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P

rvý deň septembra sa v mnohých európskych štátoch začína školský rok. U nás
doma však oslavujeme štátny sviatok
Dňa ústavy, t. j. dokumentu, ktorý má
vyjadrovať základný zákon a osnovu, na ktorej
chce stáť naše spoločenstvo. V súlade s ním sa
majú formovať všetky ostatné zákony. Preto je
veľmi dôležité, aby práve tu boli zakotvené všetky princípy, podľa ktorých bude Slovensko nielen zachované, no bude i rásť a hlavne sa duchovne rozvíjať.
Mnohé stáročia žili národy vo svete v rámci
iných štátotvorných celkov, kde nehrali osobitnú
úlohu národnostné menšiny či väčšiny, ale skôr
politické ciele. Rozvoj národného cítenia a uvedomelosti, kde nemalú úlohu zohrali kresťanské
cirkvi, pomohol vytvoriť viac-menej konkrétnu
tvár národnostných štátov, kde si našli miesto rôzne etniká s bohatstvom svojej kultúry.
Práve toto bohatstvo malo byť základom pre
vzájomnú inšpiráciu, hoci hriech ich vrhol na
stranu pýchy a závisti, ba nenávisti, ktorá vyvolala
dve svetové vojny a kopec iných konfliktov. Naša
stredná Európa bola a je nádherným príkladom
rôznorodosti a preniknutia kultúr, ktoré tu existovali spolu od stredoveku. Možno si to ani neuvedomujeme, no akýmsi predobrazom dnešnej
Európskej únie bola Habsburgská monarchia
s početnými národmi. Koľko by nebolo vonkajších pohnútok putovať v rámci tohto megaštátu,
každý majster či celé rodiny, ktoré sa sťahovali na
Dolnú zem, si zachovali svoje tradície i reč, pričom vniesli nemalý vklad v miestny kolorit, do
ktorého prišli.
Hoci ľudia putovali za prácou alebo za lepším
životom, nikdy nezabúdali na jedno – na Boha. Šli
s vierou a dôverou, že sa vrátia, alebo na novom
mieste neostanú sami. A tak aj ostalo. Pre mnohých práve viera zostala silou, ktorá im zachovala
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i národnostnú príslušnosť. Pekným príkladom sú
slovenskí katolíci i evanjelici v Rumunsku a Srbsku (vo Vojvodine).
Jedným z osnovných znakov kresťanstva je, že
nerobí rozdiely medzi mužom a ženou, kresťanom, židom a pohanom, Slovákom, Maďarom
a Čechom. Všetci sme bratia v Ježišovi Kristovi.
Nacionalizmus, ako radikálne vydelenie jednej
skupiny, nie je v kresťanstve opodstatnené, práve
naopak, ide o narušenie Božieho zákona v pláne
pýchy a s ňou spojeným opovrhnutím i nenávisťou. Nie je vôbec ľahké nájsť rovnováhu medzi
láskou k svojmu národu, úctou k druhým ľuďom
a kresťanským pozvaním k bratstvu so všetkými. Toľko ráz sme na vlastnej histórii skúšali tú
i druhú krajnosť. Boli sme katolíckym štátom, kde
sme sa zaplietli, hoci aj z núdze, do fašizmu. Boli
sme socialistami, ktorí sa aj tak nenaučili vážiť si
druhých. Boli sme demokratmi, ktorí nevedeli,
čo si vybrať. Demokratmi zostávame, no stojíme
pred otázkou, čo chceme priniesť a čo očakávame
od nového sveta, ktorý sa nám mení na očiach.
Socializmus, hoci má oporu v kresťanskom
bratstve, bez Boha nepozná hranice. Nevidí rovnosť, ku ktorej sú všetci Stvoriteľom povolaní, ale
bezbrehosť, kde more rozmýva základné predstavy o človeku.
Oslavujúc v polovici mesiaca hlavnú patrónku
nášho národa – Sedembolestnú Pannu Máriu, sme
znova pozvaní porozmýšľať i nájsť cesty, ktorými
kresťanstvo prenikne spoločnosť a dá mu nádej na
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krásu v mnohých tvárach a jednote sŕdc. Táto jednota vôbec
nie je lahodnou od samého začiatku. Rovnako ako Máriino
srdce je prebodávané nepochopením, krivdami, nenávisťou
i opovrhnutím. No nakoniec ho napĺňa radosť, ktorej sa v nádeji dočkala. Byť otvoreným kresťanom je bolestné od samého začiatku tým, že si navzájom nedôverujeme. Nie je dnes
v móde hľadať strednú cestu, preto sú kresťania pokladaní
za farizejov alebo slabochov. No my sme nárazníkom – ani
tvrdým, aby sme nikoho nezabili, ani mäkkým, aby sme sa
sami nezničili. Sme zmierovateľmi rozhorčených sŕdc, ktoré
v emocionálnej eufórii vyvolanej často neochotou počúvať,
sklamaním z nezáujmu o nich, vrhajú sa k radikálnym riešeniam pravého či ľavého spektra. A pritom VIRTUS IN MEDIA – čnosť, ba i pravda, je v strede, možno trochu vyššie,
než sa ju snažíme medzi sebou nájsť. Pravda ostáva v Bohu,
ktorý je centrom sveta a ľudskej spoločnosti aj vtedy, keď si
myslím, že sme ho odtiaľ vyhnali.
Prečo práve Slováci by nemohli byť spojivom triezvej viery
a praktického rozumu na ceste k spravodlivej a milosrdnej
Európe? Myslím, že historické lekcie nás mnohému naučili
– i seba nájsť, i vieru zachovať, i vieru niesť. Ak náš hlavný
zákon spomína Boha, spoločne by sme vieru v neho mali
dosvedčiť pred spoločnosťou, ktorá naň zabudla. Nie my
budeme spasitelia, ale Boh, ktorý nám nie zbytočne poslal
skúsenosti, z ktorých môžeme teraz čerpať. My sa môžeme
učiť poriadku, úcte, spravodlivosti a niesť nádej, dôveru či
iné čnosti, ktoré zachovajú ľudské výdobytky.
Želám vám, aby ste boli stáli v Bohu, nebáli sa ľudí, milovali každého, koľko len by sa od nás nelíšil. Možno práve
tento vzťah zachová i náš národ i celý svet krásny, jednotný
i rozmanitý zároveň. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Zaiste mnohí prejavíme svoju úctu Sedembolestnej Panne
Márii, ktorej sviatok budeme onedlho sláviť. Slávnosť Sedembolestnej ponúka všetkým kresťanom možnosť pripomenúť si rozhodujúce chvíle dejín našej spásy a zvláštnym
spôsobom si uctiť bolestnú Matku po boku Syna pozdvihnutého na kríž.
Roku 1927 na žiadosť slovenských biskupov Svätá stolica
odobrila úctu k Sedembolestnej na Slovensku a pápež Pavol VI. v roku 1964 vyznačil šaštínsky chrám ako centrum
uctievania Sedembolestnej titulom Basilica minor. A hneď
v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku celého Slovenska.
Číslo sedem v biblickom zmysle je číslo plnosti. V súvislosti s Božou Matkou teda toto číslo vyjadruje množstvo
a veľkosť jej bolestí.
Pripomeňme si ich. 1. Simeonova predpoveď 2. Útek do
Egypta 3. Strata dvanásťročného Ježiša 4. Cesta na Golgotu
5.Ukrižovanie 6. Sňatie z kríža 7. Ježišov pohreb.
Panna Mária všetky bolesti znášala s hlbokou vierou a dôverou. Simeonovo proroctvo vskutku poznačilo jej život
a naplnilo sa. Meč bolesti preťal jej dušu zvlášť pri úteku do
Egypta, pri hľadaní malého Ježiša v chráme, pri nepochopení
jej Syna a nenávisti voči nemu. Jej utrpenie vrcholí v Ježišovom utrpení a smrti na Kalvárii. Toto utrpenie Panny Márie
spojené s utrpením svojho Syna sa pre mnohých kresťanov
stalo prameňom, z ktorého čerpali a čerpajú nádej a posilu
v nesení vlastných životných krížov.
Obraz Sedembolestnej bol našim predkom odpradávna
útechou a posilou v mnohých utrpeniach, ktoré museli prekonávať. Nie je teda náhoda, že sa dali pod jej ochranný plášť.
V ťažkých chvíľach im bolo najbližšie utiekať sa k Sedembolestnej, ktorá ako dobrotivá mať rozumela ich bôľu,
spolucítila s ich utrpením, ochraňovala, privinula k materinskému srdcu, ukázala kadiaľ ísť, čo robiť. Dávala zmysel
a nádej v utrpení, stála vždy pri nich a nikdy nesklamala.
Možno nás už nesužujú toľké choroby, vojny a neistota,
ale pamätajme na to, že Panna Mária Sedembolestná je nám
stále blízka i v čase núdze a utrpenia, ale i v čase blahobytu.
Sedembolestná Panna Mária, tebe slovenská spieva krajina, lebo ty si naozaj Mať dobrotivá, Patrónka ľútostivá, preto
prosíme, oroduj vždy za nás u svojho Syna.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
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▲ Spevák Sting sa stretol so Svätým Otcom
a navštívil Sixtínsku kaplnku
Gordon Matthew Sumner, skôr známy pod svojím
umeleckým menom Sting, sa vo Vatikáne stretol
s pápežom Františkom. Tento bývalý miništrant
a mnohonásobný laureát hudobnej ceny Grammy
sa s manželkou Trudie Styler zhovárali s pápežom
v rámci generálnej audiencie dňa 8. augusta na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.
Podľa informácií amerického portálu Crux, Sting
spolu s manželkou navštívili tiež Vatikánske múzeá
aj Sixtínsku kaplnku. Sting pre multimediálnu prezentáciu Sixtínskej kaplnky, ktorú si bude možné
pozrieť v Ríme od marca, nahral novú verziu stredovekého hymnu „Dies irae”. Sám vytvoril latinskú
verziu tejto piesne.
Sting je známy aj svojou angažovanosťou v oblasti
ekológie. Podporuje, okrem iného, aj hnutie odporcov veľkej vodnej nádrže v brazílskom Belo Monte
na rieke Xingu. Popredným odporcom tohto projektu bol roky aj rakúsky, aktuálne emeritný biskup
Erwin Kräutler. Tento dlhoročný biskup brazílskej
Amazonky pochválil Stinga za jeho angažovanie sa
a zdôraznil, že v úsiliach o zastavenie stavby priehrady sú práve hlasy osobností, akými sú Sting či
režisér James Cameron, veľkou podporou. •
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 3. septembra,
za horliteľov 4. septembra 2018.
Šéfredaktor

SPEKTRUM

◀ V Libanone inštalovali 16 metrov vysokú sochu sv. Šarbela
Sochu svätého Šarbela vysokú 16 metrov inštalovali na vrchu nad dedinou
Hammana v Libanone. Monument je viditeľný nielen z okolitých dedín,
ale aj z hlavného mesta Bejrút. Sochu sv. Šarbela osobne požehnal 22. júla
maronitský patriarcha, kardinál Béchara Boutros Rai. Vidno ju aj z hlavnej
diaľnice, ktorá spája Libanon s dopravnou tepnou smerujúcou do Saudskej
Arábie. Podobná socha sv. Šarbela, vysoká až 27 metrov, sa v Libanone vypína na vrchu Kesrouan.
Postavili ju v minulom roku. Sv. Šarbel (Charbel) Makhluf (1828-1898) bol
kňazom a rehoľníkom v libanonskom Ráde maronitov. Už počas svojho
života bol známy ako „divotvorca“, vykonal mnoho zázrakov a uzdravení,
ktoré pokračovali aj po jeho smrti. Za svätého ho vyhlásil pápež Pavol VI.
v roku 1977. •

