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O chvíľu vstupujeme do druhej časti Pôs-
tu, kedy si budeme znovu uvedomovať 
veľkú cenu nášho vykúpenia. Kristovo 
utrpenie a smrť sú tým najväčším dô-

kazom Božej lásky, ktorá ide až do konca. Ba tu 
skutočne platí „až za hrob“. Jedine Kristova obe-
ta priniesla víťazstvo všetkým prejdúc skrze smrť, 
aby v zmŕtvychvstaní s novou silou presviedčala 
ľudí o sile Božieho milosrdenstva.

Kristovo vzkriesenie premohlo vládu hriechu 
a smrti, ktoré už nemôžu držať v područí člove-
ka, hoci pokušenie neustále dolieha na veriacich. 
Kým je duchovného rázu, vieme, kam sa obracať 
a čo robiť. No ak vychádza ako nespravodlivosť od 
ľudí, je to už oveľa zložitejšie. 

V kresťanských kruhoch sa opakuje pravidlo, ku 
ktorému povolával Ježiš svojich nasledovníkov, aby 
vedeli nastaviť aj druhé líce. Vypĺňať ho sa darí ozaj 
len veľmi pokorným ľuďom. U väčšiny sa hneď pre-
javuje čnosť spravodlivosti, ktorá nedovoľuje takéto 
priestupky nechať nepotrestanými. No bojím sa, že 
skôr tu vystupuje priam pohanská túžba odomstiť, 
aby sme neboli nikomu nič dlžní. 

V prvých storočiach bola však v kresťanských 
kruhoch druhá krajnosť. Kým nás tiahne k pohan-
skej odplate, ich tiahlo takmer k bezhraničnej túžbe 
trpieť a umrieť za Krista. Z jednej strany to bol krás-
ny sen – odvahou až po smrť svedčiť o svojej viere. 
No v istý čas sa to prevrátilo v bezuzdné samou-
davateľstvo, čo priviedlo cirkevných predstaviteľov 
k zákazu udávať sa. Veď mučeníctvo je svedectvo 
o viere v pravdu, ktorá je vystavená útoku falošných 
predstáv a vychádza odtiaľ v spojení s Kristovým 
víťazstvom. Všetko malo mať prirodzený chod – 
koľko Boh dovolí, toľko budeme svedčiť a žiť. Nie 
je treba robiť nič predčasne. Prílišné ľudské úsilie 
má vždy sklon nebrať ohľad na Božiu vôľu.

Príkladom v tejto veci sú samotní apoštoli, o kto-
rých čítame v Skutkoch. Oni sa tiež stretli s nebez-
pečenstvom smrti. A hoci ju boli ochotní prijať, 
čo sa koniec koncov aj stalo, no nie v danom čase, 
pred nimi bolo ešte mnoho práce, preto si nemohli 
dovoliť pri prvej príležitosti odísť z tohto sveta. Či 
už Petrovo uväznenie v Jeruzaleme, alebo bičova-
nie Petra a Jána, či útek Pavla, všetky nasledujúce 
udalosti dosvedčujú, že svet potrebuje zatiaľ živých 
apoštolov, ktorí budú dokazovať veľkými skutkami 
Božiu moc a zároveň svojou slabosťou svedčiť, že 
iba On je jediný, pravý Boh. 

Svedectvo a viera si vyžadujú spoluprácu s ro-
zumom, ináč sa z viery stáva fanatizmus, s kto-
rým máme v súčasnom svete dostatok skúseností. 
Človek má byť vždy ochotný a pripravený vydať 
svedectvo o tom, čo verí. No tiež musí brať ohľad 
na to, v akej situácii a pozícii sa on sám nachádza. 
V bode 2265 Katechizmu Katolíckej cirkvi sa píše: 
„Oprávnená sebaobrana môže byť nielen právom, 
ale aj veľkou povinnosťou človeka, najmä ak je zod-
povedný za životy iných a za spoločné dobro ro-
diny alebo vlasti.“ Preto je potrebné uvážiť, či sme 
schopní a pripravení odísť z tohto sveta, poprípade 
čo bude väčším dobrom pre nás i našich blížnych.

Život je takmer taký istý veľký dar ako viera. Pre-
to je potrebné, aby sme si ho vedeli vážiť i chrániť. 
My, sláva Bohu, zatiaľ nie sme pod tlakom, ktorý by 
nám neustále hrozil smrťou. No z času na čas sa ob-
javujú krajné situácie, ktoré si vyžadujú radikálne 
riešenie. Ako veriaci si musíme byť vedomí, prečo 
sme na svete a že smrť, hoci často nespravodlivá 
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alebo neočakávaná, má tiež miesto ako posledná bodka v po-
zemskom živote. Predsa len väčším darom je pre nás viera, 
ktorá nám ponúka nový, večný život a skutočné, nekonečné 
možnosti i dary. Preto v krajných situáciách z lásky k dobru 
druhého človeka, s čistým svedomím slobodným od ťažkého 
hriechu je mučeníctvo možné každému veriacemu. 

Ak je však človek bez milosti posväcujúcej, má sa starať 
zachrániť si život. Stretnutie s Bohom by pre neho asi ne-
bolo tak veselým, ako sa u kresťanov očakáva. Človek v ta-
kom stave ani nie je schopný prijať iné rozhodnutie. Chýba 
mu odvaha, ktorá je Božím darom a strach zakrýva všetky 
sväté nápady. 

V spojení so zodpovednosťou za druhých treba chápať náš 
život ako dar, ktorému sa radujú naši blížni. A to je Božie dielo, 
nie naše, preto treba brať naň ohľad a nehrať sa na hrdinov. Ak 
príde čas a Božia milosť v nás bude pôsobiť na sto percent, po-
tom uvidíme, k čomu sme povolaní. Dovtedy musíme upev-
ňovať svoju vieru Božími prostriedkami (sviatosti, modlitba 
a pod.), aby akákoľvek riziková situácia nebola prekvapením 
ani pre nás, ani pre našu vieru.

Krvavé mučeníctvo však treba mať stále na pamäti ako je-
den z najkrajších variantov viery a Božej sily, ktorá slabých ľudí 
robí schopnými víťazne zniesť takéto veľké skúšky. 

Naša doba čoraz viac vyžaduje nekrvavé svedectvo trpez-
livosti a pravej horlivosti služby Vzkriesenému Kristovi. Ne-
báť sa vyznávať pravú vieru a jej hodnoty, no pritom znášať 
výsmech a obvinenia bez nároku na odplatu spôsobom „hej-
terov“ (nenávistníkov) je rovné mučeníctvu. Nie emócie, ale 
Božia milosť a čnosti sú dôkazom pravdivosti našich slov 
a skutkov, pretože kým prvé vychádza z našej hriešnej pri-
rodzenosti, druhé je od Boha, ktorý sa v nás môže osláviť, ak 
mu v dôvere prenecháme svoj život.  •
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Milí misijní priatelia!

Azda každý z nás vkročil do tohto obdo-
bia s mnohými predsavzatiami. No zis-
ťujeme vlastnú slabosť i nestálosť. Mno-
hé veci nás odtŕhajú od modlitieb, pôstu 
i osobnej askézy. Pôst nás vedie ku krížu 
a ukazuje nám Krista umučeného, opus-
teného, ale predsa víťaziaceho. 

Požiadavky, ktoré na nás kladie náuka evanjelia, nie sú ľah-
ké. Vyžadujú neustály duchovný boj. Akoby v nás boli dvaja 
ľudia. Duchovný človek túži po duchovných veciach, túži všet-
ko usporiadať tak, aby mu to slúžilo k zdokonaleniu a následne 
k večnému životu. Ten druhý človek, telesný, usiluje o pozemské 
dobrá a krátkodobé pôžitky. Snaží sa mať dobre v prítomnom 
okamihu nehľadiac na to, aké ovocie to prináša do budúcnosti. 
Nezriedka tento telesný človek víťazí na duchovným.

Ak nás Boh volá k modlitbe, k pokániu, k askéze, nerobí to 
preto, že by nás chcel trápiť. On nás chce spasiť. To, čo pova-
žujeme za námahu, je v skutočnosti očisťovanie, vzmáhanie sa 
v čnostiach, rast v dokonalosti. Táto námaha neprináša okam-
žitý pôžitok, ale uschopňuje nás prijať večnú blaženosť. 

Suetonius, staroveký historik, spomína istého rímskeho voja-
ka, ktorého predvolali na súd. Prv než išiel na súd, vyhľadal Cé-
zara a prosil ho, aby prišiel na súdne pojednávanie a zachránil 
ho. Cézara prekvapila jeho žiadosť, ale aby ukázal svoju veľko-
dušnosť, povedal: „Ty len choď a ja už niekoho pošlem namiesto 
seba.“ Starý vojak však odhalil svoju hruď, na ktorej bola veľká 
jazva a povedal: „Cézar! Keď som v boji videl, že ťa má prebod-
núť kopija, neposlal som druhého namiesto seba, aby ťa zachrá-
nil!“ Koľkokrát by nám mohol povedať podobné slová náš Spa-
siteľ? Koľkokrát by mohla zaznieť jeho výčitka: „Cestu, ktorou 
vás chcem priviesť k spáse, považujete za namáhavú. Sťažujete 
sa, koľko obetí vás stojí spása! Ale ja som sa nesťažoval, keď ma 
pre vás bili, opľúvali, bičovali, ukrižovali. Neposlal som iného, 
aby vás vykúpil. Obetoval som sa za vás, lebo vás milujem!“ 
Keď vojak ukázal vládcovi jazvu, ktorej sa mu dostalo pri jeho 
záchrane, isto bol dojatý a určite sa ujal prípadu tohto vojaka. 
Dnes, keď pozeráme na rany nášho Spasiteľa, ktoré prijal z lásky 
k nám, či nás to nedojme a nedodá novú silu k peknému živo-
tu podľa jeho náuky? Kristus sa obetoval za nás. Pozerajme sa 
teda na kríž a rozjímajme! A to tak dlho, kým sa v našom srd-
ci nerozhorí mohutný plameň lásky. Potom sa nám už žiadna 
námaha nebude zdať ťažkou, žiadne odriekanie dostačujúce.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 1. apríla, za horliteľov 4. apríla 2019.

Šéfredaktor

▲  Kard. Parolin na požehnaní základného 
kameňa nemocnice v Albánsku

Vatikánsky štátny sekretár kard. Pietro Parolin 
v albánskom hlavnom meste Tirana požehnal zá-
kladný kameň Nemocnice Matky dobrej rady. Mo-
derný komplex vyrastie na pôde tamojšej Katolíckej 
univerzity, ktorú vedie rehoľa Synov Nepoškvrne-
ného počatia. Na slávnosti vystúpil aj prezident 
Albánskej republiky Ilira Metu. Kardinál Parolin, 
ktorý všetkým odovzdal pozdrav pápeža Františ-
ka, zvlášť poďakoval reholi za jej obetavú službu 
chorým i za finančné zdroje, ktoré venovala na re-
alizáciu tohto nového významného diela. Podobne 
ocenil aj podiel štátnych orgánov na vzdelávacom 
a zdravotníckom projekte v dobrej spolupráci ve-
rejného a súkromného sektora. Katolícka nemoc-
nica Matky dobrej rady, s ktorej výstavbou sa začne 
do jedného roka, bude poskytovať zdravotnú sta-
rostlivosť obyvateľom Albánska bez rozdielu viero-
vyznania. Zároveň bude školiacim a výskumným 
pracoviskom fakúlt medicíny a chirurgie, farmá-
cie a ďalších zdravotníckych profesií. Jej ambíciou 
je poskytnúť krajine špičkové centrum prevencie 
a liečby nádorov prsníka.
Ako na slávnosti pripomenul prezident nadácie 
pre výstavbu nemocnice P. Daniele Bertoldi,  myš-
lienka sa zrodila pred 26 rokmi, v apríli 1993, keď 
albánska vláda podpísala dohodu s  Katolíckou 
cirkvou, reprezentovanou vtedajším apoštolským 
nunciom Mons. Ivanom Diazom. Pri podpise bola 
prítomná aj Matka Tereza z Kalkaty, ktorá veľmi 
priala zrodu cirkevného nemocničného komple-
xu v Tirane. •
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◀  V Egypte oslávili 800. výročie stretnutia sv. Františka so sultánom

Kardinál Leonardo Sandri ako pápežský vyslanec uzavrel svoju návštevu Egypta 
pri 800. výročí stretnutia sv. Františka z Assisi so sultánom Malikom Al Kami-
lom. Duchovným odkazom historického stretnutia assiského svätca s egyptským 
sultánom, ktorý pochádzal z kurdskej dynastie vládnucej v Egypte, je porozu-
menie a bratské vzťahy medzi národmi a náboženstvami. Hlavnému sláveniu 
predsedal prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Sandri v nedeľu 3. 
marca v Kostole sv. Jozefa v Káhire za účasti početných cirkevných i štátnych 
predstaviteľov a zástupcov diplomatického zboru. Okrem zástupcov katolíc-
kych komunít boli na slávnosti aj delegáti koptského patriarchu Tawadrosa II. 
Na úvod slávnosti prečítali list pápeža Františka poverujúci kardinála Leonar-
da Sandriho a ďalších dvoch členov delegácie reprezentovať ho na podujatiach 
800-ročnice a odovzdať prítomným jeho pozdrav. •

