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V

novembri sa viac ako inokedy zamýšľame nad hranicami ľudskej existencie. Pamätajúc na našich zosnulých nie
vždy s pokojom prijímame myšlienky
aj o svojom konci. Nepokoj veľmi často vyplýva
z neistoty, či náš terajší život má nádej a šancu
prejsť plavne do večnej radosti.
Nedávno som sa vrátil z duchovných cvičení
vedených jedným jezuitom, kde hlavnou úlohou
pri približovaní sa k Bohu bolo rozlišovanie duchov. Mal som si znova uvedomiť, že život vôbec
nie je náhodná spleť nesúvislých situácií, ale často
boj o vlastnú dušu. Namieste si človek hneď uvedomí, čo sa od neho žiada, a ako ďaleko od Boha
sa nachádza. No dostáva znaky, uvedomuje si silu
modlitby a sviatostí, aby sa vedel vrátiť. Vrátiac sa
však k bežnému životu s jeho povinnosťami zistí, že je oveľa ťažšie nájsť si čas, nabrať sily a túžiť
znova a znova vybrať si Boha a nie seba, alebo ešte
horšie, hriech.
Ide o cestu svätosti, ktorá sa vyznačuje pokáním. Práve ono dáva človeku pocítiť svoju biedu
a rovnako i Božiu silu, ktorá nám nedá ani sa zastaviť, ani ľutovať či znechutiť sa, ale ani spyšnieť.
Pokánie je cestou ľudstva k povýšeniu.
No túto cestu svätosti si prakticky málo pripomíname. Neraz sa stretám s prípadmi aktívnych
kresťanov, ktorí vedú naozaj pekný a aktívny duchovný život, kde má sviatosť zmierenia ústredné miesto. Ale niečo mi tam chýba. Niečo ľudské.
A znova zisťujem, že ide práve o pokánie, ktoré
neplače zo strachu pred trestom alebo sklamaním
z osobného pochybenia, ale z lásky, ktorú nevedelo vždy uskutočniť.
Možno je práve dôsledkom minulých duchovných praktík kvietizmu, pietizmu a janssenizmu,
že sa nám svätosť asocíruje s množstvom ideálov,
ktorými prekypujú životopisy svätých. Kresťania
chcú byť akože svätými, no v podstate mnohí tú-
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žia byť jednoducho ideálnymi, príkladom, ktorý bude priťahovať a kontrastovať v porovnaní
s druhými ľuďmi. Medzi ideálom a idolom (iné
meno pre modlu) je tak nepatrný rozdiel, že „od
svätosti k ošklivosti možno rukou podať“.
Je nad slnko jasné, že k ideálom sa máme približovať, o nich musíme hovoriť a po nich máme
túžiť. Ale len ak sú v spojení s Kristom, ktorý sa
podrobil odvrhnutiu a poníženiu, utrpeniu a smrti. Bude to cesta ľudstva do Zasľúbenej zeme, odkiaľ nás pýcha vyhnala.
Ideálny či lepšie povedané svätý kresťan musí
byť v prvom rade človekom. Ako takí sme boli
stvorení, máme výsadné postavenie, slobodu,
trocha ohraničené poznanie, a preto aj chyby
a pády. Nikto nehovorí, ba by si ani nemal namýšľať, že ako praktizujúci veriaci musí byť blízky anjelom, ktorí sa pozabudli v ľudskom tele, a preto
nejedia, nepijú, len sa modlia, ba ani sa neženia
(tu nemyslím na kňazov a rehoľníkov; oni, presne
naopak, majú svojou čistotou a celibátom symbolizovať život anjelov v nebi ako príklad a cieľ
existencie všetkých ľudí). Takíto ľudoví svätí sú
chladnými ikonami visiacimi v zabudnutej cerkvi
a prísne hľadiacimi na zvrhlé a neposlušné pokolenie, pripravení na Boží povel ohňom zničiť
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všetkých, ako to bolo so Sodomou a Gomorou. A tu začína konflikt so spoločnosťou, ktorá nechápe vieru a kresťanstvo v osobitnosti, výsledkom ktorého je odvrhnutie
samotného Boha.
Aj keď kresťan má byť príkladom dobrého života, musí
byť aj pomocníkom na ceste k Dobru pre tých, ktorí ho nepoznajú. Ako ľudia sme stále všetci bratia a sestry, ktorí majú
súcit jeden s druhým, ako aj vôľu vzájomne si pomáhať.
Nedávno ma rozhorčilo kritické vyjadrenie proti akejkoľvek pomoci migrantom. Priznám sa, nie som za bezhlavé
riešenie tejto otázky, ako to robia v Nemecku, pohoršuje ma
klam, podvody a machinácie: ako zo strany utečencov, tak
aj zo strany prevádzačov, čo vlastne spôsobuje nekresťanské nálady a odvrhnutie lásky a z nej vyplývajúcich povinností k blížnemu. Ak je raz treba pomôcť skutočným deťom
– sirotám, tak netreba žiadne argumenty, uprednostnenia
a ochranu osobných záujmov. Treba činy, ktoré od prvej
chvíle ukážu týmto deťom, čo je kresťanstvo a ako sa žije.
Byť svätými sa nedá bez toho, aby sme boli skutočnými
ľudmi. Byť skutočnými ľuďmi sa nedá byť bez kresťanstva
a jeho čností zakotvených v Božom Duchu. Pokánie nám
otvára oči na svoju realitu, na obrátenie sa nielen k Bohu,
ale aj k blížnym. Potom ani smrť nebude pre nás hrozivým
momentom.
Milí čitatelia, želám vám byť dobrákmi, ktorí sa neboja
byť tu pre blaho bratov, lebo ich sila a istota je v Bohu. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Ako kresťania veríme, že naše spojenie s našimi zosnulými
pretrváva. Ak sú už v nebi, u Pána, môžu nám pomáhať svojím
príhovorom. Ak sa ešte zbavujú svojich zvyšných vín v očistci, veľmi trpia, ale zase sme to my, ktorí im môžeme pomôcť.
Modlíme sa za tieto duše po celý rok, ale najmä teraz; jednak
každý sám a tiež spoločne na cintoríne, kde sa konajú modlitby pri hroboch zosnulých.
Známy je ďalší prostriedok pomoci dušiam zosnulých. Sú to
tzv. odpustky, ktoré pre nich môžeme získať. Nepredávajú sa,
ako si niektorí myslia, môžeme ich z rozhodnutia Cirkvi získať
predovšetkým modlitbou, hlavne v dňoch do 8. novembra.
November nás viac než ktorýkoľvek iný mesiac núti zaoberať sa poslednými vecami života. Súčasný človek sa na ne stal
málo citlivým, nemá akosi záujem, ba ani čas uvažovať o živote, smrti, nebi, pekle, očistci.
Buďte si navzájom láskaví a milosrdní... V evanjeliách čítame, že Ježiš lásku k Bohu a k blížnemu označil za prvé a hlavné
prikázanie. A jeho apoštol Pavol neprestáva túto skutočnosť
svojim veriacim znova a znova opakovať a zdôrazňovať. Každodenný chlieb nie je nič luxusného, mimoriadneho, ale jeho
dôležitosť by sme plne pocítili až potom, keby ho taký týždeň
alebo i dlhšie nebolo nikde chleba. Ani láska sa nemusí prejavovať stále v mimoriadnych činoch alebo daroch, ale sú to
práve tie všedné prejavy lásky, ktoré potrebujeme ako každodenný chlieb – priateľský úsmev, priateľské slovo a nie chladnosť, odmeranosť alebo priamo zazeranie a nenávisť.
„Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi,” hovorí
nám Kristus. November nie je o trúchlení. Je o nádeji na večný
život, ktorú nám pripomínajú aj horiace sviece na cintorínoch.
Svätý Pavol pripomína, že ľudské oko nevidelo a ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. S takouto nádejou sa
žije radostne, lebo je prísľubom, že ak človek žije podľa evanjelia, raz sa stretne so svojím Bohom v nebeskom kráľovstve.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 3. novembra, za horliteľov 5. novembra 2018.
Šéfredaktor
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▲ Voľby v Kurdistane môžu mať vplyv
na budúcnosť kresťanstva v Iraku
V irackom autonómnom regióne Kurdistan sa
30. septembra 2018 zatvorili dvere volebých miestností a na výsledky parlamentných volieb, prvých od
porážky Islamského štátu, s nádejou čaká aj kresťanská menšina v Iraku. „Veríme, že tieto voľby prinesú
pozitívnu politickú zmenu a presvedčia kresťanov, aby
v Iraku ostali,“ povedal pre pápežskú nadáciu ACN –
Aid to the Church in Need chaldejský patriarcha Babylonie, kardinál Louis Raphaël I. Sako. V lete 2014
opustilo v masovom exode 150 000 kresťanov región
Ninivskej planiny. Pred postupujúcim Islamským štátom našli dočasnú ochranu v utečeneckých táboroch
v Kurdistane. K dnešnému dňu sa vrátilo do svojich
miest a obcí približne 9 000 z 20 000 týchto rodín, a to
predovšetkým vďaka pomoci pápežskej nadácie ACN,
ktorá od roku 2011 doteraz poskytla Iraku pomoc vo
výške takmer 40 miliónov eur. Prostredníctvom kampane Z RUÍN K DOMOVU slovenskej kancelárie
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi prispeli na
úplnú obnovu devätnástich domov irackých kresťanov aj Slováci. Patriarcha Sako vkladá do volieb nádeje
spojené s prežitím starobylých 2 000-ročných kresťanských komunít, ktorým hrozí zánik: „Veríme, že pozitívny výsledok volieb v Kurdistane môže mnohých
kresťanov presvedčiť, aby ostali v Iraku. Uvedomujem
si, že je to obrovská výzva, pretože mnohí už krajinu
opustili a dnes žijú na Západe. Ich deti chodia do škôl
a úspešne sa začleňujú do tamojšej spoločnosti. Hoci
by sa rodičia radi vrátili do Iraku, pravdepodobne tak
neurobia kvôli budúcnosti svojich detí. Budeme preto
veľmi šťastní, ak sa nám podarí presvedčiť kresťanov,
ktorí stále žijú v Iraku ako vnútorne vysídlené osoby, aby neodchádzali. Práve kvôli nim potrebujeme
čím skôr obnoviť zničené domy, školy, kostoly a infraštruktúru.“ •

SPEKTRUM

◀ Pápežská nadácia ACN bola ocenená na Valnom zhromaždení OSN
Na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku bola v rozprave o prenasledovaných kresťanských menšinách a o ohrozeniach náboženského pluralizmu
vyzdvihnutá konkrétna pomoc pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need
pri rekonštrukcii miest a obcí irackej Ninivskej planiny, zničených Islamským štátom.
V mene Svätej stolice pomoc ACN ocenil sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul
Richard Gallagher. Pre pápežskú nadáciu ACN, ktorá toto dielo podporuje a buduje len vďaka státisícom štedrých darcov po celom svete, je ocenenie na pôde OSN
mimoriadne vzácnym. Odpoveďou naň by mohli byť slová pátra Werenfrieda van
Straatena, zakladateľa ACN: „Je záležitosťou cti preukázať solidaritu s našimi prenasledovanými bratmi a sestrami.“ Vďaka pomoci ACN sa k letu 2018 z pôvodných 19
425 rodín vrátilo do svojich obnovených domovov na Ninivskej planine 8 931, čo je
približne 46 % všetkých vnútorne vysídlených kresťanov zo severoirackého regiónu. •

▪ Nobelovu cenu za mier
získali konžský gynekológ
a iracká jezídka

▪ Sestry sv. Františka oslávili
v Kazachstane 25 rokov
svojho fungovania

Nórsky výbor pre Nobelovu
cenu v sobotu 13. októbra v Osle
rozhodol o laureátoch tohtoročnej Nobelovej ceny za mier. Odnášajú si ju konžský gynekológ
Denis Mukwege a iracká jezídka Nadia Muradová. Ocenení
boli za „úsilie smerujúce k tomu,
aby sa sexuálne násilie prestalo
používať ako zbraň vo vojnách
a ozbrojených konfliktoch“. Denis Mukwege zasvätil svoj život
pomoci ženám pozviechať sa z fyzických i psychických zranení
z podstúpených znásilnení, zločinov hromadne páchaných vo
východných oblastiach Konžskej
demokratickej republiky ako súčasť vojny. Nadia Muradová sa
stala aktivistkou po svojom vyslobodení zo zajatia bojovníkov
ISIS-u, ktorí si ju držali ako sexuálnu otrokyňu. Medzi navrhnutými kandidátmi na Nobelovu cenu
za mier bola tento rok aj komunita koptských kresťanov, ktorá sa
ani raz nepomstila napriek tomu,
že po celé stáročia je utláčaná pre
praktizovanie svojej viery. •