▪ Nadácia ACN na Ninivskej
pláni obnoví aj celkom
zničené domy kresťanov
Po štyroch rokoch od útoku
tzv. Islamského štátu na Ninivskú planinu sa do mesta Karakoš vrátilo 25.650 kresťanov, čo
je 46 % z ich pôvodného počtu.
Návrat sa deje vďaka projektu obnovy, ktorý podporila pápežská nadácia Pomoc Cirkvi
v núdzi – ACN. V noci zo 6. na
7. augusta 2014 zaútočil ISIS na
Ninivskú planinu a prinútil 125
tisíc kresťanov k úteku.
Dnes možno skonštatovať, že na
planinu sa vrátilo 8815 kresťanských rodín, čo je 44,6 % z pôvodného počtu v roku 2014. Riaditeľ pobočky ACN-Taliansko
Alessandro Monteduro vysvetľuje: „Už skoro rok pracujeme na
tomto ambicióznom «Marshallovom programe».
Štedrosť našich dobrodincov
bola výnimočná a dovolila nám
znovu postaviť alebo zrekonštruovať 4 765 z 13 555 príbytkov zničených alebo poškodených ISIS-om, čiže 35,2 %
budov. •

▲ Francúzi sa rozhodli ísť na SDM
plachetnicami cez Atlantický oceán
Mladí Francúzi sa chystajú na SDM
2019 do Panamy plachetnicami cez
Atlantický oceán. Posádka 17 mladých
vyráža troma plachetnicami z Brestu
31. augusta s požehnaním miestneho biskupa. Takmer päťmesačné putovanie bude mať viacero zastávok,
na mori strávia mladí spolu 105 dní.
Bude to duchovné, ľudské a misijné
dobrodružstvo, uvádzajú mladí na
svojej internetovej stránke. Plaviť sa
budú najprv pri pobreží Francúzska,
Španielska a Portugalska, pričom sa
zastavia na púť v Santiagu de Compostela a vo Fatime. Z Európy sa potom odplavia na pobrežie Afriky do
Maroka, kde pôjdu po stopách svätého
Charlesa de Foucaulda, ďalej do Senegalu a na Kapverdské ostrovy, odkiaľ
ich čaká trojtýždňová plavba cez Atlantický oceán do Antíl a nakoniec do
Panamy, kde sa v januári 2019 uskutoční Svetové stretnutie mládeže. •

▲ Do Ríma prišlo približne
70 tisíc mladých Talianov
v príprave na synodu
Taliani vo veku od 16 do 30 rokov
putovali počas druhého augustového týždňa do Večného mesta. Celotaliansku púť mladých s názvom
„Sme tu“ zorganizovala Konferencia
biskupov Talianska ako prípravu na
októbrovú synodu o mladých. Pápež František prišiel medzi mladých
v sobotu 11. 8. večer do areálu Circo
Massimo v centre Ríma, na modlitbovú vigíliu. V nedeľu na Námestí sv.
Petra ich na záver púte rozoslal svedčiť o evanjeliu v prostredí, kde žijú.
Na poludňajšej modlitbe bolo podľa
oficiálnych odhadov až 90 tisíc ľudí.
Do púte sa zapojilo 195 talianskych
diecéz a spolu s mladými putovalo aj
120 biskupov. Pápež František okrem
meditatívneho príhovoru počas vigílie odpovedal aj na ich otázky, ktoré
si pre neho pripravili. •
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Rob to so srdcom
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: P. Martin Štefanec SVD

V

šetci asi poznáte scénu, kto- sú úplne inde. Často sa takto stretnete
rá sa rozličným spôsobom aj s jedincom. Máte ho v izbe, rozpráa v rozličných variáciách opa- vate sa s ním, no cítite, že on tam nie
kuje: Rodina je zhromaždená je. Mysľou a srdcom je preč. Stretnúť sa
doma, všetci pohromade. Zrazu niekto s takýmto človekom znamená stretnúť
zvoní. Matka sa pozrie von oknom cez sa s tieňom.
Rozprávate mu, avšak v skutočnoszáclonu. Vidí prichádzať príbuzných,
na ktorých práve nemá chuť. Vzdych- ti s ním vôbec nekomunikujete. Keď
ne si: „Ký čert sem týchto ľudí práve sa rozídete, vaše pocity sú zmiešané.
teraz nesie!“ Malé deti to počujú. Keď Pripadá vám to ako decembrové slnale otvorí, jej slová budú trocha iné: „Ó, ko: síce zasvieti, ale jeho žiara je taká
aká milá návšteva. Sám Pán Boh vás slabá, že sneh alebo ľad nedokáže ani
sem poslal. Akí sme šťastní, že k nám len načať (tobôž roztopiť).
prichádzate!“ Divadlo. Navonok
sú hostia prijatí. Vo vnútri ale nie.
Návšteva nebola prijatá srdcom.
Boh chce naše srdce,
Je jasné, že celý rozhovor bude aj
nie naše skutky.
podľa toho prebiehať.
Skutky prídu samé tam,

kde je srdce.
Srdcom niekde inde
Poznáte zo života veľa situácií,
ktoré sa odohrávajú len na rovine pú- Skutočná prítomnosť je úplne iná:
heho vonkajška. Napríklad nedeľná je v nej srdce
alebo sviatočná bohoslužba. Mal by Slová, ktoré sa tu hovoria, plynú zo srdto byť čas, kedy sa ľudia stretávajú so ca. Ak naše slová majú byť pravdivé,
Svätým svätých. Namiesto toho si tam musia nevyhnutne vychádzať zo srdale vykonávajú folklórny alebo nejaký ca. Ak prichádzajú len z úst, ich zvuk
iný spoločenský (ba dokonca politický) je obyčajne veľmi dutý. Hoci sú múdre
obrad. Spomeňte si na mnohé tie pará- a inteligentné, predsa nedokážu predy, ktoré sa hlavne po našich dedinách svedčiť alebo inšpirovať nikoho.
stále ešte poriadajú. (Alebo na niektoré
Vezmime si napríklad slová odpusteoficiálne štátne návštevy pri istých vr- nia. Ak nepochádzajú zo srdca, k čomu
cholných cirkevných obradoch.) Navo- sú dobré? Ani toho, ktorý nás urazil,
nok veľká sláva, no srdce účastníkov je ani nás samých neoslobodia. Alebo si
vezmime slová o pokoji. Ak nie sú hodosť často neprítomné.
Okrem bohoslužieb sú tu aj iné ob- vorené zo srdca, budú schopné priniesť
lasti, kde sa môže čosi podobné vyskyt- a nastoliť pokoj? Samozrejme, že nie.
núť. Dosť často to vidíte na mnohých Alebo slová privítania, napríklad z epistretnutiach ľudí, ktorí sú tam prí- zódky, ktorú som spomenul v úvode.
tomní len fyzicky, mysľou a srdcom Môžeš mi otvoriť dokorán dvere svojho
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bytu, ale ak mi zároveň neotvoríš aj dvere svojho srdca, budem sa cítiť dobre?
Budem tam ako nevítaný hosť. Iba slová a skutky, ktoré vychádzajú zo srdca,
budú schopné nastoľovať a šíriť dobro.
A prítomnosť bez srdca je ako ohnisko
alebo kozub bez ohňa.
Ježiš na tento jav poukazuje v Evanjeliu sv. Marka, ktoré čítame na 22.
nedeľu. Ľuďmi, ktorí stoja v centre javiska, sú farizeji. Na ich správaní bolo
vidno, že boli na míle ďaleko od toho,
o čom hovorili a čo robili. Ich skutky
boli perfektné, ale nikoho neoslovovali,
pretože tam chýbalo srdce. Ich skutky
boli prítomné, ale oni prítomní neboli.
Prečo to robili?
Existujú tri možné dôvody. Pouvažujme o nich a skúsme sa v nich hľadať
aj my sami. Farizej sa totiž nachádza
v každom jednom z nás.
Dôvod politický
(1) Prvým dôvodom môže byť dôvod
„politický“. Ich náboženstvo bolo ná-
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otroka. A tak nečudo, že človek takéhoto typu sa oslobodí od takéhoto Boha
hneď, akonáhle mu to je možné.

boženstvom „štátnym“, a tak teda robili to, čo sa od nich požadovalo, pretože
nielenže nechceli byť čiernymi ovcami, ale navyše chceli aj postupovať po
spoločenskom rebríčku. Preto robili
to, čo sa páčilo a čo sa počítalo. Neboli v opozícii. Boli konformní s vtedajším trendom.
Tento dôvod by som tak trocha –
hoci nie celkom – nazval aj dôvodom
hysterickým. Hysterik je človek, ktorý
nevidí prameň svojho šťastia v sebe,
ale mimo seba: v ľuďoch, ktorí ho obklopujú a na ktorých mu záleží. Snaží
sa preto vzbudzovať pozornosť. Hrá
divadlo. V tomto divadle sa snaží byť
v strede javiska. Pre hysterika aj ten najnepatrnejší skutok má charakter divadelného aktu. Keď napríklad požiada
o soľničku pri stole, robí to s pátosom
Shakespeareovho Hamleta. Chce, aby
si ho všímali, aby mu venovali pozornosť, aby ho chválili za to a aby ho za
to hodnotili, keď nie inak, tak aspoň
pasovaním na výnimočne nábožného
človeka. Hoci väčšina farizejov tohto

typu nebola a ani nie je chorobne hysterická, tieto črty tam sú.
Boha neprijali celkom
(2) Bol tu ale aj iný dôvod. A to, že Boha
neprijali celkom do svojho života. Ten
predchádzajúci dôvod bol asi dôvodom
pre tých, ktorí nemuseli nevyhnutne
počítať s Bohom. Ľudia tohto prvého
typu mohli byť – a verím, že vo väčšine prípadov aj boli – ateistami. Neverili v Boha, s Bohom vo svojom živote
nepočítali, a tak robili iba akty, ktoré sa
vyžadovali, alebo ktoré im samým slúžili. Boli to akty vyprázdnené od obsahu.
Tento druhý dôvod bol ale odlišný. Títo
v Boha verili, ale potrebovali si stále kupovať jeho priazeň a lásku. Pre nich bol
Boh ako moloch, ktorý potreboval stále novú obeť, a ktorý nikdy nemal dosť.
Pre nich bol Boh príšerou, ktorá im ich
život znepríjemňovala a bez ktorej by
sa boli najradšej zaobišli. Preto konali
skutky, kopili ich jeden na druhý a čakali koľko ešte. Takáto nábožnosť nie je
nábožnosťou šťastnou. Robí z človeka