▪  Zverejnili tému Dňa 
migrantov, ktorý sa od tohto 
roka slávi v jeseni

„Nejde tu iba o migrantov“ – 
takto znie téma tohtoročného Sve-
tového dňa migrantov a utečencov, 
ktorý sa bude sláviť v nedeľu 29. 
septembra. Tému zvolenú pápe-
žom Františkom pre 105. svetový 
deň migrantov a utečencov, ktorý 
sa po prvý raz bude sláviť v jesen-
nom termíne, zverejnila sekcia pre 
migrantov a utečencov Dikastéria 
pre integrálny ľudský rozvoj. V tla-
čovej správe z 3. marca sa uvádza: 
„Pápež František chce týmto zdô-
razniť, že jeho opakované výzvy 
v prospech migrantov, utečencov, 
vysídlencov a obetí obchodovania 
s ľuďmi treba chápať v celku jeho 
hlbokej starosti o všetkých obyva-
teľov existenciálnych periférií. Ten 
hladný, smädný, cudzinec, nahý, 
chorý, väznený, ktorý dnes klope 
na naše dvere, je samotný Ježiš, 
ktorý prosí o stretnutie a pomoc.“ 
Doposiaľ sa Svetový deň migran-
tov a utečencov v Cirkvi slávieval 
16. januára, tento rok to už bude 
v novom termíne poslednej sep-
tembrovej nedele, ktorá pripadne 
na 29. september 2019. •

▲  U verbistov vo Večnom 
meste sa konalo priateľské 
stretnutie krajanov

Krajania žijúci a pracujúci vo Več-
nom meste sa v nedeľu 3. 3. 2019 
zúčastnili na spoločnom priateľ-
skom stretnutí u bratov Spoločnos-
ti Božieho Slova. Začalo sa svätou 
omšou. Po slávení stretnutie pokra-
čovalo obedom v záhrade verbis-
tov, počas ktorého ochutnali rôzne 
slovenské špeciality. Hlavným ce-
lebrantom svätej omše bol Mons. 
Tomáš Galis, žilinský biskup, ktorý 
prítomných povzbudil aj svojimi zá-
žitkami a skúsenosťami z tohtoroč-
ných Svetových dní mládeže v Pa-
name a kládol im na srdce, aby sme 
sa navzájom podporovali v dob-
rom a v túžbe kráčať za Pánom. 
Na stretnutí sa zúčastnil aj Marek 
Lisánsky, veľvyslanec SR pri Svätej 
stolici, diplomatickí zamestnanci 
a viacerí kňazi a zasvätené osoby. •

▲  V africkej Burkine Faso  
prišiel o život 77-ročný saleziánsky 
kňaz

Saleziánskeho misionára zavraždili 
v piatok 15. februára v Burkine Faso 
útočníci z radov džihádistov. 77-roč-
ný kňaz don Antonio César Fernández 
sa vracal spolu s dvoma spolubratmi 
z  Toga do hlavného mesta Burkiny 
Faso Ouagadougou, kde pôsobil ako 
misionár. 
Krvavý incident sa odohral neďaleko 
hraničného prechodu Cincassé. Útoč-
níci zastavili auto, dona Antonia Césa-
ra Fernándeza oddelili od ostatných 
dvoch spolubratov a zavraždili ho po-
četnými strelami. 
Don Antonio César Fernández pochá-
dzal zo Španielska. Od roku 1982 bol 
misionárom v rôznych krajinách Afri-
ky, najmä v Togu, kam prišiel so skupi-
nou prvých saleziánskych misionárov, 
založil farnosť a počas desiatich rokov 
bol aj novicmajstrom. •

3HLASY Z DOMOVA A MISIÍAPRÍL 2019



To, čo platí o stromoch a lesoch, 
platí aj o ľuďoch. Každý z nás 
má v  živote ľudí, ktorých si 
neváži. Nevážime si ich pre-

to, lebo podľa nás nemajú hodnotu. 
A  tak odporúčanie objavuj, obdivuj, 
ochraňuj by mohlo byť aplikovateľné 
aj na ľudí. Choď do ich hĺbky! Skú-
maj ich vnútro a možno zistíš, že 
to, čo vidíš navonok, nie je cel-
kom pravda! Tá skutočná pravda, 
skrytá kdesi v hĺbke človeka, je 
iná a možno ďaleko komplexnej-
šia a veľkolepejšia než je tá, kto-
rú vidíš navonok. Ak túto prav-
du objavíš, možno začneš tohto 
človeka obdivovať, lebo v ňom 
nájdeš veci, ktoré ťa privedú do úžasu. 
A odtiaľ už nebudeš mať ďaleko k tomu, 
aby si ho začal ochraňovať.

Žena „bez hodnoty“
Zdá sa, že evanjelium 5. pôstnej nede-
le (Jn 8, 1-11) – sa nesie presne v tomto 
duchu. Farizeji priviedli k Ježišovi ženu, 
cudzoložnicu, ktorá podľa nich nema-
la žiadnu hodnotu. Čin, ktorý spácha-
la, ju v ich očiach úplne diskvalifikoval 
a ona sa stala pre nich nulou. Jediné, 
čoho bola hodná, boli ich kamene. No 
Ježiš má iný názor. Z jeho postoja ako 
keby vyplývalo odporúčanie k  tomu 

nášmu trojitému postoju: Objavujte 
túto úbohú ženu! Skúmajte jej vnútro. 
Skúmajte motívy jej činov. Skúmaj-
te jej minulosť. Skúmajte prostredie, 
z ktorého vyšla. Skúmajte rany, ktoré 
jej ľudia udelili. Skúmajte, koľkí ju po-
čas celého jej života – možno práve tí, 
od ktorých očakávala lásku a prijatie – 

zneužili. Presne tak, ako aj muž, s kto-
rým ste ju pred chvíľou prichytili. Kde 
je? Zneužil ju a šikovne sa vyparil pres-
ne tak, ako všetci ostatní pred ním! Ak 
toto všetko zvážite, možno ju začnete 
obdivovať, a to za to, že to ešte so svo-
jím životom nevzdala. A ako dôsledok 
ju budete ochraňovať pred kameňmi 
tých, ktorí sú – podobne ako vy – roz-
čúlení „spravodlivým“ hnevom, no nie 
sú o nič lepší než ona.

Chudoba a prostitúcia 
Text evanjelia piatej pôstnej nedele je 
veľmi silný a dáva nám príležitosť uva-

žovať o téme, ktorá na seba nabaľuje 
množstvo iných tém, ktoré sú s ňou 
spojené. Je to téma prostitúcie. Skús-
me sa na tento problém pozrieť zblízka 
a cezeň – aspoň telegraficky – na tie iné 
témy, ktoré s ním súvisia.

Prostitúcia je veľmi bolestnou sku-
točnosťou. Nie je to nová vec. Ženy, 
a  v  poslednom čase aj muži, sa tej-
to neresti oddávali oddávna. Prečo? 
Čo je príčinou prostitúcie? Už vopred 
upozorňujem, že vo väčšine prípadov 
to nie je túžba po sexuálnom uspoko-
jení. Jednou z príčin prostitúcie je chu-
doba. Pre mnohé ženy niet iného rie-
šenia ako predávať svoje telo. Aspoň si 
to tak myslia. O tejto príčine prostitú-
cie sa hovorí v známom príbehu o sv. 
Mikulášovi: Istý otec mal vraj tri dcéry 
a keďže trpeli na biedu, bol odhodlaný 
v zúfalstve ich ponúknuť na prostitú-
ciu, aby mali z čoho ako rodina vyžiť. 
Sv. Mikuláš im vraj v noci nechal v okne 

Tá skutočná pravda, skrytá 
kdesi v hĺbke človeka, je iná 
a možno ďaleko komplexnejšia 
a veľkolepejšia než je tá, 
ktorú vidíš navonok.

Objavuj, obdivuj, 
ochraňuj

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Etiopia Missions

Pred pár rokmi boli v centre Bratislavy vyvesené veľké plagáty 
s tromi slovami začínajúcimi sa na písmeno „o“: objavuj, 
obdivuj, ochraňuj. To, o čo sa tu jednalo, hovorilo ich pozadie. 
Boli to krásne tatranské štíty, teda príroda. Posolstvo plagátu 
bolo preto jasné: je veľa ľudí, ktorí si prírodu nevážia, a teda ju 
ničia. Robia tak preto, lebo ju nepoznajú. Ak by prírodu 
objavovali, začali by ju obdivovať a nakoniec aj ochraňovať.
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istý obnos peňazí, ktorý ich mal z biedy 
vytrhnúť a zachrániť pred prostitúciou. 
Vo svete je veľa krajín, v ktorých pros-
titúcia dosahuje hrozné rozmery. Vo 
všetkých prípadoch ide o krajiny alebo 
o oblasti veľmi chudobné: juhovýchod-
ná Ázia, krajiny Latinskej Ameriky, 
chudobné štvrte amerických či európ-
skych miest. Chudoba a prostitúcia sú 
rodné sestry. Chudoba, bieda, sociál-
na nespravodlivosť, utečenectvo, toto 
všetko sú korene prostitúcie.

S chudobou súvisí potom aj ďalšia 
téma napojená na prostitúciu, a to ná-
silie. Niektoré ženy sa tým, že sú chu-
dobné, samy rozhodnú pre prostitúciu. 
No niektoré sú k tomu nútené inými, 
ktorí chcú na nich zarobiť. Vo svojej 
funkcii koordinátora pre Spravodli-
vosť a pokoj mojej reholi v Ríme som 
sa kedysi zúčastňoval na stretnutiach 
skupín zložených z rehoľníkov, ktoré sa 
zaoberali bojom proti obchodovaniu 

s ľuďmi. Tento problém je v súčasnom 
svete veľmi vážny, lebo sa týka novo-
dobého otroctva. Obchodovanie s ľuď-
mi je po zbraniach a drogách tretím 
najvýnosnejším ilegálnym obchodom 
vo svete. S ľuďmi sa obchoduje s tromi 
cieľmi: otrocká práca, transplantácia 
orgánov a prostitúcia. Do tejto činnos-
ti je zapojených mnoho zločineckých 
jedincov a skupín, ktoré sa neštítia ni-
čoho. V súčasnosti je vo svete asi 27 
miliónov takýchto otrokov. Čo sa týka 
prostitúcie, ženy sú klamstvom cez 
rozličné reklamné agentúry a časopi-
sy naivne zlanárené do krajiny urče-
nia, napríklad za účelom štúdia alebo 
výhodnej práce. Potom sa im odníme 
pas a sú vrhnuté do tzv. „služby“, čiže 
do otroctva, v ktorom zarábajú pre-
dovšetkým pre svojich pasákov alebo 
pre agentúry, ktoré ich zlanárili. Únik 
je pre ne takmer nemožný. Sú to naozaj 
diabolské štruktúry, ktoré sú ako sieť 

medzi sebou navzájom poprepájané 
po celom svete.

Pestovať si zdravý zmysel 
pre hranice
Pod všetkým týmto sa však nachádza 
jeden problém, ktorý je asi zo všetké-
ho najdôležitejší – je to problém osob-
ných hraníc. Zdraví ľudia, ktorí vy-
rastali v zdravých rodinách, si celkom 
prirodzene vypestujú zdravý zmysel 
pre hranice, ktorý ich samých potom 
chráni pred zneužívaním zo strany 
iných a im samým nedovolí, aby násilne 
prekračovali hranice, a teda zneužívali 
iných. Ľudia, ktorí vyrastali v dysfunkč-
ných rodinách, tento zmysel pre hrani-
ce buď nemajú, alebo majú s ním vážne 
problémy. Problém prostitúcie je v sku-
točnosti problémom neschopnosti roz-
poznávať svoje hranice. Psychológovia 
hovoria, že 70-80 % všetkých prostitú-
tok sú obete sexuálneho zneužívania 
v detstve a pochádzajú z nestabilných 
dysfunkčných rodín.

Žena prijatá Ježišom
Žena z  evanjelia možno pochádza-
la práve z takejto rodiny. Možno bola 
hladná a smädná po láske a blízkosti. 
Možno si o každom mužovi, ktorý sa 
k nej približoval, myslela, že práve toto 
je konečne človek, ktorý má o ňu sku-
točný záujem a ktorý ju miluje takú, 
aká je a nie pre sex. A nakoľko jej zmy-
sel pre hranice bol otázny, nebolo treba 
veľa, aby každý dosiahol, čo chcel. A ten 
posledný, s ktorým ju prichytili, nebol 
o nič lepší než ostatní.