Školské sestry svätého Františka oslavujú 25 rokov od založenia misie v Strednej Ázii, kde
majú komunity v Kazachstane
a Kirgizsku. Pri tejto príležitosti pripravili v Almate, kde sa samotná misia začala, dvojdňový
program. Zo Slovenska na oslavy
vycestovali provinciálna predstavená školských sestier sr. Rafaela
Zvrškovcová a vikárka sr. Regina
Żuk-Olszewska. Sestry začínali
v Kazachstane, v meste Almata,
kde v spolupráci s bratmi františkánmi vybudovali chrám a budovy dvoch kláštorov.
Ich činnosť je tam až dodnes
úzko prepojená s bratmi františkánmi. Pracujú na spoločných
projektoch, ako sú ambulancia či
jedáleň pre chudobných. Okrem
toho vo farnosti sestry slúžia ako
kostolníčky a zapájajú sa do farskej katechézy prípravou detí
a mládeže na prijatie sviatostí.
Činnosť nie je sústredená len na
mesto, ale aj na okolité dedinky,
kde sestry hľadali ľudí túžiacich
po živote s Bohom. •

▲ Z Vatikánu do Poľska vyrazí púť za
klímu, v novembri bude na Slovensku
Z Vatikánu 4. októbra vyrazila špeciálna púť za klímu. Skupina pútnikov z Filipín, Tichomoria, Európy a Spojených
štátov amerických sa vydala na cestu do
poľských Katovíc naprieč Európou. Počas 1 500 km cesty sa podelia o príbehy
z ich komunít, ktoré boli negatívne postihnuté následkami klimatických zmien.
Zároveň ponesú výzvu prijať konkrétne
záväzné pravidlá na nadchádzajúcich
klimatických rokovaniach COP24 v Katoviciach, ktoré sa uskutočnia v dňoch
3. – 14. 12. 2018. Hlavné jadro skupiny
bude prechádzať v dňoch 22. – 25. 11.
Slovenskom. Pútnici počas svojej cesty
prejdú naprieč Talianskom, Slovinskom,
Rakúskom, Slovenskom, Českou republikou a Poľskom. Do samotnej púte sa bude
môcť zapojiť aj široká verejnosť, – vysvetlil Jozef Magda z eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ktoré púť u nás
koordinuje. Viac informácií na webovej
stránke climatepilgrimage.com •
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Čo je hlavné?
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: P. Ján Štefanec SVD

P

áter Raniero Cantalamessa, ich: „Čo vám tento pokus hovorí? Akej
pápežský kazateľ, spomína pravde vás učí?“ Tí najsmelší – vychánasledujúci príbeh. Raz po- dzajúc z názvu seminára, ktorým bol
žiadali istého starého profeso- „zachádzanie s časom“ – pohotovo odra, aby viedol v jednej veľkej americkej povedali: „No predsa o tom, ako máme
firme seminár o správnom zachádzaní zachádzať so svojím časom a ako dos časom. Rozhodol sa, že začne experi- konca aj do toho najplnšieho kalendára
mentom. Stojac pred skupinou svojich sa ešte vždy niečo vmestí...“
„No, nie celkom,“ hovorí profesor,
poslucháčov vytiahol spod stola veľkú
guľatú sklenú banku. Položil ju na stôl „pokus nám hovorí o niečom inom. Ak
a doplna do nej poukladal skaly veľkos- by ste nevložili veľké skaly do nádoby
ti tenisovej loptičky. Keď už bola banka ako prvé, neskôr ich tam už nedáte. Nenaozaj plná a podľa úsudku sa do nej môžte začať od konca: vodou, pieskom,
nevmestila už ani jedna skala,
pýta sa prítomných: „Je táto nádoba plná alebo nie je?“ Všetci
Ježiš nám teda dnes pripomína:
takmer naraz odpovedali: „Je!“
daj si do sklenej nádoby svojho
Chvíľu počkal a pýta sa znova:
života najprv skaly lásky. Až potom
„Ste si tým istí?“ Potom vytiahol
dodávaj ostatné veci.
spod stola krabicu malých ploskáčov. Nasypal ich do sklenej nádoby a poriadne ňou potrepal. Kamene ploskými kamienkami a až potom skasa poprepadávali pomedzi škáry medzi lami. Tak to nepôjde!“
skalami až po dno a on dosypal nové.
Nastalo ticho. Oči prítomných žiarili
Znova sa pýta poslucháčov: „Je nádoba na znak súhlasu. Je tam logika. „No čo
plná teraz?“ Oni už teraz trocha v stre- to znamená prakticky?“ mysleli si mnohu hovoria: „Je, ale možno nie celkom!“ hí. „Skaly sú vaše priority. Tie musíte
„Veľmi dobre, hovorí profesor!“ Po- do nádoby, teda do svojho kalendára,
tom sa znova zohol a vytiahol krabicu položiť ako prvé. Čo sú vaše priority:
s pieskom. Nasypal ho do sklenej ná- zdravie, rodina, priatelia, čestnosť a indoby, potriasol ňou, nasypal znova, až tegrita, naplnenie túžob svojho srdca,
kým sa nezaplnili všetky škáry. Potom nech je to čokoľvek? Dôležité je, aby ste
sa pýta: „A teraz? Je nádoba už teraz skutočné hodnoty vložili do svojho kakonečne plná?“ Všetci zakričali: „Nie!“ lendára ako prvé. Ak do svojho života
„Naozaj!“ hovorí profesor. Nádoba nie položíte ako prvé veci, ktoré nie sú pre
je ešte plná. Vytiahol spod stola krčah váš život podstatné, potom váš život
s vodou a nalial do nádoby toľko vody, bude preplnenými nezmyselnosťami
koľko sa jej len vmestilo.
a hlúposťami a zbytočnosťami a vy nePotom, keď tento pokus skončil, sa budete mať miesto a priestor pre veci
obráti na svojich poslucháčov a pýta sa naozaj dôležité.“
4
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„A tak si nezabudnite položiť dôležitú otázku: ‚ktoré veci v mojom živote
sú naozaj dôležité?‘ Skúmaj túto otázku
naozaj vážne. A ak ich objavíš, polož
ich potom vo svojom kalendári naozaj
na prvé a najdôležitejšie miesto.“ (Tlačová agentúra Zenit, 3. 11. 2006)
Čo je naozaj najdôležitejšie? Túto
otázku prišiel položiť Ježišovi aj zákonník z evanjelia. Nedivme sa mu!
Bol zrejme už unavený z praxe, ktorá
panovala v židovskej spoločnosti Ježišovej doby. Židia mali, ako vieme, 613
zákazov a príkazov, ktoré mali regulovať každý detail ich života. To bolo veľa
na to, aby si ich človek mohol zapamätať, nie ešte zachovávať. A potom, život
je taký pestrý, že vždy sa vyskytla situácia, ktorá nebola žiadnym z týchto zákonov pokrytá, preto sa učitelia zákona donekonečna dohadovali a hľadali
vysvetlenia na jednotlivosti. Boli takí,
ktorých to bavilo, no iste bola väčšina tých, ktorí mali dosť takejto praxe
a takejto kazuistiky a celkom iste i vrtochov, ktoré sa mohli do výkladov

DUCHOVNÉ SLOVO

mnohých zákonov vlúdiť, ak to ten,
ktorý mal nad tým všetkým moc, chcel.
A nehovoriac o obraze Boha, ktorý takáto prax vytvárala.
Zákonník, ktorý prišiel za Ježišom,
chcel jednoducho vedieť: čo je spoločným menovateľom všetkých týchto zákonov? Čo je ich duch? Čo je prizma,
cez ktorú sa mám pozerať na všetky priority svojho života, všetky rozhodnutia
a všetky činnosti? Čo je koreňom, z ktorého všetky tieto prikázania vyrastajú?
Ježiš odpovedá jasne: „Je to láska!“ Nič
viac, nič menej. Síce Ježiš ich spája: lásku k Bohu spája s láskou k blížnemu, čo
boli pre židov dve rozdielne prikázania
napísané na dvoch rozličných miestach
v Písme: jedno sa nachádzalo v Knihe
Deuteronómium (6,5) a druhé v Knihe Levitikus (19,18). No keď sa má stanoviť priorita i medzi nimi – čo sa dosť
často stáva – tak Nový zákon hovorí
jasne: „Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.“ (1Jn 4,20b) A sme doma!
Podľa tohto vlastne láska k blížnemu

je takmer dôležitejšia – hoci samozrejme nie celkom – ale je jasným testom
lásky k Bohu.
Takáto odpoveď nebola pre židov ale
prijateľná. Oni mali ten zoznam vecí
trocha iný: prvý bol Zákon, potom bohoslužba a nakoniec láska. Ježiš to dnes,
ako sme počuli, obracia. Najprv je láska. Potom je až bohoslužba a zákon.
Zákonník to – zdá sa – pochopil a prijal. Možno videl, že je tam skalná logika: veď kto miluje, potom automaticky
koná bohoslužbu a zachováva i zákon.
A nielen to: kto miluje aj nehreší, lebo
pravá láska je nekompatibilná s hriechom. Sv. Augustín to pekne vyjadruje slovami: „Miluj a rob, čo chceš!“ Čo
znamená: kto miluje, robí síce slobodne, čo chce, ale nikdy nerobí zle, lebo
láska v jeho vnútri, ak je opravdivá, mu
zlo robiť nedovolí. No pre pravoverného žida takáto logika nebola celkom
prijateľná. Darmo, všetko si vyžaduje
čas, trpezlivosť i odvahu. A niekedy
aj obetu. Veď Ježiša za jeho „bludy“ nakoniec ukrižovali, no tie bludy sa nesú

stáročiami a sú neustálym naliehaním
na tých, ktorí by to radi obrátili znova
na to židovské: najprv zákon, potom
bohoslužba a až nakoniec, keď zostane
čas a energia, až potom láska.
Ježiš nám teda dnes pripomína: daj
si do sklenej nádoby svojho života najprv skaly lásky. Až potom dodávaj ostatné veci. Keď budeš stáť pred voľbou,
čo urobiť a čo vynechať, čo zachovať
a čo zanedbať, pozri sa na svoje priority.
Ježiš to pekne ilustruje podobenstvom
o milosrdnom Samaritánovi. V ktorom
síce kňaz a levíta obstáli podľa židovských predpisov a zákonov, no neobstáli podľa jeho priorít. Utekanie do
chrámu, aby boli načas na bohoslužbe,
im zabránilo pomôcť núdznemu. Predpokladám, že podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi vyvolalo u mnohých
pravoverných židov pohoršenie. Veď
kto to kedy videl, aby mala pomoc niekomu, hoci i umierajúcemu, prednosť
pred bohoslužbou! Lenže mala. Tak to
pripomína Ježiš.
Jeho lekcie však potrebujeme aj dnes.
A potrebujeme ich najviac my kresťania
a dosť často dokonca tí najzbožnejší.
Veď v koľkých rehoľných a iných komunitách dávame prednosť veciam, ktoré
sú vodou alebo pieskom a na skalu neostane miesta? Alebo lepšie povedané:
skalu – lásku sa tam snažíme dostať, ale
už to nejde, lebo nádoba je zúfalo plná
inými nepodstatnými vecami? Ako
strašne sme svoj život lásky zotročili
prikázaniami a zákazmi, ktoré nemajú
s láskou nič spoločné, alebo ktoré úplne blokujú príchod láske a jej rozlet?
Samozrejme, pravidlá i príkazy a zákazy sú nevyhnutné. Bez nich by nebol
život možný. No treba vedieť, že všetky sú len rozvinutím toho základného
pravidla: pravidla lásky. Ak nie sú, nemajú právo jestvovať. Tak sa to hovorí v jednej diskusii istého žiaka so svojím duchovným otcom. Ten žiakovi na
otázku o vzťahu medzi príkazom lásky
a ostanými prikázaniami odpovedá:
„Dôležitá je len láska. Všetko ostatné
je len komentárom!“ •

NOVEMBER 2018

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

5

UDALOSTI

Udalosti
▲ Misijné prázdniny pre deti
Aj tento rok Spoločnosť Božieho Slova
poriadala Misijné prázdniny pre deti
vo veku 7 – 13 rokov. Tábor sa konal
koncom augusta v Terchovej. Približne 50 detí a 10 animátorov z rôznych
častí Slovenska tu bolo prítomných.
Témou tábora bola: cesta hodnôt Božieho kráľovstva. Každý deň bol zameraný na jedno podobenstvo z evanjelia
a podľa neho boli plánované aktivity
pre celý tábor. Deti mali možnosť zúčastniť sa na sv. omši, modlitbe, sviatosti zmierenia. Okrem toho bol tiež
celodenný výlet, rôzne súťaže, hry,
karneval a zároveň bol čas na spoznávanie sa s druhými a budovanie vzťahov. Ďakujeme všetkým účastníkom
i animátorom tábora. Tešíme sa na vás
aj budúci rok. •

sa uskutočnilo v priestoroch UPeCe na internátoch v Mlynskej doline.
Privítanie študentov začalo slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol správca UPeCe Stanislav
Krajňák SVD.
Po sv. omši sa konalo tradičné agapé, kde sa prítomní mohli posilniť študentským jedlom: rožkami a nátierkami, ktoré pripravil gastro tím. Jednou
z myšlienok tejto slávnosti bola snaha
pozvať nových študentov, aby sa začlenili medzi UPC spoločenstvo, ale aj