Potreba dokazovať niečo sám sebe
(3) Je tu ale aj tretia skupina ľudí, a to sú
ľudia, ktorí potrebujú dokazovať niečo sami sebe. Ani nie tak ľuďom (ako
prvá skupina), ani nie iba Bohu (ako
druhá skupina), ale sami sebe. Nemajú
pevné sebavedomie, podceňujú sami
seba, neveria si, nenávidia sa. Ich doterajší životný štýl ich nenapĺňal, a preto
ho potrebujú zmeniť. Títo ľudia často
začnú duchovný život so skutkami odriekania, s obradmi a rituálmi a so skutkami lásky a darovania sa. Robia to však
násilne a neslobodne. Chcú si dokázať, že oni vedia darovať samých seba
a že sú schopní aj hrdinských skutkov
a obetí. Takýto život je znova životom
neslobodného „burlaka“ (Burlak = zo
známeho obrazu istého ruského maliara „Burlaky na Volge“. Sú to muži, ktorí
namáhavo ťahajú lanom na brehu rieky
obrovskú loď.). Často týchto ľudí vidíte
dokonca až na takých postoch, ako je
rehoľný život alebo kňazstvo. Je u nich
síce presvedčenie o správnosti a kráse
cesty, ale neprijatie tejto cesty slobodne
a v láske. Navonok sa nútia, ale ich vnútro je ďaleko. Je to život frašky a vnútorného nešťastia. Do tejto tretej skupiny
ľudí často patria podľa mojej osobnej
skúsenosti ľudia s ťažkým detstvom
a pochádzajúci z rozvrátených rodín
alebo konvertiti, ktorí majú za sebou
búrlivý a ťažko hriešny životný štýl, no
ich cesta ku konverzii sa kdesi zasekla.
Daj mu srdce
Aké je riešenie? Daj Mu srdce. Boh chce
naše srdce, nie naše skutky. Skutky prídu samé tam, kde je srdce. O tomto je
celé evanjelium. Treba si pretvárať svoje
srdce, jeho motívy, jeho smer, jeho túžby.
Mali sme nedávno sviatok sv. Augustína. Spomeňte si na jeho výrok: „Pre seba
si nás stvoril Bože a nespokojné je naše
srdce, pokým nespočinie v tebe.“
Pane, daj, aby celá moja spiritualita
bola spiritualitou srdca. •
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Udalosti
▶ Kňazská vysviacka a primície
verbistu Tomáša Baleju
15. júna prijal Tomáš Baleja SVD
kňazskú vysviacku v rodnej obci Terchová. Vysvätený bol v Kostole sv. Cyrila a Metoda.
Svätiteľom bol žilinský biskup
Mons. Tomáš Galis. Slávnosti sa zúčastnili rodáci i spolubratia z rehole
verbistov. Na druhý deň Tomáš slávil
prvýkrát ako kňaz sv. omšu práve vo
svojom rodisku – v Terchovej. Pozvaným kazateľom bol P. Igor Kráľ SVD.
Na slávnosti nechýbalo mnoho terchovských rodákov, kňazov, rehoľných
sestier, priateľov a známych.
Ako v závere slávnosti spomenul
Marián Zajac, za obdobie 30 rokov
je v Terchovej remíza: štyria diecézni kňazi a štyria rehoľní. Veríme, že
v tomto trende bude Terchová pokračovať. Ku slávnostnej atmosfére
prispeli aj viaceré spevácke zbory, ktoré hrali a spievali počas sv. omše, ale aj
pred kostolom po skončení sv. omše. •
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▶ Verbisti a P18
Viac ako 4500 mladých ľudí sa v dňoch
26. – 29. júla 2018 zúčastnilo na Národnom stretnutí mládeže v Prešove.
Boli sme svedkami mimoriadne silného spoločenstva „mladej Cirkvi“,
ktorú spájal Kristus. On je hlavným
cieľom týchto stretnutí a zjednotení
v modlitbe spolu s otcami biskupmi
a viac ako 100 kňazmi prosili mladí
nášho Pána o odvahu vydávať a prinášať radostné posolstvo evanjelia do
tohto sveta.
V tomto duchu znelo motto v poradí
už tretieho Národného stretnutia: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“
(Lk 1,30). A milosť Božia bola naozaj
s nami. Radosť, priateľstvo, svedectvo
viery, tvorivosť, služba a túžba poznávať Boha viac… A mnohými ďalšími
slovami by sa dala vyjadriť skúsenosť
z týchto dní.
Spolu s verbistami sa na Národné stretnutie vydali taktiež desiatky
mladých ľudí z našich farností, Misij-
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ných domov a našich priateľov z Misijných prázdnin. Vytvorili sme tak
silnú „misijnú“ skupinu, ktorá bola
viditeľná zvlášť na EXPE o povolaniach v sobotňajšom programe. Zladili sme sa totiž jednotnými tričkami
s logom našej spoločnosti ako aj patrónom propagačného stánku verbis-

UDALOSTI

tov na spomenutom EXPE. Predstavili
sme tak mladého mučeníka z misijnej
krajiny Mexiko sv. José Sáncheza del
Rio, ktorý je zároveň jedným z patrónov Svetových dní mládeže v Paname
(2019). Vyprosiť si dar odvahy u Pána
pri relikvii tohto svätca využili mladí,
ktorí prišli do nášho stánku.

No našich priateľov čakala taktiež skúška odvahy. P. Tomáš Gerboc SVD ponúkal na začiatok malú
delikatesu v podobe veľkých čiernych húseníc zo Zimbabwe, varených
alebo vyprážaných, podľa chute ☺.
Odvážni boli naozaj mnohí, aj keď
niektorí prehltli sústo len so zatvorenými očami. Mladí tak mohli najskôr
ochutnať niečo z misií. Avšak o živote
na misiách sa mohli dozvedieť oveľa
viac z osobných rozhovorov s našimi
misionármi: P. Stanislavom Orečným
z Filipín a P. Jurajom Cibulom z Talianska, ako aj z propagačných materiálov, ktoré sme im ponúkli. „Aké je
dobré a milé, keď bratia žijú pospolu,“ píše sa v Žalme 133. Túto skúsenosť v duchu verbistickej charizmy medzinárodných komunít mohli
zakúsiť taktiež naši mladí priatelia.
V stánku verbistov sa totiž venovali mladým naši seminaristi z Indie,
Vietnamu či Toga.
Samozrejme aj seminaristi a pátri
zo Slovenska na čele s naším P. provinciálom Pavlom Krutákom SVD,
ktorý sa taktiež zúčastnil na Národnom stretnutí mladých. Ďakujeme
Pánovi za túto nádhernú skúsenosť
a žehnáme mladým ako aj nám všetkým odvahu žiť životom radostnej
zvesti evanjelia. •

UDALOSTI
september 2018
1. september
P. Štefan Horváth SVD
– 15. výročie smrti (2003);
3. september
Sv. Gregor Veľký,
patrón Spoločnosti Božieho Slova;
5. september
Sv. Matka Terézia z Kalkaty
– zakladateľka kongregácie
Misionárok lásky;
8. september
Sviatok Narodenia Panny Márie,
výročie založenia Spoločnosti
Božieho Slova (r. 1875);
14. september
Sviatok Povýšenia Svätého kríža;
15. september
Slávnosť Sedembolestnej Panny
Márie, patrónky Slovenska – púť
v Šaštíne; patrónka slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova;
19., 21., 22. september
Jesenné kántrové dni; obsah modlitieb – poďakovanie za úrodu;
27. september
Sv. Vincent de Paul, patrón
Spoločnosti Božieho Slova;
narodeniny P. Pavla Krutáka,
provinciála Spoločnosti Božieho
Slova na Slovensku (1957);
P. Karol Benovic SVD – 5. výročie
smrti (2013);
29. september
Sviatok sv. Michala, Gabriela
a Rafaela, archanjelov, patrónov
Spoločnosti Božieho Slova.
◆◆◆

Úmysel apoštolátu modlitby
na mesiac september: Aby mladí
Afričania mali prístup ku vzdelávaniu a práci vo vlastnej krajine.
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Misie študentov
UPeCe Bratislava a verbistov
v Bodonoši (Rumunsko)
Text a foto: Študenti UPeCe Bratislava

Už po osemnástykrát sa študenti Univerzitného pastoračného
centra pod záštitou misionárov verbistov zúčastnili letných
misií v Rumunsku. Misijný tím, ktorý je jedným z dvadsiatich
piatich tímov v UPeCe, sa pripravuje na tieto misie počas celého
akademického roka. Príprava zahŕňa plánovanie stretiek pre
deti, mladých i dospelých a samotných misionárov.
Detské stretká
Veľmi nás potešilo, že na detské stretká chodilo veľa detí. Snažili sme sa im
každý deň priblížiť život mužov a žien
zo Sv. písma (napr. Mária Magdaléna, Ester, Peter, Dávid, Panna Mária
a pod.). Prostredníctvom scénok, hier
a modlitby sme sa snažili deti priviesť
bližšie k Bohu. Učili sme ich tomu, aby
sa navzájom prijímali, spolupracovali
a vedeli si prejaviť lásku. Hravým spôsobom sme im chceli odovzdať niečo
nové a hodnotné.
Stretká mladých
Veľmi povzbudzujúca bola pri stretkách s mladými ich otvorenosť a prijatie. Vládla tu príjemná a uvoľnená
atmosféra. Dokázali sme sa porozprávať o veciach, ktoré mladí dennodenne prežívajú a ktoré ich zaujímajú.
Snažili sme sa im priblížiť Boha a vzájomne sme si odovzdali kus zo seba.
Vidíme veľký potenciál v každom jednom z nich a vieme, že môžu byť svetlom pre druhých. Vraví sa, že radosť
rozdávaním rastie a títo mladí sú toho
dôkazom.

Michal: – Na tieto misie som prišiel za
účelom odovzdať to, ako prežívam svoj
vzťah s Ježišom. Avšak, bol som milo
prekvapený, ako Ježiš konal v ľudských
8
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srdciach a ako sa oslávil na ľuďoch a na
ich štedrosti k nám. Títo ľudia sú pre
mňa pravým vzorom a odrazom toho,
že Ježiš skutočne existuje a je v každom
z nás. Som veľmi šťastný, že som mohol
stráviť krásne 2 týždne s týmito deťmi,
mladými a dospelými tu v Bodonoši.
Ján: – Na týchto misiách mi Boh ukázal, ako napĺňa radosťou tých, ktorí sa
snažia priviesť druhých aspoň o krok
bližšie k Bohu.
Monika: – Veľmi sa mi páčilo, ako sa
Pán o nás stará. Videli sme to v každodenných maličkostiach. Jedno ráno
sme sa vybrali do obchodu kúpiť vajíčka, no žiaľ, nemali ich. Rozhodli sme sa,
že pôjdeme večer, no opäť ich nemali.
Cestou sme stretli tetu, ktorá na nás
zavolala, že má pre nás vajíčka. WAU!
Nasledujúci deň sme sa ako misionári rozprávali, žeby sme si radi odniesli
magnetku z Rumunska, ale v blízkosti našej dediny ich nikde nepredávali.
V ten deň prišlo na stretko dievčatko
s magnetkami pre každého jedného
z nás. WAU! Bolo to pre nás veľmi povzbudzujúce.
Veronika: – Pre mňa bol každý deň
darom a zážitkom. Bol dôkazom toho,
že Boh je naozaj dobrý, že koná a stará
sa. Bolo krásne vidieť Boha v detskom
úsmeve, slove, v otvorenosti a úprimnosti mladých, v pokore a prežívaní
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viery dospelých. Tieto misie ma presvedčili o tom, že naším povolaním
je láska.
Mária: – Na tieto misie som išla s túžbou priblížiť deťom, mladým a dospelým Božiu lásku, aby o Bohu nielen počúvali, ale Jeho lásku zažívali, napr. cez
naše správanie sa k nim, rozhovormi,
objatím, prijatím a aby sa každé dieťa
cítilo milované. Sme s nimi 2 týždne.
Málo času na to, aby si nás pamätali,
ale dosť na to, aby sme v nich zanechali správu, že ich Ježiš veľmi ľúbi a že nie
sú nikdy sami.
Anketa pre deti:
1. Čo sa ti páčilo na stretkách?

Denisko: – Všetko. Spoznali sme nových svätých, prišli k nám nové deti
a bolo nás veľmi veľa. Spoločne sme

MISIA BODONOŠ

s krásnym charakterom, ale to najdôležitejšie, s pokorným a milujúcim srdcom. Podľa mňa, to je to najúžasnejšie,
čo by sme my mladí potrebovali, aby
sme lepšie spoznávali Boha a čo najlepšie sa priblížili k Nemu.
Láďo: – Super aktivity.
Deniska: – Bola super partia, výborné
aktivity, hry a piesne.
Kamil: – Bola sranda, krásne sme sa
rozprávali o živote a láske k Bohu a hrali sme dobré hry.
Bianca: – Super skupina ľudí.
2. Čo si myslíte, prečo k vám chodíme
na misie?

Stanka: – Ja si myslím, že sem chodíte,
aby ste nám ukázali, aká láska k Bohu sa
v každom z nás skrýva, o ktorej sme my
sami ešte nevedeli. Ste úžasní ľudia, od
ktorých sa máme toho veľa naučiť a cením si vás a aj to, čo robíte. Vaša viera je
úžasná a dúfajme, že do budúcna budeme šliapať po vašich stopách.
Láďo: – Myslím si, že preto, lebo nás
máte radi.
Deniska: – Aby ste nás naučili nové
veci a aby sme sa spoločne zabavili.
Kamil: – Kvôli tomu, že nás chcete niečo naučiť a máte nás radi (dúfame).
Bianca: – Aby ste nás naučili nové veci
a aby sme sa zabavili.
• Nad obcou Bajaš, v časti nazývanej
„na chotári“, žije niekoľko Slovákov. Milo nás
prekvapili a pripravili nám občerstvenie
• Animátori z UPeCe Bratislava si jedného
dňa privstali a prežili východ slnka pri kríži
nad dedinou Čerpotok
• Deti z Bodonoša na výlete nad obcou Bajaš

trávili pekné dni a bola tu zábava. Naučili sme sa pekne správať k druhým.
Dianka: – Sme sa pekne hrali a naučili sme sa niečo nové o Bohu. Chodili
sme do kostola a prinášali sme obetné dary, ktoré sme si sami vyrobili na
stretkách. Naučili sme sa nové piesne,
ktoré sme potom spievali na stretkách
a na sv. omši.
Roxanka: – Naučili sme sa niečo nové
zo života svätých, nové hry a navzájom
si pomáhať a spolupracovať.

