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ilí priatelia, je veľmi zaujímavé prežívať to, čo prežívali apoštoli po Ježišovom vzkriesení. Liturgia nám
to umožňuje každý deň, takže za
celý predchádzajúci mesiac sme si mohli vypočuť
a precítiť apoštolskú skúsenosť prijatia nepochopiteľného Božieho pôsobenia.
Cesta apoštolov bez stálej prítomnosti milovaného učiteľa nebola vôbec ľahká, ba skôr sa podobala na cestu plnú výtlkov a pochybností. Ale
čo je najzaujímavejšie, tak práve táto skúsenosť
pochybností a neistoty poslúžila neskôr k upevneniu ich viery.
No všetko sa dialo pomaličky, vzhľadom na generácie, ktoré budú prijímať len na základe viery spásne udalosti, ktorých apoštoli boli očitými
svedkami.
Nasledujúca úvaha nechce ponížiť správanie
apoštolov, skôr povzbudiť ostatných kresťanov
nebáť sa priznať ťažkosti, ktoré nás majú posunúť
na ceste viery.
Prijatie správy o prázdnom hrobe sa vyhýbalo mužskej logike, ktorá si presne uvedomuje, že
kde bol kríž, prebitý bok a hrob, tam je len smrť.
Viera vo večný život je vynikajúca myšlienka, ale
fakt smrti ich nepustí. Potom mužská rozvážnosť
nechce dopustiť, aby hocaké sluchy, fantázie či iné
neobyčajné správy boli pôvodom radikálnych
rozhodnutí. Preto sa Petrovi a ostatným apoštolom nechcelo priznať svedectvo Márie Magdalény, iných žien či emauzských učeníkov. Mužská
rozvážnosť je tu však znakom zatvrdnutosti a priviazanosti k sebe, k svojim predstavám a očakávaniam. Ježiš kritizuje ich neveru nie pre rodovú
osobitosť ich charakterov, ale práve pre neochotu
prijať svedectvo iných, tým viac, že ide nie o cudzincov, ale im známe osoby. Nemalý význam zohrala aj slabá pamäť apoštolov a počúvanie toho,
čo im Ježiš pred svojím ukrižovaním hovoril. Až
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do zoslania Sv. Ducha sa im akoby nič z počutého
nevybavuje. Naopak, v hlavách zostávajú nesplnené sny o obnovení zašlej slávy Izraela, o Ježišovi – svetskom vládcovi a o sebe, ako jeho popredných mužoch. Preto toľká neochota uveriť, veď
ich plány boli zbúrané do základov. No podobné
sklamanie prežili aj emauzskí učeníci či Mária
Magdaléna, ktorí nemohli hneď spoznať Ježiša,
pretože v ňom na ten moment nepoznali Mesiáša, iba svojho Ježiša z Nazareta - učiteľa, priateľa,
dobrého človeka, ale nič viac. Až keď každému
z nich Ježiš začal otvárať Písmo a vnútorný zrak,
spoznali ho a prijali. A čo je najlepšie, vyštartovali
o tom porozprávať ostatným.
Moderní kresťania nemajú ľahkú úlohu vo svedectve o Kristovi zmŕtvychvstalom. Najskôr sami
musia prijať Ježiša ako Krista, ktorý je predvečným Bohom a Spasiteľom, skutočným záchrancom a garantom večnosti. Apoštolov Ježiš k tomuto chystal tri roky a opakoval štyridsať dní a skúšal
desať dní, kým im nedal Ducha Utešiteľa, ktorý im
pripomenul všetko, čo im Ježiš zanechal.
My máme možno trochu viac času, ale ten nie
vždy hrá v náš prospech, pretože čas dáva aj väčší
priestor pokušeniam a pochybnostiam. Stále sme
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Začíname chápať, že evanjelium nie je našou, ale Božou záležitosťou, ktorá sa bude bezchybne podávať z pokolenia na
pokolenie, nehľadiac na osobné pochybenia jeho hlásateľov.
Rovnakú trpezlivosť sme pozvaní praktizovať aj vo vzťahu k evanjelizovaným našim súčasníkom. Nemusíme mať
odpovede na všetky pochybnosti ani ospravedlnenia na
všetky výčitky. Naša úloha je byť svedkami zmŕtvychvstalého v našom živote a viera i inšpirácia sú už Božou prácou.
Milí priatelia, želám vám, aby prekonajúc všetky osobné
prekážky a pochybnosti ste zotrvali v radosti viery. Veľká
noc sa nekončí ani Nanebovzatím, ani Turícami. Ona trvá
až do konca sveta. Nech nám pomáha Nebeská Matka, ktorej
mesiac slávime. Ona ostávala stále jedinou, ktorú nenaplnili
ani pochybnosti, ani strach, iba tiché a trpezlivé očakávanie
a napokon radosť z naplnenia celého Božieho plánu spasenia. Ona doteraz zostáva kráľovnou pri orodovaní ktorej sa
evanjelium hlása a Duchom sa napĺňa stále nový počet Kristových nasledovníkov. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Prežívame veľkonočné obdobie a tešíme sa z Ježišovej lásky voči ľuďom. V tomto mesiaci človek zvlášť zažíva, alebo
pociťuje aj ľudskú lásku. Hovorí sa, že máj je „lásky čas“. Naozaj je „čas lásky“ a nielen v máji. Pán Ježiš nám zanechal
pred svojou smrťou krásny testament: „Nové prikázanie
vám dávam, aby ste sa milovali navzájom“ (Jn 13,34). Tieto slová nech hýbu nami v týchto dňoch, kdekoľvek sme
a žijeme. Nech hýbu mladými, ktorí chcú milovať a byť milovaní. Mladí, nezabudnite, hľadajte pravú lásku, ktorá je
ukrytá v srdci. Láska nech hýbe manželmi, aby si neustále
uvedomovali, aké šťastie ich stretlo, že životom môžu kráčať
spolu, že nie sú sami a ak žijú úprimnú lásku, tak nemôžu
nevidieť, že Ježiš ich miluje a je s nimi. Lásku nech vnímajú aj starí ľudia, o ktorých sa starajú deti, vnúčatá, lekári či
zdravotné sestry. Nech ďakujú Bohu, že vo svojom utrpení a v starostlivosti o nich je možné stretnúť Ježiša, ktorý je
Cesta, Život a Pravda.
Pre život človeka a život spoločenstva ľudí je dôležitý kostol. Je tiež v určitom zmysle zviditeľnením príkazu lásky.
Istý kňaz pri oslave patróna kostola povedal: „Kostol je ako
studňa v záhrade, ako slnko na nebi, ako srdce v tele človeka.
Kostol dáva dedine tvár. Bez kostola by bola dedina či mesto
len zhlukom striech bez centra, bez stredu.“
Tak ako kostoly dávajú tvár našim dedinám a mestám, tak
nášmu životu dáva tvár pravá láska. Je to každodenná služba blížnym, v ktorých vidíme živého Krista. Je to nezištná
láska, ktorá dáva a nič nečaká. Je to láska bez podmienok.
Nie je to zdeformovaná láska, ktorá vidí len vonkajšok. Je
to láska, ktorá vidí to najpodstatnejšie: srdce človeka. Nech
o nás platia slová: „Pozrite sa, ako sa milujú.“
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. mája, za horliteľov 5. mája 2018.
Šéfredaktor
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▲ Najviac prisťahovalcov v Taliansku
je pravoslávnych, islam je na 2. mieste
Najviac zastúpeným náboženstvom medzi prisťahovalcami v Taliansku je pravoslávie, na druhom mieste je islam. Podľa údajov zozbieraných
organizáciou ISMA (Aktivity a výskum medzi etnikami) celkový počet pravoslávnych v Taliansku
je 1,6 milióna, čo znamenaná nárast o 0,7 percenta
oproti roku 2016.
Druhým najčastejším náboženstvom medzi cudzincami s trvalým pobytom je islam, s počtom 1,4
milióna, ktorý predstavuje voči predchádzajúcemu
roku pokles o 0,2 percenta.
Z ostatných náboženstiev má medzi prisťahovalcami svoje zastúpenie niečo vyše milióna katolíkov,
188 tisíc budhistov, 124 tisíc protestantov, 73 tisíc
hinduistov, 72 tisíc sikhov a 19 tisíc koptov.
Celkovo v Taliansku žije 2,9 milióna kresťanov pochádzajúcich zo zahraničia a ich počet oproti minulému roku narástol o 0,6%. •

SPEKTRUM

▪ Madagaskar má
blahoslaveného mučeníka
Luciána, katechétu a otca rodiny
V nedeľu 15. apríla dostal Madagaskar nového blahoslaveného mučeníka. Je ním laik Lucián
(Lucien) Botovasoa (1908-1947),
otec rodiny, učiteľ, katechéta
a člen Františkánskeho svetského rádu, ktorý zomrel v roku 1947
ako mučeník. V rodisku Božieho
služobníka, meste Vohipeno pri
východnom pobreží Madagaskaru slávnosti blahorečenia predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy
svätých kardinál Angelo Amato
SDB. Lucián Botovasoa sa narodil
v roku 1908 ako prvý z deviatich
detí. Jeho otec patril k prvým pokrsteným obyvateľom Madagaskaru v novšom období evanjelizácie
v 19. storočí. Lucián bol vynikajúci
učiteľ a zasvätil svoj život vzdelávaniu detí – ako školskému, tak aj náboženskému vo farnosti. Ovládal
mnoho rečí: okrem rodného jazyka to bola aj francúzština, latinčina, angličtina, nemčina a čínština.
Lucián vyštudoval v škole jezuitov.
Ako 22-ročný sa oženil a stal sa
otcom 8 detí, z ktorých 3 zomreli v útlom veku. Od roku 1940 bol
členom Františkánskeho svetského rádu s túžbou šíriť evanjelium
a príklad sv. Františka. Opravdivo
si osvojil františkánsku charizmu
a chudobný životný štýl, o čom
svedčilo aj jeho jednoduché odievanie a pravidelné postenie sa.
Mučenícku smrť podstúpil v roku
1947 počas povstania za nezávislosť Madagaskaru od Francúzska,
pri ktorom došlo ku krvavému
prenasledovaniu kresťanov. Ako
priateľ francúzskych misionárov
a šíriteľ ich náboženstva bol Lucián Botovasoa pokladaný zo strany
povstalcov za zradcu a bez súdneho procesu bol popravený sťatím. •

▪ Za prvých sto dní tohto roka bolo vo svete zabitých najmenej
deväť kňazov
Štatisticky každých jedenásť dní v roku 2018 zaplatil životom za svoju
službu jeden kňaz. Ak bude tento vývoj pokračovať, tento rok sa zapíše do
dejín ako jeden z najtragickejších. V Severnom Kivu v Demokratickej republike Kongo bol v nedeľu zabitý Etienne Nsengiunva. Podľa miestnych
svedkov jeho vrah chladnokrvne vstúpil do miestnosti, kde otec Etienne
v spoločnosti ďalších ľudí jedol nedeľný obed a na mieste ho zastrelil. V Afrike boli v tomto roku zabití ešte ďalší dvaja kňazi, jeden v Malawi (Tony
Mukomba – 18. januára) a další v Stredoafrickej republike (Joseph Désiré Angbabata – 22. marca). Štvrtým africkým kňazom, ktorého smrť síce
nebola oficiálne objasnená, bol P. Florent Mbulanthie Tulanstshiedi, tiež
z Demokratickej republiky Kongo. Našli ho 2. marca •