▶ Veni Sancte v UPeCe Bratislava
Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza v Bratislave
(UPeCe) privítalo 3. októbra začiatok
akademického roka 2018/19 slávnostnou akciou Veni Sancte. Otvorenie
6
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ponuka, ktorú nám dáva Ježiš, pretože on má pre každého z nás pripravené jedinečné miesto. Noví študenti sa
predstavili vyslovením svojho mena,
miesta, odkiaľ pochádzajú a fakulty, kde začínajú študovať. Predstavili sa aj jednotlivé tímy UPeCe, ktoré
si pripravili kreatívne videá zo svojej
činnosti. Noví študenti tak mali príležitosť vybrať si a začleniť sa do jednotlivých tímov, ktoré prispievajú k bohatému programu a životu v UPeCe
Bratislava. •

UDALOSTI

UDALOSTI
november 2018
1. november
Slávnosť Všetkých svätých,
prikázaný sviatok;
2. november
Spomienka na všetkých verných
zosnulých (dušičky);
15. november
P. Ján Krasňanský SVD
– 30. výročie smrti (1988);

▲ Biskupi verbisti na prebiehajúcej
synode v Ríme.
Na biskupskej Synode o mladých, ktorá práve prebieha v Ríme, sa zúčastňujú aj štyria biskupi verbisti. Sú nimi
zľava arc. Zeferino Zeca Martins SVD
z arcidiecézy Huambo v Angole, arc.
John Barwa SVD z arcidiecézy Cuttack-Bhubaneswar v Indii, biskup Leopoldo Jaucian SVD z diecézy Bangued
na Filipínach a biskup Emmanuel Kofi
Fianu SVD z diecézy Ho v Ghane. •

▼ Bohoslovci SVD začali štúdium
na Teologickej fakulte Trnavskej
univerzity

17. november
Deň boja za slobodu
a demokraciu – štátny sviatok;

Začiatkom októbra začal nový akademický rok aj pre bohoslovcov SVD.
V tomto roku má rehoľa verbistov
dvoch nových seminaristov: Dávida
Kanciana a Václava Plánku, ktorí prišli
z noviciátu a po zložení svojich prvých
sľubov sú novými študentami na Aloisiane v Bratislave. •

25. november
Slávnosť KRISTA KRÁĽA;
28. november
Bl. Mária Helena Stollenwerk,
SSpS, spoluzakladateľka misijnej
kongregácie Služobníc Ducha
Svätého a kongregácie Služobníc
Ducha Svätého ustavičnej
poklony;
30. november
P. Rudolf Krajčík SVD
– 100. výročie od narodenia
(30. 11. 1918).

◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac
november:
Aby reč srdca a dialóg vždy
víťazili nad rečou zbraní.
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Kresťan za veľkou
mlákou
Text: Patrik Hrebeňár
Foto: Archív Tomáša Kanciana

Hovorí sa, že najťažšia misia je doma v rodine.
Niekto však môže tvrdiť, že náročnejšie je to v chudobnejších krajinách,
ako je Afrika a iné menej rozvinuté regióny. Bez vody, tepla či strechy nad
hlavou. Práve do takýchto miest sú ohlasovatelia Ježiša Krista najčastejšie
vysielaní. Vďaka nim sa môžeme dozvedieť viac o živote a podmienkach
v týchto oblastiach. Čo tak urobiť presne pravý opak a putovať do krajín,
ako sú napríklad Spojené štáty americké? Nie tam, kde o Kristovi niet počuť
pre nevedomosť tamojšieho obyvateľstva, ale tam, kde o Ňom nepočuť pre
uponáhľaný život, stres a hektickosť? Teda pre presýtenosť človeka svetskými
(kapitalistickými) hodnotami, kde má a môže všetko, len akosi nie a nie sa
stíšiť. O živote v Amerike sme sa porozprávali so študentom psychológie na
Univerzite Komenského Tomášom Kancianom, ktorý tam síce nešiel
na misie, ale poskytol nám zaujímavý rozhovor o svojich
zážitkoch a praktizovaní kresťanstva v nej.

Tomáš, ty si vycestoval do USA vďaka
programu Work and Travel (Pracuj a cestuj). Na čo je tento program zameraný?

Laicky povedané, ide o program, kedy
študenti z iných krajín ako USA môžu
dostať víza a ísť tam pracovať (work).
Na konci svojich pracovných víz majú
30-dňovú lehotu, počas ktorej môžu
zasa po krajine cestovať (travel).

navrhla, zapáčilo sa mi to. Naši dvaja
kamaráti absolvovali pred nami rovnakú cestu. Dostali sme od nich veľa
rád a tipov, ktoré nám veľmi pomohli.
Navyše, mohli sme vidieť inú kultúru,
zdokonaliť si jazykové znalosti a niečo
si privyrobiť. Tak prečo to nevyužiť?

Aké podmienky musia byť dodržané?

Bolo náročné vybaviť všetky formality
a administratívne úkony pred odchodom?

Kedy sa v tebe zrodila myšlienka ísť do
ďalekej Ameriky?

Zobral si si so sebou okrem plaviek
a krému na opaľovanie aj niečo na krásu duše?

Prvou podmienkou je štatút študenta.
Jedine študenti sa môžu tohto programu zúčastniť. Väčšine z nich sa tam
páči a zostali by aj dlhšie, no samotný
systém je vymyslený tak, že sa musia
vrátiť späť na začiatok školského (akademického) roka.
Ona sa ani tak nezrodila v mojej hlave,
ako u mojej priateľky Kláry. Keď mi to

Priznám sa, bol to niekedy kríž. Museli sme vypisovať veľa informácií pre samotnú agentúru, ďalšie papiere sme vypisovali pre ambasádu na získanie víz
a množstvo rozličných formulárov a potvrdení zo školy. Jednoducho byrokracia.

Mal som so sebou ruženec a Bibliu. To
musí byť. Chcel som si vziať aj nejaké

Tomáš Kancian

ďalšie knihy na duchovný rozvoj, ale
nebolo veľa priestoru v batožine. Navyše, mali sme limitovanú aj hmotnosť
kufrov a knihy sú pomerne hrubé.
Čo bolo pre vás najťažšie po príchode
do USA?

Na oboch prišli depresie. Chceli sme
sa vrátiť naspäť. Celkovo, cestovali sme
veľmi dlho, potom sme ešte čakali vo
Washingtone na auto, ktoré nás malo
odviezť do nového pôsobiska. Za ten
čas sme sa chceli ísť prejsť po veľkomeste, avšak vonku bolo poriadne horúco.
Vrátili sme sa naspäť na klimatizované letisko. V našej cieľovej destinácii
už nejaký čas pršalo, čo nás potešilo.
Náročné pre nás bolo aj nájsť si prácu.
Podarilo sa nám to až na štvrtý deň.
Chodili sme od dverí k dverám a skúšali šťastie. Dovtedy, kým sa na nás neusmialo.
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Čo bola náplň vašej práce?

Pracoval som v práčovni, to bola moja
hlavná náplň. Popritom som sa staral
o údržbu okolo hotela, kosenie, zametanie a podobne. Chceli od nás, aby sme
pracovali sedem dní do týždňa, ale podarilo sa nám to vybaviť tak, že v nedele
sme mávali voľno. Mohli sme tak chodiť do kostola. Moja priateľka pracovala ako chyžná. Ja osobne som bol veľmi
spokojný so svojím zamestnaním.
Ako dlho ste tam pobudli?

Pracovné víza sa vybavujú na tri mesiace. Po ich skončení začína plynúť už
spomínaná lehota, kedy je možné cestovať. Pracovali sme tam približne dva
a pol mesiaca a ďalší týždeň sme cestovali. Nevyužili sme celú dĺžku pobytu,
keďže nás už čakali povinnosti doma,
no užili sme si to aj tak.
V akom meste ste pracovali?

ku sa mi duchovne žilo veľmi ľahko.
Po čase to už začínalo byť náročnejšie.
Najmä pri modlitbe. Vstávali sme veľmi skoro, pracovali sme dlho do večera
a večer sme boli radi, keď sme si niečo
navarili a unavení sme šli spať. Hľadal
som si čas pre Boha popri práci. Napríklad, keď som skladal bielizeň, spieval
som si náboženské pesničky.
Ako si si nahrádzal modlitbový deficit?

Keď som videl, že modlitba upadá, snažil som sa robiť viac dobrých skutkov.
Každý deň som vynášal koše. Pán ma aj
v takejto drobnej činnosti veľmi okresával. Hlavne moju pýchu. Pýšil som sa
tým, čo robím. A ako som to zistil? Keď
vyniesol smeti niekto iný, zostal som
nepríjemné zaskočený. Ešte aj v tom
dobrom skutku som bol pyšný. Učil ma
poriadnej pokore. Práve touto službou
prežívať kresťanstvo v praxi. Pritom mi
napadol tento verš: „Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov
ukážem vieru.“ (Jak 2, 18)

Volá sa Ocean City, leží na východnom
pobreží v štáte Maryland. Ide o dovolenkovú destináciu pre Američanov. Cez
rok tam žije len pár tisíc obyvateľov, no Amerika je známa možno až takým prípočas leta ich rátajú na státisíce. Mesteč- lišným liberalizmom a voľnosťou. Vnímal
ko sa tiahne popri oceáne v úseku asi pia- si to aj ty tak?
tich kilometrov. Bývali sme v apartmáne, Vnímal som to hlavne v rôznorodosti
väčšia skupinka zahraničných študentov. cirkví. Je ich tam nespočetné množPracovali sme však každý inde. Obvykle stvo. Nie je ničím výnimočným, ak sa
pomáha študentom s prácou samot- jedni odtrhnú od druhých a založia si
ná agentúra, no my dvaja sme si chceli vlastné odvetvie. Tým, že v lete do týchnájsť prácu sami. Tá naša agentúra
sa zaručila za to, že si ju nájdeme,
„Ukáž mi svoju vieru bez skutkov
inak by sme nedostali pracovné
a ja ti zo svojich skutkov ukážem
víza. Ak by sme si ju nenašli do
vieru.“ (Jak 2, 18)
20 dní, museli by nás deportovať.
Našťastie sme našli. Vedeli sme, že
v tomto mestečku je veľa sezónnej práce to destinácií dochádza veľmi veľa štua že by sme sa tam mohli uchytiť.
dentov, každá z týchto cirkví mala svoČo všetko ste stihli vidieť?
je misie v tomto čase. Pripravovali pre
Okrem nášho mestečka, kde sme trá- nás raňajky i večere a poskytovali nám
vili väčšinu času, sme navštívili nád- jedlo. V pondelky, stredy a piatky sme
hernú Philadelphiu. Na záver pobytu sa mohli ísť najesť k baptistom, v utorok
sme si nenechali ujsť slávny New York k protestantom, vo štvrtok k rímskokaa Washington.
tolíkom a podobne. Niektorí sa snažili
Našiel si si popri všetkých povinnostiach aj prilákať ľudí do svojej cirkvi, no nad
čas aj na Boha?
všetkým bol globálny záujem, konkrétJa si myslím, že je jedno, či je človek ne učenie o kresťanskej viere. Získavali
v gulagu, na dovolenke na Bahamách skôr ľudí pre Boha než pre svoju cirkev.
alebo v práci v USA. Ak chce, vždy si Prevládala medzi nimi istá forma vzátam vie zakomponovať Boha. Spočiat- jomnej spolupráce. Pretože ak tam ide
10
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mladý človek sám, cíti sa opustene. Práve tú samotu sa oni snažia touto misiou
odstrániť. Či už jedlom, rôznymi svedectvami, koncertmi, výletmi, spoločenskými hrami a podobne. Ponúk bolo
naozaj dosť. Mňa najviac oslovilo surfovanie, ktoré ponúkali baptisti. Bolo to
pre mňa vždy veľkým lákadlom, a takto
som to mohol zažiť na vlastnej koži.
Zažíval si aj taký osobný vzťah s Pánom?

Nebolo veľa tichých miest, kam by som
sa mohol utiahnuť. Mesto bolo plné
ľudí. Predsa len, večerný oceán mal svoje čaro. Vyšli sme si s priateľkou na pláž
a počúvali hukot vody. Asi tak sme prežívali Jeho prítomnosť. Alebo keď som
si šiel zaplávať a prečistiť hlavu, tak po
tom uvoľnení sa dokážem svoje myšlienky zamerať na Neho.

ROZHOVOR

Dokáže podľa teba mladý človek žiť blízky vzťah s Pánom aj v cudzine?