2. Čo ste si odniesli zo stretiek?

Denisko: – Zapamätali sme si to, že
máme byť vernými Pánu Bohu. Vieme, že Boh je vždy v našom srdci. Zapamätali sme si, že si máme vážiť veci
okolo nás.
Dianka: – Oboznámili sme sa s príbehom o Dávidovi, ako si ho Boh vyvolil,
spoznali sme život Ester a kráľa Xerxesa
a to, ako zachránila židovský ľud.
Roxanka: – Že sa Ježiško narodil v Betleheme. Vieme, že nemáme vziať Božie
meno nadarmo. Naučili sme sa, že nie
je zlato najdôležitejšie, ale viera a láska k Bohu.
Anketa mladí:
1. Čo sa vám páčilo na stretkách?

Stanka: – Na stretku sa mi toho páčilo
veľa. V prvom rade sú tam super ľudia

3. Čo vám dali tieto stretká?

Stanka: – Tieto stretká mi toho dali veľa,
počnúc od priateľstiev a dobrej nálady
až po väčšiu vieru a lásku k Bohu. Tieto
stretká nás lepšie oboznamujú s Bohom
a jeho tajomstvom. Dávajú nám silu, aby
sme si udržiavali našu vieru a nehanbili
sa za to, že sme kresťania.
Láďo: – Nové priateľstvá.
Deniska: – Kamarátstva, dali nám
možnosť spoznať nových ľudí, nové
hry a piesne. Dali nám možnosť porozprávať sa s kamarátmi a spoločne
sa zabaviť.
Kamil: – Nových kamarátov a kamarátky, skúsenosti a naučili sme sa nové hry.
Bianca: – Nové priateľstvá, piesne
a mnoho nových a príjemných hier.
•
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Misia je pre mňa
viac darom než obetou
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: P. Stanislav Orečný SVD

Páter Stanislav Orečný SVD prijal kňazskú vysviacku v roku 2015.
Misijné určenie dostal na Filipíny, kam krátko po vysviacke odcestoval.
V lete prišiel na svoju prvú dovolenku na Slovensko a s radosťou
sa s vami delíme o interview s ním, aby sme vám priblížili
jeho misijné pôsobenie na Filipínach.

Kde v súčasnosti na Filipínach pôsobíš?

Od júla 2016 pôsobím vo farnosti Veruela v provincii Agusan del Sur na
ostrove Mindanao. Najprv som bol
jedenásť mesiacov kaplánom, potom
som sa stal farárom.
V čom je tvoja misia výnimočná?

Myslím si, že výnimočné je už to, že
môžem byť na misiách, keďže každá
Božia misia je výnimočná. Ak by som
však mal výnimočnosť mojej misie
konkretizovať, povedal by som o tom
dve veci.
Prvou je výnimočná skúsenosť byť
pastierom vo farnosti Veruela (a vôbec
na Filipínach): Spolu s mojím kaplánom pátrom Herim SVD z Indonézie
sa staráme o veľkú komunitu veriacich,
zhruba 13 000 katolíkov začlenených
do 29 komunít. Máme teda 1 farský
kostol a 28 filiálok. Misia je teda veľká a náročná, lebo okrem sviatostnej
služby vo všetkých komunitách máme
na starosti tiež učiť a formovať skupiny miništrantov, lektorov, katechétov

P. Stanislav Orečný SVD (vpravo)
pri návšteve filiálok

a mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania. Príklad pre ilustráciu:
v celej farnosti máme teraz cez 200 miništrantov, 180 lektorov, 70 katechétov
a 70 rozdávateľov svätého prijímania.
Druhou výnimočnosťou je to, že tu
zažívam nádhernú spoluprácu s farníkmi, predovšetkým so skupinou laikov pri každom z 29 kostolov, ktorí sa
s veľkou horlivosťou a odhodlanosťou
podieľajú na živote farnosti. Každá
komunita či kostol má svoju pastoračnú a mládežnícku radu, ktoré plánujú
aktivity v komunite a pre komunitu.
Každý mesiac sa stretávam s radami
zo všetkých komunít a spoločne plánujeme, zhodnocujeme a pripravujeme program na rozvoj duchovného
i sociálneho života. Takto vo farnosti
cítiť misijného ducha a že povolanie
“byť misionárom tu a teraz” je radosťou i povinnosťou každého katolíka.
Splnili Filipíny tvoje očakávania?

Nadmieru. :) Ako všade a vo všetkom,
začiatky bývajú iste náročné.
SEPTEMBER 2018
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ROZHOVOR

No zažívanie a vnímanie toho, že Boh je
so mnou a že žehná túto Svoju misiu, mi
vždy dodáva silu a inšpiráciu. Božia misia na Filipínach ma uisťuje v tom, že misie sú pre mňa viac darom ako obetou.
Filipíny sú jednou z mála ázijských krajín, kde je majorita katolíckych veriacich. Čo by si podal o viere Filipíncov?

Filipínci sú veľmi živí a radostní, a keď
sa cítia niekde dobre, sú aj veľmi otvorení a spontánni. To sa odzrkadľuje aj
v ich viere a jej prežívaní. Radi spievajú, modlia sa, oslavujú a ďakujú za Božie požehnanie. Na fiestu (naše hody či
odpusty) sa ľudia pripravujú modlitbou novén – teda sa pripravujú 9 dní;
na oslavu narodenín pozývajú kňaza,
aby požehnal oslávenca. Nádhernou
tradíciou Filipíncov je prosba o požehnanie – napr. deti si od rodičov denne
pýtajú požehanie, a to i keď sú už dospelé; keď stretnú kňaza – na ulici či
v obchodnom dome, hneď si pýtajú
požehnanie. Toto požehnanie sa dáva
tak, že deti chytia ruku rodiča, starého
rodiča či kňaza a priložia si ju k čelu so
slovami: “Požehnaj ma.”
V čom ich obdivuješ?

Môj obdiv majú v mnohom. No najviac
obdivujem ich štedrosť a ochotu sa de-

liť. I keď mnohí žijú vo veľkej chudobe,
predsa sa vedia vždy deliť a navzájom si
pomáhať. A to nielen s ryžou a banánmi, ale aj so vzdelaním. Ľudia si navzájom pomáhajú, aby ich deti mohli študovať, pretože sa platí od škôlky až po
vysokú. A tak mnohé farnosti a rehole,
učitelia a podnikatelia i mnohí politici
platia sociálne slabším školné a internát. I moja farnosť pomáha 5 študentom z chudobných rodín, aby vyštudovali a mohli pomôcť ďalším.
Ako pracuje SVD na Filipínach? Čomu
všetkému sa verbisti venujú?

My verbisti sme na Filipínach najväčšou mužskou rehoľou. Je nás okolo 450.
Preto sme aj podelení do 3 provincií,
pretože by to bolo veľmi náročné koordinovať misiu toľkých spolubratov. Ja
i páter Peter Fillo SVD sme členmi Južnej provincie. V našej provincii máme
130 verbistov. Prvým a najväčším apoštolátom našej provincie je vzdelávanie,
ktoré uskutočňujeme predovšetkým cez
2 veľké univerzity: Univerzita sv. Karola a Univerzita Svätého Mena – ktoré sú
na Filipínach známe ako veľmi kvalitné
univerzity. Páter Peter Fillo je kaplánom
na Univerzite sv. Karola, slúži s veľkým
nasadením a študenti i učitelia ho majú
veľmi radi. Druhým najväčším apoštolátom našej provincie je farská pastorácia, ktorá pokrýva 15 farností.
Ďalej ešte spravujeme 2 veľké nemocnice a 1 rádio. Posledným, ale veľmi dôležitým apoštolátom, je sociálny
apoštolát, kde spolubratia pomáhajú
deťom z ulice a rodinám žijúcim na
smetiskách, bojujú proti obchodovaniu
s ľuďmi a nútenej prostitúcii.
Aká je tvoja vízia? Na čo kladieš dôraz
vo svojej pastorácii?

Vízia misionára je vždy jasná: ohlasovať radostnú zvesť evanjelia, aby všetci
spoznali a prijali Svätého Trojjediného
Boha, ktorý Jediný dáva plný zmysel
ľudskému životu. A tak v mojej pastorácii ako duchovný pastier farnosti kladiem dôraz na to, aby ľudia mne zverení
prichádzali bližšie k Bohu, aby rozumeli
12
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svojej viere a aby sa o svoju vieru delili
a svedčili o nej. V prvom rade to robím
cez sviatostnú službu, potom cez prednášky a duchovné obnovy, návštevy rodín a apoštolát mladých.
Ako dovolenkuješ?

Je to po troch rokoch moja prvá dovolenka, takže sa veľmi teším a užívam si
čas s rodinou, spolubratmi, priateľmi
a rodákmi.

ROZHOVOR

• Návšteva vzdialenejších osád a filiálok
znamená popasovanie sa s nepriaznivým
počasím a blatom
• Veriaci vítajú misionára a vážia si jeho
príchod medzi nich
• Páter Stanislav vyučuje v miestnej škole

Aké máš plány po príchode
z dovolenky?

Dobrá otázka. :) Po návrate na Filipíny
budem pokračovať ešte nejaký čas vo

farnosti. Potom by som mal ísť učiť na
jednu z našich univerzít a neskôr pokračovať v štúdiách teológie.
Čo odkážeš našim čitateľom
a priateľom misií?

V prvom rade vám chcem všetkých
poďakovať za vaše veľké srdcia, ktoré
sú naplnené láskou k Bohu a všetkým
ľuďom – ďakujem, že nás misionárov
podporujete duchovne i materiálne

a že ste takto našimi misijnými spolupracovníkmi.
A zároveň vás chcem poprosiť, aby
sme sa ešte viac spolu zjednotili v modlitbe za misie, misionárov a nové misionárske povolania. Ako prejav vďačnosti budem dňa 10. októbra 2018 za
mojich dobrodincov i za vás všetkých
a vaše rodiny slúžiť sv. omšu. Boh vás
žehnaj. •
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Chlieb náš
každodenný
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

Každý deň riešime, čo budeme jesť a čo budeme piť.
Jedlo a nápoj je rozhodujúci pre náš život. Bábätko
plačom, malé dieťa slovom, dospelý aj krikom, prosia
a žiadajú o jedlo a nápoj, keď pocítia hlad.

K

to je hladný, zrazu sa
mení na iného človeka,
pochopil, že podmienkou života je jedlo. A ak
si nedá pozor, jedlo sa mu stane
životne dôležitým bodom a okolo tohto pevného bodu sa začne
otáčať a urobí aj nemožné, aby
si naplnil bruško a znova pocítil
úžasný pocit sýtosti a vnútorného upokojenia... Ach, ako sú len
niektoré jedlá úžasné, výborné,
nepredstaviteľne chutné!
Žijeme v dobe obéznych ľudí,
médiá sú preplnené informáciami, aké jedlo a aký nápoj si máme
dopriať a aký si nesmieme dovoliť, lebo nám môže uškodiť. Informácie o jedlách a nápojoch
sú síce uveriteľné a v podstate
aj správne vysvetlené, lenže potom narazíme na mnohé zaručené odporúčania a začíname
tušiť, že články a videá sa opakujú stále dookola. Iste, sú výnimky a keď ich nájdeme, akoby sme
našli pravé svetlo a život je krajší.
Jedlo a nápoj ešte lepšie chutia
a pripravujeme ich s vnútornou
istotou, lebo vyslovene nám pomáhajú žiť.
Žijú však medzi nami aj ľudia,
ktorí sa postia a nejedia mnoho-

14
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Kresťania
skrze Pána
Ježiša spoznávajú
a prijímajú
s vierou,
že pre život
je potrebný
chlieb a ešte
viac Božie
slovo, lebo
BOH je darca života:
tak pozemského, ako
aj nebeského.

