 
Focus Features v koprodukcii s Vatican Media a ďal-
šími piatimi partnermi.
Režisér Wim Wenders, známy svojou legendár-
nou snímkou Nebo nad Berlínom, ale aj početný-
mi dokumentárnymi projektmi, o svojom novom 
filme povedal, že je určený „pre každý typ divá-
ka, tak ako je univerzálne aj pápežovo posolstvo“. 
Spolu s hudbou od Laurenta Petitganda vo filme 
zaznieva aj sprievodné slovo s hlasmi speváčky 
Patti Smith a samotného režiséra. Film „Muž, čo 
drží slovo“ (A Man of His Word) uvedú od piatku 
18. mája v USA. •

2 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ JÚN 2018

EDITORIÁL



SPEKTRUM

▪  Svätý Otec František reagoval na atentáty  
proti kresťanom v Indonézii

Pápež František reagoval na atentáty proti kresťanom v Indonézii. Urobil 
tak 13. mája po spoločnej nedeľnej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná.  
„Drahí bratia a sestry, som osobitne nablízku drahému ľudu Indonézie, 
zvlášť kresťanským komunitám v meste Surabaya, surovo zasiahnutých 
ťažkým útokom proti bohoslužobným miestam. Modlím sa za všetky obe-
te a ich blízkych. Spoločne vzývajme Boha pokoja, aby dal utíchnuť týmto 
násilným činom a aby v srdciach všetkých dostali miesto nie city nenávisti 
a násilia, ale zmierenia a bratstva.“ Pápež František po týchto slovách vyzval 
zhromaždenie k tichej modlitbe. Bombový masaker bol namierený proti 
trom kresťanským kostolom v meste Surabaya v Indonézii. Zahynulo pri 
ňom najmenej 11 obetí a okolo 40 bolo zranených. •

▲  Kysučania si pripomenuli 
návštevu sv. Matky Terezy 
spred 28 rokov

Od návštevy Matky Terezy 
v Čadci uplynulo 14. mája – 28 
rokov. Pozdravila vtedy tisícky 
ľudí, ktorí si nenechali ujsť príle-
žitosť osobne vidieť ženu, ktorá 
celý život venovala tým najbied-
nejším. 
V  tomto meste nechala vtedy 
štyri misionárky, ktoré mali na 
Kysuciach pokračovať v jej prá-
ci. Informoval o tom týždenník 
My Kysuce. 
„Mojou túžbou bolo zriadiť útu-
lok vo vašej krajine už dávnejšie, 
ale neumožnili mi to. V  tomto 
roku (1990) ma o to písomne po-
prosil nitriansky biskup Mons. J. 
Ch. Korec. Hneď som súhlasila. 
Biskup Korec rozhodol, že útulok 
bude v Čadci na Kysuciach. Som 
šťastná, že sa mi splnila moja 
veľká túžba,“ povedala pri svojej 
návšteve. 
Z  Kysúc odišla pomáhať tým, 
ktorí ju najviac potrebovali. Zdô-
raznila, že ľudia dneška hladujú 
po láske, po chápavej láske, ktorá 
je jedinou odpoveďou na osame-
losť a horkú chudobu. •

▲  Výťažok z predaja pápežovho 
Lamborghini pomôže kresťanom 
v Iraku

Exkluzívny automobil Lamborghini, 
ktorý pápež František dostal do daru 
od talianskej automobilky v novem-
bri minulého roku, bol na jeho žiadosť 
vydražený. Výťažok vo výške 715 tisíc 
eur pôjde na charitatívne účely. Biely 
športový model Lamborghini Hura-
cán, ktorý Svätý Otec vlastnoručne 
podpísal, bol vydražený aukčným do-
mom Sotheby´s v Monaku.
Časť spomínaného výťažku bude 
venovaná pápežskej nadácii ACN 
– Pomoc Cirkvi v núdzi na pomoc 
irackým kresťanom pri návrate do 
ich domovov na Ninivskej planine 
po tom, ako boli vyhnaní terorista-
mi. Ako uvádza talianska agentúra 
ANSA, ďalšia časť výťažku pôjde Ko-
munite pápeža Jána XXIII., konkrétne 
jej projektom na pomoc ženám, ktoré 
sa stali obeťami obchodovania s ľuď-
mi a nútenej prostitúcie. •

▲  Severnú Kóreu navštívila 
ekumenická delegácia 
Svetovej rady cirkví

Severnú Kóreu navštívili čelní 
predstavitelia Svetovej rady cirkví 
a  Svetovej jednoty reformova-
ných cirkví. Na pozvanie Kórej-
skej kresťanskej federácie zo Se-
vernej Kórey navštívili v dňoch 3. 
– 7. mája hlavné mesto Pchjon-
gjang. 
Šesťčlenná delegácia na čele s ge-
nerálnym sekretárom Svetovej 
rady cirkví Olavom Fykse Tvei-
tom a s generálnym sekretárom 
Svetovej jednoty reformovaných 
cirkví Chrisom Fergusonom 
sa počas štyroch dní stretla aj 
s  predsedom Prezídia Najvyš-
šieho ľudového zhromaždenia 
Kórejskej ľudovej republiky Kim 
Yong Namom a s vedúcim Ná-
rodného inštitútu pre zjednote-
nie Ri Jong Hyokom. •
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Občas sa stane, že sa rozhod-
neme na chvíľu sa stiahnuť 
z frekventovaného a napl-
no nás zamestnávajúceho 

„pobrežia“ a že odídeme do ústrania. 
Tak ako apoštoli spolu s Ježišom vy-
plávali na jazero, aby sa načas vzdialili 
od ľudí, ktorí ich naplno zamestnávali. 
A my teda vyplávame na hladinu. Hoci 
predpovede počasia sú dobré, predsa sa 
môže stať, že zrazu sa nad nami spus-
tí zúrivá búrka. Nakoľko toto naše vy-
plávanie na more nie je skutočná cesta, 
ale skôr symbolická, vnútorná, potom 
aj táto búrka sa odohrá nie navonok, 
ale v našom vnútri. V symbolickej reči 
snov voda je symbolom podvedomých 
častí našej mysle. Hĺbka mora je vyjad-
rením hĺbky našej mysle. 

Príjemnosť vzdialenia
Vzdialenie sa od ľudí a davu je príjemné. 
Dokonca je dobré, keď sa občas na nie-
koľko dní vzdialime aj od práce, ktorá 
je čisto duchovná, alebo dokonca aj od 
vlastnej rodiny. Je príjemné pomyslieť si, 
že budeme mať niekoľko dní voľných od 
tlakov, pracovných povinností, telefoná-
tov, zvoncov pri dverách či svojich pra-
videlných povinností. Je nádherné odísť 
na čas do raja nevinnosti, kde vzduch 
nie je ešte znečistený, kde sa podáva len 
neporušené a nekontaminované jedlo 
a kde je možné konečne sa ponoriť do 
hlbokého a dlhého spánku. 

Zmena počasia
Lenže, čo sa nestane. Po dvoch či troch 
dňoch strávených mimo pobrežia po-
časie sa začne dramaticky meniť. Pocit 

príjemnosti a pokoja zrazu ustúpi, lebo 
sa takmer z ničoho nič rozpútala búrka. 
Táto búrka sa nachádza v našom vnút-
ri. Možno, že jej príčinou bol práve hl-
boký spánok. Hlbšie časti našej mysle, 
ktoré v bežnom zhone života nemajú 
nikdy šance sa vynoriť na svetlo vo svo-
jej plnej kráse, sa náhle vynoria teraz. 
A keď sa naša hĺbka rozvíri, obyčajne 
je to vždy ako tornádo. 

Čo sú to za veci, ktoré sa začnú v nás 
vrtieť? Zosnulý kňaz-spisovateľ Henri 
Nouwen, ktorý sám prežil veľmi hek-
tický život, strávil jedno leto v istom 
trapistickom kláštore. Boli to pre neho, 
ako sám hovorí, veľmi provokujúce 
chvíle. Píše: „Prvá vec, ktorú objaví-
me, keď sme v samote, je náš nepokoj, 
tlak angažovať sa, kompulzivita (nut-
kavosť), vnútorný tlak reagovať a ko-
nať rýchlo, túžba urobiť nejakú dieru 
do sveta a mať vplyv.“ Snáď poznáme 
seba samých, akí sme, keď sme zaodetí 
do rúcha povinností. Lenže odober zo 
seba svoju užitočnosť a čo ti zostane? 
Kto vlastne som? Občas badáme u ľudí 
neschopnosť byť na istý čas v kľude. 

Opustiť pobrežie zamestnanosti
Keď opustíme pobrežie zamestnanosti, 
kde veľmi presne vieme, čo máme robiť, 
spustíme plavbu do hĺbky v snahe o náj-
denie či pristátie na druhej strane. Dru-
há strana, to je náš nedostupný život, 
naše nezodpovedané nádeje, naše ne-
naplnené schopnosti (potenciál). Roz-
čerenie z hĺbky vynesie na povrch vlny 
frustrácií v našej službe, desivý pocit 
osobnej nedostatočnosti, úbohosť náš-
ho duchovného a modlitebného života. 

Niekedy tento nepokoj prichádza z ná-
hle prepuknutého pocitu vnútorného 
zranenia alebo hnevu z toho, že a ako 
sme boli nepochopení alebo zle pocho-
pení, že mnohé naše aktivity a služby 
ľudia prijímali ako samozrejmosť, ako 
nás iní zneužívali alebo s nami zachá-
dzali nespravodlivo a neférovo. 

Príbeh o búrke z Markovho evan-
jelia, to je kombinácia víchrice a vet-
rov ... vetra a vody. Nie je toto všet-
ko kombinácia biblických symbolov 
naznačujúcich Ducha Svätého, keď je 
v činnosti? V Knihe Genezis vietor vial 
ponad vody pred tým, než sa z chaosu 
stalo stvorenie. V Knihe Exodus sil-
ný východný vietor spôsobil, že vody 
Červeného mora sa stiahli a Mojžiš 
mohol prejsť aj s putujúcim ľudom na 
jeho druhú stranu na ceste z otroctva 
za slobodou. V Jánovom evanjeliu Je-
žiš hovorí Nikodémovi, že je nutné pre 
človeka, aby sa znova narodil z vody 
v  kombinácii vody a  Božieho vetra 
(Ducha Svätého). 