Myslím si, že musí mať vybudované
silné zázemie z domu. Keď už má tento
vzťah vybudovaný, zistí, že ho nechce
stratiť. Boh sa stará stále. 99,9 % robí
On. My sme len to malé zanedbateľné čísielko. Aj mne bolo niekedy ťažké
stihnúť sa ráno alebo večer pomodliť.
Ale keď som si na to spomenul v práci,
povedal som, Bože prepáč, žil som bez
teba a začnem sa s Ním rozprávať. Mne
dáva potešenie to, že aj keď som ako človek hriešny, viem robiť dobré skutky.
Strom poznať podľa ovocia.
Spomínaš si na nejaké úsmevné príhody?

Do práce som zvykol chodiť na bicykli.
Bolo to najekonomickejšie. Cesta hromadnou dopravou stála tri doláre. Investícia do bicykla sa mi po niekoľkých
dňoch vrátila. Zážitok bol jazdiť do práce za dažďa. Na cestách bolo pomerne
veľa vody. Chodil som len v plavkách
bez trička, keďže sme boli pri pláži a na
ruksak som si dal nepremokavý plášť.
Šoféri áut mali niekedy radosť ošpliechať ľudí na chodníku alebo nás na bicykli. Ja som si to celkom užíval. Mne to
nevadilo, lebo tým, že som robil v práčovni, prezliekol som sa, osušil a bol
čistý. Myslím, že ich už potom nebavilo
robiť zle mokrému bicyklistovi.
V apartmáne ste bývali viacerí. Rozprávali ste sa vo vašej komunite aj o viere?

Bývali sme s rôznymi ľuďmi. Prevažne
s Čechmi, ktorí boli ateistami. Diskusie
o viere neboli časté, ale nebola to medzi nami tabu téma. Veľmi sa im nepáčilo, keď sa ich snažili jednotlivé cirkvi
evanjelizovať. Popravde, ani mne veľmi
nie. Ja už zevanjelizovaný som (smiech).
Nevyhľadávali sme zámerne podobné
debaty, ale ani sme sa im nebránili, keď
prišli. Osobne, nie som človek, ktorý sa
bude snažiť presviedčať ľudí. Mne stačí,
že sú to dobrí ľudia a že nenadávajú na
vieru, ani neurážajú Boha.
Dokázal si nabrať odvahu ísť aj na
svätú spoveď?

Podarilo sa mi to, ale len jedenkrát. Musel
som sa vypýtať z práce skôr, no vyšli mi

• Najviac času trávil Tomáš v práčovni
• Učenie sa surfovať bolo zaujímavou novinkou
• Apartmán, v ktorom Tomáš býval
• Najčastejším dopravným prostriedkom
Tomáša bol tento bicykel

v ústrety. Nie som na to hrdý, no ako raz
povedal vdp. Marián Kuffa, „aj snaha sa
počíta“. Snažiť sme sa snažili.
Cítil si sa medzi mladými
ako misionár?

Neviem, ako sa cítia misionári, ale nemal som ten pocit. Skôr som sa snažil
zamerať na tú službu.
Čítal som si evanjeliá, kde sa píše
o tom, ako Ježiš pomáhal, slúžil a učil.
Ja som síce neučil, ale praktizoval som
aspoň skutky lásky umytím riadu
v spoločnej kuchynke a podobne.

Hovorí sa, že najťažšia misia je doma
v rodine. Je to podľa teba naozaj tak,
alebo si mal pocit, že je to v Spojených
štátoch amerických ešte ťažšie?

Pochádzam z kresťanskej rodiny, v ktorej
brat študuje za kňaza a mamka s ockom
chodia do spoločenstva. Ocko v mladosti
organizoval aj duchovné obnovy. Doma
sa veľa rozprávame a navzájom povzbudzujeme. Nemám pocit, žeby to bolo
v mojej rodine ťažké. Celkovo, a teda ani
v Amerike necítim také povolanie evanjelizovať. Žijem podľa najlepšieho vedomia a svedomia a tí druhí snáď vidia, aký
je môj život. Už je na Božej milosti, či sa
niekto obráti alebo nie. Ja sa budem snažiť žiť život viery a ak Pán chce, tak si to
použije. Verím, že tam Boh zasial cezo
mňa nejaké semiačka viery, ktoré, dúfam,
padli do pripravenej pôdy. •
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Služba pri oltári
Text a foto: Lukáš Hanusek SVD

Chcel by som sa zamyslieť nad úlohou chalanov, ktorí slávenie
svätej omše spájajú s „prácou“: pomáhajú kňazovi počas
slávení Eucharistie a nenechávajú ho samého pri oltári.

V

äčšina z nich je vedená k miništrovaniu už od malého
veku. Vtedy sú zväčša ešte
ochotní a tešia sa, niekedy
nemajú na výber (lebo musia poslúchať
svojich rodičov). Postupne stúpajú kariérnym rebríčkom a objavujú, čo všetko sa počas svätých omší deje a aký to
má význam (ak im to niekto vysvetlí).
Postupne sa teda zapracovávajú, lepšie
sa spoznávajú navzájom, vznikajú priateľstvá. Učia sa disciplíne ako sa chovať
na posvätnom mieste a preberajú na
seba zodpovednosť. Najmä na začiatku
ich služby sú veľmi horliví a chcú všetko vyskúšať. Príťažlivosť takejto pomoci a ich aktívne zapájanie môže tkvieť aj
v tom, že sa ňou čas svätej omše akoby
krátil, ľudovo povedané: omša rýchlejšie ubehne. Toto sú tie krásne začiatky,
keď je ešte všetko nové.
Časom sa však aj miništrovanie stáva určitým stereotypom. V podstate sa
úlohy chalanov, aj keď s menšími obmenami, opakujú a najmä tí starší začínajú vnímať určité nepohodlie, napr.
že sú všetkým ľuďom na očiach. Cítia
sa byť už „starými“ na miništrovanie,
ktoré sa často spája len s roztomilými
malými deťmi. Tiež môžu byť vytláčaní
mladšími horlivcami, ktorí chcú robiť
tie dôležitejšie úlohy (najprestížnejšia
je služba pri „knihe“ a kadidle). Jedného dňa si tak môžu povedať, že sú už
v miništrantskom dôchodkovom veku
a je čas dať šancu mladším... To je v po12
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riadku, pokiaľ sú splnené určité predpoklady, ktoré ešte spomeniem.
Ako miništrant viem povedať z vlastnej skúsenosti, že som sám vnímal všetky vyššie popísané výhody miništrovania. K tomu som mal dobrý pocit, že
robím správnu vec, som užitočný, môžem vidieť zblízka všetko, čo sa deje,
byť v centre diania. Ale tiež som zažil
ten pocit, keď toto všetko prestávalo byť
dôležité. Viac som začal vnímať ponižujúci pocit byť poslušný niekomu, kto
je inak pre mňa cudzí (teda kňaz, často
aj kostolník). Tiež potiť sa naobliekaný vo viacerých vrstvách nie je najmä
v lete žiadna výhra. Človek nemá vždy
náladu stáť pred všetkými, strážiť tých
menších a pod. Sám som vyhlásil odchod do dôchodku viackrát, napokon
sa skutočne zrealizoval až po ukončení
vysokej školy. O rok na to som už vstúpil do rehole a opäť sa vrátil k oltáru.
Dnes viem, že moje pohnútky k vyhláseniu dôchodku neboli správne. Byť
poslušným nie je slabosť, pokiaľ je mojím cieľom slúžiť Bohu. Kňaz ako jeho
zástupca na zemi je hoden toho práva. Môže sa stať, že kňaz nevyhovuje
mojim požiadavkám a nebudí vo mne
rešpekt. Vtedy má táto poslušnosť ešte
vyššiu cenu, lebo služba miništranta
je, opakujem, službou Bohu. A svojím
príkladom spolupráce dávam príklad aj
ostatným, že svätá omša je práve o Ňom
(a s Ním). Keď sa zamýšľam nad možnosťou dať šancu mladším, je tiež dôle-
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žité myslieť na príklad, ktorý im dávam.
Starší miništranti majú väčší vplyv, ako
si myslia. Tí mladší ich pozorujú, sledujú ich správanie a ich horlivosť po
dôležitých službách tkvie aj v tom, že
sa im chcú vyrovnať. Všetko má svoj
čas, a preto je správne, keď tí starší robia zodpovednejšie úlohy a tí mladší trpezlivo a s vážnosťou aj tie naoko menej
zložité, ale zato rovnako dôležité. Keď
vidím, že mám dostatok nasledovníkov
a nenechávam kňaza samého, postupne môžem ísť aj do toho dôchodku. Ale
vždy by som mal ostať v pohotovosti
pre prípad, že by bola moja pomoc potrebná. Nie je nič lepšie ako mať v zálohe skúseného miništranta, na ktorého
sa možno spoľahnúť v nečakanej situácii. V takom prípade je aj dôchodok
miništranta akceptovateľný.
Mnohokrát možno počuť od ľudí,
ktorí už nechodia do kostola, alebo sa
už ani nenazývajú veriacimi, vetu: „Veď
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Svätý Otec mladým
Madagaskaru

ja som predtým aj miništroval...“ Akoby to znamenalo nejaké zvláštne zásluhy pre človeka, ktorý si odrobí svoje a neskôr sa už nemusí snažiť. O akej
zásluhe však možno hovoriť? Byť aktívnym na slávení Eucharistie je úlohou
každého veriaceho človeka. Pri modlitbe na svätej omši sa stretáme ako rodina a práve svojou aktivitou (spevom,
hraním, radostným prejavom, pomocou akéhokoľvek druhu) dávame najavo, že nám na nej záleží. Muži a chlapci
majú možnosť byť aktívnymi práve prostredníctvom miništrovania. Je to však
len odpoveď na Božie pozvanie, ktorý
im dal dary a talenty, že sú schopní tejto služby. Nie je to ich zásluhou, že prídu pomôcť, ale za to môžu veľa dostať.
Lebo ochota byť poslušným, verným
a zodpovedným buduje cnosti, ktoré
ich pripravujú do života a umožňujú
im rásť v láske. Ono sa to nezdá, ale byť
blízko pri Pánovom oltári môže byť na-

ozaj nebezpečné, lebo môže zmeniť život. Je mnoho svedectiev a ja sa k nim
pridávam, že práve miništrovanie pomohlo prejsť aj tie zložitejšie obdobia
životných skúšok a rastu vo viere.
Nakoniec by som chcel poďakovať
všetkým chalanom, ktorí idú do toho,
idú „s kožou na trh“. Je to aj drina a obeta, nie vždy odmenená vďačnosťou.
Chalani sú často aj kritizovaní a napomínaní. Kňaz sa však cíti vždy lepšie, keď nie je sám, keď má okolo seba
partiu. A je to aj svedectvo pre ľudí, že
niekto túži byť blízko k oltáru. Som presvedčený, že pre každého z týchto chalanov prináša táto služba požehnanie
do ich vlastného života. A v tých ťažkých hraničných situáciách, ktoré sem-tam prichádzajú, si môžu spomenúť,
že Boh neopúšťa nikoho z tých, ktorí
mu slúžia: „Pamätaj na slovo, čo si dal
svojmu služobníkovi; lebo ním si mi
dal nádej.“ (Ž 119,17). •
NOVEMBER 2018

Madagaskar bol začiatkom októbra
dejiskom celonárodného stretnutia
mládeže. Svätý Otec František prostredníctvom videa mladých povzbudil osvojovať si postoj, s akým Panna
Mária odpovedala Bohu. Vyslal ich
ako poslov pokoja a nádeje, aby evanjelizovali svojím životom tam, kde žijú
a pracujú. Na 25-miliónovom Madagaskare sa 52% obyvateľov hlási k protestantom, 38% ku katolíkom, 3% k islamu a zvyšok k iným vierovyznaniam.
Madagaskarské národné stretnutie
mladých katolíkov, ktorého dejiskom
bolo prímorské mesto Mahajanga na
severozápade ostrova, vyvrcholilo v nedeľu 14. októbra svätou omšou. V jej
závere sa Svätý Otec cez video prihovoril mladým aj týmito slovami: „Ste
v mojom srdci i v srdci biskupov Synody, pretože naša pozornosť sa upiera na vás, mladých. Prišli ste z každého
kúta vášho krásneho ostrova na toto
stretnutie s mottom „Neboj sa, Mária,
našla si milosť u Boha.“
Tieto slová anjela Márii sú dnes určené vám všetkým, každému jednotlivo.
Boh sa nimi obracia na vás. Tak ako
Pán zhliadol na Máriu a obdaroval ju
svojou milosťou, tak hľadí na vás s láskou, rešpektom a nežnosťou. On pozná
vaše obavy, vaše slabosti. S ním je všetko možné. Mária vložila všetko do jeho
rúk; urobte ako ona, prijmite tento Boží
dar, otvoriac svoje srdce dokorán. •
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... zo súmraku smrti
do svitania života!
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: P. Martin Štefanec SVD

Žijeme v dobe mediálnej a virtuálnej. Informácie
sú všade okolo nás a neustále – hodinu po hodine,
od rána do večera – sme informovaní o všetkom,
čo potrebujeme, čo je pre nás dôležité, čo je pre nás
zábavné, čo je pre nás poučné.