▲ Dobré ráno, Vatikánske múzeá
– príležitosť netradičného
umeleckého zážitku

▲ Francúzskych trapistov
zavraždených v Tibhirine
blahorečia v Alžírsku

„Good morning Vatican Museums“
– „Dobré ráno, Vatikánske múzeá“
– to je názov novej ponuky Vatikánskych múzeí mimo bežných otváracích hodín. Ide o súkromnú prehliadku v meditatívnej atmosfére, ktorá sa
začína o 6.00 ráno a umožňuje zažiť
každodenný pracovný rituál odomykania dverí vedúcich k muzeálnym
zbierkam a zapaľovania svetiel v jednotlivých výstavných miestnostiach
múzeí vrátane Sixtínskej kaplnky.
Návštevníkov vedie autorizovaný odborný sprievodca.
Keďže taliansky životný štýl sa nezaobíde bez rannej kávy, záverom
ranného vstupu sú raňajky v bistre
na nádvorí Cortile della Pigna. Záujemcovia si môžu po raňajkách zakúpiť lístok na riadnu prehliadku expozícií. •

Francúzski trapisti zavraždení v Tibhirine v roku 1996 budú
blahorečení na alžírskom území.
Oznámil to tamojší minister zahraničných vecí Abdelkader Messahel.
„Alžírsko dalo Vatikánu súhlas
k beatifikácii mníchov z Tibhirine
a ďalších rehoľníkov zabitých v 90.
rokoch. Konať sa bude v Orane,“
uviedol Messahel. Na otázku, či
pri tejto príležitosti príde tiež pápež František, odpovedal slovami:
„Uvidíme, prečo nie“. Ten sa zvyčajne beatifikácií nezúčastňuje, poveruje nimi prefekta Kongregácie pre
kauzy svätých, kardinála Angela Amata. Dekréty o mučeníctve
siedmich trapistov schválil Svätý
Otec 26. 1. 2018, spolu so skupinou ďalších 12 ľudí zavraždených
džihádistami v Alžírsku. •
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Priateľstvo
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Martin Štefanec SVD

F

Ale líška pokračuje ďalej: „No ak si ma
skrotíš, môj život bude akoby ožiarený
slnkom. Spoznám zvuk tvojich krokov,
ktorý sa bude odlišovať od všetkých ostatných. Tie ostatné kroky ma budú zaháňať pod zem. Tie tvoje ma budú vyvolávať
z nory von ako nejaká hudba.“
Líška zamĺkla a nadlho sa zahľadela do
malého princa. Potom mu hovorí:
„Prosím ťa, skroť si ma!“
„Veľmi rád,“ odpovedá malý princ.
„Ale nemám veľa času. Musím si nájsť
priateľov a spoznať veľa vecí.“
Líška mu hovorí: „Spoznávame len tie
veci, ktoré si skrotíme. Ľudia už nemajú
čas, aby niečo spoznávali. Kupujú si hotové veci u obchodníkov. Ale pretože nejestvujú obchodníci, ktorí by predávali
priateľov, ľudia už priateľov nemajú. Ak
chceš mať priateľa, skroť si ma!“

rancúzsky spisovateľ a letec Antoine de Saint-Exupéry (19001944) zomrel veľmi tajomnou
smrťou. 31. júla 1944 podnikol
svoj posledný let. Kamaráti videli, ako
jeho striebristé lietadlo zmizlo v slnečnom
lesku. Odvtedy zostal nezvestný navždy.
„Radar sledoval lietadlo Saint-Exupéryho až po pobrežie... Potom sa ponorilo
do sveta mlčania,“ napísal kapitán Jean
Lelen. Ako a kedy skončil jeho pozemský život, to nevie nik. Postavili
Kto chce mať naozajstného priateľa,
mu pomník a napísali naň biblické
musí mu venovať čas, aby sa s ním
slová o orlovi, ktorý prebýval na
dôverne zoznámil a pohľadom lásky
zemi len krátko a skoro sa vrátil do
prenikol do jeho srdca.
svojej pravej vlasti.
Medzi jeho najčítanejšie knihy
pravdepodobne patrí rozprávka Malý
„Čo musím pre to urobiť?“ pýta sa
princ, ktorú podľa výpovede jeho pria- malý princ.
„Musíš byť veľmi trpezlivý. Najprv si
teľa Petra Guillain de Bénouville považoval autor za svoju autobiografiu. Naj- sadni do trávy, trochu ďalej odo mňa...
významnejšou kapitolou tejto rozprávky Ja sa budem na teba ukradomky pozerať
je stretnutie sa malého princa s jeho pria- a ty nebudeš nič vravieť. Reč je prameňom
teľkou líškou. Pripomeňme si najdôleži- nedorozumení... Ale každý deň si budeš
môcť sadnúť trocha bližšie.“
tejšie myšlienky z tohto stretnutia.
Na rozlúčku povedala líška malému
Malý princ je v smutnej nálade. Preto
prosí líšku, aby sa s ním hrala. Líška mu princovi svoje tajomstvo: „Dobre vidíme
však hovorí: „Nemôžem sa s tebou hrať. iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľNie som skrotená.“
né... Tvoju ružu urobil takou dôležitou
Princ chvíľu premýšľa a potom sa pýta: čas, ktorý si jej venoval... Ľudia zabudli
na túto pravdu, ale ty na ňu nesmieš za„Čo to znamená skrotiť?“
„To je stará, dávno zabudnutá vec,“ budnúť. Za svoju ružu si zodpovedný...
hovorí líška. „Znamená to «dôverne sa Malý princ si opakoval každú vetu, aby si
zoznámiť».“
ju dobre zapamätal. Už sme veľa ráz poTáto odpoveď malého princa prekvapi- čuli výrok, že náš život dokáže naplniť iba
la, preto mu to chcela líška bližšie vysvetliť: láska. V čom však spočíva tajomstvo lás„Ty si pre mňa iba obyčajný malý chlapec, ky a ako ju možno poznať, to je mnohým
akých je na státisíce. Ale keď si ma skrotíš, nejasné. Pokúsme sa ho trocha odhaliť.
budeme sa navzájom potrebovať. Staneš
sa pre mňa na svete jediným a ja sa stanem Pozitívny postoj k všetkému živému
jedinou pre teba.“
Takýmto postojom láska začína. Tento
„Začínam rozumieť,“ hovorí princ.
postoj si vyžaduje, aby sme veci či osobe
4
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venovali svoju pozornosť a láskou naplnený záujem. Oslobodzuje nás od chamtivej žiadostivosti a otvára naše zmysly pre
všetko krásne okolo nás. Skúsenosť nás
učí, že táto schopnosť sa u dospelých ľudí
– na rozdiel od detí – rýchlo stráca. Snáď
preto, že náš život má skôr schematický
priebeh ako objavný prístup k všetkému
novému. „Kto svetu a všetkému živému
venuje otvorenú pozornosť, toho duša
je naplnená láskavosťou, ktorá na konci
vedie aj k láske medzi dvoma ľuďmi. Bez
tohto predpokladu je láska nemožná (Peter Lanster).“ To zároveň znamená, že láske sa možno učiť. Možno sa naučiť zaujímať ku všetkému a ku každému vedomý
pozitívny postoj. A platí tu ešte čosi: Láska
sa uskutočňuje dávaním – dávaním pozornosti a láskyplného záujmu.
Náklonnosť
Keď človek takto miluje, pozornosť sa postupne začne meniť na náklonnosť. Náklonnosť je sila skrotiť si milovaného človeka. Keď líška začala o tom hovoriť, malý
princ spozornel a chcel vedieť, čo znamená «skrotiť». V tejto súvislosti nie je slovo «skrotiť» medzi nami bežné, ale pre
A. de Saint-Exupéryho je kľúčovým slovom k porozumeniu pravého a hlbokého
priateľstva: „Keď chceš mať priateľa, skroť
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času. Tým sa dotýkame príčiny, prečo
je tak málo pravých priateľstiev a prečo
sa mnohé priateľstvá rozpadávajú. Líška povedala: „Ľudia už nemajú čas, aby
niečo spoznávali. Kupujú si hotové veci
u obchodníkov. Ale pretože nejestvujú
obchodníci, ktorí by predávali priateľov,
ľudia priateľov nemajú.“
Kto chce mať naozajstného priateľa,
musí mu venovať čas, aby sa s ním dôverne zoznámil a pohľadom lásky prenikol
do jeho srdca. Tento – zdanlivo stratený
– čas robí priateľa takým vzácnym a pre
nás jedinečným: „Čas, ktorý si venoval
svojej ruži, robí tvoju ružu takou dôležitou.“ Koľko času venujeme tomu, o kom
tvrdíme, že ho milujeme?

si ma,“ povedala líška malému princovi.
Prečo sa nám zdá toto slovo čudným?
Sme navyknutí krotiť zvieratá, aby si na
nás zvykli a neboli pre nás nebezpečné.
V prenesenom zmysle však možno toto
slovo aplikovať aj na ľudí, lebo v každom
človeku je mnoho «divokých sklonov».
Myslíme tým na všetko, čo je v ňom pudové, sebecké a slepé. Povedané inými
slovami: človek je zviera v klietke ľudskej
duše, ktoré možno skrotiť iba náklonnosťou. Krotenie je preto cenná služba,
umožňujúca priateľské spolunažívanie.
Nevšímavosť sa zmení na pozornosť
Keď sa pozrieme zbližša na to, čo myslí
pod skrotením Sait-Exupéry, máme tri
odpovede: «krotiť» znamená najprv «zoznámiť sa». Kým sme sa s daným človekom nezoznámili, nemá tento človek pre
nás význam; je jedným z mnohých. Vidíme ho, no ideme ďalej. Jeden druhého
nepotrebujeme. Keď sa však navzájom
zoznámime, všetko sa zmení. Nevšímavosť sa zmení na pozornosť. V tejto
druhej etape potom «krotiť« bude znamenať poznať život toho druhého. Deje
sa to hlavne dôverným rozhovorom.
K akému šťastiu môže človeka priviesť
dôverný rozhovor, ukazujú dva obrazy
z eseje „O láske a smrti“ od spisovateľky

Zenta Maurinovej. „V dialógu sa všetko
ľahšie znáša. Aj ten najväčší balvan, ktorý nás tlačí, sa vyrozprávaním zmení na
pevný kameň, na ktorý sa môžeme postaviť.“ Ešte výrečnejšiu silu má druhý
obraz skrytý v nasledujúcich slovách:
„Keby som mala vymenovať najblaženejšie okamihy svojho života, v ktorých
som žila najintenzívnejšie, boli to moje
rozhovory... Pri úprimnom rozhovore
je jeden partner hudobným nástrojom
a druhý virtuóznym hráčom. Pri ďalších rozhovoroch však už nevedno, kto
je hráčom a kto hudobným nástrojom.“
Rozhovorom sa priatelia neustále zbližujú. Ich stretnutia sú stále hlbšie, postupne
sa navzájom krotia. Len v hĺbke skroteného srdca sa dostanem do dôvernej blízkosti toho druhého, len tam poznáme
jeho mnohotvárny duševný svet. V hĺbke
skroteného srdca znamená poznať a milovať jedno a to isté. Toto je dôvod, prečo
povedala líška princovi: „Dobre vidíme
iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“ V týchto slovách je skrytý tretí význam slova «skrotiť». Zahŕňa v sebe aj dva
predchádzajúce významy.
Vyžaduje veľa času
Každý uzná, že takéto láskyplné poznanie (poznanie láskou) si vyžaduje veľa