Búrka vo vnútri
 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Martin Štefanec SVD
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V Peru manifestovalo  
na pochode za život  
osemstotisíc účastníkov

5. mája sa konal v peruánskom hlav-
nom meste Lime „Pochod za život“, 
ktorý spoločne organizovali miestna 
arcidiecéza a evanjelická komunita. 
Zišlo sa na ňom okolo 800 tisíc ľudí. 
Účastníkom pochodu zaslal povzbu-
dzujúce slová aj pápež František. V po-
solstve sa okrem iného píše: „Svätý 
Otec srdečne pozdravuje organizátorov 
a účastníkov pochodu a povzbudzuje, 
aby radosť pochádzajúca zo stretnutia 
so vzkrieseným Kristom, Pánom života 
každého človeka a zdrojom pravej ra-
dosti, sa premenila v misionársku silu, 
ktorá pomôže prebudiť v každom srdci 
väčšie nasadenie pri podpore a ochra-
ne ľudského života, zvlášť ľudí slabých 
a spoločnosťou vylúčených. V posolstve 
pápež František pripomína aj skutoč-
nosť, že „život je primárna hodnota 
a základné právo každého človeka.“ 
V závere svojho pozdravu Svätý Otec 
udelil všetkým svoje apoštolské po-
žehnanie. K tomuto najväčšiemu pod-
ujatiu propagujúcemu kultúru života 
v rámci celej Ameriky vydali list aj pe-
ruánski biskupi. Upozornili v ňom na 
skutočnosť, že v krajine napriek plat-
nej ústave pôsobia organizácie zame-
riavajúce sa na propagáciu zabíjania 
nenarodených: „Je rozporuplné a proti-
rečivé, že zatiaľ čo peruánska spoločnosť 
bojuje proti zločinu, vražde, únosom 
a násiliu na ženách a snaží sa zabrániť 
vraždám, stále existujú hnutia a orga-
nizácie so silným financovaním, ktoré 
podporujú útoky na počaté dieťa. Úpl-
ne nevinnú a bezbrannú bytosť, ktorá sa 
nemôže brániť proti svojim agresorom.“ 
Peruánsky biskupi vyzvali k ostražitos-
ti v politike, pretože ochrana života je 
zakotvená aj v peruánskej ústave: „Mu-
síme byť pozorní a odmietať akúkoľvek 
verejnú politiku, ktorá neberie na zre-
teľ počatý život, pretože život začína od 
počatia a naša štátna Ústava, ho ochra-
ňuje a uprednostňuje bez diskriminácie 
a rozdielnosti sociálnych podmienok.“ •

Keď sa hĺbky našej mysle začnú víriť 
a vytvárať búrku, toto nemusí byť pre 
nás nevyhnutne čosi deštruktívne. Ak 
sme schopní uveriť, že je to Duch Svä-
tý, ktorý je v nás v činnosti, môžeme 
zakúsiť nové stvorenie z chaosu, nový 
exodus (vyslobodenie) z otroctva, novú 
plnosť života v našom vnútri. 

Odpovede na búrku v našom vnútri 
môžu byť rôzne
Jedna je tá, ktorú sme videli u apoš-
tolov. Je to odpoveď nie príliš veriaca. 
Hľadáme nejakého iného človeka alebo 
okolnosť, ktorá by bola zodpovedná za 
túto búrku v našom vnútri. Svoju vnú-
tornú frustráciu alebo hnev premiet-
neme navonok a  zamierime nim na 
niekoho zo svojho okolia. Tým niekým 
môže byť dokonca až Boh. Všimnime 
si obviňujúci tón v zúfalom výkriku, 
ktorým sa apoštoli obracajú na Ježiša: 
„Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ Ježi-
ša nielen že zobudili, ale ho aj obvinili, 
že sa o nich nestará. 

V akom kontraste sú slová, ktoré im 
adresuje Ježiš a ktoré by mal prežívať 
každý človek, ak svoj údel prežíva vo 
viere. Mohli by sme ich parafrázovať asi 
takto: „More a vietor (vo vnútri), utíšte 
sa teraz. Buďte pokojné. Buďte kľudné 
a vedzte, že ja som Boh. A vy, apoštoli, 
verte, že ja som s vami po všetky dni ... 
a noci ... až do skončenia sveta.“ 

Ak tieto deštruktívne mocnosti 
frustrácií, fantázií alebo hnevu ležia 
na dne oceánu nášho podvedomia, 
bude lepšie, aby sme sa im vo chví-
li, keď sa vynoria, postavili pravdivo 
a s odvahou, s Božou pomocou a ak je 
možné aj s pomocou rozumného po-
radcu, zoči-voči.

Pán je tu, sme v bezpečí. Pozri sa, on 
spí na poduške totálnej dôvery. Duch 
Boží je tu v bohatej kombinácii vet-
ra a vody. Zotrvaj v búrke a modli sa 
s ňou. Čo mi Pán hovorí? Kam ma ve-
die? Do ďalšej fázy stvorenia, do vnú-
tornej slobody, k plnému potenciálu 
mojich darov...?  •
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Udalosti
▲ Starostlivosť o nové povolania

Hľadať a starať sa o duchovné povola-
nia za hranicami Slovenska sa rozhod-
li pátri verbisti Ján Kušnír a Milan To-
man medzi rumunskými Slovákmi…

V dňoch od 20. do 22. apríla 2018 
navštívili P. Ján Kušnír SVD a P. Mi-
lan Toman SVD Rumunsko, konkrét-
ne obec Nová Huta (rum. Șinteu), kde 
mali duchovnú obnovu pre mladých 
a deti. Rozprávali na aktuálnu tému 
duchovných povolaní pri príležitos-
ti blížiacej sa biskupskej synody, kto-
rá bude venovaná téme: „Mladí, viera 
a rozlišovanie povolania.“ 

Program pozostával z  prednášok, 
svätých omší, adorácie, ale bol čas tak-
tiež na prechádzku v nádhernej prí-

mu, ktorá sa pravidelne stretáva v jed-
notlivých mestách Českej republiky, 
má svojho patróna. 

Komunita v Brne, ktorú duchovne 
spravuje náš spolubrat Jozef SVD, má 
svojho patróna práve sv. Jozefa. Sláv-
nosť začala spoločnou procesiou so 
sochou patróna. Nádherne vyzdobe-
ná socha, pútnické vlajky a spev piesní 
v rodnom jazyku vytváral veľmi krásnu 
atmosféru, ktorá zaujala taktiež mno-
hých okoloidúcich ľudí, ktorí prechá-
dzali okolo chrámu.

Slávenie sv. omše, na ktorej sa zú-
častnili taktiež naši seminaristi 
z Vietnamu, spolubrat Ján SVD, kto-
rý spravuje komunitu vietnamských 
kresťanov v Pražskom okrese, asi 300 
členov z vietnamských komunít ako 
aj kňaz z rehole redemptoristov, otvo-
rilo stretnutie vietnamskej komunity. 
Slávnosť bola mimoriadne dobre zor-
ganizovaná. 

rode, ktorá obklopuje túto slovenskú 
„kopaničiarsku“ obec. Deti sa mohli 
naučiť novým slovenským, ale aj me-
xickým piesňam. 

Jazyková bariéra nebola žiadna, na-
koľko v tejto oblasti žijú už dlhé roky 
ľudia slovenskej národnosti. Bratia 
verbisti ďakujú miestnemu pánovi fa-
rárovi Augustínovi Albertovi, ako aj 
miestnej komunite Milosrdných sestier 
Svätého kríža, ktoré v danej obci pôso-
bia, za zorganizovanie tejto duchovnej 
obnovy pre mladých a za ich srdečné 
prijatie. Ďakujeme! •

▶ Sviatok sv. Jozefa robotníka 
s vietnamskou komunitou

Stretnutie sa uskutočnilo 1. mája 2018 
pri slávení spomienky sv. Jozefa, pat-
róna robotníkov. 

Dátum stretnutia nebol náhodný. 
Každá komunita kresťanov z Vietna-
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UDALOSTI 
jún 2018
1. jún
Medzinárodný deň detí;

5. jún
Svetový deň životného prostredia;

8. jún
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho;

9. jún
Nepoškvrnené Srdce Panny 
Márie – spomienka;

12. jún
Blahoslavení Ľudovít Mzyk, 
Stanislav Kubista, Alojz Liguda, 
Gregor Frąckowiak SVD, 
verbistickí mučeníci v období 
nacizmu;

17. jún
Deň otcov;

20. jún
Svetový deň utečencov;

24. jún
Slávnosť Narodenia sv. Jána 
Krstiteľa;

29. jún
Slávnosť sv. Petra a Pavla, 
apoštolov, prikázaný sviatok, 
patróni Spoločnosti Božieho 
Slova.

◆  ◆  ◆

Úmysel apoštolátu modlitby  
na mesiac jún:
Aby sociálne siete vyzdvihovali 
solidaritu a rešpektovali druhých 
v ich odlišnostiach.

Po skončení liturgie – ešte spoloč-
né foto, potom foto každej komunity 
zvlášť. No a  nasledovalo posilnenie 
tela. Presunuli sme sa do reštaurácie 
Vietpalace. 

Asi prvýkrát som mal možnosť 
ochutnať niečo z vietnamskej kuchy-
ne. Chodov bolo niekoľko a počas nich 
sa o zábavu postaralo karaoke, pri kto-
rom sa neustále niekto striedal v speve 
známych vietnamských piesní. Úvodné 
sólo patrilo nášmu spolubratovi Jánovi 
SVD z Prahy.

Želám komunite kresťanských Viet-
namcov, aby ich naďalej spájala ich vie-
ra a radosť zo spoločenstva, nech Boží 
Duch prináša do ich komunity a vzťa-
hov pokoj, jednotu a lásku. •

▶ Slovenská mučeníčka

Nedávno vyšla kniha o misijnej sestre 
Veronike Terézii Ráckovej, ktorá zahy-
nula v Južnom Sudáne. Kniha je spo-
mienkou na jej život a dielo, ktoré je 
čarovné svojou pestrosťou, cieľavedo-
mou odvahou, no i osobnou pokorou, 
ochotou orientovať svoje schopnosti 
na pomoc trpiacim. Liečiť ich fyzic-
ky, ale i  slovom Božím optimisticky 
a radostne. 

Spomienky na Veroniku sú ako 
orientačný pohľad z  lietadla. Pohľad 

rodičov, priateľov, duchovných. Cez 
príhody veselé i vážne, pokusy od-
vážne, rozhodnutia fascinujúce.

Prínosom pre čitateľov je časť 
Dialógy. Sú to autentické rozhovory, 
ktorými Veronika sama prezentuje 
silu svojej osobnosti, radostného 
vzťahu k Bohu i ľuďom. 

Netreba k nim komentár, sú do-
kumentom doby, zdrojom inšpirácie 
Božou láskou, príkladom hodným 
nasledovania. Pre mladých pouče-
ním, pre starších tiež potešením. •
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Hneď od konca augusta, keď 
som sa vrátil naspäť na 
Kubu, sa začala moja pas-
toračná činnosť v mojej far-

nosti, a to hneď najväčšou slávnosťou 
pre Kubáncov – sviatkom Panny Má-
rie 8. septembra. A zároveň sme začali 
pracovať aj na stavbe nášho kostolíka. 
Vďaka Bohu a vašim modlitbám hneď 
ten sviatok Panny Márie nám dobre 
poslúžil na znovu obnovenie chuti do 
stavby kostola (fara + pastoracné cen-
trum) a také znovu naladenie pre všet-
kých, opäť pokračujeme (počas môjho 
pobytu na Slovensku 3 mesiace stavba 
bola pozastavená).

