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Svetlo
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K

eď sa v decembri celý svet ponára do zimnej temnoty, v kresťanskom svete to nevyvoláva strach, práve naopak: v našich
zemepisných šírkach sa spája s teplom
domova, kde nás čakajú milovaní, aby v spoločnom slávení Vianoc upevnili rodinné putá a obnovili chuť byť tu pre druhých.
Sviatočnú atmosféru máme možnosť vidieť už
od októbra, čo je vždy na škodu, pretože zneužíva
cennosť momentu očakávaného stretnutia a tajomstva daru v komerčných cieľoch. Pociťujeme
akúsi dejinnú remisiu, keď sa z kresťanského sviatku znova stáva pohanská tradícia, snažiaca sa byť
nereligióznou, čím sa stáva ešte viac antireligióznou, alebo, otvorene povedané, protikresťanskou.
Existuje dokonca snaha vytvoriť dojem, ako sa to
dialo aj v minulosti, že kresťanstvo je pokračovateľom pohanskej tradície. Z veľkej časti je to pravda,
s jedným veľkým NO. V prijatých pohanských
sviatkoch sa Cirkev snažila vždy poukázať na pravé
hodnoty, na pravého a jediného Boha, na skutočný
zmysel ľudského života. Ľuďom nie je vhodné, ba
priam nežiaduce brať sviatky – dôvod pre oddych,
radosť, zábavu. Cirkev nespadla z neba, ale bola
zhromaždená Kristovým povolaním otvorených
sŕdc v Duchu Svätom. Národy povolané do svetla
evanjelia prišli sem so všetkým, čo im bolo blízke,
aby hodnotné veci ešte viac zveľadiť a od hriešnych
sa úplne očistiť. Vianoce ako sviatky Božieho narodenia sú najvýraznejším príkladom takejto kultúrnej premeny. Veď kým pohania oslavovali „Deň
narodenia Neporaziteľného Slnka“, kresťanom
bolo nad to isté slnko jasnejšie, že Kristus je tým
skutočným neporaziteľným víťazom, ktorého ani
smrť nezmohla. Bolo teda samozrejmosťou naplniť
rímsky sviatok oslavou narodenín Nezapadajúceho Slnka, ako Krista ospevuje Veľkonočný chválospev – Exultet. Vianoce neboli snahou vytesniť
pohanské tradície. Kresťania už dávno predtým
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oslavovali svoj sviatok s dvojtýždňovým rozdielom
– Zjavenie Pána, ktoré malo a stále má hlboký duchovný, misiologický charakter, ukazujúc v oslave
troch biblických udalostí: Klaňania Troch kráľov,
Krstu Pána a prvého zázraku v Káne Galilejskej,
túžbu Boha dať svetu seba úplne.
Teplo a svetlo, ktoré sme tu niekoľkokrát spomenuli, by mali byť vyjadrením celej oslavy Vianoc, ako aj Nového roka. Pre kresťana garantami
obidvoch je vôľa byť ich nositeľom a prameňom.
Cirkevné slávnosti nie sú len chvíľkovými momentmi, ale podnetmi, ktoré zadávajú nasmerovanie životu. Postmoderná spoločnosť so svojimi
falošnými motívmi tzv. „novoslobody“ s vytekajúcimi pseudohodnotami tolerantnosti sa vyhýba
nazvaniam napomínajúcim mnohými storočiami
(minimálne šestnástimi) obnovený zmysel Vianoc. Preto ak nechceme hneď hovoriť o Kristovi,
aby sa na nás aspoň pozreli, treba priniesť ľuďom
ideu Svetla. Pre nás ním vždy bude Kristus, ktorého apriori nazývame Svetlom. Jeho dobrota
prejavená v bezhraničnej láske by mala vyžarovať
z našej aktívnej pozície verných svedkov, pripravených držať zapálenú pochodeň ako znamenie,
ktoré odhaľuje všetok hriech skrývajúci sa v temnote omylu a pohodlnosti. Pritom je dôležité za-
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chovať si Kristov pokoj, aby náš hnev, čo ako spravodlivý
a svätý by sa nám nezdal, nezhasil prijaté svetlo.
Rovnako ako protivníkov, aj kresťanov ohrozuje pohodlnosť. Kým antikresťanské pozície nechcú počuť pravdu, aby
sa nemuseli meniť a snažiť, kresťania kvôli nadbytočnej bezpečnosti cúvajú, zabúdajúc, že práve kontrast svetla a tmy je
ich úloha. Pričom kontrast vyzerá jednoznačne ako výhra
svetla, ktoré rozháňa temnotu a tieň smrti, aby ľudské kroky
napravil na cestu pokoja. Neprijatie evanjeliového posolstva
je obyčajným pokušením, ktorým sa diabol snaží oklamať
človeka, akoby ten prijatím pravdy o sebe stratil slobodu.
Preto spoločnosť ochotnejšie počúva rozprávky o práve na
potrat, na sexuálnu slobodu a pod., veď zvonku to skutočne vyzerá ako rozšírenie horizontu našich možností. Aká je
však vnútorná podstata a perspektíva v budúcnosti, vie pravý
znalec ľudských duší a Prozreteľnosť v jednej, teda v Troch
osobách – Boh. Svetlo bude istým víťazom, keďže hovoríme
o Bohu. Je našou úlohou zostať na Jeho strane.
Milí čitatelia, želám vám, aby ste boli vernými svedkami Krista, ktorý prichádza na svet spasiť každého človeka.
Hoci nie všetci po ňom túžia, pretože ho v skutočnosti nepoznajú, nech je naše verné a úprimné prežívanie tajomstva
Bohonarodenia darom a modlitbou za tých, ktorí si neuvedomujú Božiu lásku a starostlivosť. Práve modlitba, odpustenie a vernosť Kristovi pomôžu zachovať kresťanskú ľudskú
tvár nielen sebe, ale aj celému ľudskému spoločenstvu. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Vieme, že vianočné sviatky prídu vždy
v rovnakom čase 25. decembra, ale...
Vieme tiež, koľko toho musíme stihnúť
pripraviť, pretože na tom záleží kvalita nášho prežitia sviatkov. Obchodníci
nám v tom už dlhšiu dobu neodbytne pomáhajú, v dotieravých reklamách nám pripomínajú, koľko toho ešte musíme kúpiť, koľko peňazí minúť, aby sme zaistili šťastie sebe
a druhým... Advent určite nie je dobou pasívneho očakávania, ako býva čakanie na autobus alebo výsledok skúšky.
Dôležité je, aby sme počas tejto veľmi aktívnej prípravy neprehliadli to najdôležitejšie – nielen prípravu na odpočinok,
ale aj na objavenie Božieho Syna, ktorý zostúpil na zem ako
človek. A k tomu nestačí behať po obchodoch, tržniciach
a surfovať po internetových portáloch. Je potrebné pripraviť
vlastnú dušu. Z tohto dôvodu je táto doba tiež dobou intenzívnej starosti o vlastné duše. Preto je viac modlitby, stíšenia, preto sú roráty, počas ktorých spoločne s Máriou čakáme. Nemôžeme byť zviazaní, zarmútení svojimi hriechmi.
Preto pristupujeme k adventnému odriekaniu, preto sa
zúčastňujeme duchovných obnov, preto prichádzame k adventnej spovedi. Pamätajme však, že advent nie je len čakaním na pamiatku prvého Kristovho príchodu na svet pred
dvoma tisíckami rokov, ale aj na ten príchod, ktorý nastane
na konci časov, kedy On príde súdiť živých i mŕtvych. Ak na
ten prvý príchod čakáme netrpezlivo už od detstva, každý
rok, a nemôžeme sa dočkať tej nádhernej i keď decembrovej noci, na onen druhý príchod čakáme (ak vôbec čakáme)
skôr so strachom, pretože naše srdcia sú príliš oddané tomu,
čo je pozemské. Sv. Cyprián, biskup a mučeník, sa čudoval:
„Odchádzame odtiaľto prinútení nevyhnutnosťou, avšak nenaplnení poslušnosťou. A príliš očakávame večnú odmenu
od Toho, ku ktorému ideme s takou neochotou. Prečo teda
tak prosíme, aby prišlo nebeské kráľovstvo, keď je pre nás
rozkošou pozemská nesloboda?“ Spýtajme sa teda sami seba
na začiatku adventu, či máme radi Boha natoľko, aby sme
na Jeho príchod čakali aktívne a netrpezlivo.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. decembra, za horliteľov 4. decembra 2019.
Šéfredaktor
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▲ Nitriansky biskup Judák navštívil Slovenskú
katolícku misiu v Londýne
V dňoch 8. – 10. novembra bol na pastoračnej
návšteve Slovenskej katolíckej misie v Londýne
(SCM) nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
V sobotu 9. novembra, spolu s duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie Tiborom Borovským, celebroval svätú omšu obetovanú za podporovateľov Slovenskej katolíckej misie. Biskup
Judák pri príležitosti výročia posvätenia Lateránskej baziliky v Ríme v homílii priblížil jej krátku
históriu a vyzdvihol význam budovania chrámu
v srdci každého veriaceho.
Po svätej omši sa zúčastnil recepcie pri príležitosti 5. výročia finančnej samostatnosti SCM,
ktorá sa konala v Church Hall. V krátkom príhovore k pozvaným hosťom sa duchovný správca poďakoval otcovi biskupovi za jeho návštevu
a podporu SCM a zdôraznil, že aj jeho zásluhou
má SCM do dnešných dní slovenského kňaza.
Počas recepcie sa otec biskup neformálne stretol
s veriacimi SCM.
Pastoračná návšteva biskupa Judáka v Slovenskej
katolíckej misii v Londýne vyvrcholila v nedeľu
10. novembra slávnosťou vysluhovania sviatostí
kresťanskej iniciácie. Sviatosti prijalo sedem kandidátov. Jedna veriaca SCM prijala sviatosť krstu
a prvýkrát pristúpila k Eucharistii. Všetci kandidáti prijali Ducha Svätého vo sviatosti birmovania
a dvaja veriaci uzavreli sviatostné manželstvo. •