Zodpovednosť nesmie chýbať
Ako sa z poznávania rodí náklonnosť, tak
z náklonnosti vyplynie zodpovednosť.
Láska nesie so sebou zodpovednosť, lebo
má účasť na ľahko zraniteľnom tajomstve
toho druhého. „Ty budeš navždy zodpovedný za to, čo si si skrotil,“ povedala líška malému princovi na rozlúčku a on si
túto vetu ešte raz opakoval, lebo cítil, aká
je veľmi dôležitá. Nechcel ju zabudnúť.
Láska je teda poznanie, náklonnosť
a zodpovednosť. Keď dvaja ľudia takto
milujú jeden druhého, nemilujú len slovami, ale v skutku a pravde. V ich láske
sa odzrkadľuje Ježišova láska, ktorá otvorila nebo. Na to poukazujú aj evanjelisti
a neúnavne opisujú nové stretnutia Ježiša
s ľuďmi, pri ktorých ľudí skrze neho napĺňala Božia láska. V Ježišovi sa sklonil
Boh k ľuďom. Stačí tu spomenúť scénu
pred Poslednou večerou: V Ježišovi umýval Boh nohy apoštolom, ktorých urobil
svojimi dôverníkmi. Cítil sa za nich zodpovedným. Hoci ho oni opustili, on ich
nikdy neopustil. Vedomí si takej lásky,
apoštoli vyšli do sveta a stali sa jej poslami. Byť poslami Božej lásky, to je vznešená úloha kresťanov. V zamyslení sa nad
vznešenosťou tejto úlohy spisovateľ Sören
Kierkegaard napísal vo svojom «denníku»: „Keď sa raz vážne rozhodnem stať
kresťanom, budem sa najviac hanbiť, že
som sa ním nestal už skôr a že som najprv
skúšal všetko ostatné.“ •
MÁ J 2018
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Udalosti
▲ Misijné prázdniny
v lete 2018
Verbisti spolu s tímom animátorov
pripravujú pre mládež Misijné prázdniny v Spišskej Novej Vsi od 9. do 14.
júla 2018 a Novom Meste nad Váhom
od 20. do 25. augusta 2018.
Je to akcia pre mladých od 14 do
20 rokov. Témou tohtoročných Misijných prázdnin bude: Byť Božím bojovníkom.
Pripravujeme aj Miništrantský tábor pre miništrantov z našich farností. Uskutoční sa od 13. do 17. augusta
2018 v Ústí.
Pre najmenších pripravujeme aj misijný tábor pre deti, ktorý sa uskutoční
od 5. do 10. augusta 2018 v Terchovej. •
6
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▼ Dvaja noví spolubratia
z Vietnamu
Do Misijného domu Matky Božej
v Nitre pricestovali 27. februára 2018

dvaja spolubratia z Vietnamu, Peter
Nguyen Duc Thinh (25) a Peter Nguyen Van Luong (31), ktorí budú v slovenskej provincii najbližších 6 rokov
študovať teológiu a pripravovať sa tak

UDALOSTI

na svoju misiu v Spoločnosti Božieho
Slova. Intenzívne štúdium nášho jazyka
a kultúry začínajú v Nitre a od septembra spolu s ďalšími študentmi posilnia
komunitu Misijného domu v Bratislave.
Odporúčame ich do vašich modlitieb,
drahí čitatelia, aby s Božou pomocou
zvládli vstup do novej kultúry.
Tešíme sa z toho, že sa naše komunity stávajú čoraz viac interkultúrnymi.
Je to pre nás výzva budovať jednotu,
ale zároveň veľký dar. •

UDALOSTI
máj 2018

▶ Služba lektorátu
14. marca 2018 počas sv. omše v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave
prijal spolubrat Lukáš Hanúsek SVD
z rúk otca provinciála Pavla Krutáka
SVD ministérium lektorátu. Lektorát
je služba, v ktorej sú kandidáti ustanovení na čítanie Svätého písma, okrem
evanjelia, pri všetkých liturgických
sláveniach.
Je im odovzdaná osobitná úloha
v Božom ľude, ktorá má základ v Božom slove. •
▼ Nový film o našich misionároch
na Kube
Pred Veľkou nocou prezentovali pátri
Martin a Ján Štefanec v Univerzitnom

pastoračnom centre v Bratislave film
s názvom Misia Kuba.
Tento dokument, ktorý sami natočili a spracovali, vykresľuje pôsobenie
slovenských verbistov P. Radoslava
Kottru a P. Lukáša Mizeráka v diecéze
Holguín na Kube.
Vo filme je znázornený život a práca
slovenských misionárov a ich farníkov
v tejto krajine.
Video dokument trvá 44 minút
a TV LUX ho zaradila do vysielania
začiatkom júna. •

1. máj
Sv. Jozef, robotník;
3. máj
P. Matej Maťaškov SVD,
5. výročie smrti (2013);
6. máj
Novic Martin Budický,
40. výročie smrti (1978);
8. máj
Deň víťazstva nad fašizmom;
10. máj
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána,
prikázaný sviatok;
13. máj
Bl. Panna Mária Fatimská,
spomienka, Deň matiek;
20. máj
Slávnosť Zoslania Ducha
Svätého – Turíce;
výročie smrti bl. Jozefy
H. Stenmans (1903),
spoluzakladateľky misijných
sestier SSpS;
24. máj
Panna Mária, pomocnica
kresťanov; Svetový deň modlitieb
za Cirkev v Číne;
27. máj
Slávnosť Najsvätejšej Trojice;
31. máj
Slávnosť Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi.
◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac máj:
Aby veriaci laici uskutočňovali
svoje osobitné poslanie tak, že
budú tvorivo odpovedať na výzvy
súčasného sveta.

MÁ J 2018

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

7

PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME

Putovali sme s Hlasmi
do Svätej zeme
Text a foto: P
 . Martin Štefanec SVD

P

red Veľkou nocou sme sa vydali
s čitateľmi Hlasov na osemdňovú púť do Svätej zeme. Bolo nás
46 a zostava bola pestrá. Skladala sa z pútnikov z Kysúc, Oravy, Východného Slovenska, Považia, Bratislavy, ba
i pútnikov z Rumunska. Sprievodcom
nám bol kňaz, ktorý sa dlhé roky venuje
sprevádzaniu pútnikov vo Sv. zemi, otec
Michal Pitoniak. Toto bola už tretia púť
Hlasov do Sv. zeme, na ktorej nás otec
Michal Pitoniak sprevádzal. Leteli sme
so spoločnosťou El Al z Viedne do Tel
Avivu, let trval 3 h 25 min. Na letisku
Tel Aviv sme prešli colnou kontrolou.
Ubytovaní sme boli v Betleheme, v hoteli Star Hotel.

čalo mesto rásť najmä vďaka rastúcemu
počtu pútnikov do Svätej zeme. Význam
Nazareta bol samozrejme hlavne náboženský, pretože práve odtiaľto pochádzali
Ježišovi rodičia a tu prežil veľkú časť svojho života i on sám.
Bazilika Zvestovania Pána v Nazarete je chrám, ktorý bol postavený na
mieste, kde archanjel Gabriel zvestoval
Panne Márii, že sa stane matkou Ježiša.
Bazilika má dve poschodia, okrem toho
moderného horného je tu aj to spodné,
ktoré tvorí základ baziliky a obsahuje
pozostatky niekoľkých starších kostolov.
Uprostred sa nachádza malý otvor, ktorý
je pozostatkom izby domu, v ktorom žila
Mária a kde bolo zvestovanie.

Boží hrob, Golgota, Betlehem
Navštívili sme skutočne veľa významných miest z hľadiska našej viery. Každého z nás možno zaujalo niečo iné.
Myslím si však, že každý jeden pútnik
bol nadšený a posilnil si vieru tým, keď
navštívil miesta ako Baziliku Božieho
hrobu, kaplnku s Kristovým hrobom,
Golgotu, Baziliku Narodenia Pána, Olivovú horu a mnohé iné vzácne miesta.
Mali sme možnosť modliť sa krížovú cestu na Golgote a prežiť tak predveľkonočný čas s Pánom priamo na ceste, ktorú on
podstúpil za nás.

Kána Galilejská
V Káne Pán Ježiš na svadbe premenil
vodu na víno. Kostol je postavený nad
miestom, kde sa podľa tradícií spomínaná udalosť uskutočnila. Zároveň nad
kostolom, ktorý bol postavený vo 4. storočí. Na tomto mieste si pútnici – osem
manželských párov našej skupiny obnovilo svoje manželské sľuby.

Pobyt v Nazarete
V jeden deň našej púte sme boli ubytovaní v Hoteli Galilea v Nazarete. Toto
mesto sa nachádza v severnej časti Izraela, kúsok od Genezaretského jazera.
V dobách Rímskej ríše šlo o pomerne
bezvýznamnú dedinu v provincii Judea.
Po nástupe kresťanstva samozrejme za8
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Genezaretské jazero
Jazero, pri ktorom sa udialo veľa vecí
v živote Pána Ježiša a apoštolov. Je dlhé
21 km a široké 11 km. Zo severu doň
vteká rieka Jordán. Má čistú pitnú vodu
ako v dobe Pána Ježiša. Aj dnes je typické množstvom rýb, ktoré slúžia na obživu okolitému obyvateľstvu. Plavili sme
sa loďkou po Genezaretskom jazere. Na
brehu sme navštívili kostolík Primát sv.
Petra. Pred oltárom je skala, na ktorej Pán
Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní s apoštolmi jedol rybu.

Hora Blahoslavenstiev
Nezabudnuteľným zážitkom bola aj Hora
Blahoslavenstiev, ktorá sa nachádza nad
Galilejským morom. Navštívili sme aj
miesto krstu Pána Ježiša, je to na mieste pred vlievaním sa Jordánu do Mŕtveho mora. Toto miesto je prísne strážené
vojakmi, pretože stred Jordánu je štátna
hranica s Jordánskom. Na tomto mieste
sme si všetci obnovili svoje krstné sľuby.
Jericho a Hora pokušenia
Mesto Jericho je najstaršie mesto sveta.
Bolo postavené 8500 rokov pred Kristom.
Je to mesto v púšti. Mesto má svoje čaro
a veľmi príjemnú atmosféru. Známe sú
ruže z Jericha, ktoré rozkvitnú vždy, keď
ich suché dáte do vody. Z Jericha sme išli
lanovkou na Horu pokušenia. Na úbočí
hory je vidieť budovu Gréckeho ortodoxného kláštora z druhej polovice 19.
storočia. Navštívili sme aj jaskyňu, kde
sa Pán Ježiš postil 40 dní.
Sprievod mestom Jeruzalem
na Kvetnú nedeľu
Celkom mimoriadnu udalosť sme zažili
v Jeruzaleme na Kvetnú nedeľu. V tento
deň sa tu pravidelne koná Palmová pro-
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• Otec Michal Pitoniak (vľavo), sprievodca
vo Sv. Zemi s otcom Martinom Štefancom,
organizátorom púte čitateľov Hlasov, pri Kostole
Primátu sv. Petra pri Genezaretskom jazere
• Pri Jordáne si pútnici obnovili svoje krstné sľuby
• Kvetná nedeľa v Jeruzaleme. Apoštolský
administrátor a latinský patriarcha v Jeruzaleme
Pierbattista Pizzaballa sa s nami porozprával
a zaujímal sa o rehoľu verbistov
• V meste Jericho niektorí skúšali trpezlivosť ťavy