Počas celého toho času až do Vianoc, 
to bolo všetko ako z rozprávky, v zmys-
le zháňania stavebného materiálu, lebo 
sa nám podarilo pozháňať potrebné 
množstvo cementu a iných ma-
teriálov, ktoré normálne je veľ-
mi ťažké zohnať. A  naviac, že 
ten materiál prišiel až do nášho 
okresu, kde sme mohli ušetriť na 
doprave. V podstate to bol jedi-
ný okres v celom kraji, kde bolo 
dostať niečo zo stavebného materiálu. 
V poslednom polroku týmto „požeh-
naním“ (že sa občas objaví cement v na-
šom okrese) sme mohli pomôcť celej 
diecéze kúpou cementu, a  tak napo-
môcť aj iným stavbám kostolov. V na-
šej diecéze sú aktuálne rozostavané 4 
stavby. Vďaka tejto možnosti sme už 

mohli dokončiť základy a začať s mu-
rovaním stien. Pred Vianocami sa nám 
podarilo dokončiť veľkú časť múrov 
a po prvýkrát po 26 rokoch sme mohli 
sláviť svätú omšu už aspoň medzi ste-
nami, ešte bez strechy, ale už na mies-
te, kde ak Boh dovolí, tak jedného dňa 
budeme môcť vychutnať slávenie svätej 
omše bez mnohých rušivých elementov 
(dážď, slnko, zháňanie lavíc a všetkého, 
čo je potrebné na omšu). 

Aj vďaka tomu celé sviatky, omše 
a  rôzne stretnutia s  ľuďmi sa niesli 
v duchu veľkej vďačnosti a nádeje, že 
Boh je s nami a že nám každým dňom 
dáva najavo, ako sa o nás stará napriek 
toľkým ťažkostiam, v ktorých Kubán-
ci žijú. Po Vianociach a  niekoľkých 
dňoch oddychu od fyzickej práce sme 
znova pokračovali na stavbe a tiež ľudia 

v prípravách desiaty a prinášaní stude-
nej vody, ktorá je tak potrebná pri tých 
vysokých teplotách.

V posledných týždňoch je už ťažké 
zohnať niečo zo stavebného materiá-
lu, keďže podmienky sa čoraz viac sťa-
žujú, a je aj veľa neistôt ohľadom voľby 
nového prezidenta a všetkého, aké to 

bude potom, ale vďaka možnostiam, 
ktoré sme mali minulý rok, tak zatiaľ 
ešte máme niečo z cementu, čo je naj-
ťažšie zohnať, a tak sme mohli v marci 
skončiť prvú plotnu, betónovú strechu. 
Už nám chýbajú len 4. 

Môžte si predstaviť tú radosť mno-
hých ľudí vrátane aj tých, ktorí nor-
málne neprídu na omše, v deň betó-
novania plotne. Mnoho mužov, detí, 
mladých a žien, ktoré sa starali o stra-
vu, občerstvenie a čakali až do skon-
čenia betónovania povzbudzovaním 
a srandovaním s chlapmi. O 10-ej ve-

Pozdrav z Kuby
 Text a foto:  P. Lukáš Mizerák SVD

Pozdravujem všetkých doma na Slovensku a využívam 
môj čas v Mexiku, kde som bol prítomný na našom 
provinciálnom stretnutí. V utorok sa už vraciam naspäť 
na Kubu a znova budem mať dosť nabitý program,
tak preto by som sa chcel aspoň zopár riadkami podeliť 
s vami o to, čo som prežil za posledné mesiace,
vlastne od mojej dovolenky na Slovensku.

Vďaka Bohu a vašim modlitbám 
hneď ten sviatok Panny Márie nám 
dobre poslúžil na znovu obnovenie 
chuti do stavby kostola.
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čer sme skončili všetci dobre unavení, 
ale šťastní za všetko, čo nám Boh do-
prial. Ja osobne s niekoľkými som po-
tom išiel ukončiť 26 hodinovú adoráciu 
v dome jednej panej, ktorú sme začali 
večer pred betónovaním a potom po-
čas celej noci sa niektorí modlili (ja som 
od únavy tam zaspal až do rána) a iní, 
hlavne starší, ktorí už kvôli vysokému 
veku nemohli pomôcť pri betónovaní 
osobne, tak strávili dlhý čas pred Svia-
tosťou a takto sa modlili za všetko a za 
všetkých, ktorí pracovali na stavbe. 
Vďaka za ten čas.

Teraz sa už pripravujú podmien-
ky na betónovanie ďalšej strechy, ale 
máme ťažkosti so zháňaním železa. Ale 
tak ako tomu bolo až doteraz, verím, že 
Boh sa postará a v pravý čas sa objaví 
aj to potrebné železo. Veď až doteraz 
väčšinu materiálu, ktorý sme zohnali, 
bol len Boží zázrak, ak pozerám na iné 
stavby, aké majú ťažkosti.

Tak aspoň toľko nateraz, čo sa týka 
našej stavby, ale tiež pastorácie. Zo srd-
ca ďakujem každému jednému z vás 
za každú pomoc, modlitby a podporu. 
Aj cyklón v septembri, aj všetko, čo sa 

týka stavby kostolíka a pastorácie, pre 
mňa by bolo nemožné všetko zvládať 
bez vašej podpory. Nech vám Pán Boh 
odmení všetko vaše úsilie a pomoc. Zo 
srdca ešte raz ďakujem a myslím aj ja 
na vás v mojich modlitbách.

PS: Prosím o prepáčenie aj za slovo-
sled, ale aj za diakritiku…sa mi to už 
ťažšie píše.  •

• Páter Lukáš Mizerák SVD začal so stavbou 
kostola hneď po získaní povolenia

• Ruku k dielu priložili farníci
• Stavba i napriek skromným podmienkam rastie
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Ako  hodnotíš tvoj prvý rok v Taliansku? 
Ako si sa dostal na túto misiu?
Moje začiatky misijného pôsobenia 
v Talianskej provincii siahajú k mojej 
žiadosti o misijné určenie adresované 
generálnemu predstavenému. Božia 
prozreteľnosť, vôľa rehoľných pred-
stavených i moja túžba po misiách sa 
stretli v  spoločnom priesečníku. Do 
mestečka Riva del Garda (presnejšie 
do jednej z jeho častí – Varone), kde 
momentálne pôsobím, som pricestoval 
so svojím bratom 21. septembra 2017 
a stal som sa kaplánom v tzv. Pastorač-
nej jednote sv. Jána XXIII., ktorá zahŕ-
ňa 6 farností. 

V akej komunite žiješ?
Varonskú komunitu verbistov tvoria 
prevažne spolubratia, ktorí sa po ro-
koch misijnej služby v  Taliansku či 
v iných krajinách sveta z dôvodu vyš-
šieho veku nachádzajú na zaslúženom 
odpočinku. Je obdivuhodné, do akej 
miery sa naši pátri-seniori vkladajú 
do služby Božiemu ľudu a nešetria ná-
mahou, aby spolu s Dobrým pastierom 
sprostredkovali duchovný pokrm im 
zvereným dušiam. Zo 14 spolubratov 

je 10 Talianov, po jednom z Nemecka 
a Indie, jeden spolubrat z Angoly a ja. 

Čo je náplňou misionárov verbistov v Ta-
lianskej provincii? Čomu sa hlavne venu-
jú a v ktorých častiach pracujú? 
Nakoľko Talianska provincia pozostá-
va z Talianska, Rumunska, Moldavska 
a Albánska, misijné pôsobenie verbis-
tov sa líši od tej-ktorej krajiny. Pre ver-
bistov v  Taliansku je charakteristic-
ká pastorácia národnostných menšín, 
marginalizovaných, migrantov a väz-
ňov (tejto misii sa venujú spolubratia 
pôsobiaci v meste Vicenza), pastorá-
cia mladých a šírenie misijného pove-
domia prostredníctvom tlače (táto di-
menzia je prítomná medzi verbistami 
v Bolzano). Verbisti vo Varone sa zame-
riavajú poväčšine na farskú pastoráciu. 
Spoločnou črtou misijného pôsobe-
nia verbistov v Rumunsku, Moldav-
sku a Albánsku je biblický apoštolát, 
ktorého cieľom je priblížiť dnešnému 
človeku radostnú zvesť evanjelia spô-
sobom, ktorý je mu blízky a ktorému 
rozumie. Pre spolubratov v týchto kra-
jinách je stále viac aktuálna i potreba 
medzináboženského dialógu 

Misia
v Taliansku

 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív P. Gorazda Kohúta SVD

Páter Goraz Kohút bol za kňaza vysvätený minulý rok. 
Pôsobí v Taliansku. Po prvom roku jeho kňazstva a aj novej misie 

sme sa ho pre Hlasy spýtali niekoľko otázok.

 

Gardské jazero a okolité hory (Dolomity)
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v dôsledku náboženskej rôznorodosti 
obyvateľstva. 

Ako na teba pôsobí miesto a kraj, v kto-
rom pôsobíš?
Myslím, že slovami je ťažko opísať krá-
su lokality, v ktorej sa nachádzam. Mes-
tečko Riva del Garda, ktoré je známe 
najmä vďaka najväčšiemu talianskemu 
jazeru Lago di Garda, je zo všetkých 
strán obklopené horami, ktorých štíty 
dosahujú výšku viac než 2000 m n. m. 
Z tohto dôvodu je moje misijné pôso-
bisko zároveň vyhľadávanou turistic-
kou destináciou. 

Čo sa ti páči na Taliansku?
Na krásy Talianska možno hľadieť 
z viacerých uhlov pohľadu. Myslím, 
že každý, kto navštívi túto krajinu, od-
nesie si z nej v srdci niečo cenné. Pre 
mňa týmto bohatstvom je už zmienená 
krása prírody, ktorá odráža krásu Stvo-
riteľa. Preto je pre mňa nielen miestom 
oddychu, ale tiež mnohých duchov-
ných inšpirácií. Rovnako sú pre mňa 
obohacujúce rôzne zvyklosti a tradície 
spojené s talianskou kultúrou. 

Ako vyzerá tvoj deň?
Snažím sa, aby základom a vrcholom 
každého dňa bolo stretnutie s Pánom 
v  jeho slove, v Eucharistii, v osobnej 
modlitbe, v spoločenstve spolubratov 
a duší nám zverených. Od toho sa od-

víja môj denný program. Dopoludnie 
patrí sláveniu svätej omše, rozhovorom 
s farníkmi, ktorí sú na nej účastní, drob-
ným prácam okolo fary, v ktorej žijem, 
modlitbe a stolovaniu so spolubratmi. 
Popoludnie sa nesie v duchu návštev 
chorých a vekom pokročilých, občas si 
zahrám s deckami futbal, ktorý je v Ta-
liansku neodmysliteľnou súčasťou ži-
vota :). Večery sú vyhradené pastorácii 
mládeže a organizačným stretnutiam 
animátorov, ktorí napomáhajú chod 
a rozvoj nášho oratória, ktoré je deťmi 
a mládežou hojne navštevované najmä 
počas víkendov. Úprimne sa teším, že 
popri týchto aktivitách mi nechýba čas 
na stíšenie a reflexiu či výlet do prírody. 