SPEKTRUM

◀ Premiéru mal nový film Láska a milosrdenstvo o živote svätej Faustíny
Nový film Láska a milosrdenstvo o živote svätej Faustíny a posolstvách Božieho milosrdenstva, ktoré táto poľská svätica prijala od Ježiša, mal premiéru 28. októbra 2019 v 700 amerických kinách. Predpokladá sa, že v tomto
roku film uvidia v kinách ďalších 33 krajín sveta. Režisérom filmu je Michal Kondrat a svätú Faustínu hrala poľská herečka Kamila Kaminska. „Na
myšlienku natočiť film som prišiel potom, čo som si prečítal Denníček svätej sestry Faustíny Kowalskej. Pochopil som dôležitosť Božieho milosrdenstva a mimoriadny príbeh tejto rehoľnej sestry,“ konštatuje režisér Kondrat,
ktorý film natáčal v Poľsku, Taliansku, Litve a Amerike. „Božie milosrdenstvo vzývajú milióny ľudí, ale väčšina kresťanov si ešte stále nie je vedomá
moci posolstiev, ktoré Ježiš daroval prostredníctvom svätej sestry Faustíny,
jednoduchej rehoľníčky, ktorá bola vyhlásená za svätú,“ dopĺňa Kondrat. •

▪ Kardinál Reinhard Marx
vyzýva k boju proti
antisemitizmu v Nemecku
„Kresťania a Židia sa od seba už
nikdy viac neodlúčia,“ povedal kardinál Reinhard Marx na prvom
spoločnom sympóziu Nemeckej
biskupskej konferencie a nemeckej
Konferencie ortodoxných rabínov
v Berlíne. Arcibiskup Mníchova
a Freisingu vyjadril znepokojenie
nad novými prejavmi antisemitizmu. Najmä ho prekvapila neoboznámenosť s týmto fenoménom
v Cirkvi. Podľa kardinála Marxa je
potrebné hovoriť o otázkach antisemitizmu na seminároch a pri
formácii katechétov. „Bez židovskej tradície Starého zákona by sme
nemohli pochopiť Ježiša. Je to zrejmá vec našej vlastnej viery, ktorá niektorým ešte úplne nedošla,“
povedal nemecký kardinál, ktorý
nazval antisemitizmus „útokom
na nás všetkých“ a vyjadril znepokojenie nad ideológiou ľudí, „ktorí
nepríjímajú žiadne rady, angažujú
sa v konšpiračných teóriách a ľahko
nachádzajú miesto pre hlúpe antisemitské heslá“. Kardinál Marx vyzýval k väčšej sociálnej angažovanosti
a väčšej jednote spoločnosti. •

▲ V Poľsku klesá počet duchovných
povolaní, za dve desaťročia
o 60 percent

▲ Svätý Otec slávil omšu
za 160 biskupov zosnulých
v uplynulom roku

Poľsko zaznamenalo pokles počtu seminaristov. Príčin je viacero a patrí medzi ne aj demografický pokles. V tomto
roku nastúpilo do poľských seminárov
498 kandidátov kňazstva, o 122 menej
ako v roku 2018. Celkovo začalo vo všetkých ročníkoch aktuálny akademický
rok 2 853 študentov, čo znamená, že za
dve desaťročia došlo k poklesu povolaní
ku kňazstvu približne o 60 percent. Podľa
názoru biskupa Marka Solarczyka, „dôležitejšie než porovnávanie štatistík je
otázka, či mladý človek prežíva primeranú podporu, aby pozitívne odpovedal na
tajomstvo povolania, ktoré je darom od
Boha.“ Na druhej strane poľský prímas,
arcibiskup Wojciech Polak, si všimol, že
„pokles povolaní je zložitý problém, a posledné desaťročia boli obdobím zvyšovania životnej úrovne a zvýšenej spotreby,
pričom sa súčasne prehlbovala ľahostajnosť k nemateriálnemu a duchovnému.“ •

Duše 13 kardinálov a 147 arcibiskupov a biskupov zosnulých
počas uplynulého roka odporúčal Svätý Otec František do Božieho milosrdenstva 4. novembra. Svätú omšu na tento úmysel
slávil v Bazilike sv. Petra pri Oltári katedry, s koncelebráciou kardinálov a členov Rímskej kúrie
v tmavočervených liturgických
rúchach.
Medzi zosnulými biskupmi, ktorých si Pán povolal na večnosť
v uplynulom roku, je aj Mons.
Jozef Adamec, ktorý zomrel 20.
marca 2019 v USA vo veku 83
rokov. Ako biskup diecézy Altoona-Johnstown v Pennsylvánii
bol organizátorom duchovného a národného života Slovákov
v USA. •
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Prebuď sa
zo sna!
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

N

a úvod začnem troma príkladmi,
ktoré majú jednu vec spoločnú.
Skúste uhádnuť ktorú.

ktorá bola farnosťou zavraždeného
kňaza-jezuitu. Vojaci znesvätili kostol
a zabránili Romerovi vstúpiť dovnútra, keď chcel zachrániť kosekrované
hostie z bohostánku. Túto udalosť neskôr označil za svoje skutočné „obrátenie“. Bolo mu jasné to, na čo ho upozorňovali iní, no čomu nechcel veriť.
Zrazu mu svitlo a on zistil, že majú
pravdu. Toto bolo pre neho prebudenie sa zo sna.
Od tej chvíle prestal mať ohľady na
to, kto si o ňom čo pomyslí a kto proti
nemu akú zbraň použije. Vo veku 60
rokov sa tento človek úplne zmenil zo