Maltu, na Sicíliu a potom zase v zime do
Brazílie na pútnické miesto Aparecida
a do Mexika – Guadalupe. Pomedzi to
ešte, keď je príležitosť, sprevádzam zájazdy na konferencie o medzináboženskom dialógu hlavne do východnej Ázie
– Thajsko, Hong Kong, Sri Lanka, Indonézia a ďalšie destinácie.
Čo vás najviac fascinuje vo Svätej zemi?

cesia na pamiatku vstupu Pána Ježiša na
oslici. Procesia ide z Betfage (Olivová
hora) ku Katolíckemu kostolu Sv. Anny
v Bhethesda. Ratolesti na procesiu požehnal apoštolský administrátor a latinský
patriarcha v Jeruzaleme Pierbattista Pizzaballa. Zastavil sa pri nás a porozprával
sa s nami. Zaujímal sa o Slovensko a o život Cirkvi v našej krajine. Bol potešený, že
sme sa vydali na púť ako čitatelia časopisu
a priatelia misií.
Palmový sprievod je úžasná skúsenosť
a pútnici ho môžu zažiť iba raz v roku, čo
je na Kvetnú nedeľu. Palestínčania, Filipínci, Američania, Európania, ba aj pútnici z Afriky tvorili tento sprievod. Celý
mix národností sa spojil v jeden sprievod
volajúci Hosana, hosana! Hosana Kráľovi, synovi Dávidovmu.
Nebudem menovať všetky miesta,
ktoré sme na našej púti navštívili. Môžem však iba vyjadriť veľkú spokojnosť,
že ako misijní priatelia a čitatelia Hlasov
sme tvorili krásne spoločenstvo modliacich sa ľudí putujúcich po Svätej zemi,
pamätajúcich na našich misionárov, čitateľov, úspech misijného diela. Ja osobne
som ďakoval Pánu Bohu za vedenie nášho časopisu Hlasy a prosil som o ďalšiu

pomoc. Keď sme odchádzali zo Sv. zeme,
boli sme si všetci bližší a tešilo nás to, že
sme spoločne putovali Svätou zemou,
kadiaľ chodil Kristus Pán.
Veľká vďaka patrí nášmu sprievodcovi
duchovnému otcovi Michalovi Pitoniakovi, ktorý nás obetavo sprevádzal a vďaka nemu sme sa veľa dozvedeli o svätých
miestach. Čerpali sme veľa vedomostí
z jeho odborného výkladu, ktorý vedel
podať veľmi zrozumiteľným spôsobom.
Svojím humorom nás vedel vždy rozveseliť a spríjemniť tak našu púť. Chcem poďakovať aj všetkým zúčastneným pútnikom za ich spoločenstvo, odvahu a obetu,
ktorú priniesli.

***
Na slovíčko s otcom Michalom
Pitoniakom
Odkedy sa venujete pútnikom a kde všade
sprevádzate pútnikov?

S dekrétom svojho otca biskupa pôsobím
vo Sv. zemi od roku 2007. To je moje hlavné pôsobisko. Pokiaľ je obdobie dažďov,
alebo je tu veľmi horúco, nemáme tu prácu, tak odchádzam zo Sv. zeme na ďalšie
pútnické miesta: hlavne Rím, Lurdy, Fatima, po stopách sv. Pavla do Grécka, na

Predovšetkým najsvätejšie miesto na našej zemi, a to je jednoznačne Boží hrob
a Golgota. Na tomto mieste je vlastne
postavené celé naše kresťanstvo aj celá
naša viera. Všetky miesta vo Svätej zemi
si veľmi vážim a navštevujem ich veľmi
rád, avšak vždy sa najviac teším na Baziliku Božieho hrobu v Jeruzaleme a keď
prichádzam na Golgotu. Vlastne tam sa
otvorili brány do neba pre každého z nás.
A preto vždy veľmi prosím Pána Ježiša
Krista práve na Golgote, aby tieto brány
zostali otvorené pre mňa vtedy, keď sa budem musieť pred neho postaviť.
Komu by ste odporučili navštíviť Svätú
zem?

Čo sa týka návštevy Sv. zeme, po skúsenostiach ktoré mám, nedá sa vyjadriť, komu odporučiť a komu nie. Odporučiť ju môžem jednoznačne všetkým.
Sprevádzal som tu aj deti, ktoré mali 7-8
rokov, sprevádzal som tu žiakov zo základnej školy, boli tu študenti vysokých
škôl, pútnici strednej generácie aj starší
ľudia. Každý to vníma po svojom. Deti
to vnímali detsky. Ľudia strednej generácie viac-menej prosili Pána Ježiša Krista
o milosti a pomoc pre svoje rodiny a tí
najstarší, tí sa už veľmi hlboko zamýšľali nad večnosťou. Ide to už vekom, preto
každý podľa toho, koľko rokov má, koľko má skúseností, tak sa na miesta vo Sv.
zemi aj pozerá. •
MÁ J 2018
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Bohoslovec z Toga
v Bratislave
Text: Lukáš Hanúsek SVD
Foto: Archív SVD

Bruno, povedz nám svoje celé meno,
koľko máš rokov a odkiaľ pochádzaš.

Volám sa Bruno Wensan´na Bawerima,
mám 25 rokov a pochádzam z Toga,
malej krajiny v západnej Afrike.
Z akej rodiny pochádzaš?

Môj otec je učiteľom a mama ženou
v domácnosti. Mám piatich súrodencov, z toho sú tri sestry a dvaja bratia.
Vždy, keď rozmýšľam, alebo hovorím
o svojej rodine, tak sa mi vynárajú samé
krásne spomienky... Všetci členovia rodiny bývajú momentálne v Togu.
Kedy ti prvýkrát napadlo, že by si sa
chcel stať kňazom?

Túžba stať sa kňazom ma sprevádzala
už od detstva. Viem to od svojich rodičov, ktorí mi neskôr povedali, že som
už od malička hovoril o tomto povolaní. Táto túžba sa však na istý čas stratila
počas toho, ako som vyrastal, a nahradil ju sen o práci v diplomacii či práve.
Potom som mal raz rozhovor s jedným
kňazom zo Spoločnosti Božieho Slova
a túžba po kňazstve sa opäť prebudila.
Doteraz si pamätám ten deň, keď sa ma
spomínaný kňaz opýtal, prečo nerozmýšľam nad kňazstvom.
Táto jedna otázka stačila na to, aby
som sa opäť zapálil pre prácu v Pánovej vinici a rozhodol som sa vstúpiť do
Spoločnosti.

Prečo si sa rozhodol práve pre Spoločnosť Božieho Slova?

Jej kňazi pracovali v našej farnosti
a mal som tak s nimi osobný kontakt.
Komunita, ktorá u nás pôsobila, bola
multikultúrna, čo som obdivoval a túžil som zažiť takúto medzinárodnosť.
Okrem toho žili títo kňazi krásny komunitný život, ktorý mi bol tiež povzbudením pre výber kongregácie.

Bohoslovec Bruno (vľavo) sa rozpráva
so spolubratmi v Misijnom dome
sv. Arnolda v Bratislave

Čo ti dala formácia za posledné roky?
Čo si myslíš, že bolo tým najdôležitejším,
čo si sa naučil? Aké boli ťažkosti, ktoré
si musel počas tohto času prekonávať?

To je ťažká otázka, lebo toho bolo veľa.
Jednou z vecí, ktoré som sa naučil, je
schopnosť prijímať veci také, aké sú, a tiež
akceptovať iných ľudí takých, akí sú, bez
toho, že by som ich odsudzoval. Počas
štúdia vo formácii som zažil množstvo
kňazov z rôznych kultúr a kontinentov.
Vďaka tomu môžem povedať, že som zažil rôzne kultúry a rôzne spôsoby, akými
možno byť misionárom Božieho Slova.
Čo sa týka ťažkostí, jednou z nich
bývalo napríklad pochybovanie. Pričom som niekedy žasol nad svojím
rozhodnutím a premýšľal som, či je to
naozaj tá správna cesta pre mňa. Niekedy to bývali skutočne ťažké chvíle,
ale vďaka Bohu a s pomocou Svätého
Ducha som si dal odpoveď na všetky
podobné otázky.
MÁ J 2018
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ROZHOVOR

Do konca formácie ti stačil už len jeden
rok a jeden rok štúdia a mohol si sa stať
kňazom. Prečo si sa rozhodol pre OTP
program, prišiel do úplne cudzej krajiny a predĺžil si tak formáciu o ďalší rok?

Jedným z dôvodov, prečo čom sa rozhodol pre OTP program, bola možnosť zažiť Cirkev vo svete mimo mne
blízkych krajín, zasadenú tak v inej
kultúre, akou je tá moja. A vzhľadom
na môj vek som tiež chcel ešte viac dozrieť predtým, ako vstúpim do kňazského stavu.
A prečo práve Slovensko? Ovládaš francúzštinu, angličtinu, dohovoríš sa aj po
nemecky.

Zaujímam sa o službu pre mládež
a myslím si, že práve tu budem mať
dostatok príležitostí na prácu s ňou.
Slovenská provincia sa snaží o medzinárodnosť jej členov a som rád, že jej
moja prítomnosť tu k tomu pomáha.
Aké sú tvoje pocity po príchode na Slovensko? Čo je pre teba iné, nové?

Doteraz sa mi na Slovensku veľmi páči,
ale ešte stále ho iba spoznávam. Mu-

12
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sím povedať, že Slovensko sa odlišuje v množstve vecí a v mnohých ohľadoch je úplne rozdielne oproti Afrike.
Či už ide o samotnú kultúru, liturgiu
alebo iné veci. Napríklad, u nás je zvykom používať bubny či tancovať počas
svätej omše, pričom tu je to úplne nepredstaviteľné.
Aké sú tvoje plány do budúcnosti?

Moje plány sa odvíjajú od priorít kongregácie a od toho, čím môžem prispieť
k ich napĺňaniu. V tomto zmysle by
som sa však rád venoval psychológii.
Posledná otázka: čo rád robíš, aké sú
tvoje hobby?

Rád čítam, skúmam nové veci a zo
športu mám najradšej futbal.
Chcel by si ešte niečo dodať alebo odkázať?

Chcel by som poďakovať našej misijnej
Spoločnosti za všetko, čo mi ponúka
a tiež Slovenskej provincii za to, že ma
prijala. Tiež som vďačný všetkým našim kňazom a všetkým ľudom, ktorých
dennodenne stretávam. •

• Togo je jednou z najmenších
afrických krajín. Na ploche 56 000 km²
tu žije 5 miliónov ľudí
• Bruno so seminaristami a miestnym
biskupom vo svojej krajine

HLASY Z MISIÍ

Sv. Jozef, robotník
Pôvod mena:
z hebr. Jóseph – Boh pridá, rozhojní

• Bol to muž veľkej viery so zmyslom pre

rodinu: „Jozef, jej manžel, bol človek
spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu
vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn
Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju
manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je
z Ducha Svätého“ (Porov. Mt 1,19 – 20).

ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal
svoju manželku … a dal mu meno Ježiš“ (Porov. Mt 1, 24 – 25).

• Bol mužom činu. Mužom konajúcim

z lásky a mužom obety; mužom, ktorý pre záujem dieťaťa išiel aj do emigrácie: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho
matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým
ti nedám vedieť…“ (Porov. Mt 2, 13).