SEPTEMBER 2018

krát aj celé dni. Alebo sú iní, ktorí
nejedia aspoň jeden deň v týždni, alebo kresťania nejedia mäso
v piatok a dvakrát do roka sa postia veľmi prísne – je to na Veľký
piatok a na Popolcovú stredu,
v období Veľkého pôstu.
Nanovo je vhodné vysvetliť,
že hladujeme zo zdravotných dôvodov a postíme sa z duchovných
dôvodov. Zdravotná diéta je prospešná zdraviu tela a duše, očistíme sa rôznych nánosov. A pôst
je neobyčajne prospešný duchovnému zdraviu, nakoľko sa očistíme od nánosov, ktoré nám bránia
pozdvihnúť hlavu a vidieť svetlo
nie z tohto sveta, kedy začneme
chápať svoju dôležitú úlohu medzi ľuďmi a vo svete okolo nás.

chleby. “On odvetil: „Napísané je:
»Nielen z chleba žije človek, ale
z každého slova, ktoré vychádza
z Božích úst.«(Mt 4, 1-11)
Kresťania skrze Pána Ježiša
spoznávajú a prijímajú s vierou,
že pre život je potrebný chlieb
a ešte viac Božie slovo, lebo BOH
je darca života: tak pozemského,
ako aj nebeského. Toto starobylé
učenie Cirkvi už toľkokrát veriacim v Krista otvorilo oči a uvideli
Ježišov príklad
vlastný život a život blížnych úplJežiš na vlastnom príklade ukázal, ne inak a dokázali sa podeliť niev čom je pôst výnimočný a nao- len s Božím slovom, ale potom aj
zaj sa nedá ničím nahradiť. Ježiš s chlebom s tými, čo boli a čo sú
prišiel k rieke Jordán a Ján Krsti- v hmotnej núdzi.
teľ ho v rieke pokrstil. A potom
išiel na púšť, kde sa štyridsať dní Ježiš rozmnožuje chlieb
a štyridsať nocí postil a napokon V evanjeliách sú zaznamenané
vyhladol. Vtedy k nemu pristúpil zázračné rozmnoženia chleba
pokušiteľ, čiže diabol, a začal ho veľkým zástupom. Boli to znapokúšať: „Ak si Boží Syn, povedz, ky Ježišovej Božskej moci a zánech sa z týchto kameňov stanú roveň ukázali na jeho milujúce
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bol ich kráľ a postaral sa o ich
každodenný chlieb – nebude realizovaná.
Nastalo veľké prekvapenie. Ježiš dôrazne a bez obrazov vyjadril: „Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
Kto je moje telo a pije moju krv,
ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn
6, 55-56) Takto prednesené učenie sa odrazu stalo výnimočným
a dovtedy nepoznaným. Iba ten,
kto bude jesť tento chlieb z neba,
bude žiť naveky. A prísľub večnosti podmieňuje jednoducho –
aby ten, kto prijal telo a krv – ostal v Ježišovi a vtedy Ježiš ostane
v človekovi.

a milosrdné srdce, lebo sa zľutoval nad ľuďmi, ktorí za ním išli
a dal im jedlo nielen pre ducha,
ale aj pre telo.
Ježiš pozná človeka a vie, ako
veľmi potrebuje jedlo a nápoj
pre svoj život. Lenže Ježiš nerobí zázraky na počkanie, aby vyhovel ľuďom, ktorí sú v núdzi. Tu
nachádzame ďalšie tajomstvo
kresťanskej viery, ktoré v tomto okamihu nie je ľahké prijať.
Veď všetci, čo tam boli, sa najedli a ešte nazbierali aj plné koše
odrobín... Pokušenie je v tom,
že podľa zástupu bolo správne
a vhodné – poďme a urobme ho
kráľom – ak si Ježiša zaviažeme
a Ježiš nám bude dávať chlieb
každý deň. S ľudským rozumom
to bolo najlepšie rozhodnutie, ale
Ježiš má iné poslanie od Otca.
Ježiš zázračným rozmnožením chleba začína vysvetľovať

svoju úlohu, ktorú dostal od
Otca. V Evanjeliu sv. Jána – v 6.
kapitole – zázrak rozmnoženia
chleba bol začiatkom Ježišovho učenia – jasne a bez váhania – sám o sebe hovorí: Ja som
chlieb z neba. Táto informácia sa
v tomto okamihu Ježišovho učenia stáva pravda viery, čo znamená, Ježiš ohlasuje Boží zámer
pre človeka: „Lebo vôľa môjho
Otca je, aby každý, kto vidí Syna
a verí v neho, mal večný život;
a ja ho vzkriesim v posledný deň.“(Jn 6, 40)
Ľudia, ktorí ho nasledovali
a pozorne počúvali, a len pred
niekoľkými hodinami sa najedli
rozmnožených chlebov, skutočne boli vo veľkých rozpakoch
a začali tušiť, že Ježišovo učenie ide ďalej, ako boli zvyknutí.
A najmä pochopili, že celá ich
snaha v dobrej viere – aby Ježiš

Eucharistia
je jedlo,
ktoré potrebujeme
k duchovnému životu.

Eucharistia je chlieb z neba
Eucharistia je jedlo, ktoré potrebujeme k duchovnému životu. Kresťania dnes majú všetky
možnosti, aby prijímali Eucharistiu pravidelne a posväcovali
svoje životy opravdivým Telom
a opravdivou Krvou Pána Ježiša. Slávime sv. omše a pri každej
sv. omši kňaz slovami Pána Ježiša premieňa chlieb na JEHO
Telo a Krv. Eucharistia je chlieb
z neba práve preto, lebo to nie je
pripomienka, ale skutočná a živá
prítomnosť Krista.
Ježiš nám dáva seba samého.
Ten, kto prijíma Telo a Krv Pána
Ježiša, napreduje vo viere a najmä
ostáva vnútorne a navonok spojený s Majstrom. V našom živote je prítomný hriech a oddeľuje
nás od Krista.
Pokušenia nepriateľa – klamára a otca lži – sú premyslené a mnohokrát nad naše sily.
A predsa vieme, že Ježiš svojím
zmŕtvychvstaním premohol
hriech a smrť a vtedy sa nanovo
stávame plní Ježišovej sily.
Uverme Ježišovi a prosme ho
o vnútornú silu, aby sme Eucharistiu prijímali naozaj ako chlieb
náš každodenný. •
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MISIJNÉ SE STRY S SPS

Rehoľné sestry
oslávili rehoľné
jubileá
Text a foto: Misijné sestry SSpS

Na sviatok sv. Benedikta dňa 11. 7. 2018 sa v našom
provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre konala milá slávnosť.
V kruhu svojich najbližších, priateľov, známych a spolusestier
oslávili naše tri spolusestry svoje rehoľné jubileá.

S

r. Pavla Anna Peštová SSpS a sr. Maximiliána Anna Janičová SSpS oslávili svoje 25. jubileum rehoľných sľubov
a sr. Bohumíra Rozália Školníková SSpS,
ktorá sa minulý rok v septembri dožila
100 rokov, ďakovala Bohu za 80 rokov

16
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svojho rehoľno-misionárskeho života.
Hlavným celebrantom slávnosti bol p.
Ján Kušnír SVD.
Vyprosujme našim spolusestrám hojnosť darov a milostí na ceste povolania
i vernosť a vytrvalosť až do konca. •
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Zomrela sestra
Mária Anna SSpS
Text a foto: Misijné sestry SSpS

Dňa 23. 7. 2018 posilnená sviatosťou chorých vo veku 65 rokov
a v 38. roku rehoľných sľubov zavŕšila svoju misionársku službu
spojená s Kristom sr. Mária Anna,
Anna Struhárová SSpS.

S

r. Mária Anna sa narodila v Radave 15. februára 1953 ako tretie dieťa rodičom Michalovi a Anne, rodenej
Meliškovej. Rodina viedla zbožný a pracovitý život a v tomto duchu aj výchovu
svojich detí.
Annu už od malička priťahoval duchovno-náboženský život. Vo svojich
spomienkach píše: „Duchovnú potravu
som si vyhľadávala v starých časopisoch
Svätá rodina, Hlasy z domova a z misií, ktoré som hľadala doma i u susedov.
Dedina bola katolícka a ľudia aktívne žili
svoju vieru, za čo som svojim rodákom
veľmi vďačná.“
V mladej Anne rástla túžba po Bohu
a spolu s priateľkami – svojimi rovesníčkami sa schádzali pri čítaní Sv. písma.
V tom čase ich duchovne viedol páter Ján
Formánek, na ktorého si sr. Mária Anna
spomínala s vďačnosťou za jeho porozumenie a trpezlivosť.

Ako 23-ročná sa Anna uchádzala
o vstup do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. „V začiatkoch môjho rozhodnutia mi bol veľmi nápomocný páter Vincent Babín SVD. Otec mi už
vtedy nežil a mamička si musela tajomstvo zachovávať vo svojom srdci. Nebránila mi v mojom povolaní a som jej za to
vďačná,“ spomínala si sr. Mária Anna.
Počas svojho rehoľného života sr. Mária Anna pracovala ako účtovníčka v Nových Zámkoch, Bratislave, Horní Poustevni a v Ivanke pri Nitre. Neskôr sa
venovala katechéze v Zlatých Moravciach, v Mojmírovciach a vo Valalikoch.
V tunajšej komunite sestier v Ivanke pri
Nitre vypomáhala pri starostlivosti o staršie sestry v Domove sv. Jozefa. Niekoľko
rokov pôsobila aj na Morave – v Kelči,
kde sa venovala práci so ženami v núdzi
na tamojšej Charite a neskôr v pastorácii
vo farnosti. Sr. Mária Anna prechovávala
veľkú úctu k svätým Cyrilovi a Metodovi a s oduševnením ju vo svojom pôsobení šírila.
V roku 2016 sa vrátila do provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre. S radosťou
sa zúčastňovala na stretnutiach modliacich sa matiek vo farnosti a svoj čas rada
venovala návštevám, povzbudzovaniu
a drobným službám pre svojich blížnych.
Posledné roky jej života boli poznačené krížom choroby. Posilnená sviatosťami Cirkvi v prítomnosti sestier odovzdala
svoju dušu Pánovi 23. 7. 2018.
Svätá omša a rozlúčka so zosnulou boli
v kaplnke Kláštora Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre dňa 25. 7. 2018 o 14.00 hod.
Nech je nám aj príklad jej života i života našich blízkych posilnením vo viere
a v nasledovaní Krista. •
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LIST