Oscar Romero a jeho odvaha
Prvý pochádza zo života Oscara Romera (1917 – 1980), arcibiskupa z El
Salvadoru v Latinskej Amerike. Väčšinu svojho života to bol človek nesmelý, citlivý a zbytočne nekonfliktný, vášnivý knihomoľ, váhavec, muž
poriadku. Keď bol r. 1977 vymenovaný za arcibiskupa, jedni zajasali, kým
iní boli frustrovaní. Zajasali tí, ktorým
vyhovoval človek, ktorý sa do ničoho
nemiešal. Boli to v tejto ťažko
skúšanej krajine hlavne politici,
ktorí mali všelijaké bočné záujAdvent je aj o tom: aby som sa
my a ktorí neboli radi, keď niekto
prebudil, spoznal a uznal realitu
upozorňoval na ich praktiky, záa na jej základe urobil potrebné
ujmy, ba i zločiny. Sklamaní boli
zmeny.
tí, ktorí od katolíckeho pastiera
očakávali, že sa bude zastávať
utláčaných a nespravodlivo prenasledovaných, ktorý si bude všímať zabehaných koľají. Začal vidieť utrpeneresti mocných a na tieto neresti bude nie salvádorského ľudu a stal sa neupozorňovať a ktorí čakali, že hlavný obyčajne odvážnym. „Kresťania musia
pastier v krajine by mal byť ako Ježiš byť“, ako hovorieval, „odvážni ľudia.“
človekom spolucítenia, odvahy, dobréRomero začal kázať cez rozhlas. A to
ho videnia do vecí a jasných postojov. tak, že v tých troch rokoch, čo bol príRomera za takéhoto človeka – pri všet- masom El Salvadoru, že všetky rádiá
kej úcte voči jeho osobe – nepokladali. v krajine boli pustené naplno. Trvalo to
Za tri mesiace od svojho menovania až dovtedy, kým náboženský vysielač
a vysviacky sa však karta obrátila. Dô- nebol vyhodený do luftu. Romero mal
vodom bolo zavraždenie jezuitského neochvejnú dôveru v schopnosť svojho
kňaza, starého roľníka a jedného mi- národa stať sa tvorcom vlastnej spoločništranta istým partizánom a nasle- nosti a vyzýval veriacich, aby sami boli
dujúcim útokom na obec Aguilares, aktívni a „nečakali na to, čo im biskup
4
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v nedeľu povie“. Bohatá oligarchia, ktorú neustále napádal, sa ho snažila prehlásiť za „psychopata“.
Romero nakoniec vyzval príslušníkov armády, aby sa vzopreli rozkazu
a urobili koniec utláčaniu vlastného
národa. Od toho okamihu musel počítať so svojím zavraždením. Krátko
pred svojou smrťou v jednom interview povedal: „Ako kresťan neverím
v smrť bez vzkriesenia... Ako pastier
som úlohou, ktorú mi dal Boh, povinný dať svoj život za tých, ktorých
milujem; sú to všetci Salvádorčania,
i tí, ktorí ma chcú zabiť. Biskup môže
zomrieť, ale Božia Cirkev, t.j. ľudia nikdy nezahynú.“ 24. marca 1980 bol počas sv. omše zastrelený.
Obhajca Indiánov
Druhý príklad tiež pochádza zo života
biskupa a tiež z Latinskej Ameriky, ten-

DUCHOVNÉ SLOVO

Nasledujúce ráno som si ho zavolal
k sebe a povedal som mu, čo sa stalo
noc predtým. Nič si nepamätal. Pozval
som ho, aby sme šli na miesto, kde sa to
odohralo. Ukázal som mu miesto, kde
som položil jeho nôž, ukázal som mu
tiež rozbitú sklenenú výplň vestibulu.
Potom som ho zobral naspäť k sebe do
pracovne a povedal som mu: «Hussein, teraz vieš, čo sa stane, keď si opitý.
Niektorí ľudia sú zábavní, rozprávajú
vtipy. Iní sú veľmi nábožní, modlia sa
a spievajú nábožné piesne. Ty si násilný
a máš vražedné sklony. Teraz to vieš.
Prosím ťa, už nikdy nepi!»
Bol zhrozený. Hussein spoznal
a uznal svoje správanie. Svitlo mu a on
sa prebudil. Nikdy už viac nepil. Pred
časom som dostal od neho list. Napísal mi, ako sa má. Darí sa mu. Pripísal
aj takúto vetu: „Nikdy nezabudnem
na to, čo ste mi v ten deň povedali vo
svojej pracovni. Preto som dnes taký,
aký som. Vďaka!“

toraz z Mexika. V diecéze, kde biskup
Samuel Ruiz pôsobí ako diecézny biskup, je skoro 80 % obyvateľov domorodých Indiánov. Biskup sa stal všade
známym ako „obhajca Indiánov“. Vždy
tomu však tak nebolo. V príhovore,
ktorý predniesol počas pôstu 1996 vo
Westminsterskej katedrále v Londýne,
povedal: „Dvadsať rokov som bol ako
spiaca ryba. Mal som otvorené oči, no
nevidel som nič. Bol som hrdý, že pôsobím v diecéze, kde sú kostoly nabité.
Potom, jedného dňa som videl Indiána, ako ho jeho šéf priviazal k stromu,
bil ho do krvi bičom, pretože odmietol
pracovať v práci ďalších osem hodín.“
Táto udalosť otvorila biskupovi oči
a on začal vidieť. Biskupovi Ruizovi
svitlo. Začal vidieť realitu a pravdu, aká
panovala v jeho diecéze. To, čo videl,
že sa robí jeho ľudu, ho potom viedlo
k akcii. Stal sa neohrozeným obhajcom

bezbranných a bezmocných chudobných Indiánov. Zapojil sa aj do vyjednávaní medzi Zapatistickými rebelmi
a Mexickou vládou.
Už nikdy viac nepi
Tretí príklad pochádza od misionára
Josepha Dondersa: „Jeho meno bolo
Hussein,“ hovorí Donders. „Bol študentom. Je to však už dosť dávno. Mal
na starosti internát, kde býval. Jedného neskorého večera sa vrátil domov
veľmi opitý. Začal sa hádať s iným študentom vo vestibule. Rozčúlil sa tak
veľmi, že vybral nôž a začal ohrozovať
každého navôkol. Rozbil veľkú okennú tabuľu. Nechal po sebe spúšť. Počul som hluk, vybral som sa teda tam,
odkiaľ prichádzal. Vidiel som jeho vyčíňanie. Podarilo sa mi ho upokojiť.
Dal som mu lieky od žalúdka a poslal
som ho spať.

Prebudili sa
Prišli ste na to, čo mali všetky tieto tri
príklady spoločné? To, že dotyční sa
prebudili! Povieme v istých momentoch: „Svitlo mi!“ A presne toto bolo
to, čo sa stalo Romerovi, Samuelovi
Ruizovi i Husseinovi. Svitlo im. Žili
v ilúziách. Žili v omyle, v nepoznaní,
v nerealite. Každý iným spôsobom, no
žiaden z nich nepoznal celú realitu.
Aj Pavol, aj Ježiš v textoch, ktoré sme
si čítali na začiatku adventu, zdôrazňujú, aby sme sa prebudili zo sna, a aby
sme boli bdelí. „Watch out!“ povedal by
známy františkánsky autor Benedikt
Groeschel. Buď na pozore!
V čom sa ja potrebujem prebudiť?
Čo si ja zo svojho života neuvedomujem? V ktorej oblasti si so mnou iní
robia, čo chcú? Kde si ja robím s inými to, čo chcem, bez toho, že by som
to vedel?
Advent je aj o tom: aby som sa prebudil, spoznal a uznal realitu a na jej
základe urobil potrebné zmeny. Advent je o tom, aby mi svitlo. Čo pre to
urobím? •
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▲ Duchovné cvičenia pre verbistov
dával P. Jozef Šuppa SJ
V Nitre prebiehali v dňoch 3.-8. novembra duchovné cvičenia pre kňazov, ktoré viedol jezuitský páter Jozef
Šuppa SJ (na fotografii vpravo). Cvičení sa zúčastnilo 23 verbistov, ktorí pôsobia na Slovensku i v Čechách.
Duchovné cvičenia sú vždy časom
stíšenia sa a načerpania nových síl do
dušpastierskej práce. Pri záverečnej sv.
omši 8. novembra si zároveň verbisti
spomenuli a oslávili všetkých jubilantov spolubratov, ktorí počas roka 2019
slávili životné alebo kňazské jubileá. •

s ktorými sa zároveň po premietaní
konala beseda.
Nový film zachytáva život a pôsobenie P. Ondreja Peštu SVD v Bolívii,
ktorý je misionárom v tejto juhoamerickej krajine už 15 rokov. Natáčanie v Bolívii trvalo 3 týždne, spracovanie 3 mesiace. Film má dĺžku 26
minút. „Tento film mapuje liturgické
obdobie, ktorým je Veľká noc. Práve
vďaka návštevám misionára rôznych