• Bol mužom, ktorý obetavo hľadal stra-

teného Ježiša, ktorý jeho nájdenie prežíval

• Nasadil všetko! Stal sa mužom viery, v tichu, bez zbytočných slov, čo ho cha-

obetavým manželom a pred zákonom
otcom, ktorý si veľmi dobre uvedomoval
svoju úlohu ochrancu, strážcu, živiteľa
svojej rodiny: „Keď sa prebudil, urobil,

rakterizuje ako muža hrdého a principiálneho: „Matka mu povedala: Syn môj, čo
si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme
ťa s bolesťou hľadali“ (Porov. Lk 2, 48).

• Od samého začiatku života Cirkvi bol
sv. Jozef uctievaný a vzývaný ako jej
ochranca. Jeho úcta bola zvlášť rozšírená na Východe. Na Západe jeho úctu
najviac šírili františkáni, Bernard z Clervaux, František Saleský, Bernardín Sienský a Terézia z Avily.

Oficiálne ho za ochrancu Cirkvi vyhlásil blahoslavený Pius IX. v roku 1870.
Pápež Pius XII. rozšíril patronát sv. Jozefa na všetkých pracujúcich a od roku
1955 zasvätil mu prvý máj, ktorý sa vo
svete slávi ako deň robotníkov alebo
Deň práce.
V ikonografii je zobrazený s malým
dieťaťom Ježišom na rukách a s ľaliou
alebo tesárskym náradím. Najstarším
vyobrazením je Jozef pri jasliach, ako
drží ochrannú ruku nad dieťaťom a jeho
matkou.
Sv. Jozef, oroduj za nás!
MÁ J 2018
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Ježiš je víťaz
nad hriechom
a smrťou
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista je naplnené radosťou
a nádejou. S veľkým dôrazom ohlasujeme, že Ježiš je
nevinný Baránok, ktorý sňal hriechy sveta. ON bez viny
niesol naše viny a pre naše viny zomrel na kríži. Priniesol
obetu nebeskému Otcovi a vykúpil všetkých ľudí, keď
vstal z mŕtvych. ON premohol hriech a smrť, ktorá je vždy
dôsledkom hriechu.

V

tomto momente kresťan zhlboka vydýchne,
nakoľko pochopil, ako
bude pokračovať s Ježišom: napriek hriechom a pádom, napriek pýche a samoľúbosti, kresťan je schopný nového
života, lebo Kristus skrze vieru
mu dáva odpustenie hriechov
a prináša nový život.
Toto je viera naša a toto je viera Cirkvi – správne si pamätáme
– toto vyznávame pri vysluhovaní
sviatosti KRSTU, a ten sa novým
kresťanom udeľuje slávnostným
spôsobom na veľkonočnú vigíliu, kedy veriaci vo svätej noci
oslavujú zmŕtvychvstanie nášho
Pána Ježiša Krista, vyznávajú vieru a zriekajú sa hriechu.

Zmŕtvychvstanie Pána
Ježiša Krista
je naplnené
radosťou
a nádejou.

Ako vidíme hriech
V dnešnej dobe je náročné o hriechu rozmýšľať. Máme tendenciu
o hriechu iba spomínať a dokonca, keď sa povie hriech, mnohí
ľudia až vybuchnú smiechom...
Dôvod? Majú toľko informácií
o zlých ľuďoch, teda o takých ľuďoch, ktorí robia zle a výslovne
14
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využívajú a zneužívajú slabých
a bezradných, až je to očividné,
a toto je pre nich jasným dôkazom, že Boh je ďaleko, nestará sa
o nás a so zvláštnym pazvukom
pokračujú vo výčitke – keby naozaj Boh bol – určite by tieto situácie riešil a týchto ľudí veľmi
konkrétne aj potrestal.
Keďže žijeme v právnej spoločnosti a sme presvedčení, že
súdnou cestou sa dovoláme spravodlivosti, znova a znova sme
konfrontovaní s realitou: jeden
môže všetko a iný sa nedovolá
spravodlivosti. Preto je normálne
očakávať, že Boh to môže napraviť. Mnohí sú vnútorne presvedčení a stotožnení s myšlienkou,
že ak nás Boh stvoril a miluje nás,
je povinný postarať sa o dobrých,
ktorým bolo ublížené a zlých ľudí
potrestať. A bude spravodlivosť
a bude raj na zemi...
Žiadame odpustenie a spravodlivosť, ale podľa seba, podľa
najlepšieho ľudského vedomia
a svedomia. Ježiš otvorene hovorí, že takto to nestačí a ponúka na
pochopenie podobenstvá, najmä

o márnotratnom synovi, ktorému otec odpustil, ale nie preto, že
vždy a vo všetkom plnil jeho vôľu
a príkazy, ale jednoducho preto,
že ho mal rád z celého srdca a tešil
sa, že hoci bol mŕtvy, ožil, ale nie
telesne, lež duchovne, a tešil sa ďalej, lebo ožil, lenže, nie telesne, ale
duchovne a uvidel seba, otca, domov, prácu, obyčajné jedlo inými,
teda premenenými očami.
Ako sa potom postavíme k podobenstvám Pána Ježiša o robotníkoch vo vinici? Hospodár
vinice najímal robotníkov počas celého dňa a zjednal sa po 1
denári na celý deň. A keď sa deň
skončil a začal vyplácať, najskôr
tým, ktorých najal až o 5-tej hodine popoludní, ktorým dal po
jednom denári a podobenstvo
sa končí prekvapujúco: Keď prišli
tí prví, mysleli si, že dostanú viac.
Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: »Tí
poslední pracovali jedinú hodinu,
a ty si ich postavil na roveň nám,
čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.« Ale on jednému z nich
odpovedal: »Priateľu, nekrivdím

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja
chcem aj tomuto poslednému dať
toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem
so svojím robiť, čo chcem? Či na
mňa zazeráš preto, že som dobrý?«(Mt 20, 12-16)
Biblický pohľad na hriech
Hriech Adama a Evy je dedičným hriechom. Mnohokrát sa
pripomína a pre mnohých je veľkou výčitkou. Totiž pri každom
hriechu najskôr príde pokušenie.
A to znamená, že určitý vnútorný hlas človekovi vraví, že môže
pre seba alebo pre svoju rodinu
získať a vlastniť aj to, čo nemôže
a nesmie. Ak čítame ďalej v Biblii, zistíme, že Adam a Eva vedeli,
že nesmú jesť zo stromu, ale keď
im diabol vysvetlil, že vlastne ich
oklamali, že len vtedy budú mať
viac, keď zjedia zo stromu zakázané ovocie... Pokušenie bolo
kvalitne pripravené, ale ešte nebolo hriechom, lebo Adam a Eva
sa museli najskôr rozhodnúť, že
porušia zákaz a ovocie si dajú.
Presnejšie, neposlúchli samot-

ného Boha. V tomto je Biblia
presvedčivo jasná. Hriech spôsobuje smrť.
Jedine poslušnosťou Božieho Syna sme nanovo získali život. Obetou Pána Ježiša Krista
na kríži, kde zomiera ako pravý
človek, v bolestiach a krvácajúci.
Jedine Boží Syn vedel premôcť
hriech a smrť, lebo vstal z mŕtvych ako pravý Boh, ktorého sa
hriech a smrť nemôže na žiaden
spôsob dotýkať.
V tomto momente je vhodné upozorniť na slávnosť KRSTU, pri ktorom sa modlíme, že
s Kristom sme zomreli hriechu
a s Kristom vstávame k novému
životu. Veľkonočná vigília prináša každý rok obnovenie krstných
sľubov, a tam znova a nanovo
sa zriekame hriechu a vyznávame vieru v jediného a pravého
Boha v troch osobách: Otca, Syna
a Ducha Svätého.
Ježiš odpúšťa hriechy
a uzdravuje
Základná pravda kresťanskej viery hovorí: jedine Ježiš odpúšťa

Základná
pravda
kresťanskej
viery hovorí:
jedine Ježiš
odpúšťa
hriechy.

hriechy. Veľmi dobre vieme, že
pri sviatosti zmierenia je to kňaz,
ktorý službou Cirkvi vysluhuje
a rozhrešuje, ale hriechy odpúšťa jedine Kristus. A urobí to vtedy, keď kresťan hriechy vyznáva
a zo srdca ich ľutuje.
Ježišovo odpustenie hriechov
je uzdravenie človeka v jeho
najhlbšom vnútri. Je to osobné
stretnutie s milosrdným Ježišom
a prijatie darov Ducha Svätého
tak potrebných na budovanie
človeka a spoločenstva s Bohom
a navzájom medzi ľuďmi.
Ježiš vždy vie odpustiť a vždy
odpustí, ak ho prosíme s úprimným srdcom.
Ježiš totiž dôrazne oddeľuje
hriech a hriešnika. Iste hriešnik
spácha hriech a zasluhuje smrť,
ale ak sa obráti k Ježišovi, a uverí v Ježiša, a ľutuje z úprimného
srdca svoje hriechy, zázrak odpustenia všetko mení, hriešnik
je uzdravený a bude žiť.
Je dôležité potvrdiť, že Ježišovo odpustenie preniká do celého
života človeka. Dokáže premeniť
vzťahy s ľuďmi, čiže je hybnou
silou obrátenia, ktoré sa ukáže
navonok. Skutočné obrátenie
napĺňa radosťou a odhodlaním,
lebo ten, kto bol mŕtvy, ožil, kto
bol stratený, sa našiel.
Realita života nás dobehne
a nepustí, v podstate, ľahko znova padneme do hriechu a vstáva
sa ťažko... Pokušenie je dôsledné a zabudneme, ako Pán Ježiš každému – keď mu odpustil
hriechy – povedal: Vstaň, choď
a viac nehreš!

***
O čom tu hovoríme? Jedine
spojení s naším Pánom Ježišom
Kristom víťazíme nad pokušením a hriechom, a nie vlastnými
silami. A toto spojenie robíme vo
viere, v láske a v nádeji. •
MÁ J 2018
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Misia, ktorá ma
nesmierne napĺňa
Text: Magdaléna Kucková SSpS
Foto: Archív SSpS

Sr. Jana Františka Oceľová
je z Misijnej kongregácie Služobníc
Ducha Svätého a siedmy rok pôsobí
v Austrálii. O svoje zážitky z opačnej
strany zemegule sa s nami podelila
v nasledujúcom rozhovore.
Mohla by si nám porozprávať o sebe, o svojej rodine, kedy sa zrodilo tvoje povolanie
a ako si sa dostala práve k misijným sestrám SSpS?

Vieme, že momentálne pôsobíš v Austrálii. Môžeš nám priblížiť, v čom spočíva
tvoja misia a či si vždy mala túžbu ísť do
Austrálie?