T

elevízia je súčasťou každej domácnosti a obrovské bloky informácií na
sociálnych sieťach sú vždy
pripravené a zaplavujú všetko
okolo človeka; so vzdychaním
a obavami, iste aj so zvedavosťou, sledujeme pravidelnú prívalovú vlnu top správ – v určených
hodinách – a s ťažkým povzdychom dovoľujeme opakovanie už
pretriedených informácií, a rovnako so zaťatými zubami udržiavame nádej, že médiá pridajú aj
nejakú novinku.
A v tomto tak opakujúcom,
ako aj meniacom sa kolobehu
správ a informácií – čo sa stalo a komu sa to niečo stalo – sú
prítomné vzácne chvíle radosti
a bolesti v rodine a medzi priateľmi, sú to okamihy súmraku
smrti a okamihy svitania života.
Určite nezabudneme na okamih
narodenia, ako s istotou si pamätáme okamih smrti našich drahých. Vtedy sme otvorení a naplnení vnútorným porozumením
a vieme správne pochopiť a zaradiť začiatok a koniec ľudského života.

14
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Lebo tam,
kde bola
tma, Ježiš
priniesol
svetlo. Tam,
kde bola
zima a mráz,
Ježiš priniesol teplo
a horúčosť.

NOVEMBER 2018

S veľkou citlivosťou sa zahľadíme do minulosti s nádejou,
o akej sa nám ani nesnívalo, zodvihneme oči a pozrieme do nového svetla. Ani nevieme ako,
a predsa chápeme, že prijímame
tajomstvo života, ktoré je postavené na pevnom a nemennom
základe – na živom Bohu v Tro- ra je zároveň plná tajomstva. Na
jici osôb: Otca a Syna a Ducha prvom mieste, že Boh k nám priSvätého.
šiel a dal vlastného Syna, aby nás
vykúpil z otroctva hriechu a daJežiš je Pánom živých
roval nám večný život.
Kresťanskú vieru nevysvetľua mŕtvych
Ježiš je Pánom živých a mŕtvych jeme, nie sme ju schopní opísať
– takýto je jeden zo základných slovom, ani nie sme ju schopní
kameňov kresťanskej viery. Opa- vyjadriť obrazom. Snaha zobrakujeme túto pravdu viery sláv- ziť ukrižovaného Krista je možnostným spôsobom pri slávení ná, veď máme kríže. Ježiš trpel
zmŕtvychvstania Krista na Veľ- ako človek, ale slávu zmŕtvychkú noc. Celá Cirkev sa raduje, vstania a silu nového svetla, nuž,
spieva slávnostné aleluja a na tu cítime božský rozmer a veríveľkonočnú vigíliu Bielej sobo- me, čo nám zanechali apoštoty krstí katechumenov a prijíma li, ktorí Ježiša videli a zažili po
ich do spoločenstva veriacich. zmŕtvychvstaní.
A my, čo sme už prijali krst, spoKresťanská viera sa však
ločne obnovujeme svoje krstné praktizuje v normálnom živote.
sľuby a slávnostným spôsobom A toto tajomstvo viery sa prakvyznávame pravdy viery. Viera tizovaním stáva čoraz bližším
síce obsahuje informácie: kto je až do takej miery, že sa stáva
Boh a kto je Ježiš Kristus, ale vie- súčasťou života kresťana v rodi-
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ne, v práci a ak ju naozaj praktizujeme každý deň, nájdeme
silu Zmŕtvychvstalého Krista vo
všetkom, čo konáme a najmä vo
všetkom, čo vnútorne prežívame.
Lebo tam, kde bola tma, Ježiš
priniesol svetlo. Tam, kde bola
zima a mráz, Ježiš priniesol teplo a horúčosť.
Tam, kde bol chlad smrti, Ježiš priniesol nový božský život.
Ježiš je naša nádej, a to je istota v celom meniacom sa svete
okolo nás.
Spomienka na našich
drahých zosnulých
Raz v roku sme tak nejako citlivejší. Spomíname na našich
drahých zosnulých, spomíname
a rozprávame, ochotne zapaľujeme sviečky na cintorínoch, pri
krížoch, na hroboch.

Rozumieme, že obyčajné svetlo sviečky vyjadruje vieru v Ježiša, ktorý JEDINÝ mení súmrak
smrti na svitanie života.
Ideme na cintorín a modlíme
sa. Zrazu sme tichší, častejšie sa
zahľadíme jeden druhému do
očí, ochotnejšie pomôžeme, ba
aj dopredu vidíme, kde by sme
mohli pomôcť – starším, deťom,
jednoducho každému.
Na Dušičky sme aj zamyslenejší, lebo spomienky prichádzajú vo väčšom počte a sú také živé,
farebné, mnohokrát radostné
i bolestné. Sme postavení pred
tvár smrti a my kresťania – na čo
je vhodné upozorniť – necítime
strach a úplne inak prežívame
tajomstvo nového života v Ježišovi. Máme vedomie, že ON
– náš Spasiteľ – žije a naši drahí
zosnulí žijú v ŇOM. Sústredene

Ježiš odišiel
k Otcovi,
aby nám
tam pripravil
miesto.

sa modlíme v tomto vzácnom
okamihu pred krížom, ktorý je
na hroboch našich drahých zosnulých. Už sa modlíme s vierou,
ktorá nás vedie, usmerňuje, posilňuje a najmä upokojuje.
Prežívame v slzách bolesti
súmrak smrti a v slzách odpustenia zažijeme svitanie života.
Celým srdcom uveríme – práve
na Dušičky – že naši drahí zosnulí sú v nebi, že sú s Kristom,
že sú s nebeským Otcom. Uvedomujeme si bez veľkých slov a vysvetľovania: Ježiš odišiel k Otcovi, aby nám tam pripravil miesto.
A napriek ľudskému údelu bolesti a smrti, práve na Dušičky
ochotne uveríme, že sú tam, kde
je radosť a láska, že vidia živého
Boha z tváre do tváre.
V pravidelných premenách
života – my kresťania – sme obdivuhodným duchovným spôsobom pozývaní mať účasť na živote živého Boha. Sme živí, lebo
náš BOH je ŽIVÝ. Žijeme a napriek ľudským slabostiam pokračujeme v živote v nebi. Toto
bol cieľ príchodu Pána Ježiša na
našu zem, k tomuto slúžilo jeho
utrpenie a smrť na kríži, preto
vstal z mŕtvych.
Aj v dnešnej mediálnej a virtuálnej podobe života sme schopní
správne pochopiť súmrak a svitanie. Vieme presne rozlíšiť, kedy
sa deň končí a svetla ubúda, vtedy sa cítime aj osamelo, aj trošku
smutne. A ochotne sa aj dnes
pozrieme na svitanie a radostne sledujeme, ako slnko vychádza a prináša nádej a istotu do
nového dňa.

***
Uverme Kristovi, ON je PRAVÝ ŽIVOT a človeka vyvádza
zo súmraku smrti do svitania
života! •
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MISIJNÉ SE STRY S SPS

Nech žije svätý Trojjediný Boh v našich srdciach
a v srdciach všetkých ľudí!

Odišla do večnosti
sr. Bohumíra Rozália Školníková SSpS
Text a foto: SSpS

S

estra Bohumíra sa narodila
23.9.1917 ako najstaršia zo
siedmich detí v Kysuckom
Lieskovci. V rodnej dedine
prijala sviatosť krstu, Eucharistie i sviatosť birmovania. Po skončení základnej
školy pomáhala rodičom na malom
hospodárstve. Popri práci rada čítavala, a tak sa jej dostal do rúk aj časopis
Svätá rodina. Bolo to v roku 1931, keď
v ňom objavila informáciu o zakladaní
Misijného domu pre dievčatá v Spišskom Štiavniku. Čítala: „Pripravujú sa
tam dievčatá pre zámorské misie, ako
aj ošetrovateľky.“
Keďže vo svojom srdci už dlho prechovávala túžbu zasvätiť sa Bohu v službe ľuďom, rozhodla sa napísať si žiadosť
o prijatie do rehole Misijných sestier
služobníc Ducha Svätého. Čoskoro jej
prišla kladná odpoveď. Jej mama, v tom
16
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čase už vdova, ostala prekvapená, veď
mala starosť o ďalších päť detí a Rozália
bola najstaršia. Pýtala si radu od miestneho učiteľa, ktorý túžbu mladej dievčiny podporil, a tak mamka dala súhlas.
Keďže na Slovensku misijné sestry
v tom čase ešte nepôsobili, bola Rozália
prijatá do Kláštora svätého Kolomana
v Stockerau pri Viedni v Rakúskej provincii. Mala vtedy iba 15 rokov. Spolu
s ostatnými dievčatami, ktoré sa pripravovali na rehoľno-misionárske poslanie, sa s radosťou pustila do štúdia
jazyka i do práce.
Po troch rokoch bola Rozália určená
do novozaloženej komunity na Slovensku v Spišskom Štiavniku, kde ukončila
noviciát a v roku 1938 zložila svoje prvé
rehoľné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. Po ukončení rehoľno-misionárskej formácie tu v roku 1944 zložila
svoje doživotné sväté sľuby. Počas tejto
formácie získala kvalifikáciu všeobecnej zdravotnej sestry a v rokoch 1943 –
1959 pracovala ako hlavná zdravotná
sestra a inštrumentárka na chirurgickej
operačnej sále v kežmarskej nemocnici.
Tu prežívala vojnové roky poprepletané mnohými zážitkami – deportáciu
ostatných komunít misijných sestier
zo Slovenska v roku 1950 i vyvezenie
svojej vlastnej rehoľnej komunity v júli
1959 do Slovenskej Ľupče. Odtiaľ už po
pár týždňoch odchádza do Čiech, kde
Česká katolícka charita umožnila rehoľným sestrám zamestnanie v Domove dôchodcov vo Vidime pri Mělníku.
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Sestra Bohumíra nastúpila ako zdravotníčka do zamestnania 27. augusta
1959, avšak už o necelé dva roky 31.
marca 1961 ju štátna tajná polícia (ŠTB)
zatkla pre „protištátnu činnosť“ a previezla ju do Košíc. Toto obvinenie sa
týkalo rokov 1950 – 1959. Bola súdená
a aj odsúdená pre dva dôvody. Prvý sa
týkal nelegálneho vedenia rehoľného
dorastu, keďže štyri bývalé postulantky z roku 1950 boli prijaté do zamestnania v kežmarskej nemocnici. Druhý
dôvod bol širšieho rázu: poskytovanie pomoci sústredeným rehoľníkom
v Podolínci a spolupráca pri plánovanom úteku kandidátov SVD do Poľska.
Sestra Bohumíra bola odsúdená Krajským súdom v Košiciach 28. augusta
1961 k trestu odňatia slobody v trvaní
7 rokov, odňatia občianskych práv na
10 rokov a poplatok za pobyt vo väzení.
8. novembra 1961 bola transportovaná do Pardubíc na výkon trestu. Vo
svojich spomienkach píše: „Štrnásť dní
(bola to akoby inkubačná doba) som bývala v pivničnej miestnosti s hlinenou
podlahou bez svetla. Ohrada mojej cely
a ostatných ciel v priestore väčšej haly
boli oddelené obyčajnými doskami. Cez
veľké škáry v doskách preliezali potkany.
Keďže slamník bol na zemi, veľakrát som
cítila potkana, ako mi prešiel po tvári.
Po 14-tich dňoch som bola pridelená na
ambulanciu ako zdravotná sestra. Avšak
už po niekoľkých dňoch som bola preradená na šitie konfekcie, kde som pracovala až do prepustenia z väzenia.“