▶ Nový film o slovenskom
verbistovi v Bolívii
21. októbra sa konala v UPeCe Bratislava premiéra filmu Misia. Film natočil Ján Štefanec SVD a Filip Šimor,
6
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komunít má divák možnosť zažiť to
cítenie, ktoré vzbudzuje liturgia veľkonočných sviatkov v Bolívii,“ povedal
páter Ján Štefanec. „Zvolil som formu
rozjímavého filmu. Nie film s nejakou
vyslovenou zápletkou alebo príbehom,
ale skôr je to pozvanie do meditácie
o misii a o živote v Bolívii,“ uviedol
Filip Šimor.
Na film sa diváci môžu tešiť na obrazovkách TV-LUX v decembri. •

UDALOSTI

UDALOSTI
december 2019

▲ Terchová – nová diecézna
svätyňa Žilinskej diecézy
V Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej slávil v stredu 9. októbra pri
príležitosti 70-teho výročia konsekrácie (9. 10. 1949) slávnostnú sv. omšu
žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.
Pri tejto slávnosti bol zároveň kostol
sv. Cyrila a Metoda vyhlásený za diecéznu svätyňu.
V Dekréte o ustanovení za diecéznu
svätyňu sa píše:
„Vypočujúc túžby a želania veriacich, ktorí z osobitného dôvodu nábožnosti prichádzajú do farnosti Terchová, aby prejavili úctu apoštolom
Slovanov, slovanským vierozvestcom
Cyrilovi a Metodovi účasťou na liturgických sláveniach alebo súkromnou
modlitbou vo farskom kostole zasvätenému týmto apoštolom a s úmyslom
zabezpečiť im primeranejšiu duchovnú starostlivosť, v zmysle kánonu 1230
Kódexu kánonického práva a po prerokovaní na zasadnutí Presbyterskej
rady Žilinskej diecézy
USTANOVUJEM FARSKÝ KOSTOL
SV. CYRILA A METODA
V TERCHOVEJ
ZA DIECÉZNU SVÄTYŇU.“

Terchovský kostol sa tak stal oficiálnym pútnickým miestom na Slovensku
a pre celý svet.
Slávnosti sa zúčastnili kňazi a rehoľné sestry pochádzajúci z Terchovej, kňazi – verbisti, ktorí vo farnosti
v minulosti pôsobili a miestni veriaci.
Kostol dostal zároveň do daru od žilinského biskupa relikvie sv. Klimenta
Ochridského, žiaka sv. Cyrila a Metoda, ktoré budú inštalované do skleneného kríža na oltári. •

1. december
Svetový deň boja proti AIDS/HIV;
3. december
Sv. František Xaverský, kňaz
a misionár;
4. december
Br. Amantius Július Hrnčiar SVD,
20. výročie smrti (1999);
8. december
Slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, prikázaný sviatok;
výročie založenia misijných
kongregácií Služobníc Ducha
Svätého – SSpS (1889) a Služobníc
Ducha Svätého ustavičnej poklony
– SSpS AP (1896);
10. december
Medzinárodný deň ľudských práv;
12. december
Panna Mária Guadalupská,
patrónka Ameriky;
18. december
Medzinárodný deň migrantov;
24. december
Štedrý deň;
25. december
Slávnosť Narodenia Pána,
prikázaný sviatok;
27. december
Sv. Ján apoštol a evanjelista,
patrón Spoločnosti Božieho Slova;
28. december
P. Ľudovít Schmidt, 100. výročie
narodenia (1919);
29. december
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa;
31. december
Sv. Silvester I., pápež, koniec
občianskeho roka.
◆◆◆
Úmysel apoštolátu modlitby
na mesiac december:
Aby sa každý štát rozhodol
urobiť všetko potrebné pre lepšiu
budúcnosť mladých, najmä
trpiacich.
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Bejrút – ohnisko
občianskej vojny
v Libanone
Text: Ján M.
Foto: Gabriela Greess

Asi pred päťdesiatimi rokmi bol Libanon vyhľadávaným
cieľom turistov a keďže tu sídlili aj významné svetové banky,
bol nazývaný Švajčiarskom Blízkeho východu. Stačilo však,
že moc v krajine sa dostala do rúk niekoľkých nepredvídavých
a nezodpovedných politikov a keď zároveň zlyhala Achillova päta
Libanonu (ktorou je prítomnosť množstva vzájomne súperiacich
náboženských skupín), pre mnohých obyvateľov krajiny,
predovšetkým však Bejrútu, sa stal život nočnou morou.

P

očas občianskej vojny, ktorá dane. Miestni obyvatelia politikov totrvala od roku 1975 skoro až tiž obviňujú z korupcie a zlého spravodo roku 1990, tu zahynulo 85 vania štátu. Ďalšie pokračovanie protisíc ľudí. To nie je tak málo testov by mohlo Libanon uvrhnúť do
na jedno mesto. Boli zasiahnuté aj iné politickej krízy s nepredvídateľnými
dediny, ale najviac si to odniesol Bej- dosahmi na jeho ekonomiku, ktorá sa
rút. V čase vojny odtiaľto odišlo celko- už dlhodobo nachádza v úpadku, ako
poznamenala AP.
vo 700 tisíc ľudí.
Veľa problémov v krajine spôsobili palestínski utečenci, ktorí
nemalým dielom prispeli k tomu,
Východný Bejrút je chudobnejší,
že napätie prepuklo do občianskej
žijú tu hlavne moslimovia,
vojny. Do boja sa zapojili i Sýria
a v západnom, ktorý je bohatší,
a Izrael so záujmom rozdeliť si
žijú hlavne kresťania.
Libanon na dve časti – sever pre
Sýriu a juh pre Izrael, keď však videli narastajúce množstvo obetí
Občianska vojna, ktorá v Libanovojny, stiahli sa zo scény.
Posledné týždne Libanon opäť zažil ne prebiehala, sa tu už dávno skončinepokoje, ktoré sú jednými z najväč- la. Kedysi sa tu strieľalo. Istý novinár
ších za posledné roky. Zahynulo nie- píše, že keď do niektorého domu hokoľko ľudí a desiatky ďalších utrpeli dili v noci granát, susedia sa na to už
zranenia. Iba v centre Bejrútu sa zrani- ani nebudili. Natoľko to bolo súčasťou
lo približne 60 policajtov a viac ako 100 ich života. Ešte i dnes vidno na niektodemonštrantov. Dôvodom vypuknutia rých domoch stopy po vojne, ktoré sa
nepokojov boli plány vlády zaviesť po- systematicky odstraňujú. Ale báť sa tu
čas závažnej ekonomickej krízy nové už netreba.
8
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Bolo nesprávne, že počas vojny sa
začali zvonku mnohí miešať do záležitostí krajiny. A takto sa miešajú do
záležitostí iných krajín až doteraz. Ešte
aj dnes, 30 rokov od skončenia občianskej vojny, hľadajú mnohí Libanončania vnútorný pokoj, schopnosť odpustiť a požiadať o odpustenie. Ako aj
istotu, že vojnové časy sú už za nimi.
Moderný Bejrút
Pre krajiny Blízkeho východu je Libanon symbolom rozdelenia na Východ
a Západ. Takto bol kedysi rozdelený
i Bejrút – na východný a západný. Východný je chudobnejší, žijú tu hlavne
moslimovia, a v západnom, ktorý je
bohatší, žijú hlavne kresťania.