Ježiš túto ženu v evanjeliu prijal ako 
osobu a pred tvárou všetkých jej uká-
zal, že má hodnotu taká, aká je. V prí-
tomnosti Ježišovej sa možno po prvý 
raz cítila prijatá nie za služby, ktoré po-
skytovala, ale za to, že ju niekto obdi-
voval ako takú.

A toto je, milí priatelia, odporúčanie 
aj pre nás, ktorí máme problémy s po-
sudzovaním ľudí: objavuj ich, potom 
ich budeš možno obdivovať a nakoniec 
– ako dôsledok – snáď aj ochraňovať. 
Nech nám Pán v tom žehná.  •
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Udalosti
▲ Pôstna duchovná obnova  
seminaristov SVD

V marci sa konala pôstna duchovná ob-
nova seminaristov SVD, ktorí sú mo-
mentálne prítomní v Slovenskej pro-
vincii misionárov verbistov. Celkovo 11 
seminaristov (4 Slováci, 5 Vietnamci, 
1 Čech, 1 Ind) sa zúčastnilo duchov-
nej obnovy, ktorú viedol páter Martin 
Štefanec SVD. Miestom obnovy bolo 
Pruské, teda farnosť, v ktorej vyrastal 
páter Martin. Témou bola: modlitba 
reminiscencie. Páter Martin pozval se-
minaristov, aby pozreli zbližša ani nie 
tak na svoje skutky (hoci aj na tie), ale 
predovšetkým na svoje srdce. Čo za 
srdce v sebe nosíme? V modlitbe re-
miniscencie počas troch dní obnovy 
uvažovali o vplyve rôznych vecí a ľudí 
v konkrétnych úsekoch života. Mod-
litba reminiscencie je modlitba za-
meraná na uvedomenie si dvoch vecí: 
1. že Boh je prítomný v našom živote 

ako ten, ktorý sa o nás stará a ktorý nás 
bezpodmienečne miluje; 2. že potrebu-
jeme sa vyrovnať so zraneniami, ktoré 
sme zažili kedysi dávno, avšak ktoré 
sme ešte naplno neintegrovali (neuro-
bili súčasťou) do nášho života. Vo Far-
skom kostole sv. Petra a Pavla v Prus-
kom spolu s veriacimi slávili piatkovú 
sv. omšu. Štyria seminaristi z Vietnamu 
sa na záver sv. omše pomodlili Otče náš 
a Zdravas po vietnamsky. Túto modlit-
bu predniesli za rodiny vo farnosti. Po-
čas adorácie tiež spievali pred Eucharis-

tiou. Súčasťou duchovnej obnovy bola 
aj prechádzka na neďaleké Vršatecké 
bradlá. V posledný deň obnovy navští-
vili z druhej strany Váhu Skalné sank-
tuárium Božieho milosrdenstva v Lad-
coch na hore Butkov. Tam sa nachádza 
kríž, ktorý požehnali v roku 2013. Kríž 
je vysoký 12 metrov a v jeho srdci sú 
umiestnené vzácne relikvie dreva Svä-
tého kríža. V roku 2018 v tomto areáli 
bola umiestnená aj socha Panny Márie 
– Matky milosrdenstva, ktorá aj s pod-
stavcom meria 9 metrov. •
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UDALOSTI 
apríl  2019
2. apríl
Výročie smrti sv. Jána Pavla II. 
(2005);

10. apríl
Br. Abundantius Jozef Hrdlovič SVD, 
60. výročie smrti (1959);

14. apríl
Kvetná nedeľa;

16. apríl
Br. Alojz Ján Terendy SVD,  
20. výročie smrti (1999);

18. apríl
Zelený štvrtok;

19. apríl
Veľký Piatok;

20. apríl
Biela Sobota;

21. apríl
Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania; 
P. Ján Klorus SVD, 50. výročie 
smrti (1969);

22. apríl
P. Štefan Lapšanský SVD,  
30. výročie smrti (1989);

23. apríl
Sv. Vojtech, mučeník;

28. apríl
Nedeľa Božieho milosrdenstva;

29. apríl
Sv. Katarína Sienská, 
spolupatrónka Európy, sviatok.

◆ ◆ ◆

Úmysel apoštolátu modlitby 
na mesiac apríl:
Za lekárov a humanitárnych pracov-
níkov, ktorí pomáhajú vo vojnových 
oblastiach a riskujú vlastné životy 
pre záchranu druhých.

▲ Duchovná obnova pre mladých 
mužov

V dňoch 15.–17. februára 2019 verbisti 
v Bratislave organizovali už druhé kolo 
duchovnej obnovy s názvom: IDEN-
TITA MUŽA. Zúčastnilo sa 14 mla-
dých, po Bohu hladných ľudí, ktorí sa 
rozhodli na sebe popracovať, podeliť 
sa s tým, čím žijú a modliť sa s nami.

Hlavný obnovovací tím: P. Igor Kráľ 
SVD mal pripravené prednášky s po-
riadnymi výzvami a diakon Juraj Begany 
SVD sa zas prihováral v kázni a požehná-
val počas adorácie. Mali sme čas ticha aj 
čas zdieľania; jednu celú noc sme sa pre-
striedali pri adorovaní v našej kaplnke, 
ale testovali sme chalanov aj v športe či 
varení. Všetci obstáli, vytvorili výbornú 

partiu a teraz sú už každý na tom svojom 
mieste, kde ich Pán povolal, aby svedčili 
a šírili to krásne, čo v nich je. Ďakujeme 
im, že sa zastavili a prajeme im veľa síl. 
A dúfajme… zas niekedy nabudúce. •

▾ Ľudové misie v Trebišove

Farnosť Trebišov privítala misionárov 
verbistov, ktorí viedli celý týždeň od 9. do 
17. marca 2019 ľudové misie vo farnos-
ti. Pátri Kušnír, Vagaš, Poláčik a Ambatu 
v tejto farnosti kázali, spovedali a vyslu-
hovali sviatosti. Počas sv. omší a návštev 
škôl sa snažili osloviť všetky vekové ka-
tegórie. Vyprosovali sme im všetkým 
potrebnú silu a milosť Božiu, aby boli 
účinným nástrojom Ducha Svätého pri 
obnove celej trebišovskej farnosti. •
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Neznášanlivý je ten, kto odmie-
ta čokoľvek bezdôvodne pri-
jať; slobodomyseľný ten, kto 
príjme všetko z akéhokoľvek 

dôvodu bez toho, aby zisťoval, či je na to 
vôbec správny dôvod. Pravda, občas sa 
dožaduje spresnenia, ale je to spresnenie 
podľa vedeckých a nie logických mera-
diel. Porucha, ktorá sa prejavuje zmiene-
ným voľnomyšlienkárstvom, je duševná 

a nie mravná. Svedčia o tom tieto tri veci: 
sklon riešiť problémy slovami a nie argu-
mentmi, bezvýhradná ochota uznať za 
autoritu kohokoľvek vo veci náboženstva, 
a nakoniec – láska k novotám.

Zvláštna móda
Veda o náboženstve má právo prihová-
rať sa prostredníctvom svojich hovorcov 
rovnako, ako majú toto právo aj ďalšie 

vedy, fyzika alebo astronómia, ktoré sa 
prihovárajú ústami tých, ktorí sa nimi 
zaoberajú. Náboženstvo je veda, hoci 
niektorí chcú z neho urobiť len obyčajný 
cit. Náboženstvo má svoje zásady, priro-
dzené i zjavené, ktoré sú vo svojej logike 
ešte zložitejšie než matematika. Ale fa-
lošný pojem tolerancie túto skutočnosť 
zatemňuje všetkým, ktorí, hoci sú neto-
lerantní v najmalichernejších životných 
maličkostiach, stávajú sa však tolerant-
nými vo svojom vzťahu k Bohu.

Ďalším prejavom spomínanej poru-
chy myslenia, ktorá vyvoláva podivnú 
pleseň voľnomyšlienkárstva, je natoľko 
silné zapálenie sa pre novoty, že dochádza 
k odmietaniu aj lásky k pravde. Pravda je 
obetovaná ironickým poznámkam, Kris-
tovo božstvo titulkom v pondelňajších 
novinách. Množstvo súčasných kazate-
ľov sa stále menej venuje kázaniu Krista 
ukrižovaného a oveľa väčšmi svojej ob-
ľúbenosti u veriacich. Nedostatok inte-
lektuálnej chrbtice vedie k tomu, že ob-
kročmo si osedlávajú býka pravdy a osla 
nezmyslov, chvália katolíkov za „skvelú 
organizáciu“ a sexuológov za „otvorenú 
výzvu mladej generácii“. A keďže radšej 
ohýbajú kolená pred davom než pred 
Bohom, nemožno vari ani očakávať, že 
by sa pred súčasným Herodesom zastali 

Prosba 
o netoleranciu

 Text: Fulton Sheen   Foto: Archív SVD

Hovorí sa, že Ameriku sužuje netolerancia. Nie je to tak. Trpí 
toleranciou. Toleranciou dobra aj zla, pravdy aj omylu, čnosti 
aj hriechu, Krista aj rozkladu. V našej krajine nevládne ani tak 
neznášanlivosť, ako skôr voľnomyšlienkárstvo. Človek, ktorý 
si dokáže správne zrovnať veci v hlave tak, ako si vie ustlať 
posteľ, sa označuje za úzkoprsého či fanatika, no ten, ktorý má 
v myšlienkach rovnaký zmätok ako jeho neschopnosť nakladať 
so svojím časom, sa nazýva tolerantný a slobodomyseľný.

Prorocké slová bývalého svätiaceho newyorského 
biskupa ctihodného Fultona J. Sheena
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Jána Krstiteľa. Na rozvody a život v smil-
stve nepoukáže nijaký a ničí varovný prst, 
nijaký hlas nezahrmí do uší boháčov, aby 
vyriekol oné netolerantné Božie slová: 
„Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ 
Namiesto toho počujeme: „Priatelia, časy 
sa zmenili!“ Kyseliny modernosti rozlep-
távajú skameneliny pravovernosti.

Viera v Boha, Kristovo božstvo, mrav-
ný zákon sa považujú za módnu vec, za 
pominuteľnú záľubu. Táto nová toleran-
cia sa odnedávna týka samotnej pravdy, 
ako keby pravda bola naozaj nejaká móda, 
niečo na spôsob klobúka, a nie základ, 
ktorý je v tomto pripodobnení hlava.

Pevnosť pravdy
Posledným tvrdením súčasného voľno-
myšlienkárstva je, že pravda musí zod-
povedať dobe, a preto sa má meniť 
podľa pomíňajúcich a meniacich sa 
chúťok okamihu. Ako chameleón 
si prispôsobuje svoju farbu prostre-
diu, ktoré ho obklopuje, tak by sa 
vraj mala meniť aj pravda, aby vy-
hovovala záchvevom a požiadav-
kám času. Povaha určitých vecí je 
však pevná a o pravde to platí o to 
väčšmi. Pravde sa dá tisíc ráz od-
porovať, ale to len potvrdzuje, že je taká 
silná, že prežije tisíc útokov.

Keď niekto hovorí, že „ten tvrdí to, 
druhý zase ono, preto nijaká pravda nie 
je“, je to asi rovnako logické, ako keby Ko-
lumbus došiel k záveru, že nijaká Zem nie 
je, pretože mu niektorí hovorili, že „Zem 
je guľatá“ a iní vyhlasovali, že „Zem je 
rovná“. Tí, ktorí odmietajú meradlo ob-
jektívnej pravdy, sú ako tesár, ktorý by 
zahodil svoj meter a používal za mierku 
každý jednotlivý trám: nezostane im nič 
iné, čím by mohli merať, len vždy prelie-
tavá móda daného okamihu.

Trpieť zlo
Uchichotané nadšenie pre novotárstvo, 
precitlivená neposednosť vyšinutej mys-
le a neprirodzený strach z poriadnej por-
cie poctivého myslenia, to všetko dokopy 
spoluutvára skupinu nedovzdelaných, 
ale o to samoľúbejších „slobododuchov“, 
ktorí si myslia, že nie je nijaký rozdiel me-

dzi Bohom ako Príčinou a Bohom ako 
„projekciou môjho ja“, ktorí stavajú na 
roveň Krista a Budhu a potom rozširujú 
svoje voľnomyšlienkárstvo na širokú až 
rozšafnú syntézu, čo nielen hovorí, že jed-
no kresťanské vyznanie je rovnako dobré 
ako druhé, ba dokonca, že jedno svetové 
náboženstvo je rovnako dobré ako druhé.

Veľký boh „Pokrok“ sa teda povyšuje 
na oltáre módy a keď sa jeho zanietených 
uctievačov spýtate: „Pokrok k čomu?“ 
dostanete odpoveď, „k väčšiemu pokro-
ku.“ Súdni ľudia sa zatiaľ divia, ako môže 
byť pokrok bez udania smeru a ako sa dá 
udať smer bez pevného bodu. A keďže 
hovoria o pevnom bode, tak sa o nich 
hovorí, že zaostávajú za dobou, zatiaľ čo 
oni v skutočnosti sú nad dobou, dušev-
ne aj duchovne.

