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Pôstna
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ajúc za sebou prvé pôstne týždne už
sme si zvykli na zvláštnu atmosféru
tohto obdobia. Nie je už tak hrozná,
ak si uvedomíme ciele a slávnosti, na
ktoré sa pripravujeme.
Dôstojnosť Veľkého pôstu spočíva v akomsi
utíšení, ktoré napĺňa liturgiu i spoločenský život.
Nikto nezakazuje radosť, naopak, postiaci sa kresťan má mať vždy jasnú tvár, aby Boh v prvom rade
videl našu snahu. Pôstne ticho chce byť miestom,
odkiaľ začneme svoju cestu svätosti.
Dobre si uvedomujeme, že žijeme v hlučnom
svete, kde niet veľa možností začuť nielen Boží
hlas, ale dokonca ani svoje svedomie. Ak sa chceme
pôstom pripraviť na slávnosť nášho vykúpenia, treba sa vedieť ponoriť do hlbín duše a odtiaľ v pokore
vyniesť všetky smeti. Pokorou, pokáním a druhými cnosťami dáme Bohu šancu znova byť centrom
nášho života. Už nie my, naša kariéra, naša vôľa.
Veď čo by sme vedeli povedať o jeho živote? Napr.
kde sa narodil, kedy zomrel, kto boli jeho rodičia
a pod. O Panne Márii máme viacero zmienok, a aj
tradícia mnohé iné dokladá, ale o sv. Jozefovi je toho
poskromne. A predsa ho Cirkev pokladá za veľkého
svätca. Prečo? Jozefova svätosť spočíva predovšetkým v tichosti, jednoduchosti, poslušnosti a dôvere.
Sv. Jozef je spolu s Jánom Krstiteľom zavŕšením
starozákonných očakávaní. Sv. Ján ako prorok, ktorý pripravoval cestu a Jozef ako posledný z kráľovskej dynastie Júdu a Dávida, z ktorej sa konečne
narodil očakávaný Spasiteľ. Ako počujeme a čítame v evanjeliách, síce šlo o kráľovského potomka,
o Jozefovi sa v jeho okolí už nad tým nik nezamýšľal, a ani vonkajšok – napr. majetok či charakter nenaznačoval, že by bol Jozef z tak významnej rodiny.
Skôr naopak, žil viac v chudobe, nie so sluhami, ale
prácou vlastných rúk tesára.
Možno práve preto si jeho Boh vybral za adoptívneho otca svojho Syna, aby vyniklo, kto je Ježi-
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šovým skutočným Otcom. To mohlo však znamenať, že sa Jozef k takémuto otcovstvu mohol stavať
ležérne, ako otčim. Ale vo svojej poslušnosti prijal
na plný úväzok toto povolanie. A koniec koncov
to bola aj jeho odmena. Veď kto iný mohol predtým alebo potom vystupovať pred svetom ako otec
Božieho Syna?
K ochote prijať toto povolanie okrem iného
prispela aj Jozefova dôvera, s ktorou prijal anjelovo
vysvetlenie ťažkej situácie, ktorú mal pred sebou.
Uveril Bohu, že má všetko v rukách a splní svoje
prisľúbenia. Tým sa stal najlepším Abrahámovým
synom, lebo podobne ako Abrahám sa nenechal
znechutiť vonkajšími nepriaznivými okolnosťami,
ani sa nevzdával, ale s Božou pomocou spolupracoval na diele spásy.
Obdivuhodná je aj jeho tichosť. Veď ako hlava rodiny mal právo rozprávať a rozhodovať on,
a to zvlášť v dosť silnej patriarchálnej spoločnosti
staroveku. Napriek tomu vidíme, že nerozpráva
ani pri anjelovi vo sne, ba aj v chráme, keď hľadali
12-ročného Ježiša, hovorí Mária. Svedčí to o jeho
pokoji a skromnosti, ktorou dával prednosť Božiemu Synovi a jeho Matke, pričom on sám mal
nezanedbateľnú úlohu živiteľa a vychovávateľa, na
ktorej si však nijak nezakladal.
Naše postavenie nie je vždy také veľkolepé a významné, ako by sme niekedy chceli mať. Nevedia
o nás noviny, ani o nás nenakrúcajú filmy. Zas na
druhej strane nás nikto neustále nesleduje, nezávidí nám, neohovára nás v televízii a pod. Tak či
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tak, aj by nás možno potešilo, keby sme zažili päť minút svojej slávy, keď nie vo svete, aspoň vo svojom okolí.
Ale ako na to? Keď vidíme, ako sa niektorí tlačia dopredu,
neustále sa chvália svojimi a niekedy i cudzími úspechmi, je
nám z toho zle, aj keď sú títo ľudia známi. O takúto negatívnu
slávu nestojíme. Horšie, že v týchto dobách sa často dá uplatniť iba širokými lakťami, čo nie je morálne, preto by pre nás
neostala nádej. Na tú svetskú slávu asi ani neostane. Možno
sa niečí obetavý životný príbeh dostane do nejakého časopisu
alebo dokumentu, ale koľko budú na nás pamätať? Kým časopis nepôjde do zberu? A taká sláva akosi uberá kvalite skutku.
Myslím, že takých Jozefov, pokorných a tichých je medzi
nami dosť. Najlepšie je, keď si to vôbec neuvedomujú, lebo
nespyšnejú. Sú to obetavé mamy a starostliví otcovia, ktorí
berú svoje rodičovské povinnosti ako svoju vlastnú radosť,
nie len starosť. Sú to aj iní obetaví ľudia, ktorí pomôžu bez
nároku na neustálu pochvalu a bez pripomínania, čo všetko už urobili.
Môžeme to byť aj my, keď vieme pomáhať takým významným blížnym, ktorí robia nejaké veľké diela v charite, s deťmi, s chorými. Síce naše mená sa nikde nevyskytnú, ale my
môžeme byť tými, kde si veľkí môžu oddýchnuť, vyrozprávať
sa, načerpať sily. Bez nás možno neurobia toľké diela. A to je
potom aj naša veľkosť a zásluha zapísaná v nebi.
Nie je ľahké prijať podobné miesto. No o to viac je potrebné. Tak sa ako sv. Jozef staneme tichými ochrancami Božích
detí a predĺženou rukou Boha vo svete. Tichí služobníci, ktorých skutky hovoria za všetko.
Nech je tento svätopôstny čas príležitosťou znovu dať Bohu
významné miesto v našom živote, aby všetko, čo robíme, bolo
naplnené jeho silou a požehnaním. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
K prežívaniu liturgického roka patrí aj obdobie pôstu, v ktorom sa nachádzame. Niekedy sa na pôst pozeráme s nevôľou,
že si musíme odoprieť napríklad jedlo a podobne. Pôstne
obdobie je ale výnimočným obdobím. Pôst nám pomáha
dostať sa bližšie k Bohu. Katolíci po celom svete sa 40 dní
venujú prehlbovaniu svojho vzťahu k Pánovi. Skúsme si
predstaviť rozsah a krásu viac než miliardy ľudí, ktorí hľadajú Pána, prosia ho, aby ich obnovil ako jednotlivcov i ako
spoločenstvo viery. Pôstne obdobie je časom pokánia. Keď
sa chceme priblížiť k Pánovi, nevyhnutne odhalíme oblasti
svojho života, ktoré potrebujú odpustenie. Preto má sviatosť
zmierenia v tomto období svoje ústredné miesto. Chceme
sa viac podobať Ježišovi, ale na ceste nachádzame prekážky. A najlepšie ich odstránime v spovedi. Prosme v tomto
čase Ducha Svätého, aby nám zasvietil do srdca. Dovoľme
mu, aby nám ukázal nielen hriechy, ktoré musíme vyznať,
ale aj milosť, ktorú nám ponúka. Prosme ho, aby nám ukázal nielen to, čo sme urobili alebo neurobili. Prosme ho,
aby nám ukázal aj to, akým človekom sa môžeme stať, keď
nás očistí a naplní svojím životom. Nech je obdobie pôstu
pre nás časom milosti, aby sme ho využili na obnovu vzťahu k Bohu a blížnym a pripravili sa tak na oslavu Pánovho
zmŕtvychvstania.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 3. marca,
za horliteľov 5. marca 2018.
Šéfredaktor
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▲ Blahorečili laika Teresia Olivelliho,
ktorý bojoval proti fašizmu silou evanjelia
Neďaleko Milána blahorečili 3. februára laika Teresia Olivelliho, neohrozeného svedka evanjelia, ktorý
zomrel ako 29-ročný v nacistickom koncentračnom tábore. Vyštudovaný právnik a člen talianskeho elitného
horského vojska sa zapojil do protifašistického odboja
šírením kresťanských morálnych hodnôt. Slávnostnej
svätej omši v športovej hale vo Vigevane predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo
Amato, ktorý o novom blahoslavenom povedal: „Viera nášho blahoslaveného bola živená modlitbou a Eucharistiou. Počas vojny na ruskom fronte alebo počas
väzenia v koncentračných táboroch napĺňala úžasom
úprimnosť jeho viery, jednoduchá, presvedčivá, prejavujúca sa slovami a hlavne skutkami. Povzbudzoval,
podporoval, utešoval, posilňoval. Modlil sa a viedol
k modlitbe. Počas bolestného návratu z Ruska vojaci
nachádzali u neho prijatie a duchovnú posilu. Teresio
miloval Boha, miloval Cirkev, miloval pápeža, miloval
druhých tou evanjeliovou láskou, akej učil Ježiš: milovať blížneho ako seba samého. Láska mu bola zmyslom
života.“ Teresio Olivelli sa narodil v roku 1916 v obci
Bellagio pri jazere Como na severe Talianska. Bol aktívnym členom laického hnutia Katolícka akcia a počas
Druhej svetovej vojny sa po návrate z ruského frontu
zapojil do protifašistického odboja. Jeho účinkovanie
však nebolo spojené s násilím, ale s formáciou a šírením morálnych hodnôt odboja. Jeho „zbraňami“ bola
láska k blížnemu a sebaobetovanie.
Bol prenasledovaný nacistami, lebo protestoval proti nenávisti a šíril hodnoty kresťanstva: milosrdenstva, odpustenia, slobody a spravodlivosti. Bol zajatý
a 17. januára 1945 zomiera v koncentračnom tábore
Hersbruck pri Norimbergu na následky mučenia. •

SPEKTRUM

▪ Dobrá správa prišla z Južného Sudánu, ozbrojenci prepustili
300 detí

▲ Benedikt XVI. ďakuje
čitateľom za sprevádzanie
na jeho „púti domov“
Emeritný pápež Benedikt XVI. sa
poďakoval čitateľom talianskeho
denníka za sprevádzanie na jeho
„púti domov“. Novinár denníka
Corriere della Sera Massimo Franco zverejnil krátky list, ktorý dostal
od emeritného pápeža s dátumom
5. februára 2018. Na jeho záujem
prejavený v mene čitateľov mu Benedikt XVI. odpovedá týmito slovami: „Naplnilo ma dojatím, že toľkí
čitatelia Vášho denníka túžia vedieť,
ako trávim toto posledné obdobie
môjho života. Môžem k tomu povedať len to, že pri pomalom ubúdaní fyzických síl som vnútorne
na púti smerom Domov. Je to pre
mňa veľká milosť byť obklopený
na tomto poslednom kúsku cesty,
neraz namáhavom, takou láskou
a dobrotou, akú som si nemohol ani
len predstaviť. V tomto zmysle považujem aj otázku Vašich čitateľov
ako sprevádzanie na tomto úseku.
Za toto môžem len a len poďakovať,
s uistením z mojej strany pre Vás
všetkých o mojej modlitbe.“
Domovom 90-ročného emeritného pápeža je od roku 2013 kláštor
Mater Ecclesiae vo Vatikáne. Od
historického momentu, keď Benedikt XVI. pred zhromaždenými
kardinálmi oznámil svoje rozhodnutie zrieknuť sa úradu, uplynulo
11. februára päť rokov. •