HLASY Z MISIÍ

Pápež pozdravil českých
pútnikov pri 30. výročí
kanonizácie sv. Anežky

Tým, že Bejrút klesá rovno do mora,
má výnimočnú geografickú polohu
– podobne ako Monte Carlo alebo
Cannes a iné mestá na Francúzskej
alebo Talianskej riviére.
Najmodernejšiu reprezentatívnu
časť Bejrútu dal vybudovať svojho času
predseda vlády Hariri a jeho firma Solidere. Mal k dispozícii 4 miliardy amerických dolárov, prepojenia so Saudskou Arábiou. Možno to trochu prehnal
– chcel vybudovať supermoderné mesto
– akýsi Frankfurt Blízkeho východu.
(Keďže v Libanone sú štyri hlavné
vierovyznania, predseda vlády tu musí
byť sunita, moslim. Prezident je kresťan, predseda parlamentu drúz a hovorca parlamentu šiita.)

V Bejrúte sa nachádza Námestie
mučeníkov, kde je aj Modrá mešita.
Ďalej americká univerzita, ktorá už má
vyše 100 rokov. Vyštudovať ju je vždy
výhodné. Takí, ktorí sú úspešní, rýchlo
potom získajú angažmán v USA. Každý jeden Libanonec sa snaží mať jednu
nohu von z Libanonu. A snaží sa tiež
získať americký pas. Vtedy ste schopní, keď máte americký pas. A keď nie
americký, aspoň európsky ako dodatok
k libanonskému.
V Bejrúte sa nachádza aj arménska
časť, kde žijú arménski kresťania, ktorí
unikli masakru v Turecku, kedy Turci
zlikvidovali niekoľko tisíc Arménov.
Dnes sú títo ľudia už libanonskými
občanmi. •
DECEMBER 2019

Vatikán 13. novembra (RV) V stredu
13. novembra sa pri generálnej audiencii Svätý Otec zameral na svätý manželský pár Akvilu s Priscillou, ktorí prijali
apoštola Pavla na jeho ceste v Aténach.
Na ich príbehu zachytenom v Skutkoch
apoštolov vyzdvihol významnú úlohu laikov pri šírení kresťanstva. Medzi
mnohými pútnikmi na generálnej audiencii bola aj veľká skupina veriacich
z Českej republiky, ktorí prišli v rámci
národnej púte pri príležitosti výročia
kanonizácie sv. Anežky Českej. Svätý
Otec ich pozdravil slovami: „Srdečne vítam pútnikov z Českej republiky,
ktorí prišli spolu s pražským kardinálom Dominikom Dukom, olomouckým arcibiskupom Janom Graubnerom
a všetkými biskupmi z Čiech, Moravy
a Sliezska, ako aj so zástupcami verejného života. Dnes ste tu, aby ste si pripomenuli výročie svätorečenia sv. Anežky
Českej, ktoré pred tridsiatimi rokmi slávil sv. Ján Pavol II. tu v Bazilike sv. Petra.
Je to veľká svätica. Nech svätá Anežka,
sprítomnená jej sochou, ktorú ste sem
priniesli, sa za vás aj naďalej prihovára,
aby ste mohli žiť evanjelium s obnoveným nadšením a usilovať sa o spoločné
dobro medzi mnohými spoluobčanmi, ktorí stále nepoznajú Pána Ježiša. O tom ste už vydali krásne svedectvo, keď ste priniesli so sebou v mene
sv. Anežky zbierku peňazí pre chudobných. Dobročinná láska prikrýva všetky
hriechy. A zdravím týchto [zboristov],
ktorí tak dobre spievajú. Srdečne vám
ďakujem. Nech vás Pán žehná!“•
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„Tu chcem vypočuť váš plač a vaše starosti,
zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše nešťastie.“

Guadalupská
Panna Mária
Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív SVD

Pomaly sa pripravujeme na slávenie Božieho narodenia.
A náš pohľad sa upriamuje na ženu, ktorú si Boh vyvolil za svoju
Matku. Panna Mária v Mexiku zanechala zázračný obraz, na ktorom
sa nám ukazuje ako žena, ktorá čaká dieťa. Páter Ján Kušnír SVD,
ktorý pôsobil ako misionár v Mexiku, nám chce porozprávať o tom,
čo je pre Mexičanov najväčšou hrdosťou. Veď aj majú právo,
pretože Panna Mária, ktorá sa zjavila sv. Juanovi Diegovi, hovorí:
„So žiadnym národom som neurobila to, čo s vami.“
V rozhovore sme mu položili niekoľko otázok:

Počul si o Guadalupskej Panne Márii
už pred príchodom do Mexika? Ako si
to vnímal?

Aj keď som veľa o tomto pútnickom
mieste nevedel, samozrejme, že som
o ňom počul. Prvýkrát od jedného
nášho profesora na teológii, ktorý ho
navštívil a doniesol nám odtiaľ čiernobiely obrázok. No a neskôr, keď som sa
už pripravoval na odchod do Mexika,
jeden kňaz mi veľmi kládol na srdce:
„Nezabudni pozdraviť Pannu Máriu
Guadalupskú.“ No a ja som nezabudol,
pretože skutočne prvé, čo som chcel
navštíviť po príchode do Mexika, bolo
práve toto pútnické miesto. Sv. Juanovi Diegovi sa na kopci Tepeyac zjavila
Panna Mária – dáma očarujúcej krásy.
Jej odev svietil ako slnko a lúče, ktoré z nej vychádzali, presväcovali skaly
a okolie. Mladá dáma mu s úsmevom
povedala: „Ja som Nepoškvrnená Panna Mária, Matka pravého Boha, cez
ktorého všetko žije, Pána všetkých vecí,

Pohľad na starú a novú baziliku
Panny Márie v Guadalupe

Pána neba a zeme. Je mojím želaním,
aby mi tu postavili Boží dom, kde celú
svoju lásku, svoj súcit a milosť, svoju
pomoc a ochranu chcem preukázať
a venovať ľuďom. Ja som vaša milostiplná Matka, Matka všetkých ľudí, všetkých tých, ktorí ma ľúbia, ktorí ku mne
volajú, ktorí majú ku mne dôveru. Tu
chcem vypočuť váš plač a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu
núdzu a vaše nešťastie.“
Prejavuje sa prežívanie úcty Mexičanov
ku Guadalupskej Panne Márii v ich každodennom živote?

Nielen, že sa prejavuje v ich každodennom živote. Ich život je spätý s Matkou
Božou. Panna Mária má svoje miesto
všade. V každom dome nájdete jej obraz, na verejných miestach nájdete jej
oltár. Byť Mexičanom znamená byť
‚Guadalupanom‘, to znamená byť ctiteľom Panny Márie Guadalupskej. Veď,
ako hovoria aj samotní Mexičania,
sú jediní na svete, ktorí majú
DECEMBER 2019
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 ôkaz z neba, pretože obraz Panny
d
Márie, ktorý sa objavil na tilme sv. Juana Diega, (plášť utkaný z vlákna agáve) nebol namaľovaný ľudskou rukou.
Čo ťa najviac oslovilo na vzťahu týchto
ľudí k Panne Márii?