Čo svet tvárou v  tvár tomuto voľ-
nomyšlienkárstvu potrebuje, je netole-
rancia. Zdá sa, ako by svet úplne stra-
til schopnosť rozlišovať medzi dobrom 
a zlom. Niektoré hlavy sa domnievajú, že 
netolerancia je vždy zlá, pretože je podľa 
nich prejavom nenávisti a obmedzenosti. 
Tie isté hlavy veria, že tolerancia je vždy 
správna, pretože je prejavom lásky a veľ-
kodušnosti.

Čo to teda je tolerancia? Je to postoj, 
keď z rozumných dôvodov trpíme zlo, čo 
nás vedie k tomu, že hamujeme svoj hnev 
alebo netrestáme zlo. Ale oveľa dôležitej-
šie je to, čoho sa tolerancia týka: Toleran-
cia sa vzťahuje len na ľudí, ale nikdy nie 
na pravdu. Netolerancia sa, naopak, týka 
len pravdy, a nie ľudí. Tolerancia sa týka 
chybujúceho, netolerancia chyby.

Amerika netrpí ani tak netoleranciou, 
teda neznášanlivosťou, ako toleranciou, 
teda ľahostajnosťou k pravde a omylu, 
a filozofickou nedbanlivosťou, ktorá sa 

vydáva za veľkodušnosť. Väčšiu toleran-
ciu pochopiteľne treba, pretože nikdy nie 
je dosť lásky, ktorú by sme mohli prejavo-
vať druhým. Sám náš Pán hovorí, aby sme 
milovali tých, ktorí nás ohovárajú, pre-
tože neprestávajú byť ľuďmi. Nikde však 
nehovorí, že máme milovať ohováranie.

Tehly Cirkvi
Cirkev nás v Kristovom duchu nabáda, 
aby sme sa modlili za tých, ktorí sa na-
chádzajú mimo Cirkvi a prejavovali im 
väčšiu lásku. Je teda nutné prejavovať 
ľuďom lásku, najmä tým, ktorí sú mimo 
stáda, ktorých treba láskou priviesť späť, 
aby bol jeden ovčinec a  jeden Pastier. 
Máme vari Bohu, ktorý nevzhliada tole-
rantne rovnostárskym zrakom na všetky 
náboženstvá, uprieť jeho meno Múdrosť?

Cirkev je Kristovým telom; ako stále 
viac premýšľala a prehlbovala samotné 
základy jeho učenia, zároveň rozvíja-
la aj ďalšie pravdy viery. Nikdy na tieto 
pravdy nezabudla, pamätala si ich a jej 
pamäť je tradícia. Dogmy Cirkvi sú ako 
pevné, poctivé tehly, s ktorými môže člo-
vek stavať, nie ako slama „náboženského 
prežitku“, ktorá sa hodí iba ak na spále-
nie. Cirkev bola a vždy bude netolerant-
ná, pokiaľ ide o práva Boha, lebo heréza, 
omyl a nepravda sa netýkajú nejakých 
osobných názorov, ktorých by sa mohla 
vzdať, ale Božieho práva, o ktorom sa ne-
zjednáva. Pravda je božská, blud je ľud-
ský. Ak činí heretik pokánie, Cirkev ho 
prijme späť do pokladnice svojich duší, 
ale nikdy neprijme herézu do pokladnice 
svojej múdrosti. Pravda bude vždy prav-
dou, aj keď sa k nej nebude nikto hlásiť; 
a omyl bude vždy omylom, hoci by ho 
vyznávali všetci.

Postoj Cirkvi k tejto pálčivej otázke sa 
dá vysvetliť na príbehu dvoch žien, kto-
ré prišli za Šalamúnom, aby ich rozsúdil. 
Každá z nich vyhlasovala, že narodené 
dieťa je jej. Skutočná matka trvala na tom, 
že chce celé dieťa alebo nič, pretože dieťa 
je ako pravda, nedá sa rozdeliť bez toho, 
aby nezomrela. Falošná matka naopak 
súhlasila s kompromisom. Bola ochotná 
nechať dieťa prepoliť. A dieťa by potom 
zo samej veľkodušnosti zomrelo…  •

Neznášanlivý je ten, kto odmieta 
čokoľvek bezdôvodne prijať; 
slobodomyseľný ten, kto príjme 
všetko z akéhokoľvek dôvodu bez 
toho, aby zisťoval, či je na to vôbec 
správny dôvod.
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Ako prežiť v súčasnom kontexte pôst-
nu dobu?
Iste ako cestu hlbokého návratu srdca 
k Bohu. Pred medzinárodnými sce-
nármi konfliktu a násilia treba viac ako 
inokedy objaviť cestu pokoja, cestu dia-
lógu a spravodlivosti. Ale toto prechá-
dza cez konverziu srdca každého z nás. 
A v tejto sekularizovanej spoločnosti 
západu treba viac ako inokedy obja-
viť horizonty zmyslu a nádeje. Tú nám 
môže dať iba živý Boh so svojím zasľú-
bením. Preto je dnes viac ako inokedy 
potrebné – ako v kontexte sociálnom, 
tak v kontexte medzinárodnom – vrátiť 
sa k Bohu nasledovaním Krista, ktorý 
je cesta, pravda a život.
Tromi tradičnými rozmermi pôstneho 
obdobia sú modlitba, pôst a pokánie. 
Čo znamená dobre sa modliť?
Kresťan sa nemodlí k nejakému abstrakt-
nému vzdialenému Bohu. Kresťan sa 

modlí v Bohu, ako nás to oddávna učí li-
turgia. V Duchu Svätom skrze Krista ide-
me k Otcovi. Modliť sa, to pre kresťana 
znamená nechať sa milovať Otcom; stíšiť 
sa a načúvať vo vnútornom sústredení. 
Znamená to tiež priniesť nebeskému Ot-
covi všetko to, čo sme, naše očakávania, 
našu nádej, žiť modlitbu ako obeť chvá-
ly a zároveň v nasledovaní nášho života. 
A znamená otvoriť sa vanutiu Ducha, 
ktorý robí nové všetky veci, a zároveň sa 
zjednotiť s Bohom, otvoriť sa slobodne 
jeho prekvapeniam. Modlitba v Trojici je 
tá, ktorú musíme stále znovu objavovať, 
aby náš život bol zakorenený v tajomstve, 
aby to bol život bohatý na kontemplatív-
ny rozmer a práve preto hlboko prítom-
ný v dejinách ľudí.
Prejdime k pôstu. Aký je jeho hlboký 
význam?
Vo veľkej duchovnej tradícii má pôst 
eschatologický zmysel, ako keď 

Ako prežívať 
v súčasnom svete 

pôstnu dobu?
 Text: Pastorace.cz

 Foto: Diecéza Chieti-Vasto

Rozhovor s Brunom Forte, arcibiskupom 
v Chieti-Vasto v Taliansku. Vstupujeme do „výsadnej doby, 

aby sme sa obrátili ku Kristovi. Pôstna cesta sa tak stane vhodnou 
príležitosťou, aby sme úprimne a pravdivo preverovali sami seba, 

aby sme dali do poriadku svoj život a svoje vzťahy k druhým a k Bohu.“ 
Je to „náročná cesta, ktorá nás má urobiť ochotnými počúvať Božie slovo,“ 
zdôrazňoval pápež Ján Pavol II. Ale ako prežiť v súčasnom kontexte pôstnu

dobu? Redaktor Vatikánskeho rozhlasu Giovanni Peduto sa na to opýtal
mons. Bruna Forteho, arcibiskupa Chieti-Vasto v Taliansku 

a profesora na Teologickej fakulte v Neapole.

 

Mons. Bruno Forte
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sa očakáva významný okamih, okamih 
slávnosti. Je to, akoby sa fyzická potreba 
jedla stala sekundárnou, pretože sme už 
živení touto túžbou a týmto očakávaním. 
Tak pôst vo veľkej kresťanskej tradícii je 
predovšetkým znamením očakávania 
Pána, ktorý prichádza so svojimi prekva-
peniami a otvorením srdca, kedy sa treba 
zbaviť všetkého, čo prekáža tomuto daru 
jeho príchodu. Pôst v pôstnom období 
znamená byť pútnikom k veľkému daru 
Veľkej noci, a teda znovu objaviť potre-
bu a želanie Boha ako hlbokú dušu našej 
existencie, znamená to vyprázdniť sa od 
seba samých a naplniť sa Ním.
Čo môže veriaceho človeka na pôste 
povzbudiť? 
Myslím, že je potrebné znovu objaviť 
hodnotu obete; malé obete, gestá lás-
ky, snáď pokorné,   skryté, ale autentické, 
ktoré človeka niečo stoja a ktoré sú uro-
bené na chválu Boha a pre neho, gesto 
lásky pre toho, kto trpí a kto ho potre-
buje, ktoré by bolo urobené v duchu so-
lidarity srdca a modlitby a ktoré by bolo 

zároveň ľudským gestom spravodlivosti 
a pokoja. Bez obete nie je lásky. Z druhej 
strany, bez lásky by obeta bola len von-
kajším donútením alebo nepochopeným 
krokom. Obeta je ponuka lásky. A ne-
smieme zabudnúť veľký príklad, ktorý 
nám dal Ježiš. Boh tak miloval svet, že 
neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za 
nás, za všetkých. Ako správne usudzoval 
Origenes, táto veta sv. Pavla v Liste Ri-
manom 8,32 pripomína obeť na vrchu 
Moria, obeť Abrahámovu, ktorý ponú-
ka Bohu Izáka, ktorého hlboko miloval. 
A tak teda Otec obetoval Syna, ktorého 
hlboko miloval, pre lásku k nám a každý 
z nás je povolaný obetovať Bohu niečo zo 
seba pre lásku k nemu, aby Boh kraľoval 
v našom živote, a toto urobilo náš život 
pravdivejší, krajší a hodný žitia.  •

• Mons. Bruno Forte v rozhovore s biskupmi
• Bruno Forte, arcibiskup z diecézy Chieti-Vasto, 

počas svätej omše na námestí saleziánskeho 
kostola. Potom prichádza do katedrály  
San Giuseppe.
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Mons. BRUNO FORTE
Mons. Bruno Forte sa narodil 
v Neapole dňa 1. augusta 1949. Po 
maturite vstúpil do kňazského se-
minára v  Capodimonte-Neapo-
le, kde navštevoval kurzy vysokej 
školy. Kňazské svätenie prijal 18. 
apríla 1973. V  roku 1974 získal 
doktorát z teológie na Teologickej 
fakulte v Neapole, neskôr pokra-
čoval v štúdiu v Tübingene a Pa-
ríži a absolvoval filozofiu na Uni-
verzite v Neapole. Slúžil v rôznych 
farnostiach Neapolskej arcidiecé-
zy. Je autorom mnohých publiká-
cií s  teologickým obsahom, tak-
tiež medzinárodne známych, ako 
aj kníh o spiritualite a pastoračnej 
starostlivosti. Bol dekanom Teolo-
gickej fakulty v Neapole, oddiel sv. 
Tomáša, tri obdobia ako prezident 
Pápežskej teologickej fakulty v juž-
nom Taliansku. 8. septembra 2004 
bol ordinovaný za biskupa a je ar-
cibiskupom v meste Chieti-Vasto 
v Taliansku. 

Aktuálne činný: 
Predseda biskupskej konferencie 
Abruzzo-Molise. 
Člen riadnej rady generálneho sek-
retariátu biskupskej synody. 
Konzultant Kongregácie pre inšti-
túty zasväteného života a spoloč-
nosti apoštolského života.
Člen Pápežskej rady pre podporu 
jednoty kresťanov. 
Člen Pápežskej rady na podporu 
novej evanjelizácie.
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Pokrstení a poslaní  
– choďte, učte, krstite

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Etiopia Missions

Ježiš učí ako ten, 
kto má moc
My kresťania sa neustále učíme 
podľa nášho Pána Ježiša Krista. 
On je náš Majster, pretože okrem 
dôležitých a  jasne vyslovených 
slovách – čo máme veriť, aby 
sme boli spasení – veríme Ježi-
šovi a ON nám prakticky ukazu-
je, ako prijímať život, čiže rados-
ti a trápenia, bôle a najmä úľavu 
a posilu v ťažkostiach. 

Ježiš je Učiteľ, ktorý privádza 
do údivu, nakoľko ponúka šírku 
pohľadu a nové súvislosti pozna-
nia v takej miere a v takom roz-
sahu, až sa vnútro človeka napl-
ní radosťou z objavenej pravdy 
o  najdôležitejších veciach: kto 
som a čo v živote dosiahnem, ak 
sa rozhodnem prijať Ježiša v jeho 
sláve i v jeho obete utrpenia. 