Dobrá správa prišla z Južného Sudánu, kde bolo 8. februára prepustených na slobodu z rúk miestnych ozbrojených skupín vyše 300 detí,
z toho 87 dievčat.
Stalo sa tak po prvýkrát po vyše roku, informuje UNICEF. Začal sa tým
proces, pri ktorom by v nasledujúcich týždňoch malo byť oslobodených
najmenej ďalších 700 detí.
Od decembra 2013 slúži v radoch ozbrojených skupín v tejto africkej
krajine ešte približne 19-tisíc detí. Zhruba 215 detí bolo prepustených
z Hnutia národného oslobodenia Južného Sudánu (SSNLM), ktoré v roku
2016 podpísalo mierovú dohodu s vládou a momentálne integruje svojich vojakov do národnej armády. Ďalších 96 detí bolo prepustených
z opozičnej Oslobodzujúcej armády sudánskeho ľudu (SPLA-IO), uvádza v správe UNICEF. •

▲ V Mexiku komando napadlo
kňazov, pri útoku prišli dvaja
z nich o život

▲ Pápež František
vyjadril solidaritu Taiwanu
zasiahnutému zemetrasením

Dvaja mexickí kňazi sa stali obeťami
brutálnej vraždy 5. februára v Mexiku. Dosiaľ neidentifikované komando
spustilo streľbu na automobil, v ktorom
zahynuli kňazi Germán Muñiz García a Iván Añorve. Tretí spolucestujúci kňaz a traja laici vyviazli s ťažkými
zraneniami. Všetci sa spoločne vracali
domov z mestečka Juliantla v štáte Guerrero. Ako informoval taliansky katolícky denník Avvenire, miestny arcibiskup Mons. Salvador Rangel Mendoza
požiadal úrady o dôsledné vyšetrenie
barbarskej vraždy. Mexický štát Guerrero je známy ako centrum pestovania
ópia, ktoré slúži na pokrytie dopytu po
heroíne v USA. Len v januári tu zavraždili 1562 osôb. •

Pápež František vyjadril solidaritu všetkým, ktorých zasiahlo
začiatkom februára zemetrasenie na Taiwane a ubezpečil ich
o svojich modlitbách za obete,
zranených a ich rodinných príslušníkov.
V telegrame s podpisom štátneho
sekretára kardinála Pietra Parolina zaslaného biskupovi Hwalienu Mons. Philipovi Huangovi
Chao-mingovi pápež František
tiež povzbudzuje miestne autority a členov záchranných zložiek
a zvoláva na všetok taiwanský ľud
Božie požehnanie v podobe sily
a pokoja. •
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Ježiš nám
dáva čas
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: František Kantár SVD

C

entrálnou postavou evanjelia 4. pôstnej nedele je farizej Nikodém. Je to postava,
ktorej meno každý z nás zaiste pozná, no málo o ňom vie. Skúsme
si podľa tých pár správ, ktoré v Písme
o ňom máme, zrekonštruovať jeho
charakter. V Písme sa spomína trikrát. Všetky tri miesta sa nachádzajú
u evanjelistu Jána.

Nechcel si na jednej strane poškodiť,
no na druhej strane sa chcel predsa
s Ježišom osobne stretnúť a položiť
mu zopár otázok, ktoré ho zaujímali.
Farizeji sa o neho začali zaujímať
Druhýkrát sa Nikodém spomína v Písme vo chvíli, kedy to okolo Ježiša začína byť horúce a kedy sa už farizeji
začínajú intenzívne o neho zaujímať.
Poslali dokonca za ním aj svojich sluhov, aby ho chytili a priviedli, no títo
sluhovia toho nebolo schopní, nakoľko boli jeho slovami ohúrení. Vrátili sa
teda naprázdno. Evanjelista Ján o tom
hovorí: „Sluhovia sa vrátili k veľkňa-

Diskusia uprostred noci
Po prvý raz sa spomína v diskusii, ktorú viedol s Ježišom uprostred noci.
Dnes sme si prečítali z nej úryvok.
Toto stretnutie sa uskutočnilo pravdepodobne na žiadosť Nikodéma.
Prekvapuje nás čas: v noci. No
musíme vedieť, že Nikodém bol
Ježiš trpezlivo čaká,
nielen farizej, čo bola trieda vysonež semienko,
kopostavených mužov židovskej
ktoré je zasiate,
spoločnosti, ale bol aj člen židovsamo vyženie lístky
skej veľrady, tzv. synedria. A Ježiš
a samo začne rásť.
bol v tej dobe už známy. Nie všet-

ci k nemu a k jeho učeniu cítili
sympatiu. Boli takí, ktorí ho radi
počúvali a ktorí sa k nemu dokonca aj
otvorene hlásili, no boli aj takí, ktorí
ho nemali radi. Ježiš bol už v tej dobe
tým, ktorý rozdeľoval spoločnosť. Tak,
ako to povedal pri jeho narodení starec
Simeon: „On bude na pád a povstanie
mnohých v Izraeli.“ Proti nemu stáli
hlavne tí, ktorí boli vysoko postavení a ktorí sa tak dobre cítili vo svojich
kreslách, ktoré znamenali moc a prestíž. Nikodém patril medzi nich. No
on bol človek, aj keď na jednej strane
ambiciózny, predsa hľadajúci pravdu.
Preto sa chcel s Ježišom stretnúť v noci.
4
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zom a farizejom a oni sa ich pýtali:
„Prečo ste ho nepriviedli?“ Sluhovia
odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“ Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa
dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý
z popredných mužov alebo farizejov?
A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je
prekliaty.“ Jeden z nich, Nikodém, ten,
čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv,
ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“
Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?!
Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok
nepovstane.“ A všetci sa vrátili do-

mov (7, 45-53). Nikodém sa tu javí už
trocha odvážnejším. Za Ježiša sa prihovára a dokonca aj riskuje. Hoci ani
stretnutie s Ježišom v noci nebolo bez
rizika, predsa to bolo len bezpečnejšie
ako teraz. Toto miesto u Jána hovorí, že
názory u Nikodéma sa začínajú formovať jasným smerom.
Pochovanie tela
Konečne tretíkrát je Nikodém spomenutý u Jána v súvislosti s pochovávaním Ježišovho mŕtveho tela. Ján
vo svojej 19. hlave píše takto: „Potom
Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým
učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil
sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel
teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci.
Priniesol asi sto libier zmesi myrhy
s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli
ho do plátna s voňavými olejmi, ako je

DUCHOVNÉ SLOVO

kážeme evanjelium – žiadame od ľudí,
aby sa hneď na začiatku ukázali vo svojich pravých farbách. Od ľudí žiadame
hrdinstvo a obetu často v čase, keď nie
sú ešte na ňu ani zrelí, ani pripravení.

u Židov zvykom pochovávať“ (19, 3840). Scéna je veľmi dramatická. Ježiš je
už mŕtvy. Ľudsky povedané: zažil fiasko. A Nikodém sa k nemu teraz prihlási už úplne verejne, aby mu vzdal
svoju poslednú úctu. Riziko pre neho
tu bolo naozaj veľké. No zdá sa, že na
to nedbá. Znova však pripomínam, je
nevyhnutné vedieť, že to bolo ešte pred
Ježišovým zmŕtvychvstaním, o ktorom
Nikodém nemohol vedieť.

zdali príťažlivé, no v počiatku ešte nie
dostatočne presvedčivé. Aspoň nie natoľko, aby pre ne riskoval všetko.
Ježiš na neho netlačil. Nežiadal od
neho, aby ho prišiel počúvať cez deň.
Nevysvetľoval mu, že jeho práca počas
jeho dňa ho unaví natoľko, že on potrebuje v noci spať a odpočívať. Nezaprisahával ho, aby sa ukázal verejne, aký
je charakter, a aby obetoval čosi aj zo
svojho strachu. Aby sa stal hrdinom...

Odvaha sa vyvíja
Tieto tri správy o Nikodémovi svedčia
o jednej zaujímavej skutočnosti: odvaha sa u Nikodéma vyvíjala. Nebola
v jeho postoji k Ježišovi od samého začiatku. Bol u neho boj medzi hodnotami. Na jednej strane to bola hodnota
jeho kariéry a spoločenského statusu
a všetkého, čo bolo na to napojené. Na
druhej strane však išlo o hodnoty, ktoré hlásal Ježiš, a ktoré sa Nikodémovi

Ježiš mu doprial čas
Tento postoj Ježišov spôsobil, že Nikodém vo svojom učeníctve dozrel. Na
svoje hrdinstvo potreboval čas. A Ježiš
mu ho doprial.
Toto všetko ma vedie k postojom
mnohých z nás. Niekedy nie sme príliš trpezliví navzájom jeden s druhým.
Niekedy máme voči sebe navzájom
nespravodlivé a ťažké požiadavky.
Niekedy – možno často aj my, ktorí

Spomínam si tu na všetkých tých,
ktorí napríklad počas totality boli
nútení žiť nikodémovským životným
štýlom: napríklad učitelia alebo inak
verejne činní ľudia. Koľkí aj z vás pochádzajú z rodín, kde rodičia nemohli
svoju vieru verejne vyznávať, pretože
to bolo pre nich až príliš nebezpečné.
Mnohí z nich však chodili na bohoslužby do vzdialených miest do kostolov,
napríklad do prítmia bočnej chodby
kostola alebo zákristie a zúčastňovali
sa tak na nedeľnej sv. omši. Alebo svoje deti niesli – a možno vy ste tiež jednými z nich – do vzdialených farností,
aby ich tam nechali pokrstiť, alebo aby
tam mohli neskôr pristúpiť k prvému
sv. prijímaniu. Boli takí, ktorí voči takýmto ľuďom neboli tolerantní a tvrdo ich súdili: žiadali od nich – na rozdiel od Ježiša – jasné hrdinstvo. A oni
sami sa naň necítili. No u mnohých
dozrela doba, kedy sa hrdinami naozaj stali. U niektorých to trvalo kratšie,
u iných dlhšie.
Aj dnes má toto svoje variácie. Možno ani dnes nechýbajú mnohí z nás predstaviteľov Cirkvi, ktorí by radi od
každého žiadali rovnaké odhodlanie
a hrdinstvo a záväzok a rozhodnutie...
No nie všetci sa naň cítia. Nejde tu o to,
že by nechceli. Mnohí chcú, no nateraz
buď nie sú ešte zrelí, alebo majú ešte
nejaké výhrady, alebo nie sú ešte celkom presvedčení.
Ježiš im, vám, nám dáva čas. Ježiš je
ochotný sa s nami stretať aj v noci. Ježiš je schopný vyjsť nám maximálne
v ústrety. Tak ako Nikodémovi. Ježiš
trpezlivo čaká, než semienko, ktoré
je zasiate, samo vyženie lístky a samo
začne rásť.
Máme túto trpezlivosť so sebou navzájom – ba dokonca aj voči sebe samým – aj my? •
MAREC 2018
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Udalosti

▾ 20. hody v UPeCe Bratislava

▲ Provinciálna kapitula misionárov
verbistov
V dňoch 22. – 25. januára 2018 sa
v Misijnom dome Matky Božej v Nitre
konala 11. provinciálna kapitula Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho
Slova. Na kapitule bolo prítomných 25
členov Slovenskej provincie, ktorí zastupujú komunity a dištrikty zo Slovenskej a Českej republiky.
Cieľom kapituly bolo pripraviť sa na
18. Generálnu kapitulu, zvoliť delegáta, ktorý bude spolu s provinciálom
zastupovať Slovenskú provinciu na medzinárodnom fóre. V duchu témy nadchádzajúcej Generálnej kapituly „Ženie nás Kristova láska“ (2 Kor 5,14) sa
členovia provincie usilovali o obnovu
rehoľno-misionárskeho života.
V súčasnosti má Slovenská provincia
62 členov. Je to medzinárodné spoločenstvo, ktoré tvoria spolubratia zo
Slovenska, Česka, Poľska, Vietnamu,
Indie, Indonézie, Konga a Toga.
Ďalších 31 misionárov, ktorých vyslala
Slovenská provincia verbistov, pôsobí
v zahraničných misiách. •
6
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29. januára v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave sa slávili
hody. Tohto roku to boli 20. oficiálne hody od vzniku UPeCe. Toto
centrum má za svojho patróna sv.
Jozefa Freinademetza, ktorého spomienku Cirkev slávi 29. januára. Bol
to vôbec prvý misionár z rehole verbistov, ktorý v roku 1879 odišiel na
misie do Číny, a tam pôsobil až do
svojej smrti v roku 1908. Hlavným

celebrantom pri sv. omši bol provinciál rehole verbistov páter Pavol Kruták
SVD. V homílii povzbudil študentov
k nasledovaniu hodnôt patróna sv. Jozefa Freinademetza.
Vznikla tradícia, že študenti UPeCe si
každoročne konajú púť do Oies, rodiska sv. Jozefa Freinademetza, kde spoznávajú rodný kraj sv. Jozefa a modlia
sa k nemu. Po sv. omši študenti prejavili svoju pohostinnosť, keď pripravili
slávnostné agapé a s programom vystúpilo aj študentské ochotnícke divadlo
Christoffer. •