Áno, pôsobím v Austrálii, a to už sedem
rokov. A do Austrálie som sa v podstate
dostala, ani neviem ako. Myslela som si,
že je to žart. Ja som si totiž ako juniorka žiadala misijnú skúsenosť v Južnej
Amerike. No Božie cesty sú nevyspytateľné a vďaka Bohu som bola poslaná
do Austrálie, ktorú milujem! Keď som
tam odchádzala, mala som angličtinu
ako tak zvládnutú, no očakávala som,

Narodila som sa a vyrastala som v malebnej dedine na Horehroní, v Polomke.
Niekoľko rokov som bola jedináčikom
v rodine, až kým sa nenarodil môj
o 12 rokov mladší brat. Pamätám
Keď som prvýkrát vstúpila
si, že už ako tínedžerka počas prído domu našich sestier,
pravy na birmovku som pociťovala
vedela som, že som „doma“.
akési volanie k službe ľuďom – najmä v misiách. Bolo to v 90-tych
rokoch, keď už sme počuli o mnohých misionároch pôsobiacich vo svete. že si ju budem môcť ešte trochu obrúsiť
Neskôr sa toto volanie obnovilo, keď som v škole. Na moje prekvapenie austrálske
začala študovať na Ekonomickej univer- spolusestry boli s mojou angličtinou také
zite v Bratislave a začala som sa pohybo- spokojné, že som hneď po prílete začala
vať medzi rehoľníkmi a rehoľníčkami. svoju misiu naplno. Začala som môj „traNo a to, ako som sa dostala k misijným ining“ ako ekonómka v našom domosestrám, je trochu úsmevné, pretože som ve dôchodcov a neskôr som pracovala
sa k nim dostala cez verbistov (smiech). aj ako dobrovoľníčka v jednej škole ako
Najprv som totiž spoznala rehoľu ver- pomocná asistentka. Pred tromi rokmi
bistov cez pátra Gašpara Habaru, kto- som začala tiež našu novú misiu v jednej
rý bol v tom čase kaplánom v UPC. Už verbistickej farnosti ako pastoračná asisvtedy som pociťovala túžbu ísť do misií tentka. Táto misia ma nesmierne napĺňa,
k ľuďom, ktorí majú inú kultúru a zvyky hoci v poslednom čase mám na farnosť
a zdieľať s nimi vieru, ktorú som dostala menej času. Pred viac ako dvoma rokmi
tu doma. Keď som prvýkrát vstúpila do som prevzala zodpovednú úlohu provindomu našich sestier, vedela som, že som ciálnej ekonómky v austrálskej provincii.
„doma“. No a tak som si dokončila štú- Znamená to pre mňa viac ekonomickej
diá, dala výpoveď v práci a nastúpila som práce, ale aj veľa pracovných stretnutí
k misijným sestrám. Už je tomu 13 rokov. (povzdych), no je to tiež niečo, čo ma na16
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pĺňa. V júli minulého roku som tiež začala vyššie štúdiá v ekonomike a účtovníctve, ktoré potrebujem na to, aby som
sa vedela orientovať v austrálskej legislatíve a finančnom svete a zároveň držať
krok s našimi zamestnancami a poradcami, keďže rehoľa vlastní časť nemocnice
a domovy dôchodcov v meste Brisbane.
Moja práca ekonómky má dva rozmery.
Jeden je finančná situácia, spracovanie
účtovníctva komunít a tiež rôzne finančné správy pre generálne vedenie, ako aj
vládne orgány a agentúry počas celého
roka. Ďalej ide o pomoc a odborné rady
provinciálnemu vedeniu v otázkach finančných, ale aj stretnutia s rôznymi odborníkmi a poradcami. V neposlednom
rade je to tiež o dohliadaní na finančnú
situáciu našich inštitúcií, dávanie podnetov na prípadné zmeny a dohliadanie na
misiu našich inštitúcií.
Čo presne zahŕňa práca pastoračnej
asistentky?

Je to všetka práca vo farnosti okrem
slúženia sv. omší, spovedania, krstov...

MISIJNÉ SE STRY S SPS

• Sr. Jana Františka (vpravo) v nedeľnej škôlke
pre prvoprijímajúce deti
• S miništrantami a farníkmi
• Návšteva generálneho predstaveného SVD
vo farnosti kde pracuje Sr. Jána Františka

Máš už aj ty zážitky s nebezpečnými zvieratami?

Ja nie, mne sa stalo len to, že som skoro
zašliapla hada v našej záhrade, lebo som
si myslela, že je to jašterica. Ale ročne zaznamenávame veľa nešťastí najmä na severe Austrálie, kde sa pohybuje množstvo
voľne žijúcich krokodílov a stáva sa, že
napádajú najmä rybárov. Podobne je to
aj so žralokmi, ktoré tiež priplávajú bližšie
k plážam a častokrát napadnú surfistov.
Ako ľudia slávia veľkonočné sviatky v Austrálii?

(úsmev). Teda poväčšine príprava liturgie, príprava prvoprijímajúcich detí,
ktoré majú prvé sväté prijímanie súčasne
so sviatosťou birmovania, nedeľná škôlka s najmenšími, výlety s miništrantmi,
medzi ktorými sú aj dievčatá, organizovanie rôznych multikultúrnych stretnutí
farníkov, keďže sme taká živá a rôznorodá farnosť, kde máme okrem Austrálčanov aj ľudí z Vietnamu, Filipín, Fidži,
Indie, Srí Lanky a Afriky.
Môžeš nám opísať komunitu, v ktorej žiješ? Ako tráviš čas, keď práve nie si v práci alebo v škole?

Momentálne žijem vo veľmi malej komunite, kde sme len dve. Moja spolusestra pochádza z Indie.
No za posledných 7 rokov som žila
vo viacerých komunitách s viacerými
sestrami z mnohých krajín (napr. Južná Kórea, PNG, India, Austrália, Indonézia, Čína, Japonsko, Fidži, Vanuatu,
Nemecko). Sestra, ktorá je so mnou
v komunite, momentálne pracuje vo
farnosti. Čo sa týka toho môjho „voľné-

ho času“, je to dosť málo (úsmev). Keď
mám chvíľu času, tak ho rada trávim
s rodinami vo farnosti alebo rada chodím na „bushwalking“ po okolí Brisbane a spoznávam prírodu.
Boli potrebné nejaké špeciálne očkovania na vycestovanie do Austrálie? Ako
dlho tam cestuješ? Zvykla si si rýchlo
na život a podnebie na opačnej pologuli?

Do Austrálie neboli potrebné žiadne očkovania, je to vyspelá krajina s dobrým
systémom zdravotníctva. Jediné, čoho
sa tam môžem báť, sú nebezpečné zvieratá (hady, pavúky, žraloky, krokodíly)
a nie choroby (smiech).
Let do Austrálie je neskutočne dlhý,
cca 25 hodín vrátane prestupu a – to je
najkratší možný let (povzdych). Na život v Austrálii som si zvykala asi rok.
Všetko je opačné – šoférovanie na ľavej
strane vozovky, atď. Našťastie v Brisbane, kde žijem, sú teploty veľmi príjemné po celý rok. V lete máme obyčajne
teploty do 40ºC a v zime sú denné teploty okolo 20ºC.

V Austrálii nie sú veľkonočné sviatky ničím výnimočné, ľudia ich trávia s rodinou
a známymi. Kresťania ich trávia návštevou kostola a potom rodinným obedom
a podobne. Nemáme tak nijaké špeciálne zvyky, ako je napríklad polievačka na
Veľkonočný pondelok. Ľudia ho trávia
väčšinou vonku na pikniku.
Si práve na dovolenke na Slovensku, ako
ju tráviš a ako často prichádzaš domov?

Celkovo naše sestry, ktoré sú v misiách,
chodia domov každé tri roky na dva mesiace. Teda naposledy som bola doma
pred tromi rokmi, ale moja mama s bratom ma prišli pred dvomi rokmi navštíviť do Brisbane. Tak som si práve vtedy
naplánovala svoje tri týždne dovolenky,
ktoré mám v Austrálii a strávili sme ich
spolu. Teraz som svoju dovolenku trávila doma v Polomke, kde som pomáhala
s maľovaním, potom som navštívila naše
komunity sestier na Slovensku a teraz
ešte pred odletom pobudnem tri týždne
doma s mamou.
Čo by si odkázala našim čitateľom?

Rada by som čitateľom Hlasov poďakovala za podporu a za modlitby za všetkých
misionárov a misionárky. Nech prežívame
všetci, kdekoľvek vo svete sa nachádzame,
Ježišovo zmŕtvychvstanie ako nádej na
nový život a na nový začiatok.
Za rozhovor ďakuje Magdaléna Kucková,
postulantka u misijných sestier SSpS
MÁ J 2018
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Kardinál Parolin priblížil
priority roka z pohľadu
Svätej stolice: mládež a rodina
Text: Rádio Vatikán
Foto: Archív SVD

Synoda o mladých, Svetové stretnutie rodín v Dubline, Amoris
laetitia a reforma Rímskej kúrie. To sú témy rozhovoru, ktorý
poskytol vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin
redaktorovi Vatikánskeho rozhlasu Alessandrovi Gisottimu
pre spravodajský portál Vatican News. Rok 2018 sa podľa
talianskeho kardinála nesie predovšetkým v znamení mladých.
Kard. Parolin: „Celkom iste tento rok evanjelium, pre šírenie evanjelia dnes!
– rok 2018 –
 je charakterizovaný prá- A myslím, že na toto pozvanie budú mlave osobitným sústredením pozornosti dí vedieť odpovedať so svojou veľkodušCirkvi na všetkých jej úrovniach na mla- nosťou a aj so svojím nadšením.“
dých, čiže na ich očakávania, ašpirácie,
na výzvy, ktorým musia čeliť, a aj na ná- A. Gisotti: V Dubline bude v augusdeje, ktoré so sebou prinášajú, tak ako aj te Svetové stretnutie rodín, významné
na ich slabosti a ich obavy. Takže
bude to dôležitý rok: pápež to už
Cirkev chce skutočne vstúpiť
pripomenul v rôznych príhovodo dialógu s mladými,
roch počas minulých dní.
chce im porozumieť a chce
Myslím, že tou najinovačnejšou
mladým pomôcť.
vecou tohto prístupu je hľadanie
nového vzťahu Cirkvi s mladými,
určovaného paradigmou zodpovednos- podujatie, ktoré prichádza dva roky po
ti bez akéhokoľvek paternalizmu. Cirkev vydaní Amoris laetitia. Aké zhodnotechce skutočne vstúpiť do dialógu s mla- nie sa podľa vás dá urobiť ohľadom redými, chce im porozumieť a chce mla- cepcie tohto dokumentu a prečo podľa
dým pomôcť.
vás vyvolal takú zápalistú diskusiu v kaZároveň by som sa chcel odvolať na tolíckom svete?
ten slávny príhovor Johna Kennedyho,
v ktorom pri preberaní svojho úradu v už Kard. Parolin: „Evidentne, Cirkev sa
vzdialenom roku 1961 povedal: „Ne- po slávení dvoch synod a po publikácii
smiete sa pýtať, čo môže krajina urobiť Apoštolskej exhortácie Amoris laetitia
pre vás, ale musíte si položiť otázku, čo vydala týmto smerom. A istotne aj slávy môžete urobiť, čo musíte urobiť pre venie Svetového dňa rodiny v Dubline
krajinu.“
bude, myslím si, dôležitou etapou, keďMyslím, že koniec koncov toto bude že je koniec koncov aj prvou po vydaní
aj tým inovačným prístupom, čiže Cir- spomínaného dokumentu. Etapou rekev sa pýta mladých – pápež a Cirkev flexie, etapou prehlbovania a tiež etapou
sa mladých pýtajú – čo oni môžu urobiť pokračovania tohto procesu uplatňovapre Cirkev, aký príspevok môžu dať pre nia smerníc dokumentu Amoris laetitia.
18
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Aj tu by som možno použil ten istý výraz ako predtým, a síce, že koniec koncov Amoris laetitia pramení z novej paradigmy, ktorú pápež František realizuje
s múdrosťou, rozvahou a tiež s trpezlivosťou. Pravdepodobne ťažkosti, ktoré vznikli a ktoré ešte v Cirkvi existujú,
vyplývajú viac než z niektorých aspektov obsahu práve z tejto zmeny postoja,
ktorú od nás pápež žiada. Zo zmeny paradigmy obsiahnutej práve v samotnom
texte, ktorá sa od nás žiada: tento nový
duch, tento nový prístup!
Je zrejmé, že každá zmena so sebou
nesie ťažkosti, no na tieto ťažkosti treba
brať ohľad a treba im čeliť s nasadením,
aby sme našli odpovede, ktoré sa stanú momentmi ďalšieho rastu, ďalšieho
prehlbovania. Aj tu verím, že Amoris
laetitia okrem toho, že je objatím, ktoré
Cirkev venuje rodine a jej problémom
v dnešnom svete, aby tak skutočne pomohla realizovať evanjelium vo vnútri
rodiny, je už sama osebe evanjeliom –