Úctu Mexičanov k Panne Márii a ich
vzťah k nej môžem hodnotiť ako vzťah
k milujúcej matke. Panna Mária sa tu
zjavuje práve vtedy, keď indiánsky národ prežíva veľmi ťažké obdobie španielskej kolonizácie, kedy je ohrozená
nielen samotná kultúra tohto národa,
ale aj jeho vlastná identita. Panna Mária sa zjavuje ako jedna z nich, zjavuje
sa ako žena z ich rasy, ktorá ich uisťuje,
že je ich Matkou; tá, ktorá im dáva istotu a túto potvrdzuje slovami, ktorými
sa prihovára Juanovi Diegovi: „Nech
ťa nič neznepokojuje, nič ťa nemá zarmútiť, nič nemá tvoju tvár, tvoje srdce zatemniť. Neboj sa nejakého trápenia, nejakej bolesti. Či nie som tu, tvoja
Matka? Nie si tu ty v mojom tieni, pod
mojou ochranou? Nie som prameňom
tvojej radosti? Nie si v záhyboch môjho
plášťa, v mojich rukách? Potrebuješ ešte
viac, ako toto?“ Ako bola Mária živá
pri tomto prvom stretnutí s Indiánmi,
tak jej živú prítomnosť cítia Mexičania
až dodnes.
Je to vidieť pri rôznych návštevách
tohto miesta. Ich tváre a prejavy vyjadrujú, že ju vnímajú ako nie tú, ktorá je
zviditeľnená na obraze či soche, ale je
medzi nimi živá a ktorá skutočne chráni svoje deti.
Navštevujú Mexičania často toto
miesto?

Guadalupe je najnavštevovanejším pútnickým miestom na svete. Už ten samotný fakt hovorí o tom, že Mexičania
putujú do Guadalupe. Toto miesto stále
viac a viac priťahuje pútnikov z celého
sveta a je to skutočne miesto, kde je človek najviac oslovený práve živou úctou
ľudí k Panne Márii. Skoro každá farnosť
v Mexiku sa snaží aspoň raz v roku zorganizovať sem púť. Dokonca sa hovorí, že aj keby Mexičan neveril v Pána
Boha, nič nedopustí na Pannu Máriu
Guadalupskú.
12
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Ako vyzerá ich púť? Robia veľké oslavy?

Neviem, či sa dá opísať táto oslava Panny Márie, ktorej sviatok pripadá na 12.
decembra. Je potrebné to zažiť a vidieť.
Deň a noc prichádzajú pútnici z celého
Mexika. Prinášajú obrovské množstvo
kvetov, ktoré sú upravené do rôznych
obrazov. Súčasťou pútí sú spevy, tance
a živá hudba. Celé Mexiko žije týmto
sviatkom. Tí, ktorí nemôžu putovať do
Guadalupe, oslavujú Pannu Máriu vo
svojich farnostiach. V tento deň majú
kňazi skutočne najviac práce, pretože
aj majitelia rôznych fabrík, obchodov,
škôl a pod. chcú v tento deň sláviť Eucharistiu so svojimi zamestnancami
a pripraviť im aj ‚fiestu‘ – pohostenie.
Pamätám si, že raz som slávil v ten deň
osem sv. omší, na uliciach, v autoopravovniach, v obchodných centrách, vo
fabrikách, pretože každý zamestnávateľ chcel mať svoju vlastnú sv. omšu,
ktorú potom spojil s pohostením. Bol
by to veľmi zlý zamestnávateľ, ktorý by
v tento deň nepripravil pre svojich zamestnancov fiestu.
Čo si prežíval, keď si sa prvýkrát ocitol
na tomto mieste?

Pravdupovediac, bol to moment, ktorý som veľmi potreboval. Bolo to asi
v prvom týždni po mojom príchode do
Mexika, čo som hneď navštívil Guadalupe. Nevedel som ani, kde sa to presne
nachádza. Myslel som si, že je to niekde
mimo mesta, nejaké vzdialené pútnické miesto. Keď som svoju túžbu vyjavil
pred jedným spolubratom, samozrejme
mi to prisľúbil. Pýtam sa ho: „Ako tam
pôjdeme?“ „Metrom,“ znela jeho odpoveď. Guadalupe je totiž už súčasťou
hlavného mesta. Bol som šťastný, že som
tam mohol byť. Vtedy som veľmi prosil
Matku Božiu o pomoc, lebo začiatky
boli naozaj ťažké. Sľúbil som jej, že aspoň raz do mesiaca ju určite navštívim.
Udiali sa na tomto mieste zázraky?

Prvý zázrak bolo uzdravenie strýka Juana Diega, ktorý sa volal Juan Bernardino. Neviem o iných zázrakoch. Možno
už nejaké sú aj na Slovensku. Ale ďakovné tabuľky doplnené kresbami hovoria o množstve zázrakov. Môžem po-
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vedať, že sa tu dejú každý deň zázraky.
A to sú vnútorné uzdravenia a premeny. Odchádzať z tohto miesta s novou
nádejou je najväčším šťastím pre človeka. A tento fakt je tam viditeľný. Ľudia sa vracajú k svojim každodenným
starostiam s istotou, že nie sú sami, že
na ceste je s nimi Matka. Veľkým zázrakom je samozrejme aj prítomnosť
zázračného obrazu Panny Márie, ktorý už tým, že je tam, je viditeľný zázrak
a prejav živej prítomnosti Božej Matky.
Zapadá tento sviatok v Mexiku do príprav na Vianoce?

Nielen v Mexiku. A teším sa tomu, že
obraz Panny Márie Guadalupskej sa
kladie do centra prípravy na Vianoce, lebo už aj u nás na Slovensku som
sa s tým stretol na viacerých miestach.
Prečo sa tento obraz stáva pozornosťou práve v príprave na Vianoce? Panna Mária na obraze má okolo bedier
čiernu stuhu. Vždy, keď indiánske ženy
boli v požehnanom stave, nosili okolo

ROZHOVOR

• P. Ján Kušnír SVD a P. Pavol Sochuľák SVD
pri procesii počas osláv sviatku Guadalupskej
Panny Márie
• Oslavy Panny Márie v Guadalupe sú veľkolepé.
Oslavujú všetci
• P. Ján Kušnír SVD s našimi misionármi
na neďalekej Kube, pátrami Radoslavom
Kottrom SVD a Lukášom Mizerákom SVD

častnených sa zaviažu oči a on sa snaží
túto piňatu rozbiť. Keď sa mu to podarí,
vysypú sa všetky dobroty z gule a všetci
sa na to vrhnú, aby si každý uchmatol
čo najviac. Vlastne tak je to aj s hriechom. Až vtedy, keď s ním skoncujeme, môžeme mať my aj iní účasť na
dobrách, ktoré nám dáva Boh.
Ako na teba pôsobilo slávenie Vianoc
v tejto krajine so stredoamerickou kultúrou?

bedier tento čierny pás. Na obraze je
to viditeľné. Žena na obraze je v požehnanom stave a čaká dieťa. Dokonca je na obraze jediný štvorlístok, ktorý symbolizuje božstvo toho, ktorý sa
má narodiť.
Na čo Mexičania kladú najväčší dôraz,
keď sa pripravujú na Vianoce?

Niekedy sa možno zdá, akoby najväčší dôraz kládli na vonkajšok – pripraviť „fiestu“. Snažia sa všetko pekne vyzdobiť, pripravujú betlehem, ktorý je
počas celého adventu už vystavený
a na Božie narodenie sa doň slávnostne vkladá malý Ježiško. Ale myslím si,
že je to predovšetkým prejav ich viery,
ktorú Mexičania neoddeľujú od života. Radosť, oslava, vonkajšie prípravy
sú prejavom ich vnútorného cítenia
a prejavom živej viery.
Podobajú sa ich vianočné sviatky tým
našim? Čo majú odlišné?