List učiteľke
Text: Jozef Makar
Foto: Archív SVD

Vážená pani docentka,
každý žiak si zo svojich školských rokov odnáša na svojich učiteľov určité
spomienky. U mňa prevažujú tie dobré
a som rád, že som mal na dobrých učiteľov šťastie. Na vysokej škole je to so vzťahom k pedagógom trocha inak. Predsa
len žiak základnej školy potrebuje v učiteľovi kúsok rodiča i psychológa. Niekoho, kto mu rozumie. Rokmi však, celkom
prirodzene, tieto kritériá zmiznú. Študent
potrebuje, aby preňho bolo miesto na
termíne, známku, ideálne s jedným písmenom a podpis do indexu. Takto sa to
zvyčajne končí.
Spomínam si, ako som Vám pomáhal
s kampaňou pred voľbami v roku 2016.
Ako študent som nemohol odmietnuť
dvojcifernú hodinovú mzdu. Stretávali
ste sa s ľuďmi v kaviarňach takmer každý deň v inom meste. Pozoroval som Vás,
ako sa snažíte byť ľuďom blízko. Bol som
rád, že robíte politiku. To som ešte nemohol vedieť, aký druh. Dva týždne pred
voľbami do NR SR som bol upozornený
na dokument, ktorý bol podpísaný medzi Vašou a istou ľavicovou stranou. Boli
na ňom rozdelené ministerstvá. Neveril
som, že taký dokument môže existovať.
Vaša strana mala získať rezorty životného prostredia a spravodlivosti. Na Vaše
potešenie aj získala.
Čas plynul a v ministerskom kresle ste
skončila. Vraj už ďalej nedokážete reprezentovať túto vládu. Ja som vtedy začal.
Snažím sa neuhnúť ani o kúsok z hodnôt,
ktoré si ešte uchovávame. I keď viem, boli
by ste radšej za, ako hovorí minister zahraničných vecí, modernú, demokratickú a európsku krajinu a podporili dúho18
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vých legislatívne v plnej miere. Keď Vás
stretnem v reštaurácii alebo zahliadnem
v novinách, uvažujem o Vašom hesle. Politika s ľudskou tvárou. Nedá sa tomu nič
vytknúť. Dnes si nie som istý, čo všetko
sa za ňou skrýva. Zvlášť keď je Vaša optika o čosi liberálnejšia. Dovoľte mi krátky príbeh.
V poslednú júnovú sobotu som večer
cestoval domov. Na najbližšej zastávke
do trolejbusu nastúpil pán biskup. Meno
neuvediem, ale v Bratislave ich veľa cestovať hromadnou dopravou nestretnete.
Pozdravil zopár ľudí, predpokladám, že
má veľmi dobre vyvinutý cit pre rozlíšenie momentu, keď ho niekto spozná.
Zrejme to bude v očiach, v kombinácii
s nesmiernou ľudskosťou. Po ukončení
formalít si prisadol ku mne. Sedel som pri
okne v smere jazdy a miesto vedľa mňa
bolo voľné. Zaujal ho a bez nejakého napätia sme otvorili dialóg. Začali sme sčítaním našich spoločných hodnôt a známych. Vyslovil som potešenie, že stále
rád prichádza medzi mladých. Nasledujúce zastávky patrili môjmu rozprávaniu
o súkromí. Vo veľkej miere o práci. Zaujala ma otázka, či už mám rodinu. To sa
vás nepýtajú každý deň. Ešte viac by ma
potešilo, keby som mohol odpovedať
kladne, ale s Božím dovolením a požehnaním, nechám na to dozrieť čas aj seba.
Nasledovala zmena úloh. Začal som sa
pýtať ja. Zo všetkého najviac ma zaujímal
osobný názor pána biskupa na hlasovanie
o návrhu zákona o interrupciách, podľa
ktorého by už ženy nemali možnosť výberu pri nechcenom tehotenstve. K prerušeniu tehotenstva by mohlo podľa návrhu dôjsť len v prípade znásilnení alebo
ak by mal plod genetickú chybu, či ak by
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bol ohrozený život dieťaťa alebo matky.
Začal som otázkou, čo si myslí o návrhu
zákona. Konkretizovať som nemusel.
Spozoroval som v jeho tvári emóciu ľútosti či sklamania. Dostal som o pár tried
menej diplomatickú odpoveď, než ktorú
posúvala v tejto otázke Konferencia biskupov Slovenska do médií. Bol som za
ňu vďačný i keď zhodnúť sa s biskupom
ako kresťan nie je až také ťažké. Omnoho ťažšie je dozrieť ako kresťanský štát
v tak zásadnej otázke, akou je interrupcia.
Chcem veriť tomu, že takým štátom sme.
Najbližšie som videl p. biskupa v Gaboltove. Bol celebrantom poslednej omše
púte. V úvode kázne spomenul medializovanú správu spred niekoľkých rokov.
V nemeckom meste
Münster v jednom nájomnom dome
stála na chodbe socha Panny Márie. Niektorí nájomníci požiadali o zníženie nájomného, pretože neboli katolíci a tvrdili, že socha znižuje kvalitu ich bývania.
Skončilo to až na súde, ktorý rozhodol,
že v žiadnom prípade mariánska socha
nemôže znižovať kvalitu bývania.
Pani docentka, Vy tvrdíte, že registrované partnerstvá a legalizáciu marihuany
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Caritas v Indonézii sa aktívne
zapojila do pomoci obetiam
zemetrasenia

je potrebné zaviesť. Prišli ste na dúhový
pochod s pani ombudsmankou. Povedali
ste, že preto, aby ste našli politickú silu na
riešenie právnej situácie párov rovnakého pohlavia. Chcem sa Vás opýtať, či ste
ju tam našli, alebo to bol len zber bodov
do liberálnych pretekov. Tiež ste povedali, že podkladové a analytické materiály
o tom, aké oblasti života treba riešiť, ste
ako ministerka urobili. Pred dúhovým
davom to muselo znieť skvelo a iste ste
si vyslúžili mohutný potlesk, len škoda,
že tie deti nerozumejú, že to vôbec nič
neznamená. Verejná ochrankyňa práv
sa nezasadzuje o práva nenarodených
detí, zdravotne postihnutých, starých,
nemocných či sociálne odkázaných, no
na dúhové pochody chodí. A mala výnimočnú šancu, keďže sa v rovnakom čase
o pár metrov ďalej konal pochod Hrdí
na rodinu.
Všetko veru nie je tak, ako by si chcel,
v živote sa musíš skúšať sám. To sú slová
jednej z piesní Roba Grigorova. Nezabudnem na Vašu pedagogickú činnosť
ani na Vám vlastnú prísnosť. Bol som
Vaším žiakom a ako to pôjde v škole života, ukáže čas. Vidím však čiernu čier-

nou a keď zbadám bielu, nepoviem, že
je to dúhová. Rešpektovať individualitu
každého je potrebné. V kľúčových otázkach sa rozídeme, no vyslovujem rešpekt
tomu, čo ste dokázala zaviesť z právneho
do praktického života. Viem, že po odchode z vlády znova učíte na mojej Alma
mater. Želám Vám vnímavých študentov
a trpezlivosť s nimi. Taktiež pokojné Vaše
ďalšie pôsobenie na Ústavnom súde. Aby
nič z toho, za čo sa zasadzujete, neznižovalo kvalitu života Vám, ani ľuďom,
ktorých ste učila, ani ktorým ste vládla,
pretože posledný súd má najspravodlivejšieho predsedu zo všetkých. Nerozhodnú
voliči, nerozhodne vláda, nerozhodne,
že ste boli ministerkou. Rozhodne, kým
ste boli a akú ministerku spravodlivosti
ste predstavovali. V slovách Ježiša, že neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov máme istotu, že túži, aby sme uspeli,
a to želám nám všetkým. Nech sa školské
i profesijné kroky neodklonia od hodnôt
našich životov a nech dokážeme byť tam,
kde sme, ľuďmi, ktorí nebeskú Matku nezažalujú, ale budú ju prosiť o silu a vytrvalosť viesť cez svoje povolanie seba i svojich
blízkych pred Posledného Sudcu. •

Indonézia 9. augusta (TK KBS) Caritas v Indonézii sa bezodkladne zapojila
do pomoci obetiam tragického zemetrasenia, ktoré zasiahlo ostrov Lombok.
Na mieste pomáhajú aj iné organizácie.
Ako hovorí veľvyslanec Indonézie pri
Apoštolskom stolci, „potreba pomôcť
je veľmi veľká.” „Sme pripravení poskytnúť pomoc každému. Katolíci v
Indonézii sú menšinou, avšak v takých
prípadoch ako je tento, sme vyzvaní k
tomu, aby sme prejavili našu identitu,
ktorou je solidarita," hovorí riaditeľ
indonézskej Caritas Banu Kurnianto.
Dobrovoľníci tejto organizácie začali s
pomocou už po prvých otrasoch, ktoré
zaznamenali už týždeň pred nedeľnou
tragédiou. Caritas poskytuje pomoc v
tiesni tým, ktorí to potrebujú, a to najmä v oblasti potravín a hygieny. Má tiež
v pláne podporiť projekty týkajúce sa
rekonštrukcie a opravy poškodených
domov. Predbežná bilancia tragédie
hovorí o viac ako 140 mŕtvych a o stovkách zranených osôb. Mnohé budovy
sa úplne alebo čiastočne zrútili. „Fakt,
že svoju solidaritu s trpiacimi obeťami
zemetrasenia v Indonézii vyjadril tiež
pápež František nami pohla," hovorí veľvyslanec Indonézie pri Apoštolskom stolci, Wanry Wabang.
„Veľmi nami pohol telegram pápeža
Františka," povedal pre Vatikánsky rozhlas veľvyslanec Wanry Wabang. „Hovoríme o veľkom nešťastí, keďže zemetrasenie bolo na najznámejšom
mieste v Indonézii, na ostrovoch Lombok a Bali. Slová pápeža sú oporou a
odhodlaním pre všetkých, ktorí chcú
pomôcť. Prezident upozornil príslušné orgány, pričom vyzýval na pomoc
obetiam. Indonézsky Červený kríž
požiadal o zásobovanie krvou, ktorej
je málo, a je veľmi potrebná. Tiež sú
potrebné aj iné formy pomoci, chýba
jedlo, stany aj komunikačné nástroje.”
(Zdroj: ekai.pl / Preložila: Tatiana Janočková). •
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MISIE v Derne a Bajaši
(Rumunsko)

Text: Janica, študentka z UPeCe Bratislava
Foto: Archív SVD

Čo ma misie v Rumunsku naučili
(14 malých pravidiel do budúcna)

14. 7. 2018 / sobota / deň príchodu:
Na cestu si neberme nič!
Zbalili sme misieee a ide sa! Zbohom Slovensko, už letíme, Rumunskooo!!! Auto praská vo švíkoch,
debničky s materiálom a žlté kufre
na mňa hrozivo zazerajú, ako keby
ma už-už chceli pridláviť...
Pán Ježiš asi vedel, prečo si na cestu
netreba brať nič, učeníkov neohrozovali nijaké padajúce batohy ☺.
Máme plné auto vecí, ale všetky
osobné boje, škola a vzťahy ostali
doma... Beriem len seba a otvorené
srdce... Nejak verím, že to postačí...
Som bezpečne v Rumunsku,
vybalili sme sa v domčeku Slovenského zväzu v dedinke Derne. Čo
potrebujeme, to máme, ľudia sú tu
dobrí a majú úžasnú schopnosť so
všetkým sa deliť, aj keď majú oveľa
menej komfortu, na aký sme zvyknutí na Slovensku.

Dnes sme
síce Srdcia
plné horskej
vody
nevideli,
ale pocítili
blízko srdcia
plné lásky.

15. 7. 2018 / nedeľa / deň nultý:
Bez humoru sa neobídeme!
Ako prvá najpotrebnejšia vec, ktorú treba mať stále poruke, nie je
handra na utieranie podlahy, ale
humor! So smiechom je studená voda v sprche najlepší spôsob
otužovania, umývanie riadu vo vaničkách šetrením životného prostredia a „ponorková choroba“ s ostanými dobrovoľníkmi možnosť
tešiť sa z rozdielov...
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16. 7. 2018 / pondelok / deň prvý:
Buďme ako deti!
Deň prvý je v znamení Adama
a Evy. Na detskom stretku nás je
11, slovenské deti v Rumunsku sú
iné ako tie, čo vyrastajú na Slovensku. Tak napríklad: keď letí okolo
nich chrobák, chytia ho a hrajú
sa s ním, (keď letí chrobák okolo našich sídliskových, tak utečú
a už sa nehrajú), tešia sa z každej
hry a nikdy na vás neprevrátia oči,
že trááápne, toto sme už robili. Aj
v súťažiach si pomáhajú a zvyčajne neberú prehru tak vážne.
Tuším musím byť viac ako tieto
naše slovenské deti žijúce v Rumunsku (začať chytať chrobáky
☺, o odreniny sa netrápiť, nezištne
pomáhať a byť vďačná).
17. 7. 2018 / utorok / deň druhý:
Počkať nie je hanba
– oplatí sa to!
Dedinka Derna je filiálka farnosti Bodonoš, tunajší pán farár má
na starosti ešte ďalšie dve filiálky,
a to Popešť a Bajáš. Bajáš je hore
kopcom cez les hneď vedľa Derny. Tam sa štveráme každý utorok a štvrtok na svätú omšu a na
stretká pre dospelých a mladých.
Už je šesť a nik neprišiel, s Otčem (otcom Martinom) si vymeníme pohľad: „Počkáme...“ Katolíkov na Bajáši nie je veľmi veľa,

navyše v lete majú veľa práce s hospodárstvom. Môžeme začať, prvé
lavice sa zaplnili. Oplatilo sa!
Pán Ježiš na nás čaká roky a ešte
ho to neprestalo baviť, ja sa mu
úprimne čudujem, ale misie mi
ukazujú Jeho význam čakania –
takú radostnú omšu a vďačnosť za
každého, kto prišiel, som nemala
už dávno!
18. 7. 2018 / streda / deň tretí:
Čo môžeme urobiť hneď,
neodkladajme!
„Ľudka, dostali sme mlieko!“ Jožík
s Feríkom nám doniesli mlieko od
kravičky, čo nám poslala ich mamina. Dúfam, že raz budem aj ja
taká štedrá a pohostinná ako ľudia
tu v Rumunsku.
„Hm, nemáme chladničku... Čo
môžeš urobiť dnes, neodkladaj na
zajtra – lebo nemáš kde! Urobíme
z neho šišky/ fanky!“
Prvá prekážka je jazyková bariéra. Neviem, ako by ste si pýtali po rumunsky droždie vy, ale ja
som mala to šťastie, že po mojich
ruko-nohých znakoch vysvitlo, že
rumunská predavačka slovo „droždie“ pozná.
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• Páter Martin Štefanec s animátormi-vysokoškolákmi z UPeCe Bratislava
• Vysokoškoláci pripravili pre deti rôzne
aktivity a strávili s nimi veľa času
• Deti z Bodonoša, Derny a Bajaša
na spoločnej fotografii po sv. omši
v prírode nad obcou Bajaš

vládne len LÁSKA A POKOJ... Nech
sa v nebi stretneme živí a zdraví...