MISIJNÉ SE STRY S SPS

9. mája 1962 bola vyhlásená amnestia pre odsúdených podľa niektorých
politických paragrafov, medzi ktoré
patrilo aj odsúdenie sestry Bohumíry. Nasledujúci deň opustila pardubickú väznicu a cestovala za komunitou
sestier, ktorá bola v tom čase sústredená v Slovenskej Ľupči. V určenom čase
sa mala prihlásiť na trvalý pobyt a do
práce, a tak odišla do Čiech, kde misijné sestry pracovali v Ústave sociálnej
starostlivosti v Brtníkoch u Rumburku.
Tam pracovala štyri a pol roka, potom
dva roky ako zdravotná sestra v Domove dôchodcov v Jindřichoviciach pod
Smrkem na Liberecku. Po politickom
uvoľnení v roku 1968 prichádza na Slovensko do Levoče, kde sestry prevzali apoštolát v katechéze, farskú službu
a kde začal fungovať aj noviciát.
V roku 1969 bola generálnym vedením menovaná za regionálnu predstavenú Slovenskej régie. V roku 1971 po
násilnom zlikvidovaní komunity misijných sestier v Levoči sestra Bohumíra
zásluhou okresného cirkevného tajomníka opäť odchádza do Čiech, do Jindřichovíc a odtiaľ riadi Slovenskú régiu.
V roku 1975 sa znova naskytla príležitosť prevziať starostlivosť v novozriadenom Ústave sociálnej starostlivosti pre mládež na Mani v okrese
Nové Zámky. Sestra Bohumíra preberá
službu vrchnej sestry, neskôr rehabilitačnej sestry. V roku 1978 odovzdáva
úrad predstavenej svojej nástupkyni.
Počas svojho pôsobenia na Mani začala so sestrami organizovať hmotnú
pomoc pre misionárov v tzv. treťom
svete. Každý mesiac posielali do misií
20-30 10-kilogramových balíkov. Spolupracovali pri tom so sestrami Najsvätejšieho Vykupiteľa z neďalekého
Ústavu sociálnej starostlivosti pre ženy
v Bardoňove.
Sestra Bohumíra sa zaslúžila aj o založenie Misijného združenia Ducha
Svätého – laickej vetvy našej kongregácie na Slovensku. Toto združenie je
aktívne v takmer 450 farnostiach po
celom Slovensku a je rozvinuté v provinciách misijných sestier po celom

je sté narodeniny v kruhu spolusestier,
príbuzných, dobrodincov a známych.
Keď ju postupne začali opúšťať telesné i duševné sily a strácala zrak, využívala čas na modlitbu a tiché rozjímanie. Hoci jej nebolo umožnené
pracovať v zámorských misiách, ako
bola jej túžba, celý jej život bol poznačený obetou a nadšením za šírenie misijného diela Cirkvi.
Posilnená sviatosťou pomazania
chorých a Eucharistiou odovzdala svoj
šľachetný život do rúk svojho Pána
a Stvoriteľa dňa 16. 9. 2018.
Sestra Bohumíra, ďakujeme vám za
príklad vášho rehoľno-misionárskeho života.
Odpočívajte v pokoji.
R. I. P.
svete. Častokrát s námahou cestovala, osobne navštevovala, pomáhala
a povzbudzovala rodiny a animovala
misijné povedomie. S našimi laickými
spolupracovníkmi do posledných síl
udržiavala srdečné kontakty. Sr. Bohumíra stála i pri zrode Slovenského misijného hnutia, na stretnutiach ktorého
sa zúčastňovala až do vysokého veku.
V marci 1999 prichádza do domu
v Ivanke pri Nitre, ktorý bol vrátený misijným sestrám. Tento dom sa
stal provinciálnym domom misijných
sestier na Slovensku. Sestra Bohumíra mala v tom čase už 82 rokov, avšak
zdravie jej dobre slúžilo a ona sa živo
zaujímala o dianie v kongregácii aj vo
svete. So záujmom sa pravidelne zúčastňovala celoslovenských stretnutí
bývalých politických väzňov a článkami či rozhovormi prispievala do ich
časopisu SVEDECTVO. Svoje spomienky venovala aj „Ústavu pamäti
národa“ a tiež pre vnútornú potrebu
provincie. Mala vynikajúcu pamäť na
udalosti i mená a hlboko v srdci nosila
spomienky na dobrodincov misií. Denne ich zahŕňala do svojich vrúcnych
modlitieb a zaujímala sa o ich životné
cesty. S radosťou a s jej charakteristickým nestarnúcim duchom oslávila svo-

* * *
Výňatok zo smútočného príhovoru
Petra Sandtnera, predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska
(KPVS) dňa 19. 9. 2018 v Ivanke pri
Nitre:
„Sr. Bohumíra sa o politiku nezaujímala,
väznená bola pre svoju vieru a preto, že
pomáhala prenasledovaným kňazom,
takže by jej skôr patril titul „svedok viery“. A ona o svojej viere vydávala svedectvo – aj na súde, aj vo väzení.
Keď jej ponúkli slobodu za cenu opustenia rehoľného života, odmietla. Odsúdená bola na 7 rokov. Vo výkone trestu
bola v ženskej väznici v Pardubiciach až
do amnestie 9. 5. 1962. Hovorila, že to
bolo časom veľkej dôvery Boha voči nej
a jej dôvery voči Nemu.
Mimoriadne si vážim, že mi darovala
kópiu väzenského ruženca z povrazu,
ktorý vlastnoručne urobila.
Dnešný deň je preto príležitosťou poďakovať sa Pánovi za jej dlhý a bohatý život aj za všetko, čo urobila pre našu organizáciu a pre zachovanie pamiatky
obetí komunistického režimu.
Sr. Bohumíra, odpočívajte v pokoji!“

NOVEMBER 2018

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

17

HLASY Z MISIÍ

Storočnica pátra
Rudolfa Krajčíka SVD
Text: P. Tomáš Gerboc SVD
Foto: Archív SVD

Na konci novembra si pripomenieme 100 rokov
od narodenia P. Rudolfa Krajčíka SVD, ktorý budoval
Božie kráľovstvo na zemi modlitbou, srdcom a rukami.

R

udolf Krajčík sa narodil 30. novembra 1918 v Podolí v okrese
Nové Mesto nad Váhom rodičom Jánovi Krajčíkovi (povolaním roľník) a Helene, rodenej Ondrejkovej (žena v domácnosti).
V Podolí navštevoval sedem rokov Ľudovú školu. Po ukončení siedmeho ročníka bol prijatý ako chovanec
do Misijného domu v Nitre (s nástupom od 1. septembra 1932). Ako chovanec Spoločnosti Božieho Slova študoval najskôr vo Vidinej, kde ukončil
povinnú školskú dochádzku. Po dvoch
rokoch bol prijatý na Štátne gymnázium v Nitre, kde študoval v rokoch
1934 až 1939. I keď počas štúdia na
gymnáziu nepatril k tzv. „lumenom
triedy“ a dosahoval skôr priemerné výsledky, bol známy svojou praktickosťou
a zručnosťou. Ako sa neskôr ukázalo,
práve tieto mu v jeho misijnej práci napomáhali možno viac ako znalosti latinčiny či prírodopisu.
Do noviciátu Spoločnosti Božieho
Slova vstúpil 11. augusta 1939. Noviciát v Misijnom dome sv. Svorada na
Zobore trval dva roky. V prvom roku
noviciátu bolo 18 novicov, do druhého
však nastúpilo len desať. Medzi nimi
i neskorší páter Krajčík (spolu s ním
boli v druhom roku noviciátu neskorší pátri Karol Benovic, Anton Javorský,
Michal Lapšanský, Ján Nemčík a Ľudo18
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vít Schmidt; štyria ďalší ukončili svoje pôsobenie v SVD počas formácie).
Po ukončení noviciátu a zložení prvých rehoľných sľubov študoval jeden
rok vo Viedni (filozofiu) a potom sa
opäť vrátil na Slovensko – do Nitry, kde
úspešne ukončil aj druhý rok štúdia filozofie. V štúdiu teológie pokračoval
v Banskej Bystrici (dva roky) a potom
jeden rok v Ružomberku.
Rudolf Krajčík zvládol štúdiá filozofie a teológie bez problémov. Avšak
najviac zo všetkých predmetov sa mu
darilo, na základe výsledkov jednotlivých rokov štúdia, v dejinách filozofie,
dogmatike a morálnej teológii.
Svoje prvé rehoľné sľuby po absolvovaní noviciátu zložil v roku 1941. Doživotné rehoľné sľuby v Spoločnosti Božieho Slova zložil v roku 1945.
Medzitým prebiehala ešte jeho príprava na prijatie sviatosti kňazstva.
A tak 7. novembra 1943 prijal z rúk
banskobystrického biskupa Andreja
Škrábika tonzúru a 11. februára 1944
„službu ostiára“ (doslovne otvárača
a zatvárača dverí – v minulosti to bola
dôležitá služba, nakoľko takýto človek
dbal na poriadok bohoslužieb a o to,
aby sa ich nezúčastňovali tí, ktorí nemali prístup k sviatostiam; neskôr bola
táto služba len akýmsi medzistupňom
ku kňazskému sväteniu) a službu lektora (prednášateľa, čitateľa Božieho slo-
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• Misijná rozlúčka v Nitre v roku 1948
• P. Rudolf Krajčík SVD po príchode do Ghany
v roku 1949 sa pustil s vysúkanými rukávmi
naplno do práce

va pri bohoslužbe). 8. decembra 1944
prijal ďalšie z nižších svätení – službu
„exorcistu“ a akolytu (rozdávateľ sv.
prijímania) z rúk toho istého biskupa.
28. júla 1946 v Spišskom Štiavniku
na východnom Slovensku v kostole
prijal subdiakonskú vysviacku a 11. augusta 1946 i diakonskú vysviacku z rúk
spišského biskupa Jána Vojtaššáka.
V roku 1946, 1. septembra, bol rukami biskupa Mons. Karola Kmeťka
v Nitre vysvätený za kňaza v Kostole
Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii.
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Po kňazskej vysviacke vycestoval do
Ríma, kde od roku 1946 pokračoval vo
vyšších štúdiách – licenciáte z teológie na
Gregoriánskej univerzite. V jeho ročníku
bolo 9 študentov, z toho boli piati z Československa (pátri Karol Benovic, Anton
Javorský, Michal Lapšanský a František
Sirovič). Po ukončení štúdií v Ríme dostal
svoje misijné určenie: Afrika – Ghana.
Po návrate do Československa sa začal pripravovať na odchod do Afriky. Vo
svojom stručnom životopise z januára
1948 napísal, že keď sa mu podarí vybaviť si pas a povolenie na vycestovanie,
„nastúpim hneď cestu“. Začiatkom roku
1948 požiadal o vycestovanie do Afriky so zdôvodnením, že ide „len“ študovať jazyky. V žiadosti nemohol uviesť, že
tam ostane natrvalo ako misionár i keď
to bolo jeho prvoradým úmyslom. On

i jeho spolubratia, ktorým sa ako posledným podarilo v roku 1948 odísť na misie,
mali šťastie. Povereníctvo školstva a osvety v Bratislave mu 2. februára 1948 dovolilo vycestovať a študovať v Afrike. Povolenie na zahraničné štúdium dostal len do
konca roka 1948. Dovtedy sa mal vrátiť.
Na jeho ceste z Československa do
Ghany ho čakala dlhá cesta. Cestoval
z Nitry do Bratislavy autom, z Bratislavy do Prahy vlakom, potom z Prahy do
Amsterdamu lietadlom. Z Amsterdamu
pokračoval do Steylu – kde sa nachádza
prvý, tzv. „materský dom“ Spoločnosti
Božieho Slova. V tomto dome pobudol
niekoľko týždňov. Začal sa učiť angličtinu a pripravovať sa na ďalšiu cestu. Misijné sestry mu ušili biele habity, určené
pre misijné krajiny v Afrike a pripravil si
všetko potrebné na misiu.