Prichádzaš do kontaktu s ľuďmi. Určite 
je to i náročné, ale v čom ich obdivuješ?
Obdivuhodná pre mňa je krása, ktorú 
Boh vložil do sŕdc tunajších ľudí. Tá 
sa prejavuje ich láskavosťou, povzbu-
divým slovom, vďačnosťou, trpezli-
vosťou s jazykovými a inými limitmi 
nás cudzokrajných misionárov, pohos-
tinnosťou i pracovitosťou. Či už sú to 
deti, mladí alebo seniori – rád sa s nimi 
stretám a niečo cenné si zo stretnutia 
s nimi vždy odnesiem. 

Aké máš záľuby? 
Priznám sa, že v dôsledku rozličných 
pastoračných aktivít som niektoré zá-
ľuby, ktorým som sa venoval na Sloven-
sku, musel odložiť alebo ich obmedziť, 
avšak turistiku či cykloturistiku nabok 
neodkladám – tá zostáva neustálou sú-
časťou mojej misie v každom ročnom 
období. 

Čo ti dal prvý rok kňazstva? 
Za najväčší dar, ktorý som počas tohto 
roku dostal, pokladám túžbu byť blíz-
ko pri Pánovi ako apoštol Ján pri Po-
slednej večeri. Už v detstve, keď som 
ako miništrant slúžil pri oltári, Pán vo 
mne vzbudil a živil túžbu byť mu blíz-
ko. Zároveň mi konsekračné slová: 
„Toto je moje telo... Toto je moja krv...“ 
deň čo deň napomáhajú nespohodl-
nieť a pamätať, že kňaz je ten, ktorý sa 

dáva, láme pre iných podľa Kristovho 
príkladu. 

Aké úlohy ťa čakajú v budúcnosti? Čo 
plánuješ v lete?
Za jednu z najdôležitejších a najvzác-
nejších udalostí tohto leta pokladám 
kňazskú vysviacku spolubrata Tomá-
ša Baleju SVD a jeho primičnú svätú 
omšu, na ktorú sa s veľkou radosťou 
v  srdci teším. Pobudnem zopár dní 
na Slovensku so spolubratmi a mojou 
rodinkou a po návrate späť do Talian-
ska ma čaká sieť aktivít a výletov pre 
deti a mladých. Od septembra na mňa 
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čaká už zabehnutý pastoračný kolo-
beh, v ktorom chcem klásť viac dôrazu 
na duchovné sprevádzanie mladých. 
 
Čo by si odkázal našim čitateľom a mi-
sijným priateľom?  
Našim čitateľom úprimne prajem, aby 
nikdy nestratili schopnosť žasnúť nad 
dielami Božej múdrosti a lásky a aby 
ich dokázal naplniť radosťou a poko-
jom každý pohľad na nočnú oblohu či 
ktorékoľvek z jeho stvorení. A chcem 
im tiež poďakovať za modlitbu, pretože 
„šťastný je ten, kto vie, že sa za neho 
niekto modlí“ (Fulton Sheen).  •

• Pohľad na mesto Varone
• Gorazd s budúcim novokňazom Mariánom, 

ktorý je rumunského pôvodu 
• Skupinka mladých z Varone
• Páter Gorazd pri jednom z kostolíkov,  

kde slúži

V maďarskom Szombathely 
bol blahorečený mučeník 
János Brenner

1. mája bol v  maďarskom Szom-
bathely vyhlásený za blahoslavené-
ho mučeník Boží služobník János 
Brenner (1931 – 1957). Svätého Otca 
na slávnosti zastupoval prefekt Kon-
gregácie pre kauzy svätých kardinál 
Angelo Amato SDB.

János Brenner sa narodil v Szom-
bathely katolíckej rodine. Po skonče-
ní strednej školy vstúpil do noviciátu 
k pátrom cisterciánom. 

Po rozpustením kláštorov komu-
nistickou mocou sa rozhodol pokra-
čovať v príprave na kňazstvo v die-
céznom seminári. V roku 1955 bol 
vysvätený za kňaza. Bol poslaný pô-
sobiť do farnosti, kde sa venoval 
hlavne výchove detí a mládeže. Kar-
dinál Angelo Amato v  rozhovore 
pre Vatican News uviedol: „Napriek 
zákazu od režimu, don János viedol 
mladých k  dobrému životu podľa 
Evanjelia, k úcte voči blížnym, k po-
moci núdznym, k  šíreniu pochope-
nia v spoločnosti a súzvuku v rodine. 
Mali ho radi všetci, veľkí aj malí, pre 
jasnosť jeho pohľadu a živosť jeho po-
vahy. Toto dráždilo vládnu moc, kto-
rá požadovala monopol pre ateistickú 
a protikresťanskú výchovu.“

„V noci 14. decembra 1957 mu 
zavolal mladík, ktorý bol v minu-
losti jeho miništrantom a poprosil 
ho, aby vyslúžil sviatosť pomazania 
chorých zomierajúcemu ujovi. Mla-
dý kňaz sa vydal na cestu s najsvä-
tejšou sviatosťou v burze na hrudi. 
Ale bola to pasca. V tú chladnú noc 
si nenávisť proti viere našla ďalšiu 
obeť. Kňaz János podstúpil násilný 
a smrtiaci útok. Zasadili mu vyše 30 
bodnutí dýkou. Našli ho na svitaní 
15. decembra na okraji dediny Zsida 
s ľavou rukou na hrudi chrániacou 
burzu s najsvätejšou sviatosťou, ako 
mučeník Tarzícius. Jeho vrahovia ne-
boli nikdy identifikovaní a postavení 
pred súd.“•
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Ježišov príbeh  
a dnešná doba
(1. časť)

 Text: P. Peter Kubík SVD, Príbeh na sociálnych sieťach

 Foto: Archív SVD

V  týchto náročných slov-
ných spojeniach nevi-
díme a necítime žiaden 
príbeh, lenže vďaka mé-

diám sme on-line a  priprave-
ní na kontakt, prechádzame si 
naše zoznamy priateľov na face-
booku a komunikujeme slovami 
a  obrazom, zdieľame myšlien-
ky a fotografie, teda vytvárame 
naše maličké alebo veľké príbe-
hy, a predsa vždy veľmi osobné, 
originálne, jedným slovom zo 
života.

Najlepší príbeh musí byť 
v priamom prenose, pretože vte-
dy – aj pri opakovaní príbehu – 
nanovo precítime kvalitu a origi-
nalitu príbehu. Máme oprávnený 
nárok, že to bol pravdivý príbeh, 
že tam prítomné emócie boli na 
primeranej úrovni; očakávame 
a žiadame, aby príbeh vychádzal 
zo srdca a aby príbeh nebol iba 
niečo obyčajné a už vôbec nie iba 
niečo odkopírované od niekoho 
krajšieho alebo lepšieho. 

Porovnávame, hľadáme, dis-
kutujeme až do okamihu, keď 

dokážeme presvedčiť samých 
seba, že konečne máme v rukách 
pravý príbeh zo života. Čiže, na-
šli sme hodnotu v živote a sme 
ochotní podľa tohto vzoru – vie-
me, že nie vo všetkom, ale predsa 
v niečom – budovať svoj vlast-
ný život.

Príbeh rodičov a detí
Príbeh rodiny tvoria rodičia 
a deti. V tomto okamihu je dôle-
žité pochopiť, že nestačí sa o die-
ťa postarať, dať mu najesť, napiť 
a poumývať ho. Rovnako dôleži-
té je pochopiť, že dieťa cíti a chá-
pe, teda vie, kto je mama a otec. 
A ako idú dni, týždne, mesiace 
a roky, narastá počet fotiek, vi-
deí, prvých slov a obrázkov; sku-
točne, veľmi precízne dokážeme 
v dnešnej dobe zaznamenať, ako 
dieťa a s ním rodičia napredujú 
na ceste životom. 

V  priebehu príbehu rodiny 
nastáva okamih osobného a taju-
plného stretnutia v rodine, kedy 
napríklad tata alebo mama mu-
sia opakovane, znova a  znova, 

každý večer rozprávať rozprávku, 
ktorá je vždy zaujímavá; alebo 
v dnešnej digitálnej dobe rodičia 
musia mať pripravené rozprávky 
v počítači alebo ešte lepšie na dá-
tovom nosiči a prehrávať ich opa-
kovane dieťaťu, keď príde jeho 
čas. Lenže aj dnes je veľmi upo-
kojujúce, keď určitý čas mama 
alebo tata ostane s dieťaťom a vy-
svetlí, čo sa dieťa opýta, alebo vy-
svetľuje, čo práve vidí a prežíva. 

Príbeh rodiny učí rodičov 
a deti, že spoločne strávený čas 
upevňuje a obohacuje vzájomné 
vzťahy. A to sme ešte vôbec ne-
začali hovoriť o spoločnej práci, 
kedy sa všetci vedia zapotiť od 
námahy, ako sa aj vedia zabaviť 
úspechom a ako aj keď sa niečo 
pokazí. 

Pre nás kresťanov je veľmi 
cenený čas spoločnej modlit-
by. Koľko otvorenosti, radosti, 
ako aj okamihy pochopenia, čo 
všetko dokáže Pán Ježiš, keď ho 
prosíme úprimne a  naozaj zo 
srdca. Pamätáte sa, rodičia, keď 
deti sa chceli modliť, lebo už bol 

Príbeh rodi-
ny učí rodi-
čov a deti, 
že spoločne 
strávený čas 
upevňuje 
a obohacuje 
vzájomné 
vzťahy.

V dnešnej dobe sú príbehy veľmi žiadané a sú to sociálne 
siete, ktoré vytvárajú príbehy na pokračovanie. Je to 
dôsledkom rozšírenia a skvalitnenia prístupu na internet, 
neustálym rastom kvality signálu – ak to povieme takto 
– a zvyšujúcim sa rozsahom a výkonom vysielajúcich 
a prijímajúcich technických zariadení.
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Životný príklad Jozefa a Pan-
ny Márie zrazu dostal Boží roz-
mer – pochopili, že plnia úlohu 

– na akú ich Boh povolal. Prijali 
dieťa Ježiša, a tak spolupracovali 
na novom živote so Stvoriteľom. 
Nuž, Boh stvoril všetko, ale pri 
narodení človeka sa spolieha – 
ako to len zvláštne hovoríme – 
na muža a ženu, aby dali svoje 
kosti a krv pre nový život. 

Tajomstvo života Boh zveril 
ľuďom a tajomstvo sa nevysvet-
ľuje, ale praktizuje, čiže veríme 
a podľa toho aj konáme. A v ur-
čenom čase matka chápe, že nosí 
nový život, ale veľmi jasne vie 
rozlíšiť, že je to iný a samostatný 
človek; čiže vie, dieťa jej nepatrí, 
nie je to jej vlastníctvo. 