Tu sa žiada upozorniť, že neza-
stupiteľnú úlohu zohrávajú rodi-
čia, keď sa snažia deťom odovzdať 
vieru svojím vnútorným a rozhod-
ným postojom viery v Pána Ježiša. 
Rodičia nemusia dokazovať, a ak 
sú múdri ani prikazovať, že veria 
alebo podľa viery sa snažia konať; 
oni praktizujú vieru objatím, po-

rozumením, pohladením; ako aj 
pohľadom a slovom. A najmä, že 
nie vždy všetko dovolia, veď hľadia 
dopredu a vedia, že príde dobré 
alebo zlé. Teda radosť alebo bolesť. 
A predsa sa nedajú pomýliť a ko-
najú všetko s láskou. 

Ježiša v evanjeliách spoznáva-
me postupne ako malé bábätko 
v Betleheme, potom ako milované 
dieťa v Egypte a v Nazarete a zra-
zu ako 12-ročného chlapca, kto-
rý je prítomný v Jeruzalemskom 
chráme a dáva otázky a odpovede 
skúseným a zrelým mužom viery 
v Boha a znalých židovského zá-
kona. A všetci sa divili jeho slovám 
a správne formulovaným vetám. 
Vtedy v chráme, ako aj počas ve-
rejného účinkovania, učil ako ten, 
kto má moc a nie ako niekto, kto 
iba opakuje a vysvetľuje, aby sme 
sa správne naučili odpovedať. 

Ježiš učí a otvára oči a uši člo-
veka, aby srdcom a  vnútorne 
správne pochopil Božie slovo, 
lebo to je slovo života; a už na 
tejto zemi sa začal pripravovať 
na večnosť – ako nám to prisľú-
bil náš Pán – kde budeme vidieť 
Boha z tváre do tváre.

Ježiš prišiel, aby slúžil a nie aby 
sa nechal obsluhovať. Kresťan 
dôkladne a  znova nanovo vidí 
Krista, ktorý hlása Slovo, koná 
zázraky a vždy je ochotný poslú-
žiť bratom a sestrám. Po všetky 
veky bude Ježišov príklad služby 
a  jeho obeta života na kríži vý-
zvou na zmenu života do hĺbky 
a už to bude nový život s Ním 
a v Ňom.

Ježiš dal život na obetu a po-
tom pri slávnom zmŕtvychvstaní 
prešiel zo smrti do nového života. 
Kresťania veria v Krista, a preto 
majú život v plnosti. 

Ježiš učí, že viera dokáže 
všetko
V evanjeliách Ježiš znova a zno-
va hovorí o viere – teda nás učí, 
ako správne chápať, čo je to viera 

Ježišovo 
učenie 
ponúka 
vnútornú 
vyváženosť 
a ochotu 
kedykoľvek 
preukázať 
milosrdnú 
lásku 
bratom 
a sestrám, 
keď nás 
potrebujú.

Pokračuje príprava na MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC október 
2019. Ohlasovanie evanjelia prináša poznanie, ktoré sa dotýka 
mňa osobne – som Božie dieťa – a v misijnom príkaze Pána 
Ježiša sa nám postupne odkrýva tajomstvo ohlasovania viery 
Trojjediného Boha: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich 
v mene Otca, Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28, 19) V minulom článku 
sme si vysvetlili CHOĎTE! A pokračujeme slovom UČTE!
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V tej istej kapitole máme prí-
beh o vzkriesení Jairovej dcéry. 
Jairus bol predstavený židovskej 
synagógy a dcéra mu doma zo-
mierala. Preto, keď Ježiš prišiel 
do mesta, prišiel k nemu a na 
kolenách ho prosil, aby uzdra-
vil jeho ťažko chorú dcéru. Ježiš 
išiel s ním. Ale na ceste ku chorej 
prišli povedať, že dievča umrelo 
a preto načo ďalej unúvať Učite-
ľa: „...keď Ježiš počul, čo hovoria, 
povedal predstavenému synagó-
gy: „Neboj sa, len ver!“ ...Keď pri-
šli k domu predstaveného syna-
gógy, videl rozruch, plač a veľké 
bedákanie. Vošiel dnu a povedal 
im: „Prečo sa plašíte a nariekate? 
Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni 
ho vysmiali. Ale on všetkých vy-
hnal, vzal so sebou otca a mat-
ku dievčaťa a tých, čo boli s ním, 
vstúpil ta, kde dievča ležalo, chy-
til ho za ruku a povedal mu: „Ta-
litha kum!“ čo v preklade zname-
ná, „dievča, hovorím ti, vstaň!“ 
A dievča hneď vstalo a chodilo; 
malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli 
od veľkého úžasu. On im prísne 
prikázal, že sa to nesmie nik do-
zvedieť, a povedal, aby dievčaťu 
dali jesť.“(Mk 5, 21-24, 35-43). 

Ježiš učí naše srdce
Ježišovo učenie ponúka vnútor-
nú vyváženosť a ochotu kedykoľ-
vek preukázať milosrdnú lásku 
bratom a  sestrám, keď nás po-
trebujú. Totiž, nemusíme sa učiť 
nové a nové poučky, ako sa ani 
nemusíme znova a  znova učiť 
zapierať a obetovať. Správne po-
chopme, že zachovať si pozornosť 
a citlivosť dieťaťa vo viere je cesta, 
na ktorej s úžasom pokračujeme 
v objavovaní, aký dobrý je Pán.

Toto všetko nájdeme v Ježišo-
vom slove života – v slove, ktoré 
jediné má silu zmeniť človeka 
a celý svet – „aby ste sa milova-
li navzájom, ako som ja miloval 
vás“. (Jn 15, 12)  •

– ktorá uzdravuje telo a premieňa 
vnútro človeka. Uzdravenie z cho-
roby je zázrak, lebo choré a ubole-
né telo je v jednom okamihu zdra-
vé a plne funkčné. Ale, aby tento 
zázrak sa stal, najskôr je potreb-
né vyznať vieru a najmä vyznať 
živú vieru. Buďme opatrní, lebo 
dnes sme naučení, že viera, to je 
modlitba Verím v Boha a sem-tam 
pomáhame skutkami milosrd-
nej lásky našim bratom a sestrám, 
teda obetujeme nejaké veci alebo 
trošku peňazí na charitu. Toto je 
však viera podľa poučky a Ježiš si 
želá živú vieru v srdci a v konkrét-
nosti prejav milosrdnej lásky nie-
len rukou, ale s láskou, kedy slovo 
a čin sa spájajú a ten, kto prijíma 
pomoc, je zrazu v inom svete. 

Vysvetľujeme takto: sme na 
tejto zemi, ale už sme spojení 

s  Ježišom a na ceste do nebes-
kej vlasti. 

Napríklad v Evanjeliu sv. Mar-
ka nájdeme zaznamenané uzdra-
venie chorej ženy na krvotok: „...
Keď sa dopočula o Ježišovi, pri-
šla v zástupe zozadu a dotkla sa 
jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak 
sa dotknem čo len jeho ode-
vu, ozdraviem.“ A hneď presta-
la krvácať a pocítila v tele, že je 
z choroby vyliečená. ...Ježiš hneď 
poznal, že z neho vyšla sila a ob-
zeral sa, chcel vidieť tú, čo to uro-
bila. Žena, vediac, čo sa s ňou 
stalo, prišla so strachom a chve-
ním, padla pred neho a povedala 
mu celú pravdu. A on jej pove-
dal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdra-
vila. Choď v pokoji a buď uzdra-
vená zo svojej choroby.“(Mk 5, 
25-34). 

Kresťania 
veria 
v Krista, 
a preto 
majú život 
v plnosti.
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Rímskokatolícka svätá omša na Kvet-
nú nedeľu sa slávi v Bazilike Sv. 

hrobu, a konkrétne v kaplnke Zjavenia 
Zmŕtvychvstalého Krista (Márii Mag-
daléne), ktorú spravujú františkáni.

V iných kostoloch Jeruzalema sa sv. 
omše slúžia v rôznych jazykoch. Na-
príklad vo francúzštine býva slávenie 

svätej omše v benediktínskom kostole 
vo východnej časti mesta.

Všetci sa spoločne stretávajú oby-
čajne o 14.00 hodine v Betfage, kam 
tiež prichádza apoštolský administrá-
tor a latinský patriarcha v Jeruzaleme 
Pierbattista Pizzaballa, ďalej predsta-
vený františkánskej kustódie vo Svätej 

zemi páter Francesco Patton a izraelský 
apoštolský nuncius aj predstavitelia vý-
chodných katolíckych obradov.

Palmový sprievod je úžasná skúse-
nosť a pútnici ho môžu zažiť iba raz 
v roku, čo je na Kvetnú nedeľu. Pales-
tínčania, Filipínci, Američania, Eu-
rópania, ba aj pútnici z Afriky tvoria 
tento sprievod. Celý mix národností 
sa spája v jeden sprievod volajúci ho-
sana, hosana! Hosana Kráľovi, synovi 
Dávidovmu! 

Pochod niekoľkých tisícov kresťanov 
sa uberá spoločne po päť kilometrov 
dlhej ceste cez Olivovú horu až k vý-
chodnej bráne Jeruzalema.

Po asi troch hodinách účastníci po-
chodu prichádzajú na miesto a  po-
chod býva zakončený pred Kostolom 
sv. Anny pri Bráne levov. 

Rozlúčku pútnikov pri Kostole sv. 
Anny zvykne sprevádzať tiež prehliad-
ka prítomných hudobných skupín ta-
mojších skautov.

Mesto Jeruzalem zohralo v Ježišovom živote kľúčovú rolu. Žiadne iné 
miesto vo Svätej zemi neuchováva na neho toľko pamiatok. Dôvod 
je jasný: ide o miesto utrpenia, smrti i vzkriesenia nášho Pána – 
teda ústrednej udalosti dejín spásy. Prežívanie udalostí Svätého 
týždňa vo Svätej zemi je vždy výnimočné, a to ako z hľadiska bytia 
na "tých miestach", ako aj z hľadiska bohatej a originálnej liturgie.

Kvetná nedeľa 
v Jeruzaleme

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD
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Veľký týždeň
Počas Veľkého týždňa si Cirkev 
pripomína tajomstvá spásy, kto-
ré uskutočnil Pán Ježiš pre nás 
v posledné dni svojho života. 

▪ Kvetná nedeľa s požehnaním jar-
ných ratolestí a sprievodom nám pri-
pomína slávnostný vstup Pánovho 
Pomazaného do Jeruzalema, keď mu 
zástupy volali „hosanna“ a vítali ho 
ako kráľa. Ježiš prijíma tieto prejavy 
davu, hoci ide v ústrety smrti.

▪ Najposvätnejším obdobím nielen 
Veľkého týždňa, ale celého liturgické-
ho roka je Veľkonočné trojdnie. Začí-
na sa Zeleným štvrtkom a vrcholí Veľ-
konočnou vigíliou.

▪ Zelený štvrtok nám približuje nie-
len Judášovu zradu, zajatie Učiteľa, ale 
predovšetkým príkaz lásky, ktorý Ježiš 
realizuje umývaním nôh apoštolom. 
Pri Poslednej večeri Ježiš ustanovuje 
Eucharistiu a sviatosť kňazstva. 

▪ Veľký piatok je dňom zdanlivej pre-
hry. Mesiáš v rúchu zločinca, bičova-
ný a tŕním korunovaný, odsúdený na 
smrť, nesie kríž úzkymi uličkami Je-
ruzalema, obklopený fanatickým da-
vom žízniacim po jeho krvi. Áno, to sa 
stalo Bohu. Nakoniec skončil v hrobe.

▪ Biela sobota s liturgiou svetla, krs-
tu a slávením Eucharistie i obradom 
vzkriesenia ukazuje, že prehra bola 
a je len zdanlivá. Ježišov hrob nie je 
koniec, ale začiatok. Svojou smrťou 
premohol smrť a prináša život v celej 
svojej kráse. Ľudstvo v ňom má obno-
vený prístup k Bohu. Každý má šancu. 

Aj my často prežívame v živote uda-
losti Veľkého týždňa. Sú v ňom po-
rážky i víťazstvá, sláva i potupa, radosť 
i bolesť. Ako dobre je vedieť, že ideme 
s Ježišom a za Ježišom v ústrety jasu 
Veľkonočnej nedele.