Z Československa cestoval s ďalšími
verbistami, ktorí mali v júni 1948 veľkú
a na dlhé roky poslednú misijnú rozlúčku. V Steyli sa rozišli do rôznych krajín
ako misionári – pátri a rehoľní bratia (boli
to P. Ján Kováč SVD, P. Rudolf Michalík
SVD, P. Jozef Moravčík SVD, P. Anton Javorský SVD, P. František Sirovič SVD, P.
Anton Marko SVD, P. Ján Jamrich SVD
a rehoľný bratia Tiburcius Kaputa SVD
a Michal Šrank SVD).
Zo Steylu cestoval P. Krajčík do Anglicka – najskôr do Londýna (november
1948 – marec 1949), kde študoval anglický jazyk. V spomienkach napísal, že
to bola veľmi zaujímavá cesta – nakoľko
mal za sebou len úplné základy angličtiny, nevedel sa s nikým dohovoriť. A tak
šiel sám do neznáma. Po ukončení kurzu
cestoval do Liverpoolu a odtiaľ loďou do
Ghany. Do krajiny svojho misijného určenia necestoval sám. S ním cestoval na
misie do Ghany jeden páter SVD z Belgicka a jeden rehoľný brat z Anglicka.
Brehy Ghany dosiahla ich loď 5. apríla
1949. Najskôr sa zdržali v prístave a na
ďalší deň cestovali nákladným autom
do mesta Accra (Akkra), ktoré bolo jeho
prvou skutočnou africkou misijnou stanicou. Po príchode navštívil regionála
a následne i miestneho biskupa. A tak sa
v apríli 1949 začalo jeho misijné pôsobenie v tejto prímorskej africkej krajine.
Po príchode do Ghany začal študovať
jazyky. Najskôr bol v meste Agomenye,
kde študoval jazyk „eve“, neskôr začal
študovať i jazyk „krobo“. Po niekoľkých
mesiacoch štúdia bol poslaný do mesta
Keta, aby sa zdokonalil v jazyku.
Keď už ovládal jazyk, biskup ho vyslal
do mesta Battor, aby začal svoju misijnú
prácu. Jeho prvou úlohou bolo vybudovať s pomocou spolubratov misijnú stanicu – akúsi základňu, kde by mali misionári svoje zázemie.
Ghana nikdy nebola bohatá krajina
a mladý kňaz nemohol v tom čase počítať s pomocou domorodého obyvateľstva a pomoc z Československa sa javila
tiež takmer nemožná. Prvou možnosťou, ako si zabezpečiť financie na život
v misii, bolo rozpredať všetko,
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čo si so sebou priniesol. A tak predal fo- sii – aby tak vynahradil Bohu to, čo režim
toaparát, ďalekohľad, oblečenie a všetko, a komunisti v Československu prekazili
o čo mohol mať niekto záujem a dokázal v strednej a východnej Európe.
za to zaplatiť. Takto sa však dalo žiť len
Na Vianoce v roku 1951 poslal svojim
chvíľku – kým sa neminuli „zásoby“. Pá- rodákom list. Okrem želania požehnater Krajčík sa však vynašiel. Začal zháňať ných sviatkov sa v ňom zmieňuje aj o svonoviny z USA a Kanady a zapisovať si ad- jej službe misionára. V tomto roku dostal
resy z inzerátov i článkov. Následne písal na svoju misijnú stanicu nový motorový
a rozposielal listy ľuďom a rodinám, kde čln, na ktorom navštevoval jednotlivé staich žiadal o pomoc pre misie. Mnohí na nice a filiálky. Zážitok ľudí i zvierat, ktorí
listy odpovedali a jemu prichádzala pra- po prvýkrát videli motorový čln, opisuje
videlne pomoc. Medzi dobrodincami takto: „Nie len černosi, opice a krokodíbolo i mnoho slovenských rodín žijúcich ly boly zvedavý, aký to zvláštny hluk na
na druhej strane oceánu.
rieke. Opice často v celých kŕdloch prišli
Opísať čo všetko, kde a na akých až ku samej vode. Ale len čo som prišiel
miestach dokončoval, nanovo budoval bližšie, zmizly s vreskotom v lese. Kroalebo prestavoval by bolo asi nezmysel- kodíly vystrkovaly svoje škaredé hlavisné. Vyžiadalo by si to niekoľko desiatok ká z vody, niekolkoráz v bezprostrednej
strán. Ako sám seba nazval – bol misio- blízkosti člnka. Dotieľ som ani nevedel, že
nárom, no zároveň budovateľom. V pr- toľko krokodílov žije v rieke. Predtým len
vom rade to boli kostoly a kaplnky, kto- zriedka sa mi pošťastilo vidieť niektorého
rým venoval množstvo času – nie len ležať na koreni stromu. Ale všetci bez výna stavbe, ale predovšetkým zháňaním nimky ukázali svoju zbabelosť, čím bližfinancií na stavbu. Taktiež to boli ško- šie ku člnku, tým rýchlejšie sa stratily.“
ly a učebne, kde sa deti a mládež
vzdelávali a rástli i vo viere. Zabez„Neprišiel som sem na zbieranie
pečovala sa tak výchova a formácia
zážitkov. Dokončím jednu robotu
mladých ľudí. Nie menej dôležité
a idem do druhej. Často zabudnem
boli nemocnice, v ktorých sa zaaj na to, že mám narodeniny
bezpečovala zdravotná starostlialebo meniny.“
vosť. Nemocnice mali najčastejšie
v správe, alebo ich priamo budovali
Neskôr sa rozpísal i o svojom pôsoženské rehole, čím sa rozvíjala i misijná
spolupráca.
bení v oblasti pastorálnej starostlivosti
Napriek tomu, že sa nachádzal v ďa- a katechézy: „Pomaly sa vzmáhame i na
lekom svete, mal informácie o tom, čo katechetickom poli. Ozaj len pomaly.
sa deje aj v Československu. Už na konci Keď som bol ešte doma, myslel som si,
mája sa dozvedel, ako štát zasiahol pro- že po každej kázni, ktorú poviem pohati Cirkvi, predovšetkým proti reholiam nom, prihlási sa mi ich celý zástup do kaa rehoľníkom. Informoval ho o tom P. Be- techumenátu. Bohužiaľ, tak tomu nie je.
novic a P. Michal Lapšanský. Začiatkom Ani po desiatich kázňach nikomu nenajúna 1950 napísal v liste P. Lapšanskému: padne taká myšlienka. Radšej majú svoje
„Zpráva, ktorú si mi poslal je zdrvujúca. pohanské zvyky než kresťanskú mravoBože, čo sa to robí!! Vedel som, že Štiav- uku. Zanechať štyri-päť žien a nechať si
nik bol zhabaný neľudským spôsobom. len jednu, na to treba mnoho duševnej
Písali mi novokňazi v Ríme. ... Ale na takú sily. A nadovšetko svoje pohanské bubkrutosť som nemyslel. Kde ozaj sú všetci ny a tance. Tu niet skoro pomoci. Len čo
a čo je s nimi?“ Na odpoveď musel dlhšie sa ozve niekde taký bubon, vtedy ani čo
čakať. A napriek tomu, že bol prekvapený, by ste ich prikovali, neobstoja. Deti i starsklamaný a zhrozený zo situácie v Česko- ci sa (začnú) na mieste nadtriasať, ani čo
slovenskej republike, zaumienil si, že on by mali elektrinu v údoch. Jediná pomoc
sám sa bude venovať o to viac svojej mi- je nahradiť tieto tance nejakou inou sláv20
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nosťou, čo však v mnohých prípadoch
je dosť ťažko, lebo chýbajú prostriedky.
Na staniciach, kde je väčší počet pokrstených alebo aspoň katechumenov, môžeme si spraviť sviečkové procesie, ktoré
majú veľmi radi.“
V marci 1959 bol preložený do Adeemwa, kde počas svojho pôsobenia dokončil stavbu štyroch kostolov, 14-tich
škôl, faru, nemocnicu a ubytovanie pre
nemocničný personál. Taktiež napomohol, predovšetkým za pomoci dobrodincov, k tomu, aby bola vybudovaná cesta
dlhá takmer 14 míľ.
Do obdobia jeho prítomnosti na africkom kontinente patria veselé i menej
veselé zážitky. Jedným z takýchto bolo
topenie sa v riekach. Prvýkrát sa začal
topiť pri kúpaní, už v roku 1950. Druhýkrát, keď sa mu začal potápať motorový
čln, na ktorom prevážal piesok. Tretíkrát
sa topil, keď sa snažil preplávať na člne
okolo vodopádov a prevrátil sa. Taktiež
ho niekoľkokrát poštípal jedovatý had.
Najhoršie s ním bolo v roku 1956. Liečiť sa musel takmer tri týždne, kým bol
schopný postaviť sa na nohy a pracovať.
Páter Krajčík pôsobil aj ako socius
novicov, teda akýsi pomocník magistra
novicov v 60-tych rokoch (Misijný dom
sv. Jozefa v Adoagiri – Nsawam), neskôr
i ako rektor formačného domu, v ktorom prebiehal noviciát (Misijný dom
sv. Jozefa v Adoagiri – Nsawam). Počas
svojho pôsobenia v Nsawam opäť pokračoval v staviteľskom diele. Nakoľko
v tomto misijnom dome pôsobilo viacero bratov, postavil im dielne – obuvnícku, krajčírsku, zámočnícku, stolársku, taktiež sa v čase jeho prítomnosti
na tomto mieste vystavali chlievy pre
ošípané a chovná stanica pre hydinu.
Jednou z vymožeností bolo i zavedenie
vodovodu, odpadu, elektriny a zriadenie práčovne. V závere svojho pobytu sa
mu podarilo na dvojpodlažnú budovu
pristaviť i tretie podlažie, čím pripravil ďalších 28 malých izieb. Súčasťou
tohto poschodia bola i aula a sociálne
zariadenia.
Nakoľko sa stal známy tým, že sa vie
veľmi dobre orientovať na stavbe a má
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• Fotografia zo štúdií v roku 1945
• Páter Krajčík na návšteve Československa
u Misijných sestier
• Dekrét o kňazskej vysviacke pátra Krajčíka

veľmi dobré praktické myslenie, zavolali ho do Accry, kde sa práve opravovala katedrála. Nanešťastie práve pri tejto
oprave utrpel úraz, keď padol zo strechy
kostola. Zlomil si chrbticu. Šesť týždňov
nehybne ležal na posteli, potom mal ďalších sedem týždňov všetko zafixované
v sadre a mohol sa pohybovať len veľmi
pomaly. Potom odišiel do Viedne, aby sa
za pomoci európskych lekárov dal zdravotne do poriadku. Po piatich týždňoch
liečby a niekoľkých mesiacoch rekonvalescencie sa rozhodol vrátiť do Ghany.
Jeho ďalším pôsobiskom bola opäť misijná oblasť Kwahu – Adeemmra. Okrem
opráv sa zameral na stavbu ďalších objektov – predovšetkým studní a nádrží
(zásobární) na vodu.
Nemalou ťažkosťou na misiách pre
neho bola doprava. V čase, kedy sa
zdržiaval v okolí riek, využíval predovšetkým lode a člny. Ak sa zdržiaval vo
vnútrozemí, využíval na dopravu pre-

dovšetkým autá. Nie vždy sa mu podarilo zabezpečiť opravu áut. Nie vždy
automobil, ktorý si zabezpečil, dokázal
prežiť v ťažkých afrických podmienkach. Niekoľkokrát sa pokúšal zadovážiť si nový automobil cez spolubratov
z Nemecka a Ríma, ktorí mali kontakty
na výrobcov či predajcov. Vďaka nim si
zabezpečil auto za lepšiu cenu či v lepšej
výbave. Neraz sa však stalo, že bolo potrebné naň čakať i viac ako rok.
Každý misionár môže po niekoľkých rokoch svojho pôsobenia v misiách odísť na dlhšiu dovolenku. V začiatkoch mohli misionári v Afrike odísť
na dovolenku po šiestich rokoch na šesť
mesiacov. Neskôr sa to zmenilo – po
troch rokoch na tri mesiace. Nakoľko
nebolo možné v päťdesiatych a potom
ani v šesťdesiatych rokoch len tak ľahko cestovať do Československa, páter
Rudolf v rámci svojej dovolenky cestoval za príbuznými do Spojených štátov

amerických (Ohio, Cleveland) a taktiež
do Západného Nemecka či na návštevu
do Rakúska.
Celkovo pracoval a pôsobil páter
Krajčík na šiestich rôznych misijných
staniciach v Ghane. Prevažne na juhu
krajiny. Pôsobil v okolí veľkých riek
a morí, ale aj vo vnútrozemí a v pralese.
Od roku 1983 prešiel z pastorácie viac
k stavebným prácam. Mal na starosti budovanie kostolov, fár, farských budov či
rôznych zariadení, ktoré slúžili na pastoračné a zdravotné aktivity.
V roku 1993 odišiel na preliečenie
a dovolenku do Nemecka. Odtiaľ sa však
už do Ghany nevrátil. Definitívne prišiel
na Slovensko v máji 1994. Najskôr do
Nitry a potom bol poslaný do Misijného domu sv. Jozefa v Snine.
Okrem toho, že v Snine a okolí vypomáhal a robil misijnú animáciu, venoval sa ako laik – amatér astronómii.
Zostrojil niekoľko ďalekohľadov, s ktorými vykonával amatérske pozorovania
nočnej oblohy.
Po úraze, ktorý utrpel, sa vrátil do
Misijného domu v Nitre, kde 26. októbra 2000 odišiel k Pánovi na večnosť.
Pohrebné obrady sa konali v Nitre na
Kalvárii 30. októbra a po nich bolo jeho
telo uložené na odpočinok na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre na Cabajskej ceste.
V jednom rozhovore pre Katolícke
noviny uviedol ako odpoveď na otázku,
aký má najkrajší a najsmutnejší zážitok:
„Neprišiel som sem na zbieranie zážitkov. Dokončím jednu robotu a idem
do druhej. Často zabudnem aj na to, že
mám narodeniny alebo meniny.“ I takáto bola práca a služba misionára, ktorý
hľadal Božiu vôľu a všetko ostatné malo
až druhé miesto v jeho živote. Dnes na
neho chceme spomínať práve ako na velikána afrických misií, ktorý slúžil Bohu
modlitbou, srdcom i svojimi mocnými
rukami. •
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Traja noví diakoni
u verbistov
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Prvý stupeň kňazstva – posvätný
rád diakonátu – prijali
13. októbra 2018 traja bohoslovci
verbisti: Juraj Begany, Matej Reiner
a Donie Sequeira. Ich svätiteľom
bol olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner.

22
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lávnosť sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke, ktorý je spojený s misijným domom, kde seminaristi SVD bývajú. Na
diakonskú vysviacku prišlo množstvo
veriacich z rôznych kútov Slovenska,
Donie Sequeira mal hostí aj z Indie,
ktorí žijú na Slovensku alebo v európskych krajinách. Prítomných kňazov
a veriacich privítal v úvode svätej omše
rektor Misijného domu Arnolda Janssena P. Johny Ambattu SVD. Na slávnosti bol prítomný provinciál verbistov
P. Pavol Kruták SVD a mnoho ďalších
kňazov a iných hostí.
Mons. Jan Graubner povzbudil vo
svojej kázni diakonov ku službe, ktorú budú ako diakoni vykonávať. Budú
krstiť, hlásať Božie slovo prostredníctvom homílií pri sv. omšiach, ďalej
sobášiť, pochovávať... K tomuto všetkému je potrebná živá viera, kvalitné
charakterové vlastnosti a láska k Bohu,
aby ich služba spájala ľudí s Bohom
a privádzala ich bližšie k nemu.