HLASY Z MISIÍ

• Kardinál Pietro Parolin,
štátny sekretár Svätej stolice

ktoré boli prijaté po preskúmaní, predovšetkým zo strany Rady kardinálov
C9. Avšak, zdá sa mi, že v príhovore –
a je to neustále sa opakujúca myšlienka
v Magistériu pápeža Františka, keď je
reč o Kúrii – nejde ani tak o nástojení na
štrukturálnych reformách vyhlasovaním nových zákonov, nových noriem,
menovaní a tak ďalej, ako skôr o hlbokého ducha, ktorý musí oduševňovať
každú reformu Kúrie, a tým je základný
rozmer kresťanského života, čiže dimenzia obrátenia.
Čiže ide o to zaistiť, aby sa Kúria čoraz viac a čoraz lepšie mohla stať pápežovi skutočne pomocou k ohlasovaniu
evanjelia, k dosvedčovaniu evanjelia,
k evanjelizácii dnešného sveta – odstraňovaním aj tých tieňov, ktoré môžu
prekážať tomuto úsiliu a tejto misii. Ešte
raz by som nástojil na tomto, aj keď ide
o pohľad základného charakteru, ktorý
nevstupuje do konkrétnosti jednotlivých
reforiem či jednotlivých zmien, ktoré
však už nastali a ktoré budú pokračovať.
Momentálne prebiehajú ďalšie analýzy
týkajúce sa ďalších organizmov Rímskej
kúrie, avšak toto je základná perspektíva,
ktorú musíme zaujať a ktorú nám pápež
neustále pripomína a na ktorú by som
chcel dať dôraz.“
A. Gisotti: Rok 2018 bude pre pápeža
Františka prirodzene aj rokom apoštolských ciest. Pápež začiatkom roka zavítal do Latinskej Ameriky. Aký je podľa
vás najdôležitejší zmysel návštevy misijných krajín?
evanjeliom rodiny. Je zároveň aj prosbou o pomoc adresovanou rodinám,
aby spolupracovali s Cirkvou a prispievali k jej rastu.“
A. Gisotti: V marci uplynulo piate výročie zvolenia pápeža Františka. Jedným zo
silných bodov pontifikátu, ako vieme, je

proces reformy, a to nielen Kúrie. Ako
sa podľa vás môže vyvíjať tento proces
v blízkej budúcnosti?
Kard. Parolin: „Je zrejmé, že už sa vykonali kroky, podstatné kroky vpred.
Už minulý rok pápež v príhovore Kúrii vymenoval azda všetky opatrenia,

Kard. Parolin: „Je to zakaždým stretnutie s cirkvami, je to zakaždým stretnutie
s kresťanskou komunitou. Pápež ide ako
pastier univerzálnej Cirkvi, aby sa stretol
s miestnymi cirkvami. Prirodzene, sú to
cirkvi, ktoré sú osobitne živé, osobitne
aktívne a ktoré sa na druhej strane stretávajú s početnými výzvami tvárou v tvár
realite dnešného sveta. •
MÁ J 2018
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POZDRAV Z MISIÍ

Pozdrav z Filipín
Text: Peter Fillo SVD, misionár na Filipínach
Foto: Archív SVD

P

ozdravujem ťa znovu z Filipín,
z mesta Cebu, kde stále pôsobím ako kňaz pre študentov
na univerzite San Carlos. Neučím zatiaľ žiadny predmet, mal som
na starosti ich duchovnú formáciu. Pre
študentov sme organizovali duchovné
cvičenia a obnovy. Celkovo ich bolo
viac ako 50 skupín. V každej skupine
bolo približne 40 študentov. Obnova
trvala 1 deň a duchovné cvičenia 2 dni.
Pri 50 skupinách nám to zabralo väčšinu času z roka.
Okrem toho boli mnohé aktivity so
študentmi v škole, takže celý rok sme
išli v podstate naplno. Akurát teraz nám
končí školský rok. Začal sa minulý rok
v júni a končí koncom marca, teda teraz. Graduation bude začiatkom apríla,
hneď po Veľkej noci. Prázdniny sú tu
v mesiacoch apríl a máj, ktoré sú väčši-

nou najteplejšie, čo znamená, že teplota
je asi o 4 stupne vyššia ako v ostatných
mesiacoch. :-)
V januári sme v meste Cebu mali
veľkú slávnosť - Sinulog. Uctievajú si
tu malú sošku Ježiška, ktorú podľa legendy v roku 1521 daroval moreplavec
Magalhaes manželke náčelníka ostrova
Cebu. K tomu roku sa datuje aj príchod
kresťanstva na Filipíny. Mesto Cebu je
prvé miesto, kam prišli španielski misionári. Slávnosť to bola obrovská. 9 dní
vopred sa slávila novéna, čo zahŕňalo
11 sv. omší denne v Bazilike Santo Nino
a počas samotnej slávnosti bola doprava v centre mesta úplne uzavretá a po
uliciach išli ľudia v sprievode a tancovali. Január je tu najchladnejší mesiac,
vtedy je teplota iba 26 stupňov :-), takže pre mňa bolo počas týchto slávností
veľmi príjemné počasie.

Ročné víza mi už vypršali, takže som
musel požiadať o ďalšie. Teraz by som
mal dostať na dva roky. S vízami pre
kňazov tu nie je problém. Len treba
zaplatiť poplatok a potom je to už iba
formalita. Myslím, že za rok som si tu
takmer celkom zvykol. Aj keď mi niekedy chýba Slovensko, tak sa tu cítim
dobre a som tu prijatý ľuďmi. Najťažšie pre mňa je šoférovanie, pretože sú
tu neskutočné zápchy. Niekedy trvá
prejsť 5 km aj hodinu, a to sa musím
tlačiť a byť dosť asertívny, inak by som
nedošiel nikam.
Ostatné veci zvládam viac-menej
v pohode a kňazská služba ma baví
a napĺňa radosťou.
V modlitbe spojený
Peter Fillo SVD,
misionár na Filipínach
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Jubilejný rok sv. Alojza,
patróna mladých
Text: TKKBS

Foto: Archív SVD

Začal sa Jubilejný rok patróna mládeže a študentov sv. Alojza, vyhlásený
pri príležitosti 450. výročia jeho narodenia. Otváracej omši v Kostole
sv. Ignáca v centre Ríma, kde je sv. Alojz Gonzaga pochovaný, predsedal
v piatok 9. marca generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter
Arturo Sosa za početnej účasti kňazov a veriaceho ľudu.

S

v. Alojz Gonzaga (9. marca 1568 – 21. júna 1591) je
považovaný za vzor čistoty
a obetavej služby chorým, za
duchovného pomocníka pri voľbe životného povolania a za orodovníka pri
nákazlivých chorobách. Alojz (po taliansky Luigi) zomrel ako 23-ročný, ešte
len ako študent teológie, keď sa pri dobrovoľnej službe ošetrovania chorých na
mor nakazil touto chorobou. Morová
epidémia v tom období skosila v Ríme
polovicu obyvateľstva.
Za patróna mládeže ho vyhlásil pápež Benedikt XIII. v roku 1729. Pius XI.
ho v roku 1926 nazval patrónom štu22
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dentov a v roku 1991, pri 400. výročí
jeho smrti ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za patróna tých, čo trpia na AIDS.
Ako pri príležitosti otvorenia Jubilejného roka uviedol generál jezuitov P.
Sosa v liste celej Spoločnosti Ježišovej,
do rámca Jubilejného roka sv. Alojza,
ktorý potrvá do 9. marca 2019, zapadne aj jubileum ďalšieho patróna mladých, sv. Stanislava Kostku. Ten zomrel
v Ríme 15. augusta 1568 vo veku len
17 rokov a je pochovaný v Kostole sv.
Andreja na Kvirináli. Pripomenieme
si teda 450. výročie jeho smrti. V liste
generálneho predstaveného jezuitov
okrem iného čítame:

„Alojz Gonzaga prejavoval svoju zápalistú osobnosť od mladého veku. Narodil sa a vyrástol v prostredí kresťanskej
rodiny, kde sa čítavali listy jezuitských
misionárov zo vzdialených miest. Jeho
príbuzenský kontext však bol aj svetácky, plný zmyselnosti, ambícií a násilia,
a ten mu sľuboval budúcnosť v znamení
bohatstva, slávy a moci. Napriek tomu
so silnou vierou a úžasnou vnútornou
slobodou vzdoroval tlakom každého
druhu, usiloval sa nechať viesť Duchom
Svätým, ktorý rezonoval v jeho svedomí,
a rozhodol sa nasledovať Pána a jeho
spôsob života. Rovnako ako sv. Stanislav,
aj on prekonal nesúhlas zo strany vlastnej rodiny a celkom sa odovzdal Bohu
v Spoločnosti Ježišovej, založenej len niekoľko desiatok rokov predtým.“
Hrob sv. Alojza sa nachádza pod
jemu zasväteným oltárom v pravej krížovej lodi barokového Kostola sv. Ignáca (Chiesa di Sant´Ignazio di Loyola
in Campo Marzio), ktorý patrí k štvorhviezdičkovým pamätihodnostiam
Večného mesta. Nachádza sa priamo
na hlavnej turistickej trase vedúcej
od Panteónu k Fontáne di Trevi. Nad
kostolom sú uchované aj Izby sv. Alojza (Camerette di San Luigi Gonzaga),
kde sa kedysi nachádzal jezuitský noviciát. •

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

On je živý! –
znotovaný spevník 2018

Komunita Emanuel
Spevník je znotovaný, s akordami a je členený do siedmich sekcií: Chvály; Adorácia,
Dôvera; Duch Svätý; Mária;
Omše; v sekcii Rôzne sú spevy
a piesne s príležitostným využitím a v záverečnej sekcii sú
Žalmové responzóriá.

Litánie na rozličné
príležitosti

Zázraky Pátra Pia

Gabriel Varga
Litánie v tejto knihe sú rozdelené do tematických častí: modlitby k Najsvätejšej
Trojici; litánie k Panne Márii; modlitby k ostatným svätým; litánie za ťažko chorého
a za zomrelých.

Renzo Allegri
Taliansky novinár sa podujal nezaujato zozbierať svedectvá o nadprirodzených
javoch, čo sprevádzali život charizmatického mnícha, ktorý priťahoval do zapadnutého juhotalianskeho
mestečka tisíce pútnikov.