Jeruzalemský sprievod na Kvetnú 
nedeľu je neopakovateľný zážitok. Zá-
stavy, transparenty a vyjadrenie svo-

jej viery účastníkov z celého sveta. Na 
približne dvojkilometrovom priestore 
môžete stretnúť predstaviteľov najrôz-
nejších národností a rás. Každých 30-
50 metrov sa mení spev a hudba, pre-
tože každá skupina spieva svoje piesne. 
Ale všetko dohromady znie veľmi har-
monicky. Prevláda totiž radosť z oslavy 
Krista Kráľa.  •

• Mons. Pierbattista Pizzaballa sa zastavil 
medzi našimi pútnikmi

• Bohoslovci pripravili úvodný program, potom 
sa procesia pohla ku kostolu sv. Anny
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Pôvodní domorodí obyvatelia 
prišli do Austrálie z  juhový-
chodnej Ázie. Prví európski ob-
javitelia boli Holanďania, ktorí 

sa tam však neusadili. Až v roku 1770 
preskúmal východné pobrežie britský 
kapitán James Cook a v roku 1788 vznik-
la na mieste dnešného mesta Sydney 
prvá britská osada pre trestancov. Prví 
slobodní osadníci sa tu začali usadzovať 
od roku 1791. V roku 1901 sa vytvori-
lo britské dominium zvané Austrálsky 
zväz a Austrália získala samostatnosť. 
Napriek tomu, že sa Austrália stala su-
verénnym štátom, udržiavala si spoje-
nie s Britániou. Prijala britský právny 
i vládny systém a kráľovná Anglicka 
zostala i kráľovnou Austrálie. V ostat-
ných rokoch počet obyvateľov Austrá-
lie postupne prudko stúpal v dôsledku 
mnohých prisťahovalcov. Zaujímavé je 
zloženie tunajšieho obyvateľstva: 92 % 
je Európanov, 5,5 % je obyvateľov ázij-
ského pôvodu a zbytok tvoria pôvodní 
obyvatelia a miešanci. Priemerná dĺžka 

života u mužov je 78 rokov, u žien 83 ro-
kov. Pri sledovaní osídlenia sa zisťuje, že 
mestské obyvateľstvo tvorí 88 %. Je zaují-
mavé, že 59 % Austrálčanov žije v piatich 
najväčších mestách: Sydney, Melbourne, 
Brisbane, Perth a Adelaide.

Hlavné mesto je Canberra (325 000 
obyvateľov). Austrália je prosperujú-
cim štátom. Jeho hospodárstvo je zalo-
žené na poľnohospodárstve. Obilniny 
sa však pestujú len na 6 % pôdy. Ďalších 
58 % pokrývajú pastviny. Austrália je 
najväčším producentom a vývozcom 
poľnohospodárskych produktov: obi-
lia, dobytka, vlny. Chová sa tu viac oviec 
než v ktorejkoľvek inej krajine na svete. 
Okrem toho sa vyváža mnoho druhov 
ovocia a cukrovej trstiny. Významné je 
tu i pestovanie hrozna. Austrálske vína 
sa predávajú po celom svete.

Zem je bohatá aj na nerastné zdro-
je, ako je bauxit, uhlie, diamanty, zlato, 
meď, železo, mangán, nikel, striebro, 
cín, wolfrám a zinok. Austrália má veľ-
ké zásoby ropy a zemného plynu. Je na 

prvom mieste na svete v  ťažbe bauxi-
tu, diamantov, najlepších opálov, olova 
a produkcie vlny.

Katolícka evanjelizácia sa začala sú-
stavnejšie uskutočňovať v polovici se-
demnásteho storočia. Nebola však vtedy 
veľmi úspešná. Až v 19. storočí Propa-
ganda Fide zverila jednotlivé časti Oce-
ánie niektorým novším reholiam, ako 
to uvádza kardinál Tomko. V priebe-
hu posledných dvoch storočí sa Cirkev 
v Austrálii udomácnila a v niektorých 
oblastiach aj pevne zakorenila. Svätá sto-
lica venuje tejto krajine veľkú pozornosť. 
Pápež Ján Pavol II. opakovane navštívil 
túto krajinu. V súčasnosti je v Austrálii 
26,7 % katolíkov, 20,6 % anglikánov, 26 % 
protestantov, 24 % vyznávačov rôznych 
ďalších kresťanských náboženstiev a 1,7 
% moslimov, hinduistov a prívržencov 
pôvodných náboženstiev.

Prví misionári Spoločnosti Božie-
ho Slova (SVD) prišli do Austrálie roku 
1900. Počas Prvej svetovej vojny bola 
ich činnosť veľmi obmedzená. Až v roku 
1920 sa podarilo uskutočniť trvalé usídle-
nie na predmestí mesta Sydney v Epingu. 
V roku 1954 sa vytvorila samostatná aus-
trálska régia Spoločnosti. V tomto obdo-
bí sa vybudoval prvý seminár SVD, po-
stupne sa mohli prijímať do Spoločnosti 

Austrália je najmenší a najneskoršie objavený svetadiel. 
Je najväčším ostrovom sveta. Má rozlohu necelých 7,7 milióna km2, 
teda je 154-krát väčší ako Slovensko, kde žije 21 874 900 obyvateľov 
(2009). Hustota zaľudnenia je 2,7 obyvateľa/km2. Meno Austrália 
pochádza z latinského slova australi – „južný“.
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austrálski kandidáti, a  tak sa vytvorila 
prvá generácia austrálskych spolubratov. 
V roku 1977 po dosiahnutí príslušného 
počtu členov SVD bola zriadená Aus-
trálska provincia SVD, ku ktorej patrí aj 
Nový Zéland a Thajsko. Po Druhej sveto-
vej vojne okrem svojej pastoračnej práce 
sa členovia SVD začali venovať pastorácii 
holandských, nemeckých, poľských a slo-
venských menšín v Austrálii, ktorých po-
čet sa stále zvyšoval.

Keďže bol u austrálskych katolíkov 
zvýšený záujem o Božie slovo so všet-
kým, čo s tým súviselo, začali členovia 
SVD vykonávať biblický apoštolát a vy-
pracovali pre toto hnutie nové programy.

Prioritou Austrálskej provincie je vy-
pracovanie programov pre vykonávanie 
medzináboženského dialógu, ktorý sa 
uskutočňuje v jednotlivých farnostiach.

Okrem bežnej pastoračnej činnosti na 
farách pôsobia členovia SVD v indonéz-
skych, filipínskych, papuánskych a ďal-
ších spoločenstvách. Najnovšie rozšírili 
pastoráciu aj v kempingoch. 

Nezaostáva ani rozširovanie misij-
ného povedomia. Uskutočňuje sa pred-
náškami a misijnou tlačou. Ľudia si veľ-
mi obľúbili najmä misijné kalendáre.

Jednou z dôležitých úloh SVD v Aus-
trálii je pastorácia povolaní a výchova 
misijného dorastu. V meste Box Hill je 
centrum pre štúdium kňazského do-
rastu (SVD House of Studies – Dorish 
Maru College). V tomto inštitúte študujú 
okrem študentov z Austrálie aj študenti 
iných národností (Vietnam, Indonézia, 
Filipíny a Čína). Formácia misijných bra-
tov sa uskutočňuje v Beng Seng pri Mel-
bourne (House of Brother Formation).

V rámci pastorácie povolaní sa poda-
rilo získať niekoľko postulantov, ktorí na-
stúpili do noviciátu v New South Wales.

Austrálska provincia má v súčasnos-
ti šesť samostatných dištriktov: Syd-
ney /1920/, Melbourne /1979/, Brisba-
na, Central Australia District, Thailand 
District /1999/ a New Zealand Dis-
trict /1985/. Celkový počet členov SVD 
v Austrálskej provincii je v súčasnosti 86. 
Z toho je 63 kňazov, 10 rehoľných bratov, 
10 bohoslovcov a 3 klerici novici.  •

V Austrálii pracovali a pracujú aj misionári SVD 
zo Slovenska. 

 P. Viktor Števko (1927 – 2014) v roku 1960 odišiel pracovať do Indo-
nézie a väčšinu rokov pôsobil na ostrove Flores. Roku 1996 prešiel z Flo-
resu do Austrálie, aby sa staral o našich krajanov, pretože Slováci v tejto 
oblasti nemali svojho kňaza. V Austrálii žije vyše 20 000 Slovákov. Jeho 
farnosťou – misiou bolo vlastne územie celej Austrálie. Býval v Sydney, 
kde misionári SVD majú Kostol sv. Cyrila a Metoda. Vo svojej práci nad-
väzoval na predchodcu P. Černaja, ktorý tam pracoval pred ním.

 P. Emil Černaj (1923 – 2000) pochádzal zo Svätého Kríža nad Hro-
nom, dostal roku 1951 prvé misijné určenie do Indonézie na ostrov Flo-
res. V roku 1975 bol vyslaný do Austrálie pracovať medzi Slovákov. Tam 
vybudoval v Lidcornbe kostol, pri kostole krásnu halu na stretávanie 
farníkov – Slovákov. 

 P. Anton Patík (1914), ktorý sa narodil v USA ako syn slovenských 
rodičov zo Zemplína. V rokoch 1949 - 1977 pracoval v Austrálii ako 
profesor v seminári. V posledných rokoch života odišiel ako misionár 
na Novú Guineu. 

 P. Ján Kováč (1910 – 1999) v roku 1948 odišiel ako misionár na Novú 
Guineu. Posledné roky strávil v Austrálii, kde zomrel roku 1999 a tam je 
aj pochovaný. Narodil sa v Dlhej na Orave.

 P. Anton Javorský (1921 – 2002) pochádzal zo Spišského Štiavnika. 
Roku 1947 dostal misijné určenie na Novú Guineu. Po 4 rokoch horlivej 
práce odišiel do Austrálie, kde zomrel roku 2002 a tam je aj pochovaný. 

 P. Ján Krasňanský (1913 – 1988) pochádzal z Viničného pri Pezin-
ku. Najprv pracoval v Slovenskej provincii SVD v Nitre. Odtiaľ prešiel 
pracovať do St. Gabriela (Rakúsko). V rokoch 1970 – 1975 pôsobil me-
dzi Slovákmi v Austrálii ako duchovný. Pre chorobu odišiel späť do St. 
Gabriela pri Mödlingu, kde aj zomrel.

 P. Peter Dikoš SVD (1968) pochádza z Terchovej. Do SVD vstúpil 
v roku 1987. Jeho misijným určením sa stala Papua Nová Guinea. Pred 
odchodom do misií získal v Ríme licenciát z kánonického práva. Z misií 
potom opäť odišiel na štúdiá do Kanady, ktoré v roku 2006 ukončil dok-
torátom. Vzápätí sa vrátil späť na Papuu Novú Guineu (PNG), kde pô-
sobil niekoľko rokov ako rektor seminára v Banze. 

* * *
Máme úctu a sme hrdí na prácu našich misionárov a obdivujeme ich 
činnosť. Pamätáme na Austráliu často, pretože v ostatnom čase zažíva 
veľké prírodné katastrofy: záplavy a požiare. Hviezda morská a Pani hl-
bín, veď Austráliu cez všetky temné a búrlivé nebezpečenstvá do prísta-
vu pokoja a svetla.
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1. Koľko peňazí dostal každý robotník 
v podobenstve o robotníkoch vo vinici?
a) 1 hrivnu 
b) 1 denár
c) 1 šekel

2. Kde učil Ježiš, keď povedal: „Amen 
amen, hovorím vám, ak nebudete jesť 
telo Syna človeka a piť jeho krv...?“
a) v Betánii 
b) miesto nie je uvedené
c) v Kafarnaume

3. Koho si vzal Herodes za ženu?
a) Chanuku 
b) Salome
c) Herodiádu

4. Ako dlho zostala Mária u Alžbety?
a) asi 3 mesiace 
b) asi 2 mesiace
c) asi mesiac

5. Čo znamená „Rabbi“ ? 
a) učiteľ 
b) Majstre
c) starší obce

6. Čo mal mladík robiť, aby získal več-
ný život?
a) predať majetok a rozdať chudobným
b) zachovávať prikázania
c) stať sa kresťanom
7. Za ktorého veľkňaza vošiel Dávid do 
chrámu a jedol posvätné chleby?
a) Melchizedecha 
b) Eliho
c) Abiatara

8. Po čiom kázaní sa Ninivčania obrátili?
a) po kázaní apoštola Pavla 
b) po kázaní apoštola Petra
c) po kázaní Jonáša

9. Čo majú podľa Ježišových slov učení-
ci učiť národy?
a) evanjelium pokoja
b) zachovávať všetko, čo prikázal
c) nasledovať Krista

10. Čím pomazala Mária Ježišovi nohy?
a) voňavou masťou
b) myrhou
c) olejom z pravého nardu

11. Kto povedal: Kto som ja, aby som 
išiel k faraónovi a vyviedol Izrael z Egyp-
ta?
a) Áron 
b) Mojžiš
c) Manasses

12. Kto povedal: Nepoznám toho člove-
ka, o ktorom hovoríte?
a) Peter 
b) Tomáš
c) Ján

13. Kto povedal: Ak sa vám zdá, že slú-
žiť Bohu je zlé, vyvoľte si dnes, komu 
chcete slúžiť. Ja však a môj dom, my 
chceme slúžiť Pánovi? 
a) Kráľ Šaul 
b) Mojžiš
c) Jozue

14. Kto povedal: Nenaliehaj na mňa, 
aby som ťa opustila. Kamkoľvek pôj-
deš, pôjdem, kdekoľvek zostaneš, zo-
stanem. Tvoj ľud bude mojím ľudom 
a tvoj Boh mojím Bohom?
a) Rút
b) Ester 
c) Mária Magdaléna