Podobne otec v určenom čase 
začne chápať, že dieťa získava 
vlastný rozum a preberá zodpo-
vednosť za svoje myšlienky, slo-
vá a skutky. 

Naozaj, aké veľké tajomstvo 
života Boh dáva do rúk rodičom. 
Rodičia sa podieľajú na príbehu 
svojich detí a deti majú spoluú-
časť na živote, teda práci a obete, 
svojich rodičov. 

Prirodzene, najviac sa spomí-
na na rodičov, starých rodičov, 
na priateľov z mladosti, ako aj 
na všetkých tých, ktorí sa k nám 
správali dobre, spravodlivo a ho-
vorili nám iba pravdu. 

Spomíname na pekné chvíle 
a spomíname aj na prácu, kríže 
a obety. A najmä, spomíname na 
lásku a odpustenie, na porozu-
menie a povzbudenie. My kres-
ťania, vďaka našim rodičom, do-
týkame sa neba. 

A keď tento dotyk bol ozajstný, 
my – deti našich rodičov – po-
kračujeme a odovzdávame osob-
ný zážitok pravého života a vy-
chovávame tak ďalšiu generáciu 
kresťanov.  •

čas? A ako nahlas sa dožadovali 
modlitby pred spaním? Ach, ako 
potom spokojne zaspali, však...

Príbeh Pána Ježiša začína 
v rodine
Zo Svätého písma vieme, ako sa 
príbeh začína: Panna Mária poč-
ne z Ducha Svätého, syn Ježiš sa 
narodí v  maštali v  Betleheme, 
lebo nebolo miesta v  hostinci, 
anjeli spievajú slávnostné Gló-
ria, po návšteve troch mudrcov 
rodičia s malým Ježišom uteka-
jú do Egypta a odtiaľ sa vrátia 
po smrti kráľa Herodesa a usa-
dia sa – z obavy čo bude ďalej – 
v Nazarete. A potom Ježiš rastie 
v  usporiadanej rodine, je vzo-
rom poslušnosti a z plných pľúc 
vdychuje lásku a opateru svojich 
rodičov. 

Až tu príde okamih, kedy sa 
pokojný život nazaretskej rodiny 
zachveje a totálne sa zmení. Ježiš 
má 12 rokov a ako je zvykom, aj 
tento rok putujú celé rodiny na 
sviatky do Jeruzalema. Všetko 
by bolo v poriadku, ale chlapec 

Ježiš zrazu zmizne, nie je medzi 
rodinou a známymi v sprievode. 
Stratil sa v meste? 

Rodičia ho s bolesťou v  srd-
ci hľadajú a nájdu až po troch 
dňoch v chráme, kde medzi uče-
nými rabínmi odpovedá na rôz-
ne otázky a poslucháčov privá-
dza do úžasu svojou múdrosťou. 
Dramatický tón príbehu sa zväč-
šuje, lebo na bolestnú a jemnú 
výčitku svojej mamy, odpovedá 
rozhodným spôsobom: „Prečo 
ste ma hľadali? Nevedeli ste, že 
mám byť tam, kde ide o môjho 
Otca?“ (Lk 2, 49)

Potom – ako sa vraví v  prí-
behoch – prišiel mrak a zakryl 
slnko. Iste, nebolo to nadlho, 
šok a  bolesť postupne ustúpili, 
lebo Ježiš bol rodičom poslušný 
a vzmáhal sa v múdrosti, veku 
a v obľube u Boha i u ľudí. 

Príbeh o kresťanskej rodine
Kresťanov vždy zaujímalo, v akej 
rodine Pán Ježiš vyrastal, kto boli 
jeho rodičia, akých mal príbuz-
ných, ako rodičom pomáhal. 

Životný prí-
klad Jozefa 
a Panny 
Márie zrazu 
dostal Boží 
rozmer –  
pochopili,  
že plnia 
úlohu – na 
akú ich Boh 
povolal.
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Naša nová misia 
v Aténach

 Text a foto: Misijné sestry SSpS

Dnešný svet, trhaný a rozdelený, 
nám dáva príležitosť zamyslieť 
sa nad šablónami nášho kona-
nia, aby sme si mohli prehĺbiť 

vzťah s Bohom a s blížnym. Život nám 
poskytuje množstvo príležitostí na to, 
aby sme boli tak trocha iní: iní v našich 
postojoch, iní v našich povinnostiach, 
iní v našej službe.

Svet, ktorý je plný násilia a nespravod-
livosti, zabudol na hodnotu života. 
Ľudia utekajú zo svojich domovov, 
zo svojich krajín a schádzajú sa na 
miestach, kde si môžu zachrániť 
život, kde sú chránení. Je bolest-
né vidieť na tvárach týchto ľudí 
známky frustrácie, keď rozprávajú 
o svojom úteku z domoviny. Vidíme, ako 
sa namáhajú v novej kultúre, novej men-
talite, ako znova riskujú v tejto pre nich 
novej krajine. Avšak nestrácajú nádej na 
lepší a bezpečnejší život.

Nová výzva v Grécku 
Po dlhom čase modlitby, zápasenia, úvah 
a delenia sa sme spoločne hľadali odpo-
veď na Božie volanie byť v službe najzra-
niteľnejších medzi utečencami v Grécku. 

Sr. Rastislava, ktorá bola pri zrode ko-
munity v Grécku, píše: „Začiatkom mája 
minulého roka sme otvorili našu novú 
misiu priamo v Aténach. Začali sme ju 
tri spolusestry z troch rôznych krajín: sr. 
Ada z Rakúska, sr. Rastislava zo Sloven-
ska a sr. Clara z Indonézie. Našou prvot-
nou úlohou bolo byť nablízku ľuďom, 
ktorí prišli do Atén, aby hľadali útočis-
ko pre seba a svoje rodiny. Túto službu 
vykonávame s pomocou jezuitov, ktorí 
svojimi programami vytvorili možnosť 
ubytovania pre sestry, ale tiež sprístup-

nili časť svojho domu pre utečencov. 
Program, ktorý sa nazýva JRS, funguje 
vo viacerých krajinách Európy.“ 

Rodiny utečencov
Medzi utečencami sú prevažne rodiny 
– ženy s deťmi alebo slobodné ženy po-
chádzajúce zo Sýrie, Iraku, Afganistanu 
a Pakistanu. Ich cieľom je dostať sa do 
krajín západnej Európy, kde mnohí z nich 

už majú svojich príbuzných. To im dáva 
silnú motiváciu prijať všetko, čo im po-
môže k lepšiemu životu pre ich deti žiť 
v slobode a bezpečí. 

Sestry sú plne zapojené do sprevádza-
nia utečencov spolu s dobrovoľníkmi, 
ktorí im tiež slúžia. Väčšina dobrovoľ-
níkov sú mladí ľudia z Portugalska, Špa-
nielska a Francúzska. Každý piatok pri-
chádzajú do domu sestier na sv. omšu do 
„ružovej kaplnky“. Po nej je jednoduchý 
obed. Niektorí dobrovoľníci prichádza-
jú do kaplnky dosť často na súkromnú 
modlitbu alebo iba tak, podeliť sa so svo-
jimi skúsenosťami so sestrami.

Život misijnej sestry
Sr. Rastislava: „Naša komunita je umiest-
nená takmer v centre Atén, a to už teraz 
v starej časti, nie tak veľmi atraktívnej ako 
za starých čias. Počas prvých 4 mesiacov 
sme sa zoznamovali so situáciou. Noví 
ľudia, nová kultúra, nové jazyky, ale tiež 
sme sa dostali do rôznych ťažkých situ-

ácií. Spoznávali sme postupne históriu 
vzniku projektu JRS a tiež histórie ľudí 
okolo nás. Veď len každodenná komu-
nikácia bola výzvou. Dohovárali sme sa 
pomocou jazykov ako bola nemčina, špa-
nielčina, indonézčina. Je jasné, že oficiál-
nym jazykom bola síce angličtina, ale tá 
nám nie vždy stačila. Veď migranti, ktorí 
prichádzajú z Blízkeho východu, ovláda-
jú len málo tento jazyk a my zasa tie ich – 
arabčinu, kurdiš, farsi a iné. Takže denná 
komunikácia medzi dobrovoľníkmi, or-
ganizátormi a utečencami bola najmenej 
v 10 jazykoch. Obdivovala som deti, ktoré 
dokázali hravo medzi nimi prechádzať. 
Niektoré systémy, ako je napr. školstvo, 
sú podobné ako u nás – je povinné pre 
deti školskej dochádzky. Takže deti, kto-
ré museli začať chodiť do školy, sa museli 
rýchlo naučiť nielen anglicky, ale aj gréc-
ky, pretože vo väčšine škôl nemali anglic-
ky hovoriacich učiteľov. Doma so svojimi 
rodičmi hovorili svojím rodným jazykom. 
A tak pohyb medzi arabským, anglickým 
či gréckym jazykom sa stal ich každoden-
nou úlohou a navyše sa stali malými pre-
kladateľmi pre svojich rodičov. Stalo sa 
nám, že prišiel jeden otec k sr. Adi a chcel 
sa nechať ošetriť. Nakoľko neovládal iný 
jazyk ako farsi, vzal so sebou svojho malé-

Nech zmŕtvychvstalý Kristus 
napĺňa srdcia všetkých 
nás vždy novou nádejou, 
pokojom a láskou!
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ho 4-ročného syna, a ten, hoci nemal ani 
potuchy o tom, čo mu otec hovorí, verne 
prekladal sr. Adi, čo sa deje s jeho otcom. 
Obdivovala som nielen tohto malého hr-
dinu, ale aj dôveru jeho otca.“ 

Rozmanitosť darov je vítaná 
Každá zo sestier prispieva svojimi talen-
tami. Sr. Clara a sr. Prethi sú zodpovedné 
za denný program pre rodiny migrantov. 
Sr. Clara využíva svoj hudobný talent, 
vďaka ktorému dokáže vniesť radosť do 
všedných dní. Sr. Prethi ovláda viacero 
jazykov. Komunikuje s ľuďmi z Pakis-
tanu, Afganistanu a iných krajín v ich 
materinskom jazyku a načúva rôznym 
príbehom.