Jeden môj priateľ, ktorý ma prišiel
navštíviť práve na Vianoce, povedal:

„Zaujímavé, Vianoce v lete!“ To je tiež
jeden z faktov, ktorý dáva iné čaro Vianociam. U nás sú cez Vianoce ľudia viac
zhromaždení vo svojich príbytkoch,
kým Mexičania sú všetci na uliciach.
Na dvore sa prežíva štedrá večera, ktorá
je taktiež odlišná od tej našej. Hlavným
jedlom je moriak a v chudobnejších rodinách je to kurča. Ale to, čomu pripisujú väčší dôraz, je prežívanie adventu,
kedy sa konajú všade tzv. posady. Väčšinou sú to deti, ktoré sa oblečú za Pannu
Máriu a sv. Jozefa a na osliatku chodia
po uliciach, kde hľadajú prístrešie. Je
to druh akejsi ľudovej pobožnosti. Na
konci putovania sa rozbíja tzv. ‚piňata‘.
Je to keramická guľa, ktorá sa ozdobí
siedmimi cípmi, má podobu hviezdy
a predstavuje sedem hlavných hriechov. Je ozdobená pozlátkami a je veľmi príťažlivá. Vlastne ako hriech. Do
vnútra sa vloží množstvo všelijakých
dobrôt. Táto piňata sa zavesí na lano,
ktorým sa pohybuje. Jednému zo zú-

Prvé Vianoce na mňa nepôsobili príliš
príjemne. Celú noc bolo okolo strašne veľa hluku, pretože všetci ľudia sú
vlastne na ulici. Chýbalo mi to tajomné
ticho zimnej noci, ktoré môžeme prežívať my doma. Vianoce u nás na Slovensku majú samozrejme svoje čaro,
kým v Mexiku majú zasa svoje čaro.
Ale my to prežívame viac vnútorne
a tichšie, oni zasa navonok, ale o to radostnejšie. Mexičania sú národ veľmi
temperamentný a dajú to poznať aj navonok. Ale každý národ zaiste hľadá, čo
ho najviac priblíži k tajomstvu, na ktoré sa pripravuje, k tajomstvu Božieho
narodenia.
Čo by ste popriali našim čitateľom?

V Guadalupe sa uctieva obraz Panny
Márie nenamaľovaný ľudskou rukou.
Pútnici si pred týmto naozaj zázračným obrazom pripomínajú slová, ktoré Mária povedala Juanovi Diegovi: „Ja,
tvoja Matka, som tu. Ty si pod mojou
ochranou. Ja som tvoja záchrana. Ty
si v mojom srdci.“ Tieto slová Panna
Mária aj dnes opakuje každému z nás.
Panna Mária pozýva každého človeka,
aby vstúpil do dôverného spoločenstva s Ježišom, a tak sa dostal k Bohu.
Vráťme Máriu do našich rodín a s ňou
vstúpi do našich príbytkov aj sám Boh,
ktorého ona nosí pod srdcom. •
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Guadalupská
Panna Mária spája
ľudí po celom svete
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

12. decembra si pripomíname zjavenia Panny Márie v mexickom Guadalupe.
Panna Mária sa zjavila jednoduchému Indiánovi Juanovi Diegovi, ktorý v tom čase
patril k prvým kresťanom na území dnešného Mexika. Krásne vzácne kastílske
ruže pribúdali v červenohnedej dlani Indiána jedna za druhou. Juan Diego
dychtivo trhal stonky z kameňa, kde nikdy nemali vyrásť, uprostred zimy, kde
nemali šancu prežiť. Zázrak! Krásna pani, ktorá mu ich kázala zbierať ako dôkaz
pre neveriaceho biskupa, sa len pokojne usmievala. Bol 12. december 1531.
Panna Mária sa v mexickom Guadalupe zjavila chudobnému Indiánovi, zmierila
dva národy a pomohla im vytvoriť veľký jednotný štát.
Hlavná postava mexickej
identity
„Všetkým nám odovzdala odkaz
o láske k nášmu národu a ukázala nám svojimi gestami, slovami
a milostivým obrazom cestu ku
Kristovi, jadru našej katolíckej
viery,“ napísali v liste pri tejto príležitosti mexickí biskupi. Veriacich povzbudili znova oživiť svoje šťastie vyplývajúce z toho, že
„Matka pravého Boha, pre ktorého
žijeme, Stvoriteľa človeka a vládcu
neba i zeme“ sa rozhodla ostať medzi nami, bdieť nad nami a upokojovať nás ako deti pod materinským plášťom.
Pred skoro 500 rokmi dokázala Najsvätejšia Matka niekoľkými
jednoduchými slovami, trochou
kvetov a svojím obrazom priblížiť
dva národy protichodných kultúr,
ktoré dovtedy hľadali len možnosť zničiť toho druhého. Požiadala ich postaviť chrám – nie pre
ňu, ale pre jej Syna, „aby ho,“ ako
píšu mexickí biskupi, „ukázala
všetkým, vyzdvihla ho, oznámila,
14
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Matka
pravého
Boha,
pre ktorého
žijeme,
Stvoriteľa
človeka
a vládcu
neba i zeme.
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že je skrz-naskrz láskou, spolucítením, oporou a záchranou“.
Ako konštatovali biskupi v Mexiku, Najsvätejšia Matka z Guadalupe „založila našu vlasť s pestrou
škálou kultúr, zjednotených putom viery. Guadalupská udalosť
znamenala počiatok evanjelizácie s účinnosťou, ktorá prekonala všetky očakávania. Pani z Tepeyacu uľahčila plodné stretnutie
dvoch svetov a stala sa hlavnou
postavou novej mexickej identity.
Ona chráni zmierenie Mexika so
svojimi koreňmi, svojimi hodnotami a svojimi tradíciami,“ napísali biskupi.
Udalosť spred 486 rokov chápe
Cirkev v Mexiku ako „rozhodujúci moment v histórii tejto krajiny“.
Guadalupská Panna Mária nesie titul Matka mexického národa, kráľovná Ameriky a Filipín. „Prosme
ju, nech oroduje za všetkých, ktorí
žijú v týchto krajinách, aby sa mali
radi a aby sa navzájom prijímali
ako deti toho istého Otca,“ ukončili mexickí biskupi svoj list.

Počiatok evanjelizácie
Morenita, čo v miestnom jazyku
znamená miešanka, mesticka, sa
prvýkrát zjavila Indiánovi Juanovi Diegovi 9. decembra 1531. Modernú baziliku s milostivým obrazom posvätili roku 1976 a o tri
roky neskôr pápež Ján Pavol II.
z jej balkóna pozdravil tisíce Mexičanov. Roku 1990 z toho istého
miesta vyhlásil Juana Diega za
blahoslaveného a roku 2002 získal chudobný Indián titul svätca.
„Aký bol Juan Diego? Prečo
uprel Boh na neho svoj pohľad?
Kniha Ekleziastikus nás učí, že
„Pánova moc je veľká a patrí mu
chvála všetkých pokorných“ (3,
20). Podobne slová sv. Pavla objasňujú tento Boží spôsob uskutočňovania spásy: „Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil
Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril
to, čo je, aby sa pred Bohom nik
nevystatoval“ (1Kor 1, 28-29).
Nebeská Matka sa chudobnému Indiánovi zjavila desať rokov
po dobytí Mexika Španielmi v si-