15. Kto povedal: Som príliš mladý... Kiež 
by si dal svojmu služobníkovi vnímavé 

srdce, aby mohol súdiť tvoj ľud a do-
kázal rozlišovať medzi dobrom a zlom. 
a) Šalamún 
b) Kazateľ
c) Dávid

16. Kto povedal: Rozumieš tomu, čo čítaš?
a) Peter
b) Filip
c) Nikodém

17. Kto, keď ho kameňovali, sa modlil: 
Pane Ježišu, prijmi môjho ducha. Potom 
klesol na kolená a zvolal mocným hla-
som: Pane, odpusť im tento hriech. To 
povedal a zomrel. 
a) Jakub 
b) Štefan
c) Pavol

18. Kto povedal: Nás, rímskych obča-
nov verejne a bez súdu zbili a zavreli do 
väzenia. A teraz sa nás chcú vo všetkej 
tichosti zbaviť? To nie! Nech sem sami 
prídu a prepustia nás. 
a) Pavol
b) Barnabáš
c) Sílas

Ako poznáte
Bibliu?
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19. Kto povedal: Veľmi som horlil pre 
Hospodina, Boha zástupov, pretože 
Izraelci opustili tvoju zmluvu, tvoje ol-
táre zborili a tvojich prorokov povraždili. 
Zostávam len sám, avšak i mne číhajú 
na život? 
a) Jeremiáš 
b) Elizeus
c) Eliáš

20. Kto povedal: Dokiaľ neuvidím na je-
ho rukách stopy po klincoch a nevložím 
do nich svoj prst a svoju ruku do rany 
v jeho boku, neuverím?
a) Mária Magdaléna
b) Pilát
c) Tomáš

21. Ako sa volal starý otec kráľa Ša-
lamúna?
a) Júda
b) Jesse
c) Jetro

22. Koľko kníh má Nový zákon?
a) 25
b) 27
c) 23

23. Ktorá z týchto riek pretekala záhra-
dou Eden?
a) Chidekel
b) Cís
c) Nód

24. V ktorom roku vojvodca Títus dobyl 
a zničil Jeruzalem?
a) 70 po Kr. 
b) 135 po Kr. 
c) 60 po Kr. 

25. Čo znamená v preklade meno Júda? 
a) údatný bojovník 
b) hľaďte-syn
c) Pán je verný

26. Ako sa po latinsky volá 4. kniha Moj-
žišova?
a) Levitikus
b) Numeri
c) Exodus

27. Čo nechal Pavol v Troade?
a)  Lukáša a Sílasa 
b)  prach zo svojich nôh, ktorý tam 

striasol na znamenie proti nim
c) plášť, zvitky a pergamen

28. Ako sa volal slepec pri Jerichu, kto-
rého Ježiš uzdravil?
a) Bartimej 
b) nepoznáme jeho meno
c) Trofimos

29. Čo urobil Adomí-bezek sedemdesia-
tim zajatým kráľom?
a) uťal im uši a nos
b) uťal im palce na rukách a nohách
c) vypichol im oči

30. Kto učil, že nie je vzkriesenie?
a) farizeji
b) saduceji
c) herodiáni

31. Čo (alebo kto) je to Septuaginta? 
a)  grécky básnik a dramatik (283-126 

pred Kr.)
b)  názov hodnosti veliteľa menšej rím-

skej vojenskej jednotky
c) preklad Starého zákona do gréčtiny

32. Kto z týchto NEBOL sudcom Izraela?
a) Lébón
b) Tóla
c) Elón

33. Ktorá z týchto váhových jednotiek 
označuje najmenšiu hmotnosť?
a) kikkár
b) šekel
c) beka

Správne odpovede: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 
6a, 7c, 8c, 9b, 10c, 11b, 12a, 13c, 14a, 
15a, 16b, 17b, 18a, 19c, 20c, 21b, 22b, 
23a, 24a, 25c, 26b, 27c, 28a, 29b, 30b, 
31c, 32a, 33b

Úspešnosť:
0-7 správnych odpovedí: Máš dosť slabé 
vedomosti z Biblie.
8-14 správnych odpovedí: Čítaj viac 
Bibliu! 
15-20 správnych odpovedí: Potrebuješ 
čítať Bibliu trošku viac. 
21-27 správnych odpovedí: Je to dobré!
28-33 správnych odpovedí: Máš výbor-
né vedomosti o Biblii. Udržuj si to.
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Miluj všetkých, hoci aj nehod-
ných, lebo všetci skrývame 
svoj plač. Miluj všetkých, 
hoci aj spurných, lebo všet-

kých sa nás zmocnil strach a obavy. Mi-
luj všetkých, hoci aj odsúdeniahodných, 
lebo niet medzi nami takého, ktorý by 
nemučil sám seba. Miluj všetkých, hoci 
aj vrahov, lebo niet medzi nami takého, 
ktorý by nevraždil aspoň kúsok seba. Mi-
luj všetkých, aj tých, ktorí sa zdajú šťastní, 
lebo každý deň má svoje trápenie a každá 
noc svoje výčitky. Miluj všetkých. Kris-
te, aj tých, ktorí nevedia milovať, aj tých, 
ktorí odmietajú milovať a byť milovaní. 
Miluj opustené matky odlúčené od detí, 
miluj mladých ľudí odlúčených od žien, 
ktoré milujú, od domu, ktorý im z diaľ-
ky pripadá ako raj, od drahých, kde sa 
ozývali prvé kroky a smiech nesmrteľ-
ného detstva.

Miluj tých, ktorí zvlažujú potom 
a niekedy slzami zem, ktorá dáva se-
mená a plody pre všetky ústa živých.

Miluj tých, ktorí sa chvejú na lieta-
júcich strojoch nebies alebo v dusivých 
útrobách zákerných lodí, alebo strážia 
životy bratov v belostných púšťach.

Miluj tých, ktorí sa lopotia v žiari 
kovu, v nočných lesoch, v prachu a hlu-
ku dielní, v nárazoch vetra alebo pod 
páliacimi lúčmi slnka.

Miluj úbohé ženy, ktoré musia kaž-
dý deň nasýtiť hladných mužov a deti 
z biednej sumy vypotených grošov s ne-
konečnou námahou a trpezlivosťou.

Miluj starcov a starenky, ktorých len 
zriedkakedy utešuje slovo vzdialených, 
nežné gesto najbližších a ktorí vlastne 

žijú v spomienkach na mŕtvych a v oča-
kávaní smrti.

Miluj svojich kňazov, Kriste, miluj 
ich všetkých a nielen čistých a žiari-
vých, ale aj tých, ktorých zožierajú po-
chybnosti a pokušenia, aj tých, ktorí 
opakujú tvoje ohnivé slová ako unave-
ný žiak toľkokrát naučenú a zle zapa-
mätanú úlohu.

Miluj básnikov, ktorí prinášajú tro-
chu útechy a sladké vykúpenie do ra-
nených a boľavých sŕdc ľudí.

Miluj tých, ktorí tvoria a myslia, hoci 
ich aj ženie túžba po chudobnom zá-
robku a po životnej sláve.

Miluj tých, ktorí trpia a modlia sa 
za všetkých, miluj osamelých a opus-
tených; miluj aj tých, ktorí premýšľajú 
o zle a otravujú sa vlastnými myšlien-
kami, miluj tých, ktorí umierajú, aby 
dali a zachránili život iným.

Miluj všetkých, Kriste, miluj tých, 
ktorí urážajú a  tých, ktorí sa bránia, 
miluj tých, ktorí mlčia a tých, ktorí za-
háňajú zármutok slovami, tých, ktorí 
liečia telo, tých, ktorí poučujú mysle 
a vedú duše.

Miluj tých, ktorých skľučuje chudo-
ba a tých, ktorí sa trápia a strácajú sa 
v bohatstve; miluj tých, ktorí zaspáva-
jú v strachu zo zajtrajška a tých, ktorí 
sa budia so žlčou v ústach.

Miluj tých, ktorí nič nevedia a pýšia 
sa tým, že vedia; miluj tých, ktorí šale-
jú a dupú pri dverách mladosti a tých, 
ktorých chytá hrôza na prahu smrti.

Miluj tých, ktorí sa z lásky k tebe od-
lúčili od sveta a ešte viac tých, ktorých 
ani svet so všetkými lákadlami nedo-
kázal od teba oddeliť.

Miluj tých, ktorí trpia, lebo ťa zra-
dili a krutú ľútosť skrývajú v šialenstve 
a nenávisti.

Miluj aj vodcov a  vladárov náro-
dov, lebo im sa dostalo najväčšie-
ho bremena ľudského života a každý 
deň závidenej vlády prežívajú v ťarche 
a horkosti, ktoré si nevedomý ľud po-
sudzujúci kométu podľa družíc nevie 
ani predstaviť.

Miluj všetkých, Kriste, miluj tieto 
úbohé a nešťastné bytosti, ktorým si 
sa aj ty raz chcel podobať a ktoré sa na-
priek tomu ešte nemôžu podobať tebe. 
Miluj ich v spomienke na ženy, ktoré 
ťa oplakávali, na mŕtvych, ktorých si 
vzkriesil, na deti, ktoré si pohladil.

Miluj všetkých, Ježišu Kriste, miluj tých, 
ktorí ťa nepoznajú, ktorí sa ti vysmievajú, 
ktorí ťa odmietajú, ktorí ťa znovu prenasle-
dujú a snívajú, že akúkoľvek tvoju podobu 
vymažú v srdciach smrteľníkov.

A nakoniec miluj aj toho svojho pro-
sebníka, ktorý sa ťa opovažuje pozvať 
pre tú všeobecnú a neodolateľnú lásku, 
ktorá viedla teba, Boha, že si sa narodil 
v blate a umrel v krvi.

Odpusť, Kriste, tomu, ktorý ťa prosí 
v mene svojich bratov a ktorý na konci 
svojich zmätených slov nedokáže iné, 
iba položiť zvyšok svojho života pred 
znamenie tvojej smrti.  •

Druhá 
modlitba  
ku Kristovi

 Text: Giovanni Papini  

 Foto: Archív SVD
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Klub nerozbitných detí
Slávka Kubíková
Klub nerozbitných detí je 
o  hľadaní strateného det-
ského šťastia v dobe table-
tov a instantných riešení. Na 
rozdiel od prekladov ame-
rickej výchovnej literatúry 
je to kniha šitá na mieru slo-
venským rodičom.
308 strán, cena: 13,80 EUR

Stenu dáme preč
Soňa Valachová, 
Lukáš Valach
Rozprávať otvorene o vzťa-
hoch medzi mladými ľuď-
mi, o predmanželskej čistote 
a zmysluplnom randení nie 
je v dobe uvoľnených mra-
vov vôbec jednoduché, no 
zároveň je to veľmi potrebné.
87 strán, cena: 5,99 EUR

Uzdravený mocou Ježiša
Bob Schuchts
Duchovné, emocionálne a fy-
zické uzdravenie pôsobením 
Ducha Svätého a  sviatostí. 
Autor predstavuje uznávaný 
a dôveryhodný proces uzdra-
venia zakorenený v múdrosti 
Písma a v pokladoch Katolíc-
kej cirkvi.
234 strán, cena: 8,90 EUR

Kristovo utrpenie
Catalina Rivas
V knihe Kristovo utrpenie 
sa nám dostáva mimoriadne 
dojímavý obraz nielen von-
kajšieho, ale aj vnútorného 
utrpenia Pána Ježiša Krista, 
ktoré podstúpil, aby vykúpil 
človeka.
80 strán, cena: 3,50 EUR

Denníček – Božie milosr-
denstvo v mojej duši
Faustína Kowalská
Klenot duchovnej literatúry 
v dejinách Cirkvi. Vnáša nás 
do nesmiernej lásku Boha 
k človeku prostredníctvom 
mystickej skúsenosti jedno-
duchej rehoľnej sestry Faus-
tíny Kowalskej.
788 strán, cena: 9,90 EUR

Svätá Filoména  
– dcéra svetla
Marcela Macháčková (ed.)
V  knihe Svätá Filoména - 
Dcéra svetla, ako znie pre-
klad jej mena je opísaný 
život, posolstvo, zázraky 
a pobožnosti k tejto mladej 
svätici.
110 strán, cena: 2,20 EUR

Neodporuj šťastiu
Matthew Kelly
Ľudí a  zvlášť kresťanov sa 
autor snaží povzbudiť kni-
hou Neodporuj šťastiu, 
v  ktorej ponúka efektívny 
a  zároveň jednoduchý ná-
vod na duchovný i  osob-
nostný rast. 
181 strán, cena: 7,70 EUR

Ruženec sv. Filomény  
s obrázkom

cena: 2,20 EUR
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Zápas o dátum
Rôzne kalendáre a metodiky výpočtu, 
problémy so slnečným a mesačným ro-
kom a vzťah mladých cirkví k židovstvu 
viedli k rôznym termínom Veľkej noci, 
tak že katolíci a pravoslávni dnes slávia 
svoj najväčší sviatok vo väčšine krajín 
v rôznom termíne.