NOVEMBER 2018

Po homílii kandidáti v dialógu s otcom arcibiskupom vyjadrili svoj úmysel, že chcú prijať službu diakonátu
a po jednom prichádzali k nemu, svoje
zopnuté ruky vložili do jeho rúk a sľúbili poslušnosť svojmu ordinárovi.
Nasledovala modlitba Litánií ku všetkým svätým, počas ktorých kandidáti
diakonátu ležali tvárou k zemi. Potom
nasledoval sviatostný úkon diakonskej
vysviacky, kde otec arcibiskup kandidátom položil ruky na hlavu a modlil
sa konsekračnú modlitbu. Novovysväteným diakonom vložil do rúk evanjeliár, pričom každého oslovil menom
a prihovoril sa mu: „Prijmi evanjelium Kristovo. Stal si sa jeho hlásateľom. Dbaj, aby si to, čo čítaš, veril, čo
veríš, učil a čo učíš, aj uskutočňoval.“
Noví diakoni potom posluhovali arcibiskupovi na svätej omši pri bohoslužbe obety.
Ďakujeme Bohu za dar povolania
nových diakonov a sprevádzajme ich
svojou modlitbou! •

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

Moje srdce zvíťazí
Mirjana Soldo
Autorka v knihe Moje srdce
zvíťazí vás svojím osobným
rozprávaním vtiahne do silného príbehu o Medžugorí.
Povedie vás na vrchol zjavení, ale aj do najvnútornejších
skúseností s našou najsvätejšou matkou Máriou.

Svätí bojovníci
proti satanovi
Paul Thigpen
Cieľom knihy je vyrozprávať
príbehy svätých, ktorí obstáli v útokoch proti diablovi.
Ich zbraňami boli modlitba,
pôst, Eucharistia, sviatosti,
Sväté písmo či iná duchovná
výzbroj.

Pohľad na očistec
Meditácia o tajomstve očistca vo svetle učenia Cirkvi je
zdrojom veľkého duchovného obohatenia kresťana.
Vedie ho k tomu túžba vidieť
Boha. Snaží sa byť lepším
človekom, mať čisté srdce
a povzbudzuje sa k modlitbe za duše v očistci.

Boh nám daroval Vianoce
Lisa Tawn Bergren
Malé medvieďa sa s rodinou
pripravuje na oslavu najkrajšieho sviatku roka. Vtedy malý
medvedík začína byť zvedavý... „Kto vymyslel Vianoce?“
Odpovede mamy medvedice
vedú len k ďalším otázkam:
„Je Boh dôležitejší ako Santa?“

368 strán, cena: 11,90 EUR

228 strán, cena: 7,90 EUR

198 strán, cena: 5,00 EUR

36 strán, cena: 6,90 EUR

Sväté písmo – Jeruzalemská Biblia (stredný formát)
V skromnom zozname slovenských katolíckych prekladov Biblie má preklad Antona Boteka výnimočné miesto.
Autor na ňom pracoval s cieľom priblížiť biblické texty
moderným jazykom.

Tri tajomstvá smrti
Pátra Pia
Stefano Campanella
V roku 2018 uplynulo sto rokov od stigmatizácie svätého
Pátra Pia a päťdesiat rokov
od jeho smrti. Pri tejto príležitosti vydal autor, taliansky znalec života a spirituality
svätca, novú knihu.

Anka Kolesárová –
Obeť svätej čistoty
Ivanka Paúrová
Jej jednoduchosť, čistý pohľad na život, nevinnosť jej
srdca sú hodné nasledovania
ľuďmi každého veku a postavenia. Anka je duša, ktorá vám bude vždy nablízku.

Maľovanka –
Svätý Mikuláš
Lúč
Maľovanka s textom

2598 strán, cena: 30,00 EUR

16 strán, cena: 1,00 EUR

88 strán, cena: 1,90 EUR

164 strán, cena: 9,00 EUR

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

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
Podpis:			Tel.:
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mail:

UPeCe BRATISL AVA

Panamský večer
v UPeCe Bratislava
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Svetové dni mládeže sú najväčším celosvetovým stretnutím
mladých veriacich so Svätým Otcom. Do Panamy ich pozval pred
dvomi rokmi pápež František. Urobil tak na záver SDM v Krakove.
Svetové dni mládeže sa konajú každé dva až tri roky vždy v inej
svetovej metropole. Mladí Slováci sa do Panamy oficiálne začali
pripravovať na letnom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove.
Do Univerzitného pastoračného centra v Bratislave prišiel SDM
priblížiť otec Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity
Konferencie biskupov Slovenska. Pre mladých slúžil sv. omšu
a po nej na tzv. „panamskom večeri“ rozprával o nastávajúcich
Svetových dňoch mládeže v Paname. Pri tejto príležitosti
odpovedal na niekoľko otázok.
Termín SDM v Paname je v januári.
Prečo je tomu tak?

V Paname sú len dve ročné obdobia:
obdobie dažďov, kedy veľa prší, a obdobie sucha, kedy menej prší. Obdobie sucha trvá len od januára do mája, takže
bolo jasné, že SDM v Paname nebudú

tentoraz v lete. Okrem toho závažným
dôvodom je, že práve v tom čase v januári majú školy v Paname a okolitých
krajinách prázdniny. Je to síce komplikácia pre nás Európanov, ale povedzme
si pravdu: my máme veľa príležitostí
stretnúť sa so Svätým Otcom aj ísť na
iné SDM, ale pre mladých v Paname
a v regióne toto môže byť jediná príležitosť. A to ma hlavne presvedčilo prijať ten január, pre nás náročný, ale pre
nich požehnaný.
Kvôli organizačným veciam ste v lete
navštívili Panamu. Ako prebiehajú prípravy?

V júni 2018 bolo v Paname zorganizované prípravné stretnutie pre dvoch
delegátov z každej krajiny. Ja som bol
jedným z dvoch zástupcov za Slovensko. Bol som prekvapený jednak z nadšenia a radosti, ktoré v krajine vládnu
z príprav na SDM, jednak z pomerne
vysokej úrovne organizácie stretnutia, ktorú som popravde nečakal v latinskoamerickej krajine. Zostáva už
len dúfať, že samotné SDM pripravia
24
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tak starostlivo, ako toto naše prípravné stretnutie.
Aké je zloženie obyvateľstva v Paname?

Obyvateľstvo je zaujímavé. Panamčania sú potomkovia troch skupín ľudí:
pôvodných Indiánov, španielskych dobyvateľov a afrických černochov, ktorí
sem boli dovezení v časoch otrokárstva.
Výzorovo sú teda veľmi rôznorodí, ale
na moje prekvapenie to vôbec nevadí.
Nenašiel som tu nijaké etnické či rasové
napätia, práve naopak, krásnu zhodu.
A je zaujímavé aj to, že kultúra Panamy
je zmesou prvkov všetkých týchto troch
kultúr: indiánskej, španielskej a africkej. Napriek tomu je to jedna kultúra,
panamská, a Panamčania sú na ňu patrične hrdí.
Na čo sa v Paname mladí môžu tešiť?

Tak predovšetkým na samotné SDM,
čo je udalosť jediná svojho druhu na
svete. Mladí zo všetkých kontinentov,
kultúr a národov, takí rôznorodí a pritom tak jasne spojení svojou vierou
v Ježiša Krista a zjednotení okolo pápe-

NAŠI DOBRODINCI

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

• Otec Ondrej Chrvala (v strede)
s mladými z UPeCe

ža, jeho námestníka. Ale v Paname
sa mladí môžu tešiť aj na charakteristiky tejto krajiny: bujarú tropickú prírodu, prudko sa rozvíjajúce
moderné veľkomesto, tesnú blízkosť Karibiku a zároveň Pacifiku
a samozrejme jedinečný Panamský
prieplav.
Mottom SDM v Paname je: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ V čom môže tento
citát a postoj Panny Márie pomôcť
mladému človeku dneška?

Mladí majú čoraz viac problém vykročiť na cestu svojho povolania:
počúvať Boha, povedať mu áno a vykročiť v dôvere v neho. Mnohokrát
prešľapujú aj roky na mieste bez odvahy urobiť radikálne životné voľby,
a tak sa stávajú večnými puberťákmi
odmietajúcimi dospieť, hoci roky
utekajú. Mária je silným príkladom

mladého dievčaťa, ktoré povedalo
Bohu svoje áno, nasledovalo ho celým srdcom, a týmto svojím postojom zmenilo svet.
Koľko ľudí zo Slovenska sa chystá
na tieto dni?

V čase tohto rozhovoru máme prihlásených takmer 180 mladých,
o mnohých ďalších však viem, že
chcú ísť, hoci ich ešte neevidujeme
v registrácii. Takže čakáme, kedy
a o koľko tento počet narastie.
Čo by ste odporúčali vziať si do výbavy mladým, ktorí cestujú na SDM
do Panamy?

Je dobré mať pár praktických vecí,
hoci sa dá ísť aj bez nich: odporúčané očkovania, redukcie na elektrické zásuvky (sú tam rovnaké ako
v USA), praktické veci do poľných
podmienok ako fľašu či pokrývku
hlavy. No nadovšetko to chce otvorené srdce. SDM sú miestom, kde sa
Boh dotýka životov mladých a mení
ich. Len musíme byť ochotní nechať
sa ním zmeniť. •
NOVEMBER 2018

A. Rapčanová z Vidinej 50,- EUR • A. Kamenská
z Vidinej 50,- EUR • A. Segečová z Vidinej 40,EUR • Členovia ruženca z Vidinej 200,- EUR • E.
Drugdová z Vidinej 50,- EUR • E. Hašková z Vidinej
50,- EUR • Bohuznáma z Rišňoviec 100,- EUR •
Bohuznáma z Hrnčiaroviec 10,- EUR • Bohuznáma
z Meleku 5,- EUR • Bohuznáma z Lukáčoviec 5,EUR • Kolektív lásky Liptovská Teplička 275,- EUR
• Bohuznáma z Červeníka 50,- EUR • Spol. sv.
ruženca Žilina 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N
20,- EUR • Odberatelia časopisu Hlasov Teplička
nad Hornádom 25,- EUR • M. Krhútová z Topoľčian
30,- EUR • Odberatelia Posla z Obýc 80,- EUR •
S. Švecová z Kmeťova 100,- EUR • Bohuznáma
z Rakovej 40,- EUR • Bohuznáma z Nitry 20,- EUR
• Ružencový spolok z Dolných Krškan 130,- EUR
• Dobrodinci z farnosti Varov –Šúr a Šúrovce
52,50 EUR • Čitatelia Hlasov z Meleku 250,- EUR
• Čitatelia Hlasov z Horného Vadičova 50,- EUR
• Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Misijní priatelia z Dubodiela a Trenčianskych Mitíc
580,- EUR • Odberatelia Hlasov pri kostole Sv.
Heleny Trnava 190,- EUR • Ružencové spoločenstvo
Vysoká nad Kysucou 50,- EUR • Odberatelia Hlasov
Žabokreky n.N 20,- EUR • Ružencové spoločenstvo
z Radole 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Ruskovce
100,- EUR • Bohuznáma rodina Lukáčovce 66,- EUR
• Čitatelia Hlasov a Posla Veľké Zálužie 60,- EUR •
Ružencové spoločenstvo – Nitra Zobor, farnosť sv.
Urbana 100,- EUR • G. Čuboňová – Nitra 42,- EUR
• rodina Dušičková – Valaská Belá 100,- EUR •
Bohuznámy – Valaská Belá 150,- EUR • Bohuznámy
– Valaská Belá 50,- EUR • Bohuznámy – Valaská
Belá 20,- EUR • Bohuznámy – Valaská Belá 50,- •

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

Predplatné na rok 2019 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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Modlitba ku Všetkým svätým
S obdivom obraciam dnes svoje oči k vám, slávne zástupy vyvolených, a teším sa z blaženosti, ktorú
požívate. I vy ste kedysi bývali na tejto zemi, i vy ste boli vystavení pokušeniam, ktorým tak často podlieham,
i vy ste boli uprostred tohto sveta, ktorý ma tak často sklamal. Lenže vy ste hrdinsky bojovali a vo všetkom
hľadali zaľúbenie u Boha a túžili ste len po službe Bohu a po záchrane svojej duše. Týmto ste sa stali
hodnými prijať korunu večnej slávy. Udeľte mi, blahoslavení bratia a sestry, zo svojej trpezlivosti, tichosti
a zo všetkých čností, vďaka ktorým ste sa stali ozdobou neba. Zmilujte sa nad mojou biedou a chudobou!
Pomáhajte mi, aby som premohol(a) svet, ako ste ho vy premohli, aby som raz bol(a) prijatý(á) medzi vás.
Amen.

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