Sr. Ada pôsobí ako zdravotná sestra 
a pôrodná asistentka. Má dobré zásoby 
liekov a rôznych prírodných liečiv. Má 
dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti, na-
koľko žila vo viacerých kultúrach sveta. 
Veľmi dôležitá je pre ňu improvizácia 
a flexibilita, či už lieči chrípku, traumy 
z vojny, ženu pred pôrodom či vystra-
šenú staršiu paniu. Vníma telo a dušu 
ako celok, nestrácajúc zo zretele, že Boh 
je Ten, ktorý lieči. Hovorí: „Veľmi sa te-
ším, že som tu na trhu zohnala ľubov-
ník bodkovaný, zmiešala ho s olivovým 

olejom a umiestnila na slnku. Po dvoch 
týždňoch som už bola schopná liečiť pr-
vých pacientov, ktorí mali zápal seda-
cieho nervu. Takisto aj kostihoj, ktorý je 
dôležitou súčasťou mojej lekárničky. Ak 
sa neviem vyjadriť v lekárni, pomáham 
si fotografiami bylín. Som tiež vďačná za 
aloe vera, ktoré je tu ľahko dostupné. Po-
darilo sa mi ním vyliečiť malého chlapca, 
ktorý mal alergickú reakciu na poštípa-
nie komárom. Veľmi ťažké bolo pre mňa 
zohnať nechtík lekársky. Nakoniec sa mi 
podarilo kúpiť dve malé krabičky, vďaka 
ktorým som pomohla sýrskej žene, ktorá 
mala bolesti v kolene. Vnímam, že lieče-
nie zdravotných ťažkostí nie je len naša 
práca, ale stretávame sa tu priamo s osud-
mi týchto ľudí, ktoré sa hlboko dotýkajú 
našich sŕdc.“

Nie vždy sa dá pomôcť
Skoro každý deň k nám prichádzajú ďalší 
utečenci, väčšinou rodiny, ktoré si pýtajú 
ubytovanie. Žiaľ, veľakrát im nedokáže-
me pomôcť. „Včera sme pripravili izbu 
pre mamu s dvomi deťmi zo Sýrie. Oni 
nevedia, či ich otec je ešte niekde nažive. 
Máme tu jednu paniu, ktorá pochádza 
z Afganistanu a je tehotná. Jej muž zo-
stal v Turecku.“

Príbeh Zahry z Afganistanu: 
„Volám sa Zahra Hiadry, mám 11 rokov, 
pochádzam z Kaipsy z Afganistanu. Som 
tu v Grécku už pomaly šesť mesiacov. Ni-
kdy nezabudnem na ten deň, ktorý po-
kladám za najtemnejší v mojom živote. 
Spomínam si, ako niekoľko ľudí pribeh-
lo v noci k nášmu domu. Zobudili nás 
a povedali nám, aby sme okamžite opus-
tili toto miesto, lebo ho obsadil Taliban. 
Môj otec hneď vstal, zobrala všetko ,čo 
v tej chvíli zobrať mohol a utekali sme na 
iné miesto. Cesta bola neistá, no ja som 
verila, že Alah nás privedie na nejaké bez-
pečné miesto. Po dvoch mesiacoch cesty 
sme sa dostali do Eliniko tábora v Gréc-
ku a zostali sme tam skoro dva mesiace. 
Avšak život v tábore nebol príjemný. No 
vžívali sme sa do sveta a života, ktorý bol 
lepší ako v Afganistane. Jedného dňa 
nám niekto povedal o JRS tábore a môj 
otec tam šiel prosiť o prijatie. P. Maurice 
bol k nám veľmi milý a dal nám miesto 
v tomto tábore. Mám rada JRS, lebo som 
sa tu naučila veľa vecí: ručné práce, učím 
sa angličtinu, gréčtinu, nemčinu. Nau-
čila som sa aj nezištnej službe voči iným 
utečencom. JRS vložilo do môjho srdca 
lúč nádeje na lepšiu budúcnosť. Som JRS 
vďačná, zvlášť P. Mauricovi a všetkým 
sestrám, s ktorými trávim veľa času, lebo 
sú láskavé, starostlivé, ich dotyk je uzdra-
vujúci. Ony sú naozaj vtelením Alahovej 
lásky a milosrdenstva.“

Nielen na tomto mieste, ale aj na iných 
miestach Atén žijú utečenci. Sme skutoč-
ne vďačné Bohu a sestrám za ich zmys-
luplnú službu a tiež všetkým tým, ktorí 
sa na tom podieľajú. Uprostred zápasov 
môžeme svedčiť, že sestry sú ochotné byť 
premieňané životom v komunite a utrpe-
ním tých, ktorým slúžia. 

Nech zmŕtvychvstalý Kristus napĺňa 
srdcia všetkých nás vždy novou nádejou, 
pokojom a láskou!

Ďakujeme vám všetkým za vaše 
modlitby, ktorými nás podporujete na 
miestach, kde nás náš dobrý Boh posiela. 
Sme všetci spojení v jednej misii!

Viac sa o našom živote a našej misii 
môžete dozvedieť na adrese: www.ssps.
sk.  •
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To nebola ani zďaleka jediná pomocná 
ruka podaná chlapcovi a jeho rodi-

čom. Vojenské helikoptéry boli v poho-
tovosti na streche nemocnice pripravené 
previezť ho tam, kde by ho radi liečili, no 
on musel ležať na lôžku v izbe neliečený, za 
dverami, ktoré strážila polícia, v právnom 
systéme, ktorý sa rozhodol, že ho 
budú mať v zajatí, až kým neumrie 
podľa britského právneho poriad-
ku „dôstojne“. 

Alfie Evans sa narodil ako úpl-
ne zdravé dieťa. Jeho neurologické 
problémy a záchvaty sa začali okolo 
obdobia očkovania vo štvrtom a šiestom 
mesiaci života a práve po očkovaní v 6. 
mesiaci sa začali rapídne zhoršovať a zin-
tenzívňovať. Lekári potvrdili, že jeho cho-
roba nie je geneticky daná a nevedeli určiť 
príčinu a vlastne ani pomenovať presne 
jeho stav.

Dnes je to už vyše roka, čo nemocnica 
Alder Hey prijala malého pacienta Alfie-
ho Evansa. Britský odvolací súd zamie-
tol odvolanie rodičov smrteľne chorého 
chlapca proti rozhodnutiu súdu o zá-
kaze jeho prepravy na liečbu do Talian-
ska. Smrteľne chorému 23-mesačnému 
dieťaťu udelili v pondelok 23. 4. talianske 
úrady občianstvo v nádeji, že tento krok 

umožní jeho prevoz do nemocnice v Ta-
liansku. Nestalo sa tak. V sobotu 28. 4. 
okolo pol štvrtej ráno Alfie zomrel. Na-
sledujúcu vetu je potrebné čítať dôsledne. 
Nevieme, či sa napokon udusil v dôsled-
ku úmyselného odpojenia od prístrojov, 
alebo zomrel vyhladovaním.

Z platnej britskej legislatívy v súčas-
nosti vyplýva, že o odškodné po nežia-
ducich účinkoch z očkovania možno 
v Británii žiadať až po dosiahnutí 2 rokov 
života dieťaťa. 

Malý Alfie by mal narodeniny o ne-
celé dva týždne po svojej smrti, kedy by 
oslávil práve 2 roky. Prípadným súdom 
o odškodné by rodičia pravdepodobne 
vysúdili závratnú sumu peňazí. Je toto 
dôvod, prečo sa úrady ponáhľajú s ukon-
čením jeho života ešte pred dovŕšením 
jeho 2 rokov, a to aj za cenu, že zjavne 
nie je v takých zúfalých a fatálnych pod-
mienkach, ako uvádzali lekári pred vy-
ňatím umelej ventilácie?

Nemocnica Alder Hey je známa 
zo škandálu, keď v minulých rokoch odo-
berala orgány a tkanivá deťom bez vedo-
mia či súhlasu rodičov. To by vysvetľovalo 
skutočnosť, prečo mala nemocnica ozbro-
jenú stráž v blízkosti Alfieho postele. Jeho 
rodičia okrem toho publikovali fotogra-
fie dokumentujúce doslova týranie ma-
lého dieťaťa (nevysvetliteľné popáleniny, 
škvrny od krvi, plesnivé hadičky a šatstvo 
premočené močom z dôvodu nepreba-
ľovania). Pred nemocnicou protestovali 
stovky až tisíce ľudí a požadovali oslobo-
denie Alfieho.

Podobný prípad sa udial len nedávno. 
Po mesiacoch úradného boja sa londýn-
skej nemocnici The Great Ormond Stre-
et Hospital podarilo docieliť ukončenie 
života Charlieho Garda napriek zúfalým 
prosbám rodiny a verejnosti. Podobná 
situácia sa odohrala aj pred troma rok-
mi. Rodičia chlapca menom Ashya King 
“uniesli” svoje dieťa z britskej nemocni-
ce, aby mu zabezpečili protónovú liečbu 
rakoviny v Prahe. Boli za to uväznení (!), 
ale podarilo sa im zachrániť život syna, 
ktorý sa v Prahe z rakoviny úplne vyliečil.

Dnes, po niekoľkých rokoch môže-
me vidieť, že praktiky nemocnice Alder 
Hey sa nezmenili. I napriek týmto škan-
dálom sa nájdu takí, ktorí nemocnicu 
vehementne bránia. Britská premiér-
ka Theresa Mayová bránila nemocnicu, 
a to i napriek úmyselnému zabitiu Alfie-
ho Evansa, kedy mu prestala poskytovať 
zdravotnú pomoc. Mayová povedala, že 
sú to medicínski experti, ktorí by mali 
rozhodovať o prípadoch pacienta a nie 
rodičia alebo rodina.

Sudca Anthony Hayden, ktorý vynie-
sol verdikt, ktorý nariaďoval ukončenie 
života Alfiemu Evansovi, je preukázateľ-
ne ideologicky predpojatý. Je aktivistom 
za eutanáziu a bojuje za nové práva ho-
mosexuálov, konkrétne za homosexuál-
ne rodičovstvo a nazýva to rozširovaním 
práv pre deti.

Sudca sa nemôže politicky angažovať 
a je povinný posudzovať práva a povin-
nosti, otázky viny a neviny jedine nestran-
ne a objektívne a obzvlášť byť dôsledný, 
ak ide o život dieťaťa.  Akonáhle je sudca, 

Keď je právo viac ako život, 
je to volanie o pomoc tých, 
ktorí už nepovedia nič

 Text:  Jozef Makar

 Foto: Alfies Army Facebook

23. apríla sa vo vatikánskej Pediatrickej nemocnici Bambino Gesù 
lekárom podarilo zachrániť život malému dievčatku zavedením 
miniatúrneho umelého srdca. To isté zdravotnícke zariadenie 
ponúkalo poskytnutie zdravotníckej starostlivosti na vlastné 
náklady o smrteľne chorého chlapca Alfieho Evansa. S pokusom 
ovplyvniť neľahkú situáciu, v ktorej sa ocitol, odcestovala 
do Liverpoolskej nemocnice Aldera Heya aj šéfka spomenutej 
vatikánskej nemocnice.

Nezabúdajme vlastným životom 
odkrývať identitu kresťana. 
Nemajme strach prejaviť 
ju všade a vo všetkom. 
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ktorý má o veci rozhodovať, zaujatý a na-
vyše údajne verejne známy svojimi pre-
javmi politickej angažovanosti v prospech 
eutanázie alebo nejakej skupiny obyvate-
ľov, musí byť vylúčený nielen z tohto prí-
padu, ale z výkonu funkcie sudcu vôbec! 

V Británii sa trest smrti neukladá ani 
vrahom a zločincom. Zdravotnícka in-
štitúcia sa v strachu z rizika finančných 
následkov v prípade preukázania pochy-
bení v starostlivosti o malého pa-
cienta jednoducho rozhodla rad-
šej rýchlo ukončiť jeho život. Na to 
nemá nikto právo a ak by sa rodičia 
chceli o svoje choré dieťa starať, je 
to a musí to byť iba ich rozhodnutie 
a treba im vyhovieť.