Problém datovania veľkonočného 
sviatku viedol už v kresťanskom starove-
ku k vážnym sporom. Pojem spor o Veľ-
kú noc patrí k histórii raného kresťanstva.

V súčasnosti obvyklá prax datovania – 
Veľká noc je v nedeľu po prvom jarnom 
splne – siaha až k začiatkom Cirkvi. Táto 
metóda výpočtu sa zaužívala v Ríme už 
na začiatku 2. storočia, ale v častiach vý-
chodného Stredomoria sa striktne dodr-
žovala väzba na židovský sviatok Pesach.

Vo všetkých variantoch datovania je 
prinajmenšom odkaz na dátum Pesachu. 
Pesach je po sviatku Zmierenia (Jom Kip-
pur) najväčší židovský sviatok a trvá se-
dem dní. Je skutočnosťou, že smrť Ježiša 
Krista spadala do tesnej časovej blízkosti 
Pesachu a že jeho symbolika hrá v evan-
jeliách ústrednú úlohu. Pesach sa slávi 
počas jarného splnu.

V židovskom kalendári sú roky kratšie, 
pretože ich tvorí časový úsek dvanástich 
mesačných fáz. Mesačné fázy (mesiace) 
sa začínajú vždy novým mesiacom. Spln 
potom spadá do stredu, teda na 14. deň 
každého mesiaca. Jarný spln pripadá na 
14. deň jarného mesiaca (nisanu). V tento 
deň sa začína sviatok Pesach.

Pesach
Prví kresťania v  Sýrii, Egypte, Ríme 
a v ďalších častiach latinského západu 

rímskeho impéria sa chceli vo svojom 
praktizovaní sviatkov orientovať podľa 
termínu Pesachu, zároveň sa však chce-
li odlíšiť od Židov. Slávnosť Veľkej noci 
sa nemala konať v deň Pesachu, ale na 
nasledujúcu nedeľu. Nedeli od začiatku 
Cirkvi pripadal zvláštny význam: podľa 
svedectva evanjelií vstal Kristus tretí deň 
po svojom ukrižovaní. A je dosvedčené, 
že Ježiš zomrel v piatok.

V Palestíne a v častiach Malej Ázie sa 
však dodržiaval 14. nisan, deň začiatku 
Pesachu. Obce, ktoré sa držali nedeľného 
termínu, sa označovali dominicales (pod-
ľa dominia – deň Pána), obce držiace sa 
Pesachu sa označovali quatrodecimales 
podľa latinského názvu pre 14. nisana.

Spor
Teologické spory o správny dátum sa za-
čali okolo roku 170. Nakoniec pred kon-
com storočia došlo k vážnemu stretu, 
k tzv. sporu o Veľkú noc. Podnet k sporu 
zadal nechtiac pápež Viktor I., ktorý chcel 
zaviesť jednotné datovanie pre celú Cir-
kev. V roku 195 nariadil konanie synod 
v jednotlivých provinciách a na nich sa 
väčšina vyslovila pre prax „dominikálov“. 
Rozhodný odpor však nastal v ázijskej 
provincii, bašte druhého tábora, ktorých 
hovorca bol biskup Polykrates z Efezu. Pá-
pež požiadal Malú Áziu, aby sa podrobila 
rozhodnutiu väčšiny a pohrozil prípad-
ným vylúčením z Cirkvi. Zožal však za to 
ostrú kritiku, okrem iných aj od vtedy veľ-
mi váženého cirkevného otca Ireneja z Ly-
onu, ktorého apel k tolerancii spôsobil, že 
menšina mohla užívať prax „kvadrodeci-
málov“ počas celého tretieho storočia. Až 
synoda 33 biskupov v Arles (314) znovu 

zdôraznila nedeľný termín a Nicejský 
koncil (325) vylúčil „kvadrodecimálov“ 
z cirkevného spoločenstva (najmä však 
kvôli vieroučným problémom). Od tých 
čias ich počet stále klesal.

Rím verzus Alexandria
Spor o termín Veľkej noci sa však neu-
končil. Aj keď sa všetci zjednotili na ne-
deli, nebola jednota v určení „pravého“ 
jarného splnu. Kritické to bolo napríklad 
pri nedeľnom splne 21. marca v roku 387. 
Bol to ešte zimný spln alebo už jarný? Zo 
spisov cirkevného otca Ambróza sa do-
zvedáme, že sa na tom Cirkev nevede-
la zhodnúť: v Ríme sa slávilo 21. marca, 
v Alexandrii až 25. apríla.

Trvalo ďalších 140 rokov, kým sa Rím 
s Alexandriou zjednotili na spoločnom 
termíne Veľkej noci. V roku 525 prosil 
pápež o radu mnícha Dionysia Exigua. 
Ten potom vypočítal a zostavil tabuľku 
termínov Veľkej noci na nasledujúce de-
saťročie. Jej prijatím na západe aj na vý-
chode sa vlastný spor ukončil.

Počas tisíc rokov – až k reforme kalen-
dára za pápeža Gregora XIII. v roku 1582 
– existoval spoločný dátum Veľkej noci 
pre celú Cirkev. Pretože východná cirkev 
nechcela reformu kalendára prijať, slávi 
od tých čias veľkonočné sviatky spoločne 
s katolíckymi a evanjelickými západnými 
kresťanmi len občas.

Dátum slávenia 
Veľkej noci

 Text: Franz Morawitz, Kathpress  

 Foto: Archív SVD
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„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)

Od členov Bratstva sv. ruženca – Rišňovce 140,- EUR • Bohuznámi 
– Horovce 50,- EUR • Mária K. – Topoľčany 30,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Štiavnička 25,- EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Bzenica 70,- EUR • Odberatelia Hlasov Melčice 
- Lieskové 60,- EUR • LSVF Prievoz 100,- EUR • Odberatelia Hlasov 
a Posla Budmerice 114,- EUR • Deviatnik k sv. rodine Valaská Belá 
30,- EUR • Ženy zo Šuňavy 320,- EUR • Odberatelia Posla Trnava - 
Modranka 70,- EUR • Veriaci, deviatnik Valaská Belá 65,- EUR • Dobro-
dinci Liptovská Teplá 100,- EUR • Ružencové bratstvo Považská Bystrica 
50,- EUR • Ženy zo Šuňavy 60,- EUR • odberatelia hlasov Žabokreky 
n.N 20,- EUR • Odberatelia Hlasov Medzibrodie nad Oravou 77,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Dolný Lopašov 30,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Ruskovce 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Jabloňové 50,- EUR • Misijní 
priatelia Staškov u Kožákov 100,- EUR • Odberatelia Hlasov Malatiná  
100,- EUR • Odberatelia hlasov Alekšince 50,- EUR • Odberatelia 
hlasov Rybany 43,- EUR • Odberatelia Hlasov z Modry nad Cirochou 
30,- EUR • Odberatelia Hlasov Hronské Kľačany 16 ,- EUR • Odberatelia 
Hlasov a Posla z Trenčína 100,- EUR • Dobrodinci z Čajkova 70,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Kluknavy 140,- EUR • Anna Zahurancová 50,- EUR 
• Odberatelia Hlasov a Posla Zemplínska Teplica 70,- EUR • Bohuznáma 
Lovce 10,- EUR • Odberatelia Hlasov Dežerice 50,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Cífer 145,- EUR • Odberatelia Hlasov z Habovky 110,- EUR • 
Ružencový spolok Močenok 90,- EUR • Odberatelia Hlasov Sološnica 
30,- EUR • Odberatelia Hlasov Modrova 40,- EUR • Čitatelia Hlasov 
Štiavnik 60,- EUR • Odberatelia Hlasov Terňa 20,- EUR • Odberatelia 
Hlasov z Pečenian 105,- EUR • Bohuznáma z Horných Držkoviec 40,- EUR 
• Odberatelia Hlasov, Posla a spol. z Koplotoviec 68,- EUR • Odberatelia 
Hlasov pri kostole sv. Heleny Trnava 200,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Krásno pri Topoľčanoch 25,- EUR • Odberatelia Hlasov Mútne 110,- 
EUR • Veriaci farnosti Nedožery-Brezany a filiálok Pravenec a Poluvsie 
352,- EUR • Odberatelia Hlasov Dechtice 34,- EUR • Ružencové bratstvo 
Markušovce 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N 20,- EUR 
• Ružencové spoločenstvo Soblahov 350,- EUR • Odberatelia Hlasov 
z Bzenice 70,- EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Odbe-
ratelia Hlasov Žilina 40,- EUR • Ženy z deviatnika Vojňany 75,- EUR • 
Deviatnik Kto dá prístrešie Svätej rodine Hlohovec 120,- EUR • Deviatnik 
Dolný Lopášov 50,- EUR • Predvianočný deviatnik Tajov 70,- EUR • 
Deviatník - Hľadáme prístrešie pre sv. rodinu - Kalameny 100,- EUR • 
Čitatelia Hlasov Veľké Uherce 100,- EUR • Kolektív lásky Liptovská 
Teplička 280,- EUR • Čitatelia Hlasov Úľany nad Žitavou 220,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Šelpice 20,- EUR • Misijné združenie DS Veľký Krtíš 
52,- EUR • Odberatelia Hlasov Udavské 150,- EUR • Čitatelia Hlasov 
a Posla Lovce 40,- EUR • Odberatelia časopisu Posol Rybany 25,- EUR • 
Deviatnik Kto dá prístrešie sv. rodine Nemšová 100,- EUR • Odberatelia 
Hlasy, Posol Koplotovce a spol.  80,- EUR • Odberatelia Hlasov a mis. 
kalendárov Radošina 70,- EUR • Ružencové bratstvo Hrnčiarovce nad 
Parnou 100,- EUR • Odberatelia Chtelnica 58,- EUR •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI

Diskusie na koncile
V novoveku došlo k niekoľkým pokusom o stanovenie dátumu 
Veľkej noci na jednu určitú nedeľu. V roku 1897 sa v tejto veci 
obrátili na pápeža astronómovia, v roku 1923 medzinárodní zá-
stupcovia pre dopravu a obchod a v roku 1931 dokonca aj Spo-
ločnosť národov.

Druhý vatikánsky koncil sa touto záležitosťou zaoberal a vo vy-
hlásení z roku 1963 oznámil ochotu ustanoviť veľkonočné sviatky 
na jednu určitú nedeľu podľa gregoriánskeho kalendára pod pod-
mienkou, že budú súhlasiť všetci, teda aj odlúčené východné cirkvi.

Pápež sv. Pavol VI. sa ujal iniciatívy a navrhol, aby od roku 1977, 
keď časovo súhlasili všetky termíny Veľkej noci, sa Veľká noc slávila 
vždy v nedeľu po druhej sobote v apríli. Takmer všetky biskupské 
konferencie súhlasili, ak budú súhlasiť aj východné cirkvi.

Ekumenický patriarchát v Carihrade však signalizoval „vážny 
pastoračný problém“, ktorý si bude vyžadovať dlhšie skúmanie. 
V roku 1982 kláštorné spoločenstvo na vrchu Atos vyrieklo roz-
hodné odmietnutie, a tak sa musel plán zjednotenia dátumu Veľ-
kej noci odložiť.

(Zatiaľ) bez dohody
K najnovšiemu pokroku došlo v roku 1997 v sýrskom Aleppe. Ko-
nala sa tam konferencia, ktorú organizovala Svetová rada cirkví 
a svoje zastúpenie tam mal aj Vatikán. Skutočnosť, že jordánski 
kresťania a časť palestínskych sa dokázali dohodnúť na spoločnom 
dátume, sa všeobecne hodnotila ako významný dôkaz ekumenic-
kej otvorenosti a označila sa za príkladnú.

Vtedajší generálny tajomník Svetovej rady cirkví Konrad Raiser 
zdôraznil, že dúfa v možnosť dosiahnuť do konca roku 2000 doho-
du a súhlas na spoločný dátum slávenia Veľkej noci pre východných 
aj západných kresťanov, aby tak spoločne slávili Zmŕtvychvstanie 
Pána v rovnaký deň.

To sa však zatiaľ nestalo.  •
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

„Deti si prosili chlieb, 
a nebolo, kto by im ho lámal.“ (Nár 4,4)

Chceš mať aj ty účasť na tejto misii Cirkvi?
Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých mužov, 
ktorí majú záujem stať sa misionármi, kňazmi alebo 
rehoľnými bratmi. Sme rodinou svätého Arnolda Janssena, 
muža s veľkou túžbou po záchrane ľudí všetkých národov. 
Sme rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša 
Krista. Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním 
od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela.

Podmienkou k prijatiu je úprimná túžba nasledovať 
Krista v službe bratom a sestrám, fyzické a psychické 
zdravie, maturita a život viery.

Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova 
posielajte do 30. apríla 2019 

Viac informácií nájdeš na www.verbisti.sk 

P. Milan Toman SVD 
e-mail: toman.milan@gmail.com 

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

Staň sa aj ty 
misionárom