Cesto z malej misky tak trochu
kypelo a namiesto valčeka slúžila
sklenená fľaša, ale šišky sa v celku
podarili. Nesieme ich na mládežnícke stretko ako trofej príslovia:
„Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj
na zajtra!“
19. 7. 2018 / štvrtok / deň štvrtý:
Plné srdcia (nie vody, ale)
lásky!
Dnes sme chceli ísť deťmi na Srdcia. Ale nič z toho, prší... Všetci
sme sklamaní. Srdcia sú skalnatý
priesmyk, v ktorom voda vymyla do skaly niekoľko priehlbín do
tvaru srdca. Deti tam chodia rady
a ešte radšej skáču do studenej
vody v najväčšom vymytom srdci.
Chodíme tam s nimi skoro každé
misie. Dnes to však nejde, bude
musieť stačiť stretko o Petrovi –
ktorý je ehm ehm skala, takže sa
to vlastne hodí...
Na obed sme pozvaní k tete kostolníčke Ninke. So svojím manželom nažívajú v pokoji a láske. Sme
u nich niekoľko hodín a fakt sa
nám ťažko odchádza... Láska vymyla ich srdcia do krásnych tvarov
ako voda tam hore v priesmyku...

Dnes sme síce Srdcia plné horskej
vody nevideli, ale pocítili blízko srdcia plné lásky.
20. 7. 2018 / piatok / deň piaty:
Nechajme sa viesť!
Dnes je deň D, teda skôr deň F –
futbalu na Bajáši – Derna proti
Bodonošu – deti z týchto dedín sa
stretli, aby sa spolu zahrali. Začíname svätou omšou, kde Otče (otec
Martin) vysvetlil prítomnosť Ježiša v Eucharistii a potom hor sa
športovať! Derna obhájila svoje
minuloročné víťazstvo, ale nikto
sa s nikým nehádal, spolu sme sa
aj s deťmi a mladými z Bodonoša
zahrali a už sa bolo treba rozlúčiť.
Cesta tam nám trvala vyše hodiny, späť nám Jožík povedal, že nás
prevedie lesom a budeme dole za
20 minút. Nechávame sa teda viesť.
Jožík má asi 13 rokov a v lese sa vyzná, potok však stočil koryto a cesta sa stratila. Z 20 minút bolo 2x
viac, Jožík nás nakoniec z lesa vyvádza zablatených a poodieraných,
ale živých a zdravých ☺!
Večer máme adoráciu, prosím, nech
sa my 4 mladí nechávame viesť Láskou a nech v našej milovanej Derne

21. 7. 2018 / sobota / deň šiesty:
Musíme prijímať, aby sme
mohli dávať!
Úprimne, ozaj nerada prijímam
darčeky na narodeniny, nikdy neviem, ako mám reagovať. Tak sa
len hlúpo usmievam. A dnes sa
hlúpo usmievam už asi po desiatykrát ☺!
Láska a štedrosť k iným ma tu
v Rumunsku zaráža. Dávajú to najlepšie, čo majú, nie len tak hocičo.
Snažím sa aj ja, ale ťažko sa mi lúčilo minulého roku s najobľúbenejším ružencom a najobľúbenejšou
šatkou. No nemala by som odvahu
vzdať sa svojho, keby som nevidela príklad od ľudí, ku ktorým prichádzame...
Máme sa od seba toľko čo učiť.
22. 7. 2018 / nedeľa / deň siedmy:
V jednote je naša sila!
„Vstávajte, ide dážď!“ Kto? Som, kde
som? Aký dážď? Aha! Volám sa Janica, som na Lakuri (netuším, ako
sa to píše), spala som vonku. Hlásili
dážď, tak sme ostali pri starých neobývaných domoch, fúha, to je tma!
Mračná idú zo všetkých strán...
Friškom (ako som sa už tu naučila používať) zbaliť veci. Bežíme
dole. Na Bajáš je to asi hodina a pol
cesty. Martin nás berie inou cestou.
Bežíme dole lesom, mokneme ako
mačatá, nad nami sa blýska a hrmí.
Sme u neho doma, berie auto a vezie nás do domčeka.
Včerajšia opekačka s mladými
na vrchoch však stála za to! Naši
katolícki mladí, ktorí nám
SEPTEMBER 2018
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chodia na stretká, majú priateľov aj
z iných cirkví, ako je napr. cirkev
apoštolská. Keď sme opiekli míče
(mleté mäso) a zemiaky, sadli sme
si k ohňu a hľadali v spevníku pesničky, ktoré poznáme z našich bohoslužieb. Spoločne sme sa modlili
za krajiny, v ktorých žijeme a navzájom za seba prosili.
23. 7. 2018 / pondelok / deň ôsmy:
Aj najmenšie veci robme
s veľkou láskou!
Stretiek s mladými sme mali pomenej, rovnako ako počet mladých.
Mladí musia prevažne večer pracovať a nemôžu prísť, aj keď by veľmi
radi. Našou témou je identita muža
a ženy. Dnes sa bavíme o našich
idoloch. Najlepší idol ženy je Mária a muža zas Jozef. Ale taký ideál
do manželstva si treba vymodliť!
Učíme sa teda spolu modliť za
budúceho manžela/ku.
„Žehnaj jej, Pane, vždy keď vstáva,
žehnaj jej večer, keď zaspáva! Žehnaj jej, prosím, pri každom kroku,
prosím, buď jej vždy po boku. Žehnaj jej, Pane!
Žehnaj mu, Pane, keď sa teší, ale aj
keď sám do prázdna kričí. Žehnaj mu,
keď sa rozhoduje, nech Tvoja milosť
vždy na ňom je! Žehnaj mu, Pane!“

„My sa
budeme
modliť za
vás a veľmi
prosíme,
aby ste sa vy
za nás, tak
si budeme
pomáhať
navzájom
po celý
rok bližšie
k Ježišovi!“

24. 7. 2018 / utorok / deň deviaty:
Vďačnosť nám otvára dlane!
Už sme vyspievali asi všetky ľudovky, čo poznám. Pri zberaní sliviek
je to naozaj dobrá aktivita, aj pani
domáca sa k nám pridala! Asi dve
hodinky práce ubehlo ako pár minút popri tých pesničkách. Pán domáci je zbožný a dobrý muž, častokrát opakuje, že Pánu Bohu ďakuje
za dobrodenia. Hlavne ďakuje za
dobrú ženu. Modlil sa za ňu ešte
skôr, ako ju poznal...
Myslím, že v takej harmónii a láske
žijú hlavne preto, lebo sú takí vďační. Vďačnosť otvára dlane, aby nám
Pán mohol dať ešte viac. Kto má,
tomu sa pridá...
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25. 7. 2018 / streda / deň desiaty:
Najdôležitejší čas je teraz!
Slnko vychádzalo dnes 5:40, najprv
zafarbilo doohniva oblohu a potom sa pomaly vyhuplo nad krajinu. Nad jednou zo slovenských
dedín postavili krížovú cestu s obrovským svietiacim krížom. Stojíme pod ním a dívame sa do slnka. Čas tu v Rumunsku sa chýli
ku koncu. Dnes nás čaká detské
stretko o Noemovi, pozvanie na
obed, sv. omša, stretká, film s mladými, príprava na ďalší deň.
Zverujeme dnešok do Božích rúk,
prosíme, nech nám dnešný deň
prežiari svojou múdrosťou.
Najdôležitejší čas je teraz...
26. 7. 2018 / štvrtok / deň jedenásty:
Ora et labora!
Dnes sme pozvaní na obed k pani
kostolníčke z Bajáša, je to tak hodina cesty lesom. Domček je asi polhodinu naším rýchlym krokom od
kostola, pani kostolníčka so svojím
manželom prekonávajú túto cestu
s radosťou vždy, keď sa v kostolíku
slúži svätá omša. Fú, obdivujem
ich, mne stačila tá cesta sem. Úcta
k svätej omši a kňazom v tomto
kraji nevymizla. Rovnako ako úcta
k darom a k práci. „Na chleba treba
robiť!“ počula som už niekoľkokrát,
keď si miestni ľudia brali chlebík.
Každá návšteva tu v Rumunsku
je výnimočná, škoda, že nemôžem
spomenúť všetky. Príbehy ľudí, ich
kríže, radosti a každodenné starosti sa mi vryli do srdca aj s heslom:
„Ora et labora!“ (Modli sa a pracuj!). To je to, čo sa naša generácia
21. storočia potrebuje zas naučiť...
27. 7. 2018 / piatok / deň / dvanásty:
Deťom môžeme dôverovať!
Na detských stretkách už máme
takú tradíciu, že posledné stretko
nám pripravujú deti. Úprimne,
všetci štyria tam dnes ideme s malou dušičkou. V hlave si premietame, čo nám asi vyparatia.

Hm, výborne! Podliezanie špagátu, omotávanie ružovým toaleťákom a prenášanie vajec na lyžičke. Toto bolo zábavné, ale čo
príde ďalej!?
Nik z nás nečaká taký pekný
odkaz plný cukríkov: „Ste naše
hviezdy! Čakáme vás o rok! Budete
nám chýbať.“
Naše obavy boli zbytočné, deťom
môžeme dôverovať!
28. 7. 2018 / sobota / deň trinásty:
Bez pomoci sa nezaobídeme!
Keď mám niečo pomáhať organizovať, mávam sklony robiť všetko
sama vtedy, keď všetci spia alebo
robia dačo iné. Ale na misiách to
tak nejde.
Naša známa rodina, ktorá nás
pozýva na svadbu, je jasným príkladom. Už týždeň sa stretávajú
hádam všetky ženy z rodiny a priateľky, aby spoločne robili cesto
(koláče). Sama žena by to nikdy
nedokázala, ale spoločne napiekli
koláčov pre asi 400 hostí...
Inak tá svadba bola jedna z tých
najlepších, ktoré som doteraz absolvovala!
Nech žijú novomanželia šťastne
až naveky!
29. 7. 2018 / nedeľa / deň štrnásty:
Zostaňme v modlitbe!
Neviem, kto vymyslel lúčenie. Ale
teraz je zbytočné, lebo my sa predsa ešte vidíme. Tieto misie sú síce
už gata (hotovo), ale to len teraz.
„My sa budeme modliť za vás
a veľmi prosíme, aby ste sa vy za nás,
tak si budeme pomáhať navzájom
po celý rok bližšie k Ježišovi!“ hovorím s priškrteným hlasom ťažko
pregĺgajúc. Dva týždne ubehli ako
voda. Ani sme sa nestihli poriadne
poďakovať za všetky dobrodenia
ako: osprchovať sa, možnosť oprať
si veci, jedlo, obedy, každé láskavé
slovo a úsmev...
Dovidenia, Rumunsko! Boh vám
žehnaj, drahí Slováci! •

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

Zázraky Pátra Pia

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

Slovenská mučeníčka
Veronika Theresia
Rácková, SSpS
Paula Rácková – Mrázová
Kniha je spomienkou na jej
život a dielo, ktoré je čarovné
svojou pestrosťou, cieľavedomou odvahou, no i osobnou
pokorou.
134 strán, cena: 5,00 EUR

344 strán, cena: 13,90 EUR

Z temnôt do svetla
Marino Restrepo
Kniha, ktorú budete čítať, je
výsledkom života naplneného drámou, mystikou a zážitkami, ktoré sa môžu tým,
čo sú ďaleko od Boha, zdať
plné protirečenia.
144 strán, cena: 6,00 EUR

Nasledovanie Márie
Tomáš Kempenský
Skvostné dielo o úlohe Panny Márie v duchovnom živote v štýle svetoznámeho Nasledovania Krista. Pomôže
nám lepšie porozumieť Máriinmu materstvu vo vzťahu
k nám aj v neoddeliteľnom
vzťahu ku Kristovi.