UDALOSTI

▶ Seminaristi SVD ukončili zimný
semester
Seminaristi SVD študujúci v Bratislave úspešne zložili všetky skúšky zimného semestra na Teologickej fakulte
Trnavskej univerzity. Začiatkom februára trávili prázdniny medzi semestrami
na horách v Terchovej. V tejto farnosti
pôsobia traja kňazi verbisti. Z ôsmich
seminaristov sú štyria zo zahraničia.
Niektorí z nich zažili zimu prvýkrát
v živote. Nevadí, že nikdy nevideli sneh.
Bohoslovci z Vietnamu, Afriky a Indie
skúšali jazdu na lyžiach a išlo im to celkom dobre. Po týždni oddychu na horách sa opäť pustili do ďalšieho štúdia
filozofie a teológie. •
Titulný obraz k ekumenickému svetovému dňu žien (2. apríl 2018). Bohoslužbu pripravili ženy
zo Surinamu. Hlavná téma modlitieb je: „Všetko stvorenie je veľmi dobré.“ (Gen 1,1-31)

UDALOSTI
marec 2018
2. marec
Ekumenický svetový deň
modlitieb žien – pripravili
kresťanské ženy zo Surinamu;
15. marec
P. Ján Vančo SVD, 15. výročie
smrti (2003);
19. marec
Slávnosť sv. Jozefa, ženícha
Panny Márie, patrón Spoločnosti
Božieho Slova;
22. marec
Svetový deň vody;
24. marec
Deň modlitieb a pôstu za
umučených misionárov (výročie
zavraždenia bl. Oscara Romera
v San Salvadore – 1980);
25. marec
Kvetná nedeľa Utrpenia Pána;
slávnosť Zvestovania Pána je
prenesený na 9. apríla 2018;
29. marec
Zelený štvrtok Pánovej večere;
30. marec
Veľký piatok – Slávenie utrpenia
a smrti Pána;
(slávnosť Zvestovania Pána je
preložená na 4. apríl);
deň počatého dieťaťa;
31. marec
Biela sobota.
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac marec:
Aby celá Cirkev rozpoznala
naliehavosť formácie
k duchovnému rozlišovaniu pre
jednotlivcov i pre spoločenstvá.

MAREC 2018
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Pozdrav z Kuby
Text: Michal Vrták SVD
Foto: Ján Štefanec SVD

Milí čitatelia Hlasov,
srdečne vás pozdravujem z nového
pôsobiska v kubánskom meste Yara.
Čo sa teda udialo v mojom živote na Kube
od môjho posledného listu?

P

o Troch kráľoch som sa teda rozlúčil
s Havanou a so spolubratom sme 9.
januára ráno nasadli do autobusu smer
Holguín. A cesta na východ mohla začať. Teda JUHOvýchod :-). Je tam predsa len o nejakých 10 stupňov teplejšie.
Matne si spomínam na svoju prvú cestu po kubánskej diaľnici... Iba žartujem,
na to asi nikdy nezabudnem. Cesta do
vedľajšieho mestečka Colón trvala vtedy 3 hodiny, z toho 2 po diaľnici. Autobus rovnakú vzdialenosť dal o hodinu
a pol pomalšie, lebo cestou bral stopárov. Teda ľudí, čo si kúpili na niekoľkých
stanoviskách popri diaľnici lacný lístok
a predajcovia im stopli nejaký okoloidúci bus s voľným miestom. Aj keď niekedy sme na diaľnici zastavili iba tak, šofér
vyšiel von, nadýchal sa teplého vzduchu,
rozhýbal skrehnuté prsty (v autobuse
bolo ako v chladničke), vrátil sa a pokračoval v jazde. No už po prvej veľkej zastávke v meste Santa Clara sa cestovanie
spomalilo, (dali nám hodinovú prestávku na obed a občerstvenie, ale kým som
prišiel na rad, minula sa im káva i tousty,
tak som si vytiahol vopred uvarený obed
v žltom školskom obedári zapožičanom
od sestry Reginy a hoci sa na mňa všetci divne pozerali, zjedol som to studené
kura s ryžou a zapil čistou vodou, akoby
to bol najlepší obed v mojom živote). Po
odchode z mesta ma zaujalo, že nema8
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jú výjazd z mesta na diaľnicu smerom
na východ. Preto sme sa najskôr vracali smerom na Havanu a potom pri jednej pumpe kombinovanej s obchodom
si to autobus cez parkovisko strihol na
druhú stranu diaľnice a napojili sme sa
v mieste, kde sa diaľnica rozdeľuje na
dvojprúdový vstup do mesta a trojprúdové pokračovanie na východ. Ďalšie
prekvapenie nastalo už o pár kilometrov,
keď sme sa ocitli na diaľnici, z ktorej bol
zatiaľ vybudovaný len jeden profil (stavebná prestávka na diaľnici začala koncom 80. rokov minulého storočia). Nič
zvláštne, poviete si, veď aj u nás máme
nedokončené cesty a polovičné profily,
no nie? No tu polovičný profil znamená
tri pruhy vedľa seba, zväčša bez viditeľných čiar, pričom krajné pruhy slúžia na
obojsmernú premávku a stredný pruh
na predbiehanie. A áno, predbiehanie
v oboch smeroch bez špeciálneho značenia. Viem, že som spomínal, že premávka je tu nízka, ale vzhľadom na počet jám v krajných pruhoch jazdia skoro
všetci v tom strednom a zdá sa, že tu
majú prednosť vždy tí väčší, len to niekto
zabudol povedať tomu turistovi, čo šiel
oproti nám štýlom „kto z koho“, ergo,
kto skôr uhne, ten je smradľavé vajce…
Našťastie sa aj tento polovičný profil postupne nenápadne vytratil a zostala klasická, čiže úzka dvojprúdovka bez čiar,

ale zato s výtlkmi. Posledné 3 hodiny,
ktoré sme šli v takmer úplnej tme som
mal pocit, že okrem výtlkov sme párkrát zrolovali aj bližšie nešpecifikované
zviera. Napriek hodinovému meškaniu
sme do Holguínu dorazili živí a unavení.
Prišli sme v noci a prespali sme v „Dome
Biblie“, ktorý v diecéze spravujú verbisti.
Ráno, resp. doobeda, kým sa predstavení
radili, som mal čas obhliadnuť si trochu
toto miesto, sídlo diecézy, v ktorej pracuje väčšina verbistov na Kube. Vlastne takmer všetci okrem troch a medzi
tými tromi som aj ja… Po obede sme
so spolubratom Remim zamierili do

LIST Z MISIÍ

• Biskup Emilio Aranguren Echeverria
• Mesto Holuín
• Biskup Emilio s našimi misionármi Luášom
Mizerákom SVD a Radoslavom Kottrom SVD
• Mapa diecézy Holguín, kde v súčasnosti
pôsobia traja slovenskí verbisti

môjho nového domova. Cestou sme
sa zastavili v meste Bayamo, v sídle biskupa, aby sme sa zoznámili. Biskup Álvaro je veľmi milý a vďačný za každého kňaza. Ako hovoril, ďakuje Bohu za
každého menovite. A potom dodal (asi
aby som si nemyslel, že nič iné celé dni
nerobí), že tých mien je len 17, vrátane

môjho. Celá diecéza má okrem biskupa
17 kňazov a z nich väčšina je z cudziny.
Ale nesťažuje si, vraví, že na Kube sú
diecézy s oveľa menším počtom kňazov… Len tak v hlave som si skúsil zrátať počet kňazov bojnického dekanátu,
z ktorého pochádzam a myslím, že počet kňazov by nebol o veľa nižší oproti
tejto diecéze… A zdá sa, že miestne duchovenstvo čoskoro spoznám osobne,
pretože som prišiel práve 2 týždne pred
konaním celodiecéznych duchovných
cvičení pre kňazov, ktoré sa budú konať
v El Cobre, najdôležitejšom pútnickom
mieste na Kube.

Po milej zastávke a rozhovore s mojím biskupom sme po necelých dvoch
hodinách dorazili do mestečka Yara, do
Farnosti sv. Jozefa a sv. Rity.
Takže po 13-tich hodinách v autobuse cestou na východ a ďalších 5-tich
hodinách v aute cestou na juh som dorazil na západné pobrežie Kuby :-). Od
pobrežného mestečka Manzanillo som
síce vzdialený nejakých 16 km, ale nakoľko Havana je prímorské mesto a z našej farnosti som to mal k moru približne
rovnako ďaleko ako teraz, myslím, že to
tu môžem volať pobrežím :-).
Dorazili sme krátko po zotmení, okolo štvrť na sedem 10. januára 2018. Navečerali sme sa a šiel som sa vybaliť.
Skončil som okolo jedenástej a kto by
čakal, že o jedenástej, keď už triezveho
človeka vonku nepočuť, bude všade pokoj, asi by bol sklamaný. Ani nie 5 minút
po tom, čo som si ľahol, sa ozval prvý kohút. Už som sa zľakol, že som mal jednu
z tých nocí, keď človek, hoci má pocit,
že iba na chvíľu zatvoril oči, prespí celú
noc a zobudí sa unavený. No nebol to
tento prípad. Neviem, či tu tie kohúty
kikiríkajú od hladu alebo čo, ale je to
ako revolúcia. Trvá to celú večnosť a výsledkom sú unavení ľudia. Jeden kohút
to vždy začne a postupne sa k nemu pridávajú desiatky ďalších v širokom okolí.
A táto kohútia „symfónia“ sa opakuje
približne každú jeden a pol hodinu po
celú noc… Teda, aby som bol úprimný,
o štvrtej som sa na kikiríkanie zobudil
poslednýkrát, lebo o piatej ma zobudilo
už neúprosné kvíkanie našich farských
prasiatok, ktoré mám rovno pod oknami. Verím, že si tunajšia príroda a ja na
seba rýchlo zvykneme, inak budem ráno
vstávať v podobnom stave ako miestna
ekonomika; enem pomaly a rozpačito.
Dôležité je, že som tu, vo farnosti
Yara a potrebujem sa zblížiť s miestnymi a zdokonaliť sa v „ich španielskom“
jazyku. Opatrujte sa tam na našom krásnom Slovensku (či v inej krásnej krajine,
v ktorej to čítate) a nezabudnite na mňa
vo svojich modlitbách.
Myslím na vás a žehnám vám, v láske
Trojjediného Boha. •
MAREC 2018
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Povolanie
je to najkrajšie,
čo môžem nájsť
Text: Ondřej Mléčka
Foto: Lorna Cruz, Mike Monaghan, Filip Rathoúský

Fabio Rosini je v Taliansku fenoménom. Jeho kurzy o Desatore,
ktoré uvádzajú mladých ľudí do hľadania osobného povolania, prebiehajú
už v šesťdesiatke diecéz. Len v Ríme chodia na tieto prednášky tisíce ľudí.
Povolanie je pre mladého človeka tým najkrajším, čo môže mať
a čo mu nebude nikdy vzaté, hovorí Rosini.

Webové stránky rímskeho Centra pre
povolania, ktoré vediete, sa volajú Lepší podiel. Čo sa tým myslí?