Náš právny poriadok eutanáziu nedo-
voľuje. Rodičia ako zákonní zástupcovia 
nedali súhlas na usmrtenie dieťaťa na-
priek jeho ťažkému zdravotnému stavu. 
Ak posudzujeme túto otázku z právneho 
hľadiska, u nás by bol Alfieho život chrá-
nený zo zákona. Pri posúdení zákroku 
nemocnice by išlo o trestný čin neposkyt-
nutia pomoci alebo o trestný čin vraždy.

Napriek protestom a diplomatickému 
tlaku z Vatikánu, prosbám pápeža Fran-
tiška a niektorých štátov ako napríklad 
Poľska alebo USA (dokonca prehlásením 
Donalda Trumpa) bolo dieťa voči kruté-
mu britskému právnemu systému, ale aj 
zdravotnému systému bezmocné.

Rodičia dieťaťa bojovali zo všetkých síl, 
zmobilizovali sa státisíce ľudí, reagovali 
lekári aj anestéziológovia z celého sveta, 
právnici aj štátnici.

Mrzí ma postoj Slovenska, ktoré ne-
bolo schopné zaujať stanovisko k tomu, 
čo sa v apríli odohrávalo v Británii. Vo 
veci ochrany života ani následne vo veci 
vraždy tu nebol hlas ústavného činiteľa 
a nebol tu ani hlas politika, minimálne 

na kresťanskej platforme. Nebol tu hlas 
z námestia, nebol tu hlas demonštrantov 
z povolania, nebol tu hlas hercov a nebol 
tu ani pokus o kontaktovanie britského 
veľvyslanca, aby naša krajina, hlboko za-
korenená v kresťanstve, vyjadrila pros-
tredníctvom Ministerstva zahraničných 
vecí svoje stanovisko. Bolo by to mini-
mum, ktoré bolo v našich silách. Nebyť 
kresťanských masmédií, nebol by tu ani 
takmer žiaden informačný kanál, ktorý 
by informoval o Alfieho stave.

V Lukášovom evanjeliu sa píše: V is-
tom meste bol sudca, ktorý sa Boha ne-
bál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj 
vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: 

Obráň ma pred mojím protivníkom. 
Ale on dlho nechcel. No potom si pove-
dal: Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa ne-
hanbím,  obránim tú vdovu, keď ma tak 
unúva, aby napokon neprišla a neudrela 
ma po tvári.  A Pán povedal: „Počúvajte, 
čo hovorí nespravodlivý sudca!  A Boh 
neobráni svojich vyvolených, čo k nemu 
volajú dňom i nocou, a bude k nim ne-
všímavý?  Hovorím vám: Zaraz ich obrá-
ni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, 
keď príde?“

Pri tvorbe tohto článku ma zastihol 
telefonát Šimonka, jediného syna môjho 
najstaršieho brata a jeho manželky, ktorej 
lekári nedávali žiadnu šancu na ďalšieho 
potomka. Tri dni po oslave Šimonkových 
ôsmich narodenín, však Boh znova doká-
zal, že je mocnejší než predpoveď lekárov 
a môžeme sa tešiť z toho, že, ako sa Šimon-
ko modlieval, Pán Boh požehnal mamke 
do bruška bračeka alebo sestričku. 

Božia vôľa ostáva najsprávnejšou a Jeho 
zákony budú trvať navždy. To nám musí 
byť povzbudením v každej chvíli nášho 
života. Tie ľudské a právne aj naďalej roz-
deľujú a neustále prechádzajú novelami. 
Je však potrebné zodvihnúť prst a nebáť sa 
pomenovať veci pravým menom, pretože 
ak niekto dnes rozhodol o tom, že ako ro-
dič nemáte žiadne právo žiadať, aby vaše 
dieťa dostalo zdravotnú starostlivosť, je 
to alarm pre celú spoločnosť. Pre spoloč-
nosť, v ktorej žijeme my všetci! Prosím, 
nemajme zdanie, že sa nás to nedotýka 
len preto, že u nás je zákon iný. Dnes áno, 
na Slovensku nie je eutanázia zákonná, no 
naša vlastná ľahostajnosť nás o to môže 
ľahko pripraviť. Sudca vo svojom verdikte 
okrem iného uviedol: „Jeho život je zby-
točný.“ Posledné týždne nám tak ukáza-
li, že tí, čo tvrdia, že je uplatniteľné právo 
vraždiť, môžu mať silnejší silný hlas ako 
tí, čo síce majú iné presvedčenie, no ne-
povedia nič. 

Nezabúdajme vlastným životom od-
krývať identitu kresťana. Nemajme strach 
prejaviť ju všade a vo všetkom. Nech Al-
fie Evans neostane len precedensom, ale 
apelom pre nás všetkých, že postaviť sa za 
ochranu života nie je možnosť, ale nut-
nosť.  •

Božia vôľa
ostáva najsprávnejšou
a Jeho zákony budú
trvať navždy.

19HLASY Z DOMOVA A MISIÍJÚN 2018

ALFIE EVANS



Rajecká Lesná
V Rajeckej Lesnej si 1200 deti s diecéz-
nym biskupom Tomášom Galisom pri-
pomenuli mučeníčku misii slovenskú 
sestru Veroniku Ráckovu, ktorá pôso-
bila ako lekárka v Južnom Sudáne. Pred 
dvoma rokmi v službe položila život, 
keď sa jej auto stalo terčom ozbrojen-
cov. Svedectvo jej živote a obety prišli 
porozprávať jej rodná sestra Paula Rác-
ková a rehoľné sestry misionárky sestra 
Janka a Bernadeta. 

Do Rajeckej Lesnej putovali deti už 
17-krát. V programe bola svätá omša, 
putovanie ku kaplnkám, eRko-tance, 
katecheza v kostole. Deti priniesli ako 
obetný dar konzervu pre núdznych, 

o ktorých sa stará diecézna charita v Ži-
line. Účastníci tiež priniesli rôzne druhy 
koláčov, ktoré sa na mieste predávali za 
dobrovoľný príspevok, ktorého výťažok 
je určený na misie.

Levoča
Do Levoče na Mariánsku horu prišlo 
viac ako 1000 detí najmä zo Spišskej 
diecézy. Zišli sa pod Mariánskou horou 
a potom v skupinách putovali k bazilike. 
Cestou sa zastavovali na tvorivých sta-
novištiach, ktoré si pre nich pripravili 
animátori. Tí ich cestou k bazilike nala-
dili na tému DOBROdružstvo pokoJA. 
Putovanie na horu teda mohli obetovať 
za to, aby sa stali šíriteľmi pokoja. 

Po privítaní na hore sa detí rozde-
lili do skupín, kde s nimi tému pokoja 
prehĺbili vo svojich katechézach kňazi, 
medzi ktorými nechýbal miestny dekan 
alebo biblista František Trstenský. Deti 
prispeli k šíreniu pokoja aj prakticky. 
Na Levočskú horu priniesli so sebou 
trvanlivé potraviny a hygienické vý-
robky, ktoré venovali núdznym v zaria-
deniach Inštitútu Krista Veľkňaza v Žá-
kovciach a v Levočskej charite. Misijná 
púť detí v Levoči vyvrcholila slávením 
sv. omše s diecéznym biskupom Štefa-
nom Sečkom.

Obišovce
Na východnom Slovensku boli deti po-
zvané do Obišoviec. Ráno docestovali 
1100 z nich do Ličartoviec, odkiaľ pu-
tovali na mariánske pútne miesto asi 
hodinu peši. 

Na ceste ich už čakali animátori, 
ktorí si pre nich pripravili motivácie 
k šíreniu pokoja. Témou detskej púte 
v Obišovciach bolo tiež 160. výročie 
zjavení v Lurdoch. 

Košický arcibiskup Bernard Bober 
v kázni povzbudil deti, že Pán Boh po-
dobne ako v Lurdoch a Fatime chce ho-
voriť práve prostredníctvom nich. To sa 
deje i počas Vianoc, kedy deti roznášajú 
dobrú zvesť do slovenských domovov. 
Detskí pútnici priniesli do Obišoviec 
trvanlivé potraviny, ktoré OZ Magis ve-
nuje núdznym rodinám.  •

Do Rajeckej Lesnej,
Levoče a Obišoviec prišli
na misijné púte tisícky detí

 Text a foto:  eRko

V sobotu 12. mája prišli na slovenské pútnické miesta 
tisícky detí. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev 
detí s podporou diecéz zorganizovalo Misijné púte detí 
v Rajeckej Lesnej, Levoči a Obišovciach.

Fotografie z púte detí 
v Rajeckej Lesnej, 

Obišovciach a Levoči
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My ľudia si dokážeme vyčítať nesku-
točné malichernosti, banality, ale ak sa 
tak nad tým hlbšie zamyslíme, nikdy 
to k ničomu nevedie. Práve naopak – 
prehlbuje to problémy a ničí medziľud-
ské vzťahy, priateľstvá, ... Pri naskytnu-
tí takých tých skutočných problémov, 

ktoré nás v živote postretnú, si človek 
uvedomí, čo v živote je skutočne pod-
statné. Že sťažovanie sa nám nepomô-
že. Že ubližovanie tým najslabším z nás 
neformuje nič dobré. 

A taktiež, že ani pretvárka nič nevy-
rieši. Možno to je idealizovanie. Mož-

no nie. Možno sa stačí len trošku, na-
ozaj trošku zamyslieť, a nakopnúť seba 
samého, smerom vpred. Povedať si, že 
stále môžeme byť lepšími. Pomáhať 
môžeme stále. 

Šíriť dobro a  lásku, neprestajne, 
dvadsaťštyri hodín denne. A aké ľah-
ké je byť úprimný – „“posunúť" slová 
smerujúce z nášho srdca na zemský 
povrch. 