Zlé dievčatá z Biblie
Liz Curtisová Higgsová
Autorka nám najprv priblíži
biblické ženy moderným príbehom zo súčasnosti a potom
nám pomôže vybrať si z biblického príbehu maximum
pre náš život. Liz je skvelá
a vtipná rozprávačka, ktorá
vás určite nebude nudiť.

Páter Gejza Viktor
Holobradý SVD
Z Maduníc až do Manily
Štefan a Ľubomír Vidlička
V mladom veku odíde na ďaleké Filipíny a za celý život služby
nemá ani raz dovolenku. Nielen tým je fascinujúci muž, misionár, o ktorom rozpráva táto
nová životopisná kniha

272 strán, cena: 9,90 EUR

224 strán, cena: 14,00 EUR

Anjeli a svätí
Scott Hahn
Jasné biblické argumenty
a teologická hĺbka spracovávanej témy je v prvej časti
podaná jazykom prístupným
každému, kto chce Cirkev,
najmä tú oslávenú, lepšie poznať.

Ester – Kráľovná Perzie
biblický román, Tommy Tenney, Mark Andrew Olse
Nechajte sa stiahnuť strhujúcim biblickým príbehom
z čias exilu židovského národa. Dramatický dej románu
začína osirotením židovky
Ester, ktorej celá rodina bola
vyvraždená.

176 strán, cena: 7,00 EUR

205 strán, cena: 5,90 EUR

360 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.:

2011
HLASY
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Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949DECEMBER
01 Nitra, tel: 037/7769420;
fax: 037/7769437;
mail:
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Sme vlažní

V

jednu slnečnú júlovú
sobotu sa konali v hlavnom meste hneď dva
pochody. Jeden za tradičnú rodinu a druhý za rovnaké práva pre všetkých ľudí
bez rozdielu pohlavia. Výsledok
pochodu za tradičnú rodinu je
alarmujúci. Podľa vyjadrení organizátorov oboch pochodov,
zúčastnených bolo zhodne niekoľko tisíc ľudí. Na katolícku krajinu, akou je Slovensko, to nevrhá
najlepší tieň.
4 milióny kontra 200 000. Približne tak by sa dali rozdeliť obe
skupiny. To prvé číslo vyjadruje
zaokrúhlene počet ľudí, ktorí sa
podľa posledného sčítania hlásia
ku kresťanstvu. Pre porovnanie,
predstavuje to zhruba tri štvrtiny z celkového počtu slovenskej
populácie. To druhé číslo znázorňuje inak orientovaných ľudí.
Rozdiel v množstve účastníkov
pochodu bol však oproti tým24
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Text: Patrik
Hrebenár
Foto:
Archív SVD
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to číslam zanedbateľný. Veľmi
smutné konštatovanie.
Predpokladá sa, že všetci
z týchto kresťanov veria v Ježiša
Krista a veria teda aj v to, že rodina pozostávajúca z otca a matky je základom fungovania tejto
spoločnosti. Nemusí to byť ani
kresťan, kto by si mal toto myslieť. Rozumovo sa to tiež vysvetliť inak nedá. Cesta, ako môže
vzniknúť nový život, je len jedna.
Sú na to potrebné dve rozdielne
pohlavia, muž a žena. Vyjadruje to aj samotná Ústava Slovenskej republiky ako hierarchicky najvyššie postavený právny
predpis. Časť dnešnej spoločnosti však má na niektoré veci
svoj vlastný pohľad. Sto ľudí, sto
chutí. Komunita LGBTI (lesby,
gejovia, bisexuálni, transrodoví
a intersexuálni ľudia), ktorá zorganizovala v rovnaký deň úplne
protichodný pochod, nesúhlasí
s ústavou a platnými zákonmi.

Cítia sa do istej miery ukrivdení.
Chceli by, aby zákony platili pre
všetkých rovnako. Mnohí z nich
dokonca odchádzajú bývať do
zahraničia. Nepáči sa im konzervativizmus Slovákov. Čoraz
viac vládnuci európsky liberalizmus totiž dovoľuje takmer všetko. Miestami to vyzerá asi tak, že
na to, aby sme „nezaspali dobu“,
musíme preberať veci od iných.
Prečo meniť niečo, čo je racionálne správne?
Asi preto, že si to istá skupina ľudí nemyslí. V deň pochodu
som zostal nemilo prekvapený,
keď som v jednom supermarkete
zbadal matku so starými rodičmi
a ich vnúčatami, ako sú oblečené v dúhových farbách. Najviac
ma zaskočili tie deti, ktoré mali
navyše farby dúhy aj na svojich
malinkých tváričkách. Ak žijeme v dobe liberalizmu, slobody, je
toto skutočne sloboda? To dieťa si
nemalo právo vybrať, či tam chce

NAŠI DOBRODINCI

ísť alebo nie. Automaticky šlo so
svojím rodičom. Toto podľa mňa
nie je sloboda v pravom zmysle
slova. A hoci samotnej LGBTI
komunite, zatiaľ, ide len o rovnaké práva pre všetkých, možno
očakávať, že budú chcieť stále viac
a viac. Istý redaktor v konzervatívnom denníku Postoj vo svojom
blogu poukazuje na túto tému
celkom jasne: „Teoreticky si predstavme prípad, že všetci rodičia sa
budú správať zodpovedne a deti
na adopciu jednoducho „nebudú“. Zavedieme potom povinné
kvóty prerozdeľovania narodených detí medzi homosexuálne
a heterosexuálne páry, prípadne inú podobnú zvrhlosť, alebo
budeme čeliť ďalšej vlne kritiky
zo strany neplodnej „menšiny“
za domnelú diskrimináciu? Alebo zriadime akési „šľachtiteľské
stanice“, v ktorých budú určené
dobrovoľníčky rodiť deti za účelom adopcie?“
Azda, aj to bol jeden z dôvodov, prečo organizátori pochodu
Hrdí na rodinu cítia povinnosť
vyjsť do ulíc a vyjadriť svoje presvedčenie. Myslia na budúcnosť
svojich detí. Malých bezbranných detí, ktoré ešte nevedia rozlíšiť, čo je pre ne dobré a čo nie.
Tú povinnosť by malo cítiť viac
ako zopár tisíc. Mal by ju cítiť
každý jeden z nás. Bez budúcich
generácií spoločnosť nedokáže
napredovať.
Samotný Dúhový pochod netrval len niekoľko hodín. Predchádzal mu týždňový program
v podobe vystúpení na bratislavských námestiach, ako aj cyklus teplých filmov premietaných
v kinách. Slovné spojenie „teplý
film“ sa nachádza na oficiálnej
stránke tohto pochodu. Preto
toto zvláštne označenie. Navyše, po pochode sa konala párty do skorých ranných hodín.
Celý tento festival s názvom Dú-

hový PRIDE Bratislava 2018 sa
uskutočnil s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu
Kultúra znevýhodnených skupín
na rok 2018 a s dotáciou od Bratislavského samosprávneho kraja.
Len pre porovnanie, o akejkoľvek
pomoci zo strany parlamentu či
kraja pre pochod Hrdí na rodinu
nie je v médiách žiadna zmienka.
Keď už sme pri tých médiách, absolútna objektivita nebola zachovaná ani pri informovaní
o oboch udalostiach. Verejnoprávna televízia priniesla dve samostatné reportáže vo večerných
Správach RTVS. Tradičná rodina však dostala o minútu menej
priestoru. Komerčné televízie
Markíza a JOJ tiež nechali viac
vysielacieho času PRIDE pochodu o 45 sekúnd respektíve niečo
vyše dve minúty. Ak sa na to pozrieme pozitívne, môžeme byť
radi, že aspoň niečo. My, kresťania, teda dnes nemáme na ružiach ustlané, aj keď v porovnaní
s komunizmom sme na tom ešte
dobre. No ako hovorí vdp. farár
Marián Kuffa zo Žakoviec: „Za
komunizmu bola tma, za liberalizmu je hmla.“ Síce v nej vidíme,
ale nie jasne a čisto.
Naše médium je Sväté písmo.
Zdroj informácií, kde je ukrytá objektívna pravda. To je stále
aktuálne aj po 2000 rokoch. Ježiš
nám v ňom nehovorí, že budeme mať raj tu na zemi. Práve naopak. No sám nám dáva návod,
ako žiť príkladný život. V Zjavení apoštola Jána (3, 15-16) píše:
„Poznám tvoje skutky, že nie si
ani horúci, ani studený. Kiež by si
bol studený alebo horúci! Takto,
že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.“ Neexistuje totiž žiadne možno. Áno
nech je áno, a nie nech je nie. Nič
medzitým niet. Hmla v našich životoch nemá miesto. •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!
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,- EUR •
Bohuznáma – Nová Bystrica 200,- EUR • Bohuznáma – Nová
Bystrica 1000,- EUR • Odberatelia Hlasov Horný Vadičov 50,EUR • Serafína Švecová – Kmeťovo 100,- EUR • Ruženčiarky
– Rišňovce 60,- EUR • Veriaci z Turia 115,- EUR • Odberatelia
Posla z Popudinských Močidľan 300,- EUR • Bohuznámy
Ludrová 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n. N
40,- EUR • Čitatelia Hlasov Úľany nad Žitavou 112,- EUR
• Dobrodinci z Čajkova 35,- EUR • Deviatnik k sv. Jozefovi
Petrova Ves 50,- EUR • Ružencové bratstvo Hrnčiarovce
nad Parnou 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Rajecká Lesná
40,- EUR • Bohuznáma rodina Lukáčovce pri Nitre 74,- EUR
• Ružencové spoločenstvo – Mojzesovo 30,- EUR • Mária Krhútová Topoľčany 30,- EUR • Helena Maščáková Rozhanovce
10,- EUR • Alžbeta Finková Rozhanovce 10,- EUR • Mária
Chlebašková Zemplínska Teplica 10,- EUR • Jozef Ivanecký
Zemplínska Teplica 30,- EUR • Bohuznámy Zemplínska Teplica 20,- EUR • Odberatelia Hlasov Ivanka pri Dunaji 162,- EUR
• Čitatelia Hlasov Melek 200,- EUR • Čitatelia Hlasov Úľany
nad Žitavou 130,- EUR • Odberatelia Hlasov Veľké Uherce
70,- EUR • Odberatelia Hlasov Valaská Belá 120,- EUR •
Dobrodinci Brodno 63,- EUR • Misijné združenie DS Veľký
Krtíš 50,- EUR • Ružencové spoločenstvo Madunice 100,EUR • Odberatelia Hlasov Ruskovce 50,- EUR • Z deviatnika
"Kto dá prístrešie sv.rodine" Biňovce 80,- EUR • Odberatelia
Hlasov a Posla Hontianske Nemce 40,- EUR • Odberatelia
Hlasov a Posla Zuberec 150,- EUR • Odberatelia Hlasov
Žabokreky n.N 20,- EUR • Odberatelia Hlasov Žilina 40,- EUR
• Bohuznáma Veľké Chlievany 50,- EUR • Veriaci farnosti
Nedožery – Brezany a filiálok Pravenec a Poluvsie 404,- EUR
• Ružencové bratstvo Terchová 150,- EUR •
„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 2018 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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Nové misijné kalendáre
na rok 2019
Ponúkame nové misijné kalendáre na budúci
rok. Snažíte sa byť v kontakte s misiami? Nie
je vám ľahostajný život v misijných krajinách?
Misijné kalendáre sú vhodným prostriedkom,
ako byť v spojení s misiami po celý rok.
Nájdete v nich povzbudenie, duchovné slovo,
zaujímavosti a informácie z ďalekých krajín,
kde pôsobia naši misionári.

Kalendár
knižný
(na čítanie)
3.00 Eur

Kalendár
nástenný
2.00 Eur
Kalendár
stolový
2.00 Eur

Objednávky posielajte na adresu predajne Verbum.
verbum@svd.sk • tel.: 037 / 776 94 37

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