Logicky sa jedná o citáciu 10. kapitoly
Lukášovho evanjelia („Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.“), kde sa nachádza výzva zvoliť si
lepší podiel v živote. Tým sa myslí povolanie, ktoré je tou najkrajšou vecou,
čo môžeme žiť.
Aký je „lepší podiel“ pre mladého človeka, ktorý hľadá svoju životnú cestu?

V Lukášovom evanjeliu je to tá časť,
ktorá nebude odobratá. Teda niečo,
v čom je večnosť.
Mladý človek má takpovediac priamejší vzťah s večnosťou než tí, ktorí
možno s postupujúcim vekom urobili
veľa kompromisov alebo umlčali svoje svedomie.
Mladí ľudia majú väčší kontakt
s oným smädom po veľkosti, po vznešenosti. Je to smäd po večnosti. Teda
podiel, ktorý nebude odobratý a ktorý
sa oplatí nasledovať; niečo, čo ti nikto
nevezme, pretože je to Boží dar. Jedná
sa o hľadanie vlastného miesta v živote vo vzťahu k jeho poslednému cieľu,
večnému životu.

Fabio Rosini počas prednášky
pred bazilikou v Ríme

Váš kurz o Desatore má mimoriadny
úspech v celom Taliansku. Čo je na ňom
zvláštne?

Na to neexistuje jednoduchá ani krátka
odpoveď. Je to skúsenosť, ktorú robíme
už 24 rokov. Začali sme so skupinkou
mladých ľudí v jednej rímskej farnosti.
Vyvinul sa z toho ročný program, počas ktorého sa môže človek stretnúť –
skrze Desať slov – so základnými rozmermi života.
Zákonu tu rozumieme v pavlovskom
slova zmysle. To znamená, že sa nejedná o miesto uzdravenia, ale diagnózy.
Je to „čas diagnózy“, aby sme pochopili, ako na tom sme. A to skrze kategórie
modlárstva, autentického vzťahu s Bohom, skutočného odpočinku, vyzretého
a harmonického života aj s jeho detskou
fázou, hodnoty života druhých, vernosti, štedrosti, pravdivosti a čistého srdca.
Na jednej strane človek spozná svoju slabosť. Na druhej strane tu objaví
aj „röntgenový snímok“ Ježiša Krista,
pretože on je naplnením Zákona. Mladí ľudia, ktorí prechádzajú Desiatimi
prikázaniami, objavia základné rozmery života a zároveň pomaly začnú
chápať, že toto slovo hovorí o Božej
láske k nim.
MAREC 2018
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Nejedná sa o vyčerpávajúci kurz,
nie je to kompletná cesta kresťanského
vzdelávania. Jedná sa o skúsenosť, ktorá vedie k nadšeniu a túžbe po milosti.
Ale zákon sám nemôže uzdraviť. Je teda
potrebné prejsť kurzom o Desatore ako
prípravou ku kresťanskej formácii, ktorá
musí prísť potom. Napríklad vo farnostiach alebo na iných miestach. Niekedy
ľudia túto formáciu nenachádzajú, a vtedy pokračujeme s kurzom o Siedmich
znameniach v evanjeliu sv. Jána. Tu má
človek dôjsť skrze jánovskú pedagogiku
k novému životu. V tomto pokračovaní
sa vysporiadava s otázkami pokojnejšie
– sú to tri roky skutočného uzdravenia.
Ide pritom o program, ktorý nepočíta s tým, že by bola východiskovým
bodom viera ...
Aké ďalšie aktivity vyvíja Centrum pre
povolania okrem kurzu o Desatore prikázaní?

ich tiež usporadúvame intenzívnejšie
a kratšie. Má to vynikajúce plody.
Okrem toho sa k nám týmto spôsobom dostanú chlapci a dievčatá, ktorí
chcú rozlíšiť svoje povolanie. Pre nich
máme stretávania v skupinkách, ktoré trvajú u mužov aj u žien rok. Tu sa
zdokonaľujú prostriedky duchovného
rastu, človek sa konfrontuje s prvými
prvkami zasväteného alebo kňazského
života. Na konci tohto roka organizujeme vážne osemdňová exercície, kde
sa prípadne potvrdí, či má záujemca
túžbu tieto veci ďalej prehĺbiť.
Ak tomu tak je a človek zamýšľa ísť
smerom k nejakej rehoľnej kongregácii (alebo k semináru), ženy sa už musia týmto smerom vydať. Inak by sme
ich totiž stavali do „potulnej“ a nejasnej situácie.
Muži môžu pokračovať v rozlišovaní
povolania druhý rok. Počas neho sa tiež
majú vážnejšie priblížiť k farnostiam
alebo rehoľným komunitám.
Okrem tohto všetkého sú tu predmanželské kurzy ...

Desatoro je ponuka, ktorá pritiahne ľudí
a ponúkne im základný kurz. Odkiaľ sa
rodia povolania? Z krstu. Ak sa nevenujeme krstu a vyjdeme priamo zo
špecifík rôznych povolaní – napríklad manželskej prípravy aleMladý človek má takpovediac
bo kurzov pre povolania k rehoľpriamejší vzťah s večnosťou než
nému životu či kňazstvu – často
tí, ktorí možno s postupujúcim
nám budú chýbať základy.
vekom urobili veľa kompromisov
Máme tu teda predovšetkým
veľké množstvo ľudí, ktorí pricháalebo umlčali svoje svedomie.
dzajú, aby objavili vieru. Potom
všetkým ponúkame kurzy povolania, ktoré sú rozdelené na základný kurz Prekvapilo ma, že organizujete kurzy pre
povolania – ten dáva základné nástroje, páry, ktoré ale ešte nie sú bezprostredakými sú modlitba, spytovanie svedo- nou prípravou na manželstvo.
mia, vzťah k duchovnému sprievodcovi, Riadime sa prianím encykliky Famiprvé rozhodovanie, poriadok vo vlast- liaris consortio (dokument Jána Pavla
nom živote, dobré zásady kresťanského II. O rodine – pozn. red.), ktorá hovorastu – a druhý kurz, ktorý je o citovom rila o vzdialenej príprave na manželživote. Povolanie je tiež záležitosť cito- stvo, a začali sme spolu s niekoľkými
vého smerovania: komu dá človek svoje manželskými pármi organizovať kurzy
srdce; ožení sa napríklad a vytvorí do- vzdialenej prípravy, čiže kurzy, ktoré sa
mácu cirkev. Je teda potrebné sa pozrieť, týkajú chodenia. To znamená ako prev akej situácii sa nachádza moje vlastné žívať chodenie, aby to bol naozaj čas na
citové uzdravenie.
overenie vzťahu, čas veľkej pravdy, obPrvý kurz sa skladá z ôsmich stretnu- jasnenia, boja v modlitbe, v čistote, čas
tí a duchovnej obnovy, ten druhý z de- vzťahu s Pánom. Toto je kurz o vzťahu,
siatich stretnutí a obnovy. Niekedy o kvalitnom vzťahu.
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Potom máme druhý kurz bezprostrednej prípravy na manželstvo,
ktorý je o sviatosti a o manželskom živote. Neodporúčame mladým ľuďom,
aby chodili na prvý kurz hneď po tom,
čo spolu začnú chodiť, ale aspoň po
roku až dvoch chodenia. Musí totiž
prejsť obdobie zamilovanosti a vyvinúť
sa zmysel pre realitu, kedy sa na druhého pozeráme aj s jeho chybami a nie
v zasnenom pohľade zamilovaného.
Párov prichádza veľmi veľa.
Keď niekto prejde celým kurzom,
nahrádza to oficiálne prípravu na sviatosť manželstva vo farnosti. Pre nás
teda musí trvať príprava na manželstvo
aspoň jeden rok.
Vidíme, že manželstvá, ktoré nefungujú, sú takmer vždy také, kde spolu
dvaja ľudia chodili len krátko a dôkladne, povrchne.
Naše kurzy začíname otázkou: je
ľahšie byť kňazom alebo manželom?
Kňazom, o tom niet pochýb! (Smiech)
A v skutočnosti je stroskotanie kňazov

ROZHOVOR

Jedným zo základných výsledkov
oboch predmanželských kurzov je ďalej fakt, že obaja aspoň s istotou pochopia, že sa nielen chcú vziať, ale tiež vytvoriť malú domácu cirkev. Manželstvo
je sviatosť, niečo nadprirodzené. Nie
je to stretnutie dvoch ľudských úmyslov, ale plán Prozreteľnosti. Pokiaľ toto
nepochopia, neodporúčame im prijať
sviatosť. Výslovne im hovoríme: Prečo sa chcete vziať v kostole, keď nemáte
vzťah s Bohom? Kvôli oblečeniu, fotkám
a týmto banalitám? Život je príliš dôležitý na tieto veci. Sme v kurzoch celkom
tvrdí, pretože v skutočnosti im nikto tieto
veci nehovorí.
Som presvedčený, že motívom mnohých rozpadov manželstva tu v Taliansku
je prílišná dobráckosť kňazov, ktorí pripustili k manželstvu ľudí, ktorí k nemu
byť pripustení nemali. Keď niekto vyslovuje sľub, dá sa jasne vidieť, že je tento človek nezrelý. Treba vedieť povedať:
Neodporúčam ti ženiť sa.

• Fabio Rosini je obľúbený a skúsený
prednášajúci, ktorého vyhľadávajú
zasvätené osoby aj snúbenci

percentuálne oveľa nižšie ako rozpad
manželstva. Avšak na kňaza človek študuje desať rokov. A k manželstvu sa robí
nejakých desať stretnutí. Tu niečo nehrá.
Vidíte nejaké výsledky týchto príprav na
manželstvo?

Iste. Najlepším výsledkom je, že sa potom mnohí neberú (smiech). Pochopia totiž, že to nie je na trvalý vzťah.
Poviem k tomu jeden príklad. Jeden
chlapec, okrem iného príbuzný kňaza,
za mnou prišiel a povedal mi: „Pred
dvoma rokmi som u vás robil prípravu na manželstvo. Moje dievča ma po
niekoľkých stretnutiach a veciach, ktoré
ste tam povedali, opustilo. Celú tú dobu

som vás potom nenávidel. Teraz si uvedomujem, že ste mi zachránili život. „
My robíme kurz preto, aby problémy
vyšli najavo. Charizmou ľudí, ktorí spolu
chodia, je pravdivosť. Musia prežívať obdobie pravdivosti, v ktorom odovzdávajú
svoje emócie jeden druhému. Mnohým
mladým pomáhame, aby opustili svet
vytvorený zo sexu, pretože sex otupuje
rozlišovanie; je totiž príjemný. Uvádza
pár do ilúzie, že je medzi nimi vzťah. Keď
nás ale poslúchnu – nie je to tak, že by
nás poslúchli zakaždým – a skúsia, ako
sa im bude dariť bez sexu, objavia, či sa
majú radi alebo naopak nemajú. Zistia
buď to, že spolu nedokážu hovoriť, nemajú žiadnu schopnosť stáť jeden pred
druhým ako osoby a nie len ako sexuálni
milenci. Alebo objavia, že sú spolu šťastní. Objavia podstatu manželstva, ktorou
určite nie je sexuálny vzťah 24 hodín
denne, to by bolo šialené. Môže tiež naopak vyjsť najavo, že nevedia zaobchádzať
s ničím iným ako so sexualitou, ktorá je
drogou: potešenie otupuje.

Na záver jednu otázku: Stáť vo svojom
povolaní. Čo to prináša?