168 strán, cena: 1,90 EUR

344 strán, cena: 13,90 EUR

Zázrak v Cove da Iria –
Fatimský príbeh

Ja som – Biblické príbehy,
zamyslenia a modlitby
o Božích menách

Pamiatka na prvé
sväté prijímanie
Pamätná kniha

Pamätná kniha na prvé sväté prijímanie obsahuje nádherné ilustrácie, miesta na
fotografie, citáty zo Svätého
písma, modlitby, spytovanie
svedomia a svätú spoveď.
28 strán, cena: 5,00 EUR

352 strán, cena: 15,00 EUR

Keď Duch Svätý
píše môj život

Elias Vella
Teraz sa vám dostáva do rúk
prvá z troch častí o Duchu
Svätom. Keď si prečítate túto
knižku... je to iba začiatok.
A čím viac sa otvoríte Duchu Svätému, tým novšími
zážitkami vás obdarí.
248 strán, cena: 8,20 EUR

Wilhelm Hünermann
To, čo sa stalo vo Fatime,
nebola len udalosť miestneho významu. Keď 13. mája
1917 traja pastierikovia videli prvýkrát nádhernú Paniu, správa o tom sa čoskoro
rozniesla.
208 strán, cena: 7,90 EUR

Diane Stortzová
Táto nádherná kniha obsahuje 40 príbehov o rôznych
menách a opisných pomenovaniach, ktoré sa v Biblii používajú na označenie Boha,
Ježiša a Ducha Svätého.

Obraz Panny Márie
na dreve

(20 x 30 cm)

cena: 8,00 EUR

224 strán, cena: 16,90 EUR
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SVEDECT VO

Svedectvo
šťastnej matky
Text: Martina G.
Foto: Archív SVD

B

olo krásne sobotné májové ráno. Lúče slnka
presvitajú cez strešné
okno do našej spálne.
Pozriem na hodinky – je sedem
a už mi začnú víriť hlavou myšlienky, všetky tie povinnosti, ktoré som si na dnes pripravila. Môj
manžel ešte spokojne odfukuje, ale
mňa to už ťahá z postele.
V tej chvíli ma z myšlienok vytrhne šuchot chodidiel na dlážke.
Je to naša 10-ročná dcéra, ktorá si pretiera očká. „Mami, ešte
spíš?“ pýta sa ma. „Nie,“ odpoviem. „A môžem ísť k tebe?“ A už
si aj odhŕňa paplón a šuchne sa
ku mne. Jej úsmev a vôňa čerstvo
vyspatého dieťaťa ma odzbrojuje.
Priviniem si ju k sebe, ale tie dotieravé myšlienky mi nedajú pokoj. Manžel sa prebudí a objíme
nás obe: „Ešte spite, ešte je skoro!“ Niekedy mu závidím, že má
málo starostí, takých obyčajných,
bežných, ktoré mávame zväčša len
my, mamy.
Z myšlienok ma vytrhne pohľad na hodinky, je 7:30. Začínam
byť nervózna a vstávam z postele.
Kým sa tí dvaja ešte tmolia v posteli, ja som už umytá, oblečená
a moje kroky smerujú do kuchyne.
Zalievam manželovi rannú kávu,
sebe čaj a dcére cereálie s mliekom.
A už sa postavím k drezu a umývam špinavý riad, na ktorý nezvýšil čas včera večer.
V takýchto chvíľach, keď mám
hlavu plnú starostí, keď potrebu24
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Často si
preto
musíme
pripomínať,
že naším
najhlavnejším cieľom
je priviesť
seba a svoju
rodinu do
neba!
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jem dokúpiť ešte zopár vecí na nedeľný koláč, kôš je plný špinavej
bielizne, veľká kopa je zase prichystaná na žehlenie, keď mám navariť
chutný obed, povysávať a poumývať dlážky v dome, vyčistiť topánky, zájsť k mamke na kúsok reči ...
a nehovoriac o oknách, ktoré sú
po zime špinavé, pretože na ne ešte
stále nezvýšil čas...
Kop-kop, už sa hlási
Zrazu zacítim vo svojom lone
kop-kop! Moje maličké a tichučké dieťatko sa snaží na seba upútať
pozornosť. Táto ešte nenarodená
bytosť, ktorú už niekoľko mesiacov nosím pod srdcom, kopká
a krúti sa, ako keby mi svojimi
pohybmi chcela povedať: „Ako
môže byť niečo dôležitejšie ako
požehnanie, ktorým som pre teba
ja?“ Toto ma povzbudí a zrazu si
uvedomím, že sme deň začali bez
poďakovania sa Pánu Bohu a bez
nášho obligátneho „Ó, môj Bože,
obetujem ti dnes...“ Vtedy mi Pán
nástojčivo usmerňuje myšlienky na evanjeliovú stať o Ježišovej
návšteve u dvoch sestier, u Márie
a Marty.

Mária celý čas sedela pri Ježišových nohách a pozorne ho počúvala. Jej sestra Marta mala však
ako hostiteľka plné ruky práce
– varila, upratovala, obsluhovala. Posťažovala sa preto Ježišovi,
že Mária by jej mohla pomôcť,
no v Pánovom hlase bolo počuť
takmer pobavenie: „Marta, Marta,
staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno.
Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme“ (Lk 10, 41-42).
Úbohá Marta! Ona si len chcela
uctiť vzácneho hosťa, ako sa patrí.
Mária si možno vybrala ten lepší
podiel, ale keď sa skončili všetky
rozhovory, každý bol iste rád, že
ktosi pripravil obed, obhajujem
v duchu pred Ježišom chuderku
Martu.
Povinnosti nemôžu pohltiť
Každodenný život väčšiny nás
manželiek a matiek je naplnený
neustálou starosťou o živobytie.
Myslím si, že svet potrebuje nás –
Marty – venujúce sa týmto praktickým záležitostiam. Treba kúpať
deti a umývať dlážky. Sú tu jedlá,
ktoré treba pripraviť a šaty, ktoré
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treba oprať... My Marty však musíme mať na pamäti, že toto všetko nie je najdôležitejšie. Ak si nedáme pozor, naše povinnosti nás
pohltia. Často si preto musíme pripomínať, že naším najhlavnejším
cieľom je priviesť seba a svoju rodinu do neba! A všetky tie domáce
práce nie sú popri tom ani zďaleka
také dôležité. Keď náš Pán povedal: „Len jedno je potrebné,“ celkom určite nemal na mysli počas
doobedia vydrhnúť obkladačky
v kúpeľni či poumývať všetky okná
na dome. V zápale každodenných
činností na to ľahko zabúdame,
ale práce, ktoré vypĺňajú dni mamičiek, naozaj nie sú tým „lepším
podielom“. Je ním náš duchovný
život. Martu natoľko zaujali praktické veci, že nemala čas na Ježiša,
ktorý bol v jej hosťovskej izbe. A ja
mám čas na teba, Ježišu?
Modlitba mojou silou
Utieram si mokré ruky, odkladám
riad a začínam rannú modlitbu
v našej rodine: „Ó, môj Bože...“
Uvedomujem si, že je to naozaj
tak, že aj to „duchovno“ je v rodinách na pleciach nás matiek a žien,

aj keď zvlášť účasť mužov – otcov
na duchovnom živote v rodine,
aj v tej našej, je podľa mňa mimoriadne dôležitá. V očiach detí
(aspoň po určitý čas) niet väčšej
autority ako je ich otec. Keď teda
deti vidia svojich otcov, ako kľačia
pred Bohom, ďakujú mu a prosia
o pomoc, pochopia, že Boh je väčší. Ak zvlášť chlapci už od útleho
veku tento príklad otca nemajú,
veľmi ľahko môžu prísť k záveru,
že viera a modlitba sú záležitosťou
žien a detí.
Takéto myšlienky mi víria hlavou celý deň, keď tu zrazu: kop-kop! Znovu je to moje bábätko.
Bez toho, aby povedalo čo len slovo, preveruje moje priority. Spomaľ, upozorňuje ma. Ľahnem si
na gauč a oči mi padnú na kríž,
ktorý visí na stene. Pozriem sa na
hodinky, je práve 15:07, a tak beriem do ruky ruženec a modlím sa
korunku Božieho milosrdenstva.
Trvá to len kratučko, no aj za takú
krátku dobu si trošku oddýchnem
a posilním sa aj na duši.
Tichý posol z neba
Keď je už pred sklonkom dňa, uvedomím si, že naozaj nie je životne
dôležité, aby som na zozname prác,
ktoré som si na dnes naplánovala,
začiarkla každý bod. Možno bude
pre mňa užitočnejšie, ak trocha
spomalím. Keď si sadám unavená
do kresla a začínam kontrolovať
veci okolo seba, zistím, že okná sú
aj naďalej neumyté, že od nedeľného koláča som upustila, veď aj tak
sú v komore keksy, že niektoré topánky sa mi vôbec nezdali také špinavé a vrátila som ich preto do regála a dlážky stačilo len povysávať.
Prihovorím sa tomu ešte nenarodenému človiečikovi a vysielam
k Bohu modlitbu vďaky za to, že
si toto maličké stvoreniatko tak
krásne plní úlohu, ktorú mu nateraz zveril On: byť mojím sladkým,
tichým poslom z neba. •

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

Predplatné na rok 2018 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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Modlitba k Panne Márii Fatimskej
Keď sa utiekame k tebe, Božia Matka,
ktorá si nám darovala Ježiša – požehnaný plod tvojho
najčistejšieho lona,
Slovo, ktoré sa stalo telom, Vykupiteľa sveta,
osobitne sladko nám znie jeho slovo, ktoré adresoval tebe
a ktorým ťa urobil našou Matkou:
„Žena, hľa tvoj syn!“...Preto, Matka, podobne
ako apoštol Ján
aj my ťa chceme vziať do nášho domu,
aby sme sa od teba učili pripodobniť sa tvojmu Synovi.
Žena, hľa tvoje deti!
Sme tu pred tebou,
aby sme tvojej materinskej starostlivosti zverili
samých seba, Cirkev, celý svet.
Vypros nám u svojho milovaného Syna,
aby nás štedro obdaroval Duchom Svätým,
Duchom pravdy, ktorý je prameňom života.
Prijmi ho pre nás a s nami
ako v prvotnej jeruzalemskej komunite
zídenej v deň Turíc.
Nech Duch otvorí srdcia spravodlivosti a láske,
nech osoby a národy vedie k vzájomnému porozumeniu
a pevnej túžbe po mieri.
Zverujeme ti všetkých ľudí, počnúc najslabšími:
deti, ktoré ešte neprišli na svet,
i tie, ktoré sa narodili v chudobných a bolestných
podmienkach;
mladých, ktorí hľadajú zmysel;
ľudí, ktorí sú bez práce,
aj tých, ktorí trpia hladom a chorobou.
Zverujeme ti zadĺžené rodiny,
starých ľudí, o ktorých sa nik nestará,
i tých, čo sú opustení a bez nádeje.
Ó Matka, ty poznáš bolesti a nádeje Cirkvi a sveta;
pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach,
ktoré život nadelil každému,
a daj, aby vďaka úsiliu všetkých
nezvíťazila tma nad svetlom.
Tebe, Zornica spásy, odovzdávame našu cestu
do nového tisícročia,
aby pod tvojím vedením
všetci objavili Krista, Svetlo sveta a jediného Spasiteľa,
ktorý s Otcom i Duchom Svätým kraľuje na veky vekov.
Amen.
V Ríme 8. októbra 2000
JÁN PAVOL II.
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