Niekedy si to možno ani len neuve-
domíme, ale sila šťastia a lásky spočí-
va naozaj v tých maličkostiach. Pomá-
hajme druhým, objímajme ich, tešme 
ich, a tešme sa s nimi, dodávajme im 
energiu a silu nevzdávať sa, vštepujme 
do ich sŕdc lásku, dávajme im naja-
vo, že nám na nich záleží, majme ich 
radi...  •

Mám vás rada!
 Text:  Zuzana Wagnerová    Foto: Archív SVD

Každý sníva o nájdení človeka, ľudí, ktorí si ho budú vážiť. 
Ktorí sa mu ozvú aj v obyčajný deň, bez toho, aby niečo 
potrebovali. Jednoducho prídu, objímu vás, potešia, vyčaria 
úsmev. Aké jednoduché – aké výnimočné. Práve vtedy si človek 
uvedomí, že k šťastiu chýba niekedy ozaj tak málo.
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

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

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

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

15 dní so svätým  
Pátrom Piom
Jean-Dominique Dubois
Páter Pio (1887 – 1968) 
z Rádu menších bratov ka-
pucínov je jednou z najzná-
mejších postáv 20. storočia. 
Nosil rany Ježišovho umuče-
nia od začiatku svojho kňaz-
ského života – počas päťde-
siatich rokov.
96 strán, cena: 4,00 EUR

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

Všetci Boží svätí  
orodujte za nás
Táto knižka o svätých, kto-
rí sú pre nás žiarivým prí-
kladom, je veľmi vďačnou 
pomocou pre každého, kto 
nechce podľahnúť tlaku pe-
kla a jeho zvodom, a určite 
bude veľkým povzbudením.
100 strán, cena: 1,00 EUR

Keby si poznala dar od Boha
Jacques Philippe
Naučiť sa prijímať sa zdá byť 
také jednoduché a pochopi-
teľné, a predsa s tým v živote 
zápasíme. Ako sa nechať mi-
lovať Bohom? Ako sa nechať 
viesť Duchom Svätým, aj keď 
sme krehkí a máme strach?
207 strán, cena: 6,60 EUR

My FirstBible
Anglicko-slovenské texty
Text: Pat Alexander; 
Ilustrácie: Leon Baxter
Pútavé biblické príbehy, kto-
ré vás naučia základom an-
gličtiny. Jednoduchá, ľahká 
angličtina v príbehoch, kto-
ré poznáte.
480 strán, cena: 13,90 EUR

Svätý Anton Paduánsky
Wilhelm Hünermann
Kniha rozpráva o živote svä-
tého Antona a o zázrakoch, 
ktoré vykonal. Opisuje jeho 
misiu do Maroka, jeho ži-
vot v Taliansku a stretnutie 
so svätým Františkom As-
siským.
192 strán, cena: 8,00 EUR

Srdce podľa Márie
Edward Looney
Kniha vo forme mesačnej po-
božnosti prináša jednoduché, 
no pritom hlboké vovedenie 
do mariánskej spirituality. Po 
jej prečítaní budeme jasne 
chápať, kto je Mária, ako sa 
stará o svoje deti a ako ju mô-
žeme uctievať vo svojom bež-
nom živote.
224 strán, cena: 6,90 EUR

Žena zahalená Božími  
závojmi
Blahoslavená Mária Helena 
Stollenwerková
Životný príbeh spoluzakla-
dateľky misijnej kongregácie 
Služobníc Ducha Svätého. 
Ide o príbeh ženy, ktorá za-
čínala vždy odznova a mala 
nesplnené priania.
373 strán, cena: 7,50 EUR

Úcta k Najsvätejšiemu  
Srdcu Ježišovmu
Mons. Vincent Malý
Základom úcty k Najsvätejšie-
mu Srdcu Ježišovmu je Božia 
láska voči nám. Predmetom 
úcty je fyzické Srdce Ježišovo 
spolu s jeho dušou obdarenou 
darmi prirodzenými i nadpri-
rodzenými, a spojené s oso-
bou Božieho Slova.
96 strán, cena: 1,00 EUR



Keď ticho 
Boha bolí

 Text:  Bruno Wensań na Bawerima

 Foto: Archív SVD

Veľká noc 
musí pripo-
menúť, že 
Boh nám je 
bližšie, ako 
si myslíme.

ktorí poznačili históriu Staré-
ho zákona, je veľký počet tých, 
ktorí utrpeli tzv. ticho Boha, na-
príklad Jozef, Jób... V  takýchto 
okolnostiach nie je prekvapujú-
ce čítať verše ako Bože môj, prečo 
si ma opustil, čo bolo tiež zvola-
ním Ježiša.

V  Ježišovom živote sú uda-
losti, ktoré rovnako poukazu-
jú na tzv. ticho Boha. On a jeho 
učeníci na lodi. Ježiš sa rozhodol 
spať, keď sa loď takmer ponárala 
a uprostred náreku svojich uče-
níkov sa zdal, že hlboko spí a je 
nerušený. 

Zdá sa, že udalosti nahlas ho-
voria o  tomto tichu. Ježiš kričí 
nahlas z kríža. Toto ticho sa do-

stalo do svojho záchvatu vo veľ-
kom tichu, ktoré sa vznášalo vo 
vesmíre na Bielu sobotu. 

Všetci sme mali túto skúsenosť 
v živote, keď sme cítili, že Boh 
existuje v našom živote, najmä 
uprostred našich bojov. V kritic-
kých momentoch života boli na-
písané skvelé inšpiratívne piesne. 
Uprostred tohto ticha prežívame 
nepokoje, pochybnosti a chceme 
kričať na učiteľa: „Nezaujímaš sa, 
či sa utopíme?“ Najčastejšie ho 
však počujeme hovoriť: „Nemá-
te žiadnu vieru?“

Práve v  tomto veľkom tichu 
bolo najväčšie nepriateľstvo ľud-
ského života prekonané a dobyté. 
V tichu kríža, v tichu svätej sobo-

Jedným zo zločinov, za ktoré bol Boh 
obviňovaný ľudstvom, je od nepamäti 
jeho "ticho". Pri opakovaných 
príležitostiach jeho ticho bolo 
nazývané jeho spolupáchateľom ku 
zlu na svete a jeho apatii k ľudskému 
stavu. Môže byť toto ticho kvalifikované 
ako "spánok". Ak áno, tak potom 
skutočne Boh spí? Táto otázka bude 
stredobodom našej úvahy.

Ak si veľa ľudí položí 
otázku, či Boh spí, ne-
váhajú povedať áno, 
a to na základe svojich 

skúseností. Dokonca aj Biblia 
opisuje niektoré prípady, keď sa 
zdalo, že Boh spal alebo mlčal pri 
utrpení svojich vyvolených. Epos 
sa nachádza v živote Ježiša, keď 
bol na kríži, keď volal na svojho 
Boha: „Prečo si ma opustil?“

Začnime najprv históriou vy-
volených ľudí. V priebehu svojej 
cesty prechádzali toho veľa a ob-
čas cítili, že Boh spí a stojí za svo-
jou situáciou: otroctvo v Egyp-
te, štyridsať rokov premýšľania 
v  púšti, otroctvo v  Babylone... 
Keď príde na život jednotlivcov, 
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ty, v tichu vzkriesenia Boh pre-
konal smrť. Božie ticho sa často 
nerozumie, keď sa zdá byť ticho, 
keď sa koná. Život v hluku predá-
va a rozmnožuje kultúru, Božie 
ticho sa začalo chápať ako jeho 
bezmocnosť alebo slabosť. To je 
dôvod, prečo je často obvinený za 
utrpenie miliónov ľudí, ktorí sú 
zabití vo vojnách, hladom. Svätý 
Pavol nám pripomína, že „múd-
rosť tohto sveta je bláznovstvo 
v Božích očiach“.

Veľká noc musí pripome-
núť, že Boh nám je bližšie, ako 
si myslíme. Jeho ticho v predve-
čer Ježišovej smrti a svitania jeho 
zmŕtvychvstania nám pripomína 
veľké príbehy o stvorení, v kto-

rých Boh stvoril všetko v tichu 
svojej lásky a moci. Toto by malo 
vždy pripomínať, že Boh je blízko 
k nám prostredníctvom svojho 
vzkrieseného Syna. 

Na našej ceste do „Emauz“, 
kde sa zdá, že sa zúfalo sťažuje-
me, cestuje s nami. Môžeme ho 
vidieť alebo rozpoznať? Nepo-
znávame ho veľmi hlasno, ale 
prichádza ticho a  odhaľuje sa 
nám prostredníctvom svojho slo-
va a tela.

* * *
„Dnes, keď počujete jeho hlas, 

nezatvrdzujte svoje srdcia ako 
Izraeliti, keď sa vzbúrili.“  •
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NAŠI DOBRODINCI

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

Ružencové spoločenstvo – Mojzesovo 30,- EUR 
• Mária Krhútová Topoľčany 30,- EUR • Helena 
Maščáková Rozhanovce 10,- EUR • Alžbeta Fin-
ková Rozhanovce 10,- EUR • Mária Chlebašková 
Zemplínska Teplica 10,- EUR • Jozef Ivanecký 
Zemplínska Teplica 30,- EUR • Bohuznámy Zem-
plínska Teplica 20,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Ivanka pri Dunaji 162,- EUR • Čitatelia Hlasov 
Melek 200,- EUR • Čitatelia Hlasov Úľany nad Ži-
tavou 130,- EUR • Odberatelia Hlasov Veľké Uher-
ce 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 • Odbera-
telia 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 • Bohuzná-
ma Veľké Chlievany 50,- EUR • Veriaci farnosti 
Nedožery - Brezany a filiálok Pravenec a Poluv-
sie 404,- EUR • Ružencové bratstvo Terchová 
150,- EUR • Ctitelia sv. Rodiny Osikov 50,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Sedliacka Dubová 170,- EUR 
• Ruža sv. Faustíny Mútne 60,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo z Radole 40,- EUR • Ružencové spo-
ločenstvo 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 spo-
ločenstvo Krížová Ves 300,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Udavské 160,- EUR • Ružencové bratstvo 
Hrnčiarovce nad Parnou 100,- EUR • Bohuznáma 
z Ludaníc 20,- EUR • Bohuznáma 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 •

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“

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty si 
prejavilo cez Margitu Máriu Alacoque, 
že chceš mať miesto vo všetkých 
kresťanských rodinách. Uvedomujúc 
si Tvoje prianie, chcem Ti dnes verejne 
zasvätiť a obetovať našu rodinu. 
Chceme žiť podľa Tvojho príkladu, 
aby v našej rodine prekvitali čnosti, 
za ktoré si Ty, najmilší Spasiteľ, 
prisľúbil pokoj už tu na zemi. Budeme 
sa chrániť všetkého, čo Ty odmietaš 
a odsudzuješ ako zlo. Vládni nad 
naším rozumom jednoduchosťou 
viery. Kraľuj v našich srdciach, ktoré 
horia láskou k Tebe a my budeme 
i naďalej roznecovať oheň tejto 
lásky predovšetkým častým svätým 
prijímaním.
Božské Srdce Ježišovo, buď vždy 
medzi nami kdekoľvek a kedykoľek 
sa stretneme. Žehnaj všetky naše 
práce a námahy. Rozptyľuj naše 
starosti, posväcuj naše radosti a uľav 
nám v našich trápeniach.
Keby Ťa niekto z našej rodiny urazil 
hriechom, prosím Ťa, Božské Srdce, 
nedaj mu zabudnúť, že si plné 
dobroty, lásky a milosrdenstva 
k hriešnikom.
A keď nadíde hodina rozlúčky a tieň 
smrti pohrúži našu rodinu do smútku, 
posilňuj nás, aby sme všetci s vierou 
prijímali Tvoje večné rozhodnutia. 
Nech nás uteší myšlienka, že príde 
deň, keď sa celá rodina znovu stretne 
v Tvojej sláve, kde Ťa chceme naveky 
oslavovať za Tvoje dobrodenia.
Amen.

Zasvätenie rodín  
Božskému Srdcu
Ježišovmu