Je to miesto, kde milosť prichádza hojnejšie. Kde sa Boh s nami stretáva vo veciach, ktoré robíme. Vieme, ako hovorí
Ježiš v Jánovom evanjeliu, že musíme robiť Božie veci, kým je deň, než príde noc.
Ak niekto kráča vo svetle, vidí svetlo.
Niekedy sa pýtam, prečo majú diecézy alebo rehoľné rády málo povolaní. Pretože často nerešpektujeme naše
charizmy a robíme niečo iné. Napríklad
inštitút, ktorý sa zrodil kvôli jednej veci,
teraz dostal alebo prijal úplne cudzie
úlohy. Toto ale nehrá, takto nebudeme
mať povolania. Ak kňazi nerobia kňaza
a rehoľníčky rádové sestry, nič sa nedá
robiť. Keď sa ale objaví niekto, kto je verný svojmu povolaniu, objaví sa aj jeho
harmónia a predovšetkým šťastie. A to
tiež priťahuje mladých. Nič sa nedá robiť, mladých ľudí nebude nikdy priťahovať povinnosť. Môže ich pritiahnuť
krása, šťastie, ale nie povinnosť. Možno
niekedy, tak pred päťdesiatimi rokmi,
fungovala povinnosť, ale teraz už našťastie nefunguje. •
MAREC 2018
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Informácia
pravdy a života
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

Žijeme s ľuďmi a to znamená, že fungujeme vo vzťahoch.
Určite si všímame, koľko dobrého a koľko zlého narobia
jednoduché slová. Informácia stojí na slove, teda na
konkrétnom človekovi, ktorý informáciu podáva. Je až skoro
detsky jednoduché, keď si uvedomíme, ako to silne funguje.
Vidím človeka, počujem jeho slovo a zrazu môžem si vybrať,
či mu buď uverím, alebo to, čo hovorí, budem považovať iba
za šum vetríka, ktorý nie je hodný mojej pozornosti.

Ž

ijeme v dobe opakujúcich
sa informácií. Sú to opakujúce sa správy v rozhlase a televízii. Keď človek
prichádza po celom dni domov,
počúva súhrn takýchto správ.
A potom príde ďalší deň a informácie – napriek tomu, ako boli
aktuálne a dôležité – odchádzajú do zabudnutia a sú v archíve.
Z archívu ich ľahko vytiahneme,
lenže kto by sa zaoberal niečím,
čo tu už bolo a čo sa vlastne viac-menej opakuje, i keď iným spôsobom a novým ľuďom.
Žijeme v dobe informácií a na
nich je postavený spoločenský
a sociálny život. Médiá vytvárajú obraz života.
Komunikácia je pre človeka
ako keby životne dôležitá; správy a informácie napĺňajú každé
miesto a čas – ranné správy, informácie každú hodinu, čo očakávame dnes a počas týždňa, súhrn
všetkého čo sa dnes alebo v minulosti stalo – naša pozornosť a pamäť je systematicky a cielene
upriamovaná na viac-menej dôležité situácie. Ale všetko to pre-
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V prípade
sr. Veroniky Theresie
ide o život,
ide o skutok
milosrdnej lásky,
ide o víziu,
podľa akej
bola ochotná obetovať
všetko, teda
opätovne
zdôrazňujeme:
obetovala
svoj život za
nový život.
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bieha vďaka obrazom a hovorenému i písanému slovu. Preto je
tak dôležité, aby boli v správach
živé vstupy a najmä, aby bol „dôležitý“ človek, ktorý informácie
prednesie pre správy chtivú verejnosť.
Prijímame slovo a obraz a komunikujeme, čo vnútorne prežívame. Niekedy sme spontánni a inokedy sa zamýšľame...
A predsa, vždy nám nakoniec
ide o životne dôležité postoje:
život alebo smrť, a najmä balansujeme medzi pravdou a klamstvom. V čom je teda dôraz?
Pravda prináša oslobodenie a život, no klamstvo postupný rozklad a zánik.

všetky národy a krstite ich v mene
Otca i Syna, i Ducha Svätého
a naučte ich zachovávať všetko, čo
som vám prikázal. A hľa, ja som
s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 18-20)
Zážitok a vnútorné naplnenie pokojom a istotou bolo pre
prvých učeníkov zásadným prelomom v ich živote. Prijali KrisEvanjelium prináša pravdu
ta a prijali JEHO život, utrpenie,
o živote
smrť a slávne zmŕtvychvstanie.
Ježišov misijný príkaz „choďte Keďže ho poznali osobne, vedení
a krstite“ obsahuje dôležitú vý- Duchom Svätým prijali a medizvu „choďte a naučte“, ktorá sa tovali: „Ja som cesta, pravda a žiopiera o SLOVO ŽIVOTA. A tu vot.“ (Jn 14,6)
Boli to apoštoli a ich príklad
nájdeme silu prúdiacu priamo
z prameňa, teda z nášho Vyku- vernosti Ježišovi, ktorý mnohých
piteľa: „Daná mi je všetka moc na oslovil, že prijali vieru v Krisnebi i na zemi. Choďte teda, učte ta a začali osobný život s Ním

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Sr. Veronika Rácková SSpS s deťmi
na misii v Južnom Sudáne

a v Ňom a po určitom čase Duch
Svätý prostredníctvom ich slov
a skutkov začal oslovovať ďalších, ktorí sa rozhodli prijať vieru v BOHA v Trojici osôb: Otca,
Syna a Ducha Svätého.
Sme kresťania dnešnej doby
a ani nám nechýbajú príklady
viery, ktorá sa prejavuje skutkami milosrdnej lásky a slovom života. Konkrétne skutky vydávajú
svedectvo života, ktoré je nielen
zaujímavé a príťažlivé, ale predovšetkým naplnené opravdivou
Ježišovou prítomnosťou.

misiách v Južnom Sudáne, keď
konala skutok milosrdnej lásky,
lebo išla zaviezť tehotnú ženu na
vyšetrenie do nemocnice a na
spiatočnej ceste ju smrteľne zranili výstrelmi zo samopalu.
Dnes – keď sme zahltení množstvom informácií – táto bolestná
a prekvapujúca správa ostáva iba
jednou v rade iných informácií.
Teda, informácia zaujme, vyvolá
prekvapenie, smútok a bolesť, ale
už toľkokrát sme počuli o smrti,
nuž, bude v našej pamäti dlhšie,
určite však vieme, že sa postupne nahradí inou informáciou
Život za život
a možno aj šokujúcejšou...
Sme v situácii, aby sme dokáSú tomu len dva roky, čo ako misionárka sr. Veronika Theresia zali oddeliť zrno od pliev a správRácková SSpS položila život na ne si vybrať, čo informácia pri-

Pravda
prináša
oslobodenie a život,
no klamstvo
postupný
rozklad
a zánik.

niesla. Je nám to jasné? Na prvý
pohľad určite... Spracovanie informácie však prináša určité znepokojujúce otázniky. V prípade
sr. Veroniky Theresie ide o život,
ide o skutok milosrdnej lásky, ide
o víziu, podľa akej bola ochotná
obetovať všetko, teda opätovne
zdôrazňujeme: obetovala svoj
život za nový život.
Cítime, ako nám vzrušene bije
srdce? Alebo cítime pokušenie
celú správu okomentovať profesionálne a s nadhľadom? Aj
informácia – akokoľvek sa nám
to nepozdáva – má pokračovanie, nemusíme ju len vypočuť,
trošku pamätať a zabudnúť. Totiž,
môžeme na informáciu reagovať
a vytvoriť vnútorný postoj, ktorý
nás pripraví na svedectvo slovom
a skutkom.
Vážnosť situácie – streľba, zranenie, prevoz do nemocnice, operácie, smrť v nemocnici – vieme
pochopiť, ale, buďme odvážni
a vojdime do tajomstva Božej
pravdy a otvorene hovorme: áno,
toto je heroický skutok sr. Veroniky Theresie. Veriaci v Krista
získava istotu o Božom zásahu
v heroickom skutku sr. Veroniky
Theresie napriek tragickému zakončeniu, napriek nelogickému
priebehu celej udalosti, napriek
bolestnému tajomstvu utrpenia
a umierania.
Prekvapenie pokračuje, lebo
informácia už nie je iba konštatovaním daného stavu, že
sestrička nám zomrela. Správa
o heroickej smrti misionárky
sr. Veroniky Theresie poslúžila
k premene zmýšľania a svojím
dielom pomáha k zmene životného postoja.
Aby sme neboli iba prijímatelia, ale aby sme dali život a milosrdnú lásku podľa príkladu
nášho Pána Ježiša Krista. Kto
Kristovi uveril, žije v nádeji, žije
naveky. •
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MISIJNÉ SE STRY S SPS

V tebe sú všetky
moje pramene
Text a foto: Misijné sestry SSpS

K

to sa vydá na cestu k prameňu,
musí ísť proti prúdu. Pramene
ležia vždy vyššie ako jazerá alebo moria. Ísť späť k prameňom
znamená výstup do vyšších polôh.
Čas počiatočnej formácie je časom
putovania a objavovania tohto prameňa
v nás samých, čerpanie a osviežovanie sa
životodarnou vodou, ktorou je samotný
Boh. Častokrát je to náročné a proti prúdu všetkých možných osobných predstáv
či už o sebe samej alebo o Bohu a živote...
Je nám však darovaný čas, privilegovaný
čas putovania a objavovania prameňa,
a to je čas aj tu v noviciáte.
V aprílovom čísle minuloročných Hlasov sme sa s vami delili o našom živote
v medzinárodnej noviciátskej komunite
v Ríme. Skôr ako sa opäť s vami podelíme o nové skúsenosti a zážitky, chcela by
som nás v krátkosti predstaviť, zvlášť novým čitateľom, ktorí o spoločnom európskom noviciáte Misijných sestier služobníc Ducha Svätého nepočuli. V noviciáte
je momentálne 5 noviciek: 1 Nemka, 1
Vietnamka z Nemecka, 1 Češka a 2 Slovenky. Jedným z hlavných dôvodov spoločnej formácie bol fakt, že je stále menej
povolaní v jednotlivých európskych provinciách – krajinách a keďže sme medzinárodná kongregácia a tvoríme multikulturálne komunity, cítili sme potrebu
i výzvu k tejto spoločnej formácii, ktorá
sa uskutočňuje v prvom rade v spoločenstve sestier rôznych národností, ale tiež
s väčšími možnosťami skúseností iných
kultúr, jazykov, vnímania a prežívania
viery, ale aj objavovania hodnôt a krásy
toho svojho vďaka odstupu a konfrontácii
s inakosťou. Je to skutočne častokrát cesta
proti prúdu, ale predsa vedúca k prameňu. Objaviť tento prameň a čerpať z neho
16
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celý život, túžiť a byť neustále smädná po
tejto životodarnej vode je veľmi dôležité.
A dovoliť sebe zostať „závislá“ po celý život. Hlavne o tomto je rehoľná formácia.
Samozrejme pre nás misijné sestry je dôležitý aj misionársky aspekt, ktorý zahŕňa
okrem hlavného poslania prinášať Krista
– AD GENTES, aj prijímanie a delenie sa
bohatstvom iných kultúr.
„Ja osobne som veľmi vďačná Pánovi za
všetko, čím ma denne obdarúva skrze
moju službu vo formácii a bytie v tejto
kongregácii. Je pre mňa tiež darom a privilégiom sprevádzať na ceste povolania
naše mladé sestry. Môj čas návratu na
Slovensko sa pomaly blíži a ja som otvorená na ďalšie pozvania a výzvy.“
Sr. Laura SSpS – novicmajsterka
„Noviciát je pre mňa časom dozrievania, spoznávania samej seba, svojej dynamiky, časom vstávania a padania, časom, v ktorom sa učím odpúšťať sebe
a druhým v každodenných situáciách.
Časom, v ktorom mojou „prácou“ je byť
s Ježišom, načúvať mu a učiť sa od Neho,
keď meditujem nad prežitým dňom, týždňom či mesiacom, čo mi tým chcel asi
povedať, do čoho ma pozýva, a tak sa snažím zapustiť viac korene a prehĺbiť vzťah
s Ním. Noviciát v Ríme je pre mňa obrovským darom a neopísateľným bohatstvom skúseností, ktoré môžem aplikovať
na svoj budúci rehoľno-misionársky život
a ktoré by som nemala možnosť nadobudnúť, keby som ho strávila na Slovensku. Okrem iného je pre mňa aj výzvou,
pretože sme v medzinárodnej komunite
– a to už na začiatku svojej cesty. Samozrejme, nie vždy je to ľahké. Každá kultúra prináša so sebou iný pohľad na vec,

iný názor, a to v rôznych oblastiach (či
už sa to týka jedla, komunitného života,
modlitby...). Čo má napr. pre mňa veľký
význam a bez čoho si nemôžem predstaviť komunitný život, môže mať úplne iný
význam pre sestru z inej časti sveta. Ale je
to veľmi obohacujúce a stojí to za to. Myslím si, že je dobré prejsť si už na začiatku
svojho rehoľno-misionárskeho života určitými kultúrnymi šokmi, človek sa potom pozerá na svet ÚPLNE inak. Začne
si oveľa viac vážiť kultúru druhých, ale
v prvom rade tú svoju, prostredie, z ktorého pochádza a ľudí, cez ktorých mu bol
sprostredkovaný dar viery. Som neskutočne vďačná za tento čas, ako aj za ľudí,
ktorí ma ním sprevádzajú.
A čo znamená pre mňa formácia? Použijem nasledovný príklad. Je to ako keď
v záhrade rastú rôzne stromy – hrušky,
jablone, slivky. Bolo by hlúpe chcieť od
jablone, aby sa stala hruškou, pretože to
je nemožné. Čo však môžeme urobiť, je
pracovať na tom, aby sa z jablone stala
krásna jabloň – nie nejaká divoká, ktorá
bude rodiť len plánky. A preto je potrebné
kde-tu odstrihnúť konárik, dať nejaké potrebné živiny, atď. To isté môžeme urobiť
aj so slivkou či hruškou, ale nikdy nemôžeme dosiahnuť to, že zo slivky sa stane
hruška. Túto analógiu môžeme preniesť
aj na formáciu. Len to, čo do mňa vložil
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Boh, to aká som, s tým môžem pracovať
a „odrezávať konáre“, prípadne pracovať
na raste druhých. Ale nikdy sa zo mňa
nestane úplne odlišný človek, vždy ostanem Veronikou (ako jabloň ostane vždy
jabloňou). Je to pre mňa poriadne dobrodružstvo a každým dňom sa teším, čo
nové o sebe a o Bohu objavím a čo má pre
mňa pripravené. Prosím vás o modlitby
na tejto ceste.“
Novicka Veronika
„Za tebou prahne moja duša ako vyschnutá, pustá zem bez vody.“ (Ž 63)
V tieto dni sa mi slová tohto žalmu intenzívnejšie prihovárajú a zároveň sa cez
ne cítim bližšie k tým, ktorí túto vyprahnutosť prežívajú a ku ktorým sme ako
misionárky poslané, aby sme spoločne
hľadali prameň...
Noviciát je pre mňa aj časom vysychania kvázi prameňov, keď padajú moje obrazy o Bohu, o druhých, o sebe... Niekedy
až takmer buchot počuť, keď sa taký nejaký pekný, roky maľovaný, zrúti. Noviciát je pre mňa tiež časom zatiahnutia na
hlbinu, hlbšieho prežívania toho základného: Kým je Pán pre mňa? Kým som ja
v Jeho očiach? Čo to znamená nasledovať Ho? Čo znamená dávať život, ako dal
On, v mojej každodennosti? Noviciát tu
v Ríme na našom Generaláte je pre mňa
tiež časom radosti z prežívania medzi-

národnosti našej Kongregácie – vidieť
rozmanitosť a bohatstvo druhých ma
formuje k pravdivosti k vlastnej identite
a opravdivosti prežívania spoločenstva.
A predovšetkým – noviciát je pre mňa
časom urputného hľadania a opatrného
nachádzania Pána v tom všetkom.
Prežívam vďačnosť za našu kongregáciu a radosť, že v máji v nej budem môcť
– ak je to Božia vôľa – zložiť prvé sľuby.
Som vďačná mojim rodičom, ktorí ma
svojou starostlivosťou a modlitbou priviedli k ceste zasväteného života (aj keď
to možno nebol ich úmysel číslo jeden).
Som vďačná mojim blízkym, mojim sestrám a všetkým, ktorí ma na tejto ceste
sprevádzali a sprevádzajú. Nie je vždy
ľahká, ale vedie k prameňu.“

Novicka Mirka
„Dva roky mojí formace v noviciátě se
pomalu blíží ke konci a já začínám odpočítávat dni. Odpočítávám je s vděčností:
Někdo by si možná myslel, že formace
slouží k vytvoření perfektní sestry, plné
cností a svatého smýšlení. Já jsem zde objevila sama sebe, a určitě nejsem perfektní, cností – od každého rožku trošku a na
kanonizaci to taky nevypadá... Bohu díky!
Pán sám ví, proč mě chce právě takovou.
Toužím mu dát svůj život se vším všudy
takový jaký je. On mi totiž dal mnohem

mnohem víc – milost za milostí, a především sám sebe na vrchu Kalvárie – jenom pro mě... Další mi před odjezdem do
Říma řekli, že to jsou líbánky s Nebeským
Ženichem. No, pro mě to byl spíš krvavý
boj sama se sebou a naštěstí jsem to nebyla já, kdo to nakonec vyhrál, ale Pán. Jiní
si mysleli, že to budou pořádně dlouhé
prázdniny v Římě – památky, sluníčko,
moře... (i to bylo a tyto naše příležitostné
výlety jsou mojí velkou radostí), ale mnohem větší radost prožívám z možnosti žít
naší misijní charizmu tu v mezinárodní
komunitě, v setkávání se s nádhernými
lidmi ze všech stran světa, poslouchat jejich myšlenky, zkušenosti, příběhy. Úplně
mi to změnilo pohled – já nevidím o 180
stupňu jinak, ale jinýma očima... Z možnosti učit se misiologii, psychologii, theologii, Bibli, a tolik dalších témat důležitých
pro osobní růst i pro budoucí misii (já,
co jsem absolvovala 1 rok náboženství!)
od velmi vzácných lidí, kteří nám někdy
jako zázrakem přišli do cesty. A především jsem vďečná za naší malou noviciátskou komunitu, s kterou si tu už 2 roky
otloukáme hrany a nastavujeme zrcadla
(a někdy i pijeme krev). Jsem vďečná, že
šly tu cestu se mnou: Jak vypadá pravý
přítel? Ten, co o tobě ví všechno, a přesto
tě má rád. Bez nich a bez toho Největšího
Přítele, co o mě ví všechno a přesto si mě
povolal, a taky bez modliteb všech dobrých lidí, známých i neznámých, bych
byla úplně někde jinde. Pán Bůh zaplať!“
Novicka Lenka
Chceme sa tiež touto cestou poďakovať všetkým naším drahým doma – rodičom a súrodencom, ktorí nás denne
sprevádzajú modlitbami, naším sestričkám, dobrodincom, členom Misijného
združenia Ducha Svätého, priateľom
a známym. Vedzte, že aj vy všetci ste tu
spolu s nami na posvätných miestach
Ríma v srdci i v modlitbách pred Pánom. S vďakou a v láske Ducha Svätého
spojené misijné sestry z európskeho noviciátu v Ríme.
Sr. Laura, Sr. Carmen Elisa,
novicky Mirka, Lenka, Ida,
Thao a Veronika
MAREC 2018
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SVÄT Ý JOZEF

Patrón
šťastnej smrti
Text: Louise Perrottová
Foto: Archív SVD

Zvláštna úloha svätého Jozefa – pomáha nám pripraviť
sa na pokojný odchod z pozemského života

M

edzi všetkými svätými
nájdeme otcovskú postavu, ktorá nám pomáha
pripraviť sa na pokojný
odchod z pozemského života. Je ňou
svätý Jozef, patrón umierajúcich a ženích Panny Márie, ktorého slávnosť
pripadá na 19. marca.

na zomierania nikdy nemala svedkov,
ktorí by umierajúcemu boli väčšou útechou. Je len logické prosiť svätého Jozefa, aby za nás orodoval, aby sme aj my
zomierali podobne ako on a posledný
raz vydýchli v spoločenstve s Ježišom
a Máriou.“

Rozumný predpoklad
Dojímavý obraz
Vo Svätom písme nenájdeme opis JoDôvod, prečo je práve svätý Jozef pat- zefovej smrti. Naposledy sa s ním strerónom umierajúcich, je dojímavo zo- távame, keď nájde Ježiša v chráme (Lk
brazený na veľkej soche v Kaplnke svä- 2,41–52). Potom sa Jozef spomína len
tého Jozefa v Saint Louis. Jozef leží na nepriamo (napríklad Mt 13,55). No
smrteľnej posteli a pri ňom stoja Ježiš s Máriou. Všetci sú vážNa to, aby sme sa zbavili
ni. Aj keď Ježiš je Spasiteľ sveta,
klamných myšlienok, pozerali
jeho rodina prežíva bolesť odlúsa a pripravovali na smrť ako
čenia; smrť nie je priateľom, ale
kresťania a verili v Boha ako
„nepriateľom, ktorý bude zničeStvoriteľa a Darcu života od
ný“ (1 Kor 15,26). Mária sa sklázačiatku až do konca – na toto
ňa nad Jozefom, má zopäté ruky
všetko potrebujeme pomoc Ducha
a trúchlivý výraz. (Ako často si
Svätého.
ju predstavujeme ako bolestnú

matku, no zabúdame, že bola aj
bolestnou vdovou.) Jozef ukazuje sám
na seba, má zdvihnuté oči, akoby hľadal
povzbudenie. Ježiš dopĺňa tento výjav.
Nežne podopiera ľavou rukou Jozefovi hlavu a dvíha svoju pravicu, aby požehnal muža, ktorého nazýval otcom.
Je to najlepšia smrť, smrť, po akej túžime všetci. „Nijaký muž či žena nikdy
nezažili milosť zomrieť v prítomnosti
Ježiša a Márie,“ poznamenáva jezuita Francis Filas a dodáva, „nijaká scé18
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v Evanjeliu podľa Lukáša sa píše, že keď
sa dvanásťročný Ježiš poslušne vrátil
do Nazareta, „vzmáhal sa v múdrosti,
veku a v obľube“ pod dohľadom Jozefa
a Márie (Lk 2,52).
Najrozumnejší záver je, že Jozef žil
po celé Ježišove „skryté“ nazaretské
roky, no zomrel pred začiatkom jeho
verejného účinkovania. Veď prečo sa
Jozef nespomína na svadbe v Káne
Galilejskej (Jn 2,1–2), alebo keď prišla

Mária a jeho bratia, keď Ježiš učil svojich učeníkov (Mk 3,31–32)? Prečo by
Ježiš na kríži zveril Máriu do rúk milovaného učeníka, keby bol Jozef nažive
(Jn 19,26–27)?
Ak predpokladáme, že Ježiš bol ešte
doma, keď Jozef zomrel, pravdepodobne prevzal starosť o pohreb a veci
s ním spojené. V židovskej kultúre to
bola zvláštna povinnosť syna voči svojim rodičom. Je celkom možné, že sám
Ježiš umyl Jozefovo telo, pomazal ho
drahými masťami a zavinul do plátna
s voňavými olejmi (jedného dňa takisto poslúžia Ježišovi jeho priatelia, pozri
Sk 9,37; Mt 26,12; Jn 19,40).
Staroveké pohreby sa zvyčajne konali v deň smrti alebo deň po nej. Príbuzní a priatelia sa zišli v Jozefovom
dome a položili jeho telo na drevené
nosidlá – ďalší smutný symbol. Jozef
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a Ježiš pravdepodobne zhotovili v dielni nejedny máry. Mŕtvolu niesli k hrobu mimo dediny. Určite to nebol tichý
zástup, keďže hlasné bedákanie bolo
jednou z charakteristických čŕt tejto
kultúry (pozri Sk 8,2; Mt 9,23). Jozefov
pohrebný sprievod bol podobný tomu,
s ktorým sa Ježiš stretol v meste Naim
(Lk 7,11–14).
Zúčastňovali sa na pohrebných
sprievodoch aj kňazi? Aké modlitby či
chválospevy sa odriekali cestou k miestu posledného odpočinku?
Keďže nejestvuje spoľahlivý opis
zvykov z prvého storočia, možno sa
len domnievať, že ľudia v sprievode sa
modlili a Ježiš zohrával dôležitú úlohu, ako sa patrí na „prvorodeného“.
Nevieme presne, aká to bola úloha, no
môžeme si byť istí, že Ježiš ju pre Jozefa
vykonal s najväčšou láskou.

Spolky a knihy
Jozef sa stal patrónom umierajúcich
v sedemnástom storočí, v čase posledného veľkého moru v Európe. Zoči-voči hroziacej nečakanej smrti mnohí ľudia dychtivo túžili po pomoci, aby mali
dobrú smrť.
Jezuiti im pomohli tým, že uviedli Jozefa ako príklad človeka, ktorý
zomrel dobrou smrťou, lebo bol blízko pri Ježišovi. Aby to dosiahli, založili
Spolok dobrej smrti a vydávali knihy,
ako napríklad „Ako dobre zomrieť“
od kardinála a teológa svätého Róberta Bellarmina. „Posolstvo jezuitov platí
aj dnes,“ hovorí páter Michael Malone.
Podľa neho blízkosť k Ježišovi – skrze
časté prijímanie sviatostí, modlitbu
a dobré skutky – je „najlepší spôsob,
ako dosiahnuť pokoj na tomto a večnú
radosť na druhom svete“.

Zastieranie strachu
V súčasnosti sa však svet, najmä
v Amerike, na základe pokroku v oblasti medicíny a osvety usiluje vyhnúť
myšlienkam na smrť. Keď príde reč na
túto tému, veľa sa hovorí o tom, ako si
smrť podrobiť, ovládnuť či riadiť. David
Brooks v podivnom novinovom článku v „New York Times“ predpovedá,
že toto „ovládnutie“ sa dosiahne, keď
do „veku umierania“ príde povojnová
generácia. „Umieranie využijú ako formu sebavyjadrenia. Hovoria: ,Nechcem
len tak umrieť, chcem byť pánom nad
svojou smrťou‘, a kupujú si knihy ako
„Sedem návykov veľmi úspešných ľudí,
ktorí už zomreli“.“
Takýto prístup len zastiera hlboko
zakorenený strach zo smrti, ktorý prežíva každá ľudská bytosť. Náš strach
môže utíšiť iba Ježiš, ktorý nám svojou smrťou a zmŕtvychvstaním dáva
prísľub večného života.
Na to, aby sme sa zbavili klamných
myšlienok, pozerali sa a pripravovali na
smrť ako kresťania a verili v Boha ako
Stvoriteľa a Darcu života od začiatku až
do konca – na toto všetko potrebujeme
pomoc Ducha Svätého.
A možno väčšmi než kedykoľvek
predtým potrebujeme na sklonku života aj zvláštnu pomoc sprievodcu
a orodovníka.
Svätý Jozef, patrón šťastnej smrti,
je pripravený pomôcť nám. Ak ho poprosíme, pomôže nám zbaviť sa strachu
a zmätku, ktorý nás zachváti, a objaviť, čo znamená dobre zomrieť. Spolu
s Pannou Máriou sa za nás prihovorí v hodinu našej smrti. Pomôže nám
vyrovnať sa so smrťou tak, aby to bolo
na Božiu slávu.

***
Svätý Jozef,
útecha ubiedených, oroduj za nás.
Nádej chorých, oroduj za nás.
Patrón umierajúcich, oroduj za nás.
Postrach zlých duchov, oroduj za nás.
Ochranca svätej Cirkvi, oroduj za nás.
(z Litánií k svätému Jozefovi)
MAREC 2018
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Sny
misionárov
Text: Federico Trinchero
Foto: Archív SVD

N

Všetkým sa to už skôr či neskôr stalo, že mali takéto sny. Ale problém je
v tom, že misionár, ktorý mal takýto
sen, ho chcel aj za každú cenu uskutočniť. A keď aj nejde o víziu Jeruzalemského chrámu, začína robiť náčrt
projektu, presne podľa toho, čo sa mu
snívalo. Potom hľadá miesto, kalkuluje, ubezpečuje sa, že robí aspoň niečo,
čo bude mať večnú hodnotu a čo budú
môcť domorodci viesť bez ťažkostí…
Spolubratia ho počúvajú trocha skepticky, keď misionár náhle vyberá svoj
tajný tromf a všetkých umlčí: „Je tu

a misiách sa obvykle ide
spať veľmi skoro. Elektrický generátor sa vypína okolo 21:00 a budíček je
okolo 5:00. Keď sa misionár ukladá k spánku, obvykle rýchlo zaSpráva zaznie ako hrom z neba,
spáva, aj na najhorších matraako súhlas neba: „Boh to chce,
coch. A potom sníva. Sníva, že
chcete sa tomu protiviť?“
buduje kostoly ako katedrály,
školské trojposchodové budovy, veľmi dobre vybavené zdravotníc- dobrodinec ochotný nám pomôcť, len
ke ambulancie s prvou pomocou pre nech sa to urobí rýchle“. Správa zaznie
urgentné prípady.
ako hrom z neba, ako súhlas neba:
Potom sa misionár prebudí. Snaží „Boh to chce, chcete sa tomu protiviť?“
sa, aby o tom všetkom nehovoril pred Spolubratia sú teda ochotnejší súhlasiť
omšou, ale potom pri raňajkách to už a s duchom spolupráce a nešetriac odnevie vydržať a rozpráva svojim spolu- bornými radami ponúkajú svoj nezabratom, o čom sa mu v noci snívalo. Tí ujatý prínos, aby sa mohol uskutočniť
projekt misionára – snára. V krátkom
starší sa popod nos usmievajú.
20

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

MAREC 2018

čase je všetko pripravené. Prichádza
biskup. Jednou rukou posviaca základný kameň a druhou tľapká misionára
po pleci (je na neho potajomky hrdý).
Rehoľné sestry pripravia tortu. Strapce detí pozorujú všetko s veľkým údivom, ale sú si isté, že sa začína stavať
niečo pre nich. Robotníci pracujú bez
prestávky, spokojní, že niečo zarobia
a želajú si, aby mal misionár vždy takéto sny. Stavba rastie z tehly na tehlu.
Potom, prakticky pravidelne, prichádzajú nepredvídané udalosti, ktoré ťažko skúšajú aj tých najodhodlanejších
misionárov.
Ale nič ho nemôže odradiť alebo zastrašiť v pokračovaní stavby. Konečne
prichádza deň slávnostného otvorenia. Biskup znova posviaca, potľapkáva misionára ešte silnejšie (je na neho
potajomky pyšný). Rehoľné sestry pripravia ešte lepšiu tortu. Deti sa včlenia do davu, berúc si to, čo im podľa
správnosti patrí, kĺžu sa po podlahe
z cementu a ovoniavajú čerstvý náter.
Robotníci odpočívajú v očakávaní nových príkazov.
Misionár je šťastný a uspokojený, aj
keď trocha unavený.
Večer ide spať a, beda, zasa sníva! •

STAŇ SA AJ TY
MISIONÁROM
Uprostred všetkých aktivít a činností Cirkvi sú tie,
ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evanjelia
medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva mužov
a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto poslaniu.
Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, pomáhajú
novým kresťanským komunitám k tomu, aby
sa stali pevnými vo viere a povzbudzujú ku
kresťanským hodnotám, ako je pokoj, spravodlivosť,
sloboda a vzájomné spolunažívanie.

Chceš mať aj ty účasť
na tejto misii Cirkvi?
Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých
mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi,
kňazmi alebo rehoľnými bratmi. Sme rodinou
svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou
po záchrane ľudí všetkých národov. Sme rodinou
s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Krista.
Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním
od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela.
Podmienkou k prijatiu je úprimná túžba nasledovať
Krista v službe bratom a sestrám, fyzické
a psychické zdravie, maturita a život viery.
Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova
posielajte do 30. apríla 2018
Viac informácií nájdeš na www.verbisti.sk
P. Milan Toman SVD
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, 949 01 Nitra
Email: toman.milan@gmail.com

„Deti si prosili chlieb, a nebolo,
kto by im ho lámal.“
(Nár 4,4)
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Pápež kňazom
a zasväteným v Peru:

„Neberte sa príliš vážne.“
Text: Podľa radiovaticana.va Juraj Pigula

P

ápež František sa počas svojej
návštevy Peru stretol s kňazmi, rehoľníkmi a seminaristami zo severoperuánskych
cirkevných provincií v Kolégiu sv. Karla
a Marcela, v meste Trujillo. Meno seminára pripomína zakladateľa tejto inštitúcie, ktorá má za sebou už takmer 400
rokov existencie, biskupa Carlosa Marcela Corneho. Prítomných bolo asi tisíc
duchovných prevažne zo severného regiónu tejto rozľahlej a hornatej krajiny,
čo je približne desatina z ich celkového
počtu, teda kňazov, zasvätených osôb
i seminaristov dohromady. Na rozdiel
od stretnutia s čílskym klérom, kde
pápež predniesol vopred pripravenú
meditáciu, malo peruánske stretnutie s duchovenstvom voľnejší priebeh
a pápež pripravený text často spontán22
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ne dopĺňal. Vo viac ako polhodinovom
príhovore pápež hovoril o radostnom
sebavedomí duchovného. Varoval pred
pokušením „brať sa príliš vážne čiže
pred pokušením mesianizmu“.
„Je dobré vedieť, že nie sme Mesiášom! Oslobodzuje nás to od toho,
aby sme sa brali príliš vážne, aby sme
boli príliš zamestnaní (na niektorých
miestach sa vraví: Nechoď do tej farnosti, ten kňaz má stále príliš veľa práce).“
„Toto pokušenie sa prekonáva mnohými spôsobmi, ale tiež umením smiať
sa na sebe. Jeden rehoľník, ktorého som
mal veľmi rád – bol to holandský jezuita, ktorý vlani zomrel – mal tak vycibrený zmysel pre humor, že sa dokázal
sám nad sebou smiať pri všetkom, aj
nad svojím tieňom. Áno, umenie smiať
sa nad sebou samým nám prepožičiava

schopnosť stáť pred Pánom aj so svojimi obmedzeniami, pochybeniami
a hriechmi, ale aj so svojimi úspechmi
a radosťou z toho, že po našom boku je
Pán. Je to krásny duchovný test položiť si otázku o schopnosti smiať sa sám
nad sebou, pretože smiať sa druhým je
ľahké, ale sebe samému nie. Smiech nás
chráni pred „sebevzťažným a prometeovským neopelagiánstvom tých, ktorí
v konečnom dôsledku spoliehajú iba
na svoje vlastné sily a považujú sa za
nadradených voči druhým“ (Evangelii
gaudium, 94). Smejte sa teda, bratia.
Smejte sa v komunite, nie komunite
alebo druhým. Varujte sa tých, ktorí sú
tak dôležití, že vo svojom živote zabudli
na to, ako sa to robí.“
Pre osvojenie si umenia smiať sa
sebe ponúkol pápež „dve tabletky“,
ako povedal. Prvá je „hovoriť s Ježišom
a s Pannou Máriou v modlitbe a prosiť
o milosť radosti, o radosť nad konkrétnou realitou.“ Druhú pilulku môžete
užívať tiež denne a spočíva v tom, že
sa pozriete do zrkadla. Nejde o narcizmus, ale naopak o terapiu, ktorá pomáha zasmiať sa sám sebe. Petrov nástupca
venoval pozornosť aj formácii ku kňazstvu a zasvätenému životu a poukázal
na jej základy:
„Minulý mesiac padla na jednom
stretnutí novicmajstrov, spirituálov
a predstavených formačných domov
otázka: Aké vedenie v modlitbe poskytnúť tým, ktorí vstupujú do klerického
stavu? Diskutovalo sa o takých či onakých príručkách a metódach, ktorá je
lepšia a pod. Avšak múdri muži a ženy,
ktorí sú poverení formovaním v noviciátoch a seminároch, radšej nadväzujú
na modlitbu, ktorú si prinášajú novici,
novicky a seminaristi z domu. A potom
ich vedú tak, aby pokročili k ďalšiemu
typu modlitby. Dôležité je pokračovať
v tom, ako sa to naučili od mamičky či
babičky. Toto je cesta, ktorú treba sledovať. To je napokon aj odporúčanie
sv. Pavla Timotejovi: „Tak verila tvoja
babička a tvoja matka“ (2 Tim 1,5). Neopovrhuj domácou modlitbou, pretože
tá je najsilnejšia. •

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

Múdrosť kríža

Carlo Acutis
Počnúc Talianskom prejdeme celý svet, aby sme spoznali tajomné znamenia,
ktorými chcel Ježiš potvrdiť
svoju skutočnú prítomnosť
v Eucharistii. Od skorého
stredoveku až po našu súčasnosť.

Marián Sivoň
Konať pokánie to nie je len
o tom, že my konáme nejaké skutky, to je viac o tom, že
dovolíme Bohu, aby vstúpil
do nášho života a konal. Že
sa mu otvoríme a necháme
ho, aby nás premenil. Samozrejme, že to neznamená, že
nemáme konať.

Modlitba ako stretnutie

Bert Ghezzi
Autor na základe citátov svätých a svedectiev ľudí zúčastňujúcich sa denných svätých
omší povzbudzuje katolíkov,
aby sa priblížili ku Kristovi
a prijali jeho moc do svojich životov, a to prostredníctvom Eucharistie.

Eucharistické zázraky
vo svete

136 strán, cena: 5,90 EUR

364 strán, cena: 12,00 EUR

112 strán, cena: 3,90 EUR

88 strán, cena: 5,00 EUR

Božia príručka, ako zvíťaziť
nad strachom

Kristovo utrpenie

Keď hovorí Boh • Pápež
zázrakov – Ján Pavol II. •
Božie stopy

Sada – Nedeľné príhovory
z Vatikánskeho rádia
Rok A, B, C

Počet strán spolu: 897, akciová
cena za 3 knihy: 15,00 EUR

Počet strán spolu: 620, akciová
cena za 3 knihy: 15,00 EUR

Moc každodennej svätej
omše

Arkadiusz Łodziewski
Autor sa Antidepresívnou Božou príručkou dostal do povedomia slovenských čitateľov. Rovnako zrozumiteľným
jazykom je napísaná aj táto
príručka, ktorá vám pomôže
v duchovnom boji.

Catalina Rivas
Táto knižka obsahuje posolstvo o Ježišovom utrpení od
Poslednej večere až po zmŕtvychvstanie. Nasleduje vyznanie Boha Otca o nekonečnej
láske k Synovi a nechýbajú ani
slová o utrpení, ale i radostiach
Božej Matky.

102 strán, cena: 3,90 EUR

80 strán, cena: 3,95 EUR

Sada od Andreasa Englischa
V akciovej ponuke do Veľkej
noci ponúka vydavateľstvo
Verbum knihy nemeckého novinára, vatikanistu a spisovateľa Andreasa Englischa.

Anselm Grün
Anselm Grün OSB na stránkach tejto knižky vedie čitateľa k stretnutiu, pri ktorom človek oslovuje Boha. Modlitbu
predstavuje ako veľmi dôležitú
súčasť ľudskej existencie, ako
miesto stretnutia s Bohom,
ktorý dáva ľudskej existencii
pôvod, zmysel, cieľ, nádej.

Milan Bubák SVD
Známy hlas z Vatikánskeho
rádia, je zhmotnený v akciovom balíčku 3 kníh (Viac než
vidia oči, Pozvanie kráľa, Návrat domov).

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:
počet ks
-

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
Podpis:			Tel.:

2011
HLASY
Z verbum@svd.sk
DOMOVA A MISIÍ
Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949DECEMBER
01 Nitra, tel: 037/7769420;
fax: 037/7769437;
mail:

UPeCe – DETSKÉ OKIENKO

Ahoj deti!

B C D E F G H I J K L Ľ M N O P Q R S T U V W Y Z
Text: Naďa Jacko Lysáková, misijný tím UPeCe

V mesiaci marec prežívame pôstne obdobie a po ňom 1. apríla
budeme sláviť sviatok s názvom __ __ __ __ __ __ __ __ .
Vyriešením šifrovanej správy zistíš, o aký sviatok ide.
Podľa tabuľky nahraď znaky písmenkami.

A Á B C D E F G H I J K L Ľ M N O P Q R S T U V W Y Z

K L Ľ M N O P Q R S T U V W Y Z

Tento sviatok je oslava zmŕtvychvstania Pána Ježiša po jeho
smrti na kríži. V kostoloch sa tradične zapaľuje svieca s ná24
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zvom paškál. Tu si ju môžeš vyfarbiť, ale nezabudni na dôležité veci, ktoré na nej vidíme – farby a písmenká.

NAŠI DOBRODINCI

Vieš, aká je to Kvetná nedeľa? Je to posledná nedeľa pred Veľkou nocou. Vtedy si pripomíname jeden príbeh – ako išiel Pán Ježiš do Jeruzalema. V obrázku nájdi slová a správne ich doplň do textu.

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

Pán Ježiš išiel so svojimi _ _ _ _ _ _ _ _ do Jeruzalema. Keď
prišli k istej dedine, ktorá už bola blízko Jeruzalema, poslal Pán _
_ _ _ _ dvoch učeníkov do tej dediny. Povedal im: „V tejto dedine
uvidíte uviazaného _ _ _ _ _ _ . Odviažte ho a príďte s ním ku
mne.“ Učeníci išli a priviedli osliatko. Položili si na neho svoje _
_ _ _ _ _ a Pán Ježiš si na neho sadol. Keď vchádzali do dediny,
niektorí ľudia ukladali na zem _ _ _ _ _ _ ratolesti a iní svoje
plášte. Ľudia volali _ _ _ _ _ _ _ na výsostiach.
Mária Magdaléna, Peter a Ján išli hľadať Pána Ježiša k jeho hrobu. Pomôž im nájsť správnu cestu.

Odberatelia Hlasov – Cerová 200,- EUR • Združenie kresťanských seniorov – Nitra Kalvária 100,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Melek 80,- EUR • Bohuznáma – Tuchyňa 25,- EUR
• Čitatelia Hlasov – Divina 182,- EUR • Bohuznáma –
Malý Cetín 50,- EUR • Spolok sv. ruženca – Dolné Krškany
130,- EUR • Bernadeta Jakabčinová – Jarovnice 15,- EUR
• Alžbeta Finková – Rozhanovce 20,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Zempl. Teplica 75,- EUR • Ružencové bratstvo –
Zempl. Teplica 100,- EUR • Jozef Ivanecký – Zempl. Teplica
25,- EUR • Bohuznámy – Trebišov 25,- EUR • Bohuznáma
– Mýtna Nová Ves 50,- EUR • Členky Božského Srdca Ježišovho – Čab 30,- EUR • Odberatelia Hlasov – Veľký Lapáš
100,- EUR • H.D. – Veľký Lapáš 25,- EUR • K.D. – Veľký
Lapáš 15,- EUR • V.P. – Veľký Lapáš 25,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Šaľa 100,- EUR • Bohuznámi – Alekšince 20,EUR • Rodina Maslenová – Nitra 50,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Ivanka pri Nitre 150,- EUR • Odberatelia Hlasov
– Habovka 130,- EUR • Rodina Deviatnika – Kolta 59,- EUR
·P. Križalkovičová – Nitra 100,- EUR • Čitatelia Hlasov
Horný Vadičov 50,- EUR • Odberatelia Hlasov – Lúčky pri
Ružomberku 45,- EUR • Odberatelia Hlasov-Teplička nad
Hornádom 20,- EUR • Odberatelia Hlasov-Čaka 50,- EUR
• Odberatelia Hlasov Plavnica 30,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Olcnava 30,- EUR • Farnosť Čimhová 51,- EUR •
Júlia Špitalská – Báb 20,- EUR • Misijní priatelia Trenčianske Mitice 805,- EUR • Ružencové bratstvo Markušovce
50,- EUR • Odberatelia Posla a Hlasov – Rajecké Teplice
40,- EUR • Odberatelia Hlasov-Radošina 110,- EUR •
Čitatelia Hlasov – Veľké Vozokany 90,- EUR • Ctiteľky
B.S. Ježišovho Machulince 10,- EUR • Odberatelia Hlasov
– Chtelnica 102,- EUR • Odberatelia Hlasov Ruskovce
50,- EUR • Odberatelia Hlasov Trenčín – Opatová 80,- EUR
• Odberatelia Posla a Hlasov – Trenčín 130,- EUR • Odberatelia Posla – Komjatná 90,- EUR • Ružencové bratstvo
– Vinodol 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Modrová 40,- EUR
• Odberatelia Hlasov – Pečeňany 105,- EUR • Bohuznámi
– Horné Držkovce 56,- EUR • Čitatelia Hlasov – Lazany
20,- EUR • Odberatelia z Cífera 140,- EUR • Ružencové
bratstvo – Viničné 110,- EUR • Bohuznámy – Kľúčové
50,- EUR • Odberatelia Hlasov z Kluknavy 155,- EUR •
Odberatelia Hlasov a Posla – Lovce 50,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Trnava 190,- EUR • Odberatelia Hlasov – Cabaj
– Čápor 66,- EUR • Bohuznáme – Naháč 40,- EUR • Spol.
sv. ruženca – Žilina 42,- EUR • Odberatelia Hlasov – Golianovo 40,- EUR • Odberatelia Hlasov – Spišské Bystré
50,- EUR • Odberatelia Posla a Hlasov – Koplotovce 80,EUR • P. Mičunková a ženy z Kaplne 25,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Nemšová 60,- EUR ·

Predplatné na rok 2018 je 12 eur

V tento čas sa modlíme modlitbu krížovej cesty, môžeš sa ju pomodliť
spolu so svojimi rodičmi a súrodencami.
MAREC 2018

Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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Ponuka programov
v exercičnom dome
verbistov v Nitre
na Kalvárii

23. – 25. 2. 2018
Time management pre študentov
a dobrovoľníkov
Lektori: Ing Lukáš Zachar,
P. Ján Štefanec SVD

19. 4. – 22. 4. 2018
Duchovné cvičenia pre laikov
Téma: Radosť Evanjelia
Vek: Od 30 nahor
Vedie: P. Peter Dušička SVD

1. 6. – 3. 6. 2018
Víkend duchovnej obnovy
pre Upece
Vek: Od 25 nahor
Vedie: P. Ján Štefanec SVD

22. 3. – 25. 3. 2018
Duchovné cvičenia pre seniorov
Téma: učiť sa aktívne starnúť
Vedie: P. Waldemar Grieger SVD
Vek: Od 55 nahor
29. 3. – 1. 4. 2018
Veľká Noc pre mládež –
prežitie veľkonočného Trídua
v spoločenstve mladých kresťanov
Vek: Do 30 rokov
Vedie: P. Milan Toman SVD

3. 5. – 6. 5. 2018
Duchovné cvičenia pre laikov
Téma: Šťastne a naplnene prežiť
život.
Vek: Od 30 nahor
Vedie: P. Ján Štefanec SVD

7. – 10. 6.
Duchovné cvičenia pre laikov
Téma: Šťastne a naplnene prežiť
život
Vek: Od 30 nahor
Vedie: P. Ján Štefanec SVD

11. 5. – 13. 5. 2018
Pobytová príprava pre snúbencov
Snúbenci a všetci, ktorí sa chcú
dôkladne pripraviť na manželstvo
Vedie: P. Ján Štefanec SVD

12. 4. – 15. 4. 2018
Kurz komunikácie pre laikov
a zasvätených – Učíme sa
komunikovať nenásilne
a s účinkom, riešenie konfliktov
Vekové rozpätie 30 – 65
Vedie: P. Ján Štefanec SVD

25. 5. – 27. 5. 2018
Kurz komunikácie pre manželov
Učíme sa komunikovať
nenásilne a s účinkom,
riešenie konfliktov
Vek: Od 25 do 55
Vedie: P. Ján Štefanec SVD

5. – 8. 7. 2018
Kurz komunikácie pre učiteľov
a pedagogických pracovníkov
Učíme sa komunikovať nenásilne
a s účinkom, riešenie konfliktov
Vek: Od 25 do 55
Vedie: P. Ján Štefanec SVD

ODOSIELATEĽ:

Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

Prihlasovať sa môžete na telefónnom
čísle: 0905 269 004
mail: emilia.slosarova@svd.sk
Viac info nájdete na www.verbisti.sk

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