HLASY Z MISIÍ

decembra – ako dôkaz pre neveriaceho biskupa. Keď ich vysypal
z kabáta pred biskupom, na látke
jeho zvrchníka sa objavil verný
obraz sv. Panny. Biskup aj všetci
prítomní padli na kolená. A ich
obraz sa otlačil do zreničiek Madony na obraze. Ako o mnoho
rokov neskôr odhalila skupina
vedcov pomocou najmodernejších prístrojov, v zreničkách obrazu nenamaľovaného ľudskou
rukou ostala zachovaná „fotografia“ trinástich ľudí na čele s Mons.
Zumárragom.
Žena, ktorá sa predstavila ako
Panna Mária a Božia Matka, si
vzala podobu mesticky – miešanky medzi Indiánkou a beloškou.
Obliekla si tuniku prepásanú pod
prsiami čiernymi stuhami, ktoré
v indiánskej kultúre označovali
tehotné ženy. Obraz z tilmového
plátna utkaného z agávových vlátuácii definitívneho zániku aztéc- a vaše nešťastie.“ Indiána poslala
kien so životnosťou 20 rokov ostal
až dodnes neporušený. Počas stokeho kráľovstva a vzniku novej za biskupom so žiadosťou posta- Prosme ju,
nech
oroduje
civilizácie zmiešanej z kultúry ví- viť na úpätí vrchu Tepeyac kostol.
ročí sa podrobil mnohým vedecťazov a porazených. Sv. Juan Die- 57-ročný Juan Diego, ktorý pred za všetkých,
kým výskumom, dekrét o obraze
vydalo 25 pápežov a Guadalupe je
go si vyslúžil titul „Nový apoštol obrátením nosil aztécke meno ktorí žijú
nového sveta“.
Cuauhtlotatzin – t. j. ten, ktorý v týchto
dnes najväčším mariánskym pútnickým miestom na svete. Nav
„Guadalupská udalosť zname- vrieska ako orol – utekal do mes- krajinách,
nala počiatok živej evanjelizácie, ta, ale pri večernom návrate mu- aby sa mali
štívi ho ročne 20 miliónov ľudí
radi
a
aby
ktorá prekonala všetky očakáva- sel pani informovať o neúspechu.
– v Lurdoch je to napríklad päť
nia. Posolstvo Krista skrze jeho Biskup neverí. Mária však nevy- sa navzájom miliónov.
Matku vyňalo z aztéckej kultúry počula Indiánovu prosbu zbaviť prijímali ako
„Juan Diego, dobrý Indián
a kresťan, ktorého jednoduchý
to podstatné, očistilo to a dalo mu ho veľkej úlohy a požiadala ho deti toho
definitívny význam spásy. Preto pokus zopakovať. Biskup žiadal istého Otca.
ľud vždy považoval za skutočnémajú Guadalupe a Juan Diego hl- znamenie. Panna Mária sľúbila
ho svätca! Prosíme ťa, sprevádzaj
putujúcu Cirkev v Mexiku, aby
boký cirkevný a misijný význam dať mu ho na druhý deň, ale Juan
a sú vzorom dokonale inkulturo- Diego nemohol prísť: ochorel mu
bola každým dňom čoraz väčšou
evanjelizátorkou a misionárkou.
vanej evanjelizácie.“
strýko a musel hľadať kňaza, ktorý by zomierajúceho vyspovedal.
Povzbudzuj biskupov, podopieKeď mal ísť okolo vrchu, radšej
Chcem liečiť vaše utrpenie,
raj kňazov, vzbudzuj nové sväzmenil cestu, aby sa vyhol krásvašu núdzu...
té povolania, pomáhaj všetkým,
ktorí sa zriekajú svojho života pre
„Som dokonalá Mária, vždy Panna, nej panej.
Ale ona prišla aj tak. Prečo sa
Krista a pre šírenie jeho kráľovMatka pravého a jediného Boha.“
Tak sa za ľubozvučnej hudby vtá- tak ponáhľa? Indián panej vysvetstva. Šťastný Juan Diego, veriaci
čieho spevu predstavila krás- lil situáciu. „Strýko je už zdravý,“
a pravý muž! Zverujeme ti svojich
na pani udivenému Indiánovi ubezpečilo ho zjavenie a požialaických bratov a sestry, aby sa cítili povolaní k svätosti a naplnili
a povedala: „Tu chcem vypočuť dalo ho vyjsť na vrch a nazbierať
váš plač a vaše starosti, zmierniť kvety. Krásne vzácne kastílske
všetky formy spoločenského žia liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu červené ruže na skale uprostred
vota evanjeliovým duchom.“ •
DECEMBER 2019
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MISIJNÉ SE STRY S SPS

Misie pritiahli do kláštora
misijných sestier
mnohých návštevníkov
Text: Sr. Jana Eliášová SSpS a Sr. Katarína Junasová SSpS
Foto: Sr. Iva Kúšiková SSpS

Svätý Otec František sa v posolstve k Svetovému dňu misií prihovoril
veriacim týmito slovami: „Misijné poslanie sa nás osobne dotýka:
ja som vždy misiou, ty si vždy misiou; každý pokrstený a pokrstená
je misiou.“ A z tohto poslania vychádzame zo seba samých k iným.
Lebo „kto miluje, je vždy v pohybe; je hnaný von zo seba, je priťahovaný
a priťahuje druhých, daruje sa druhému,“ pokračuje pápež.
Tento pohyb zakúsili misijné sestry zvlášť počas Mimoriadneho
misijného mesiaca návštevou viacerých farností a škôl.

F

arnosti Turzovka, Čadca – Kýčerka, Skalité, Raková, Gondovo, Nová Dedina, Košice, Petrovany, Poprad, Svit, Kozárovce,
Žabokreky, Hronské Kľačany, Starý
Tekov, Veľké Kozmálovce, Podbiel,
Banská Bystrica privítali rehoľné sestry na misijnú animáciu. Podelenie sa
o vzdialených krajinách, spoločne slávená svätá omša či modlitba misijného
ruženca prehĺbila v žiakoch a veriacich
hĺbku misijného povedomia.
A keďže je dôležité nielen vychádzať
k iným, ale prijímať i tých, ktorí prichádzajú, brány provinciálneho domu misijných sestier v Ivanke pri Nitre boli
19. a 20. októbra dokorán otvorené.
Mnohí známi a priatelia misií prišli
zblízka i zďaleka, aby spolu s misijnými
sestrami oslávili Misijnú nedeľu. Naplnili sa tak slová Svätého Otca, ktorý hovorí, že naše prináležanie Bohu nikdy nie je
len individuálnou záležitosťou. Zo spoločenstva s Bohom sa rodí nový život,
na ktorom máme účasť spolu s mnohými inými bratmi a sestrami. Podobnou
skúsenosťou sa delí i účastník Viktor:
„Zo stretnutia si odnášam povzbudenie
v tom, že sme jedna Cirkev.“
16
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Už od skorého sobotňajšieho rána
bola možnosť vidieť čulý ruch v priestoroch a na dvore kláštora. Dobrovoľníci
spolu so sestrami rozkladali stany, stavali pódium, kuchári krájali mäso, cibuľu a zemiaky do nedeľného gulášu.
Program oboch dní sa niesol v téme
Mimoriadneho misijného mesiaca: Pokrstení a poslaní. Štyri rozmery, ktoré charakterizovali tento mesiac, boli
akýmsi spôsobom zabudované do aktivít tohto víkendu.
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Prvý rozmer, ktorým bolo osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi, zakúsili ľudia prostredníctvom sobotňajšej modlitby chvál
a adorácie. Účastníčka Katka sa podelila, že zažila milosť byť blízko Pánovi
a uistenie, že spoločenstvo sŕdc tvorí
On sám. Verbista Waldemar Grieger
v rámci druhého rozmeru formácie
pre misie prečítal úryvok z posolstva
Svätého Otca Františka k Mimoriadnemu misijnému mesiacu. V rámci
modlitbovej vigílie odznelo svedectvo mladého muža Viktora, ktorý patrí
k spoločenstvu Piar. Istý čas pracoval
ako dobrovoľník v Grécku medzi utečencami. Podelil sa o svojom vzťahu
k Bohu a o tom, ako napĺňa svoje misijné poslanie vo svojom živote. Práve
on spolu s piaristom Marekom sprevádzali hudobne celú vigíliu. Počas
modlitby odznela túžba veriacich, aby
Boh uzdravil ich duchovný zrak, a tak
dokázali vidieť stopy Boha v ich životoch. Boží dotyk prebúdza v ľuďoch
túžbu k angažovaniu sa v ohlasovaní
evanjelia. Vigília bola ukončená dynamikou, pri ktorej si veriaci zapálili
od paškálu sviečku ako symbol prijatia
Ježišovho pozvania: „Koho mám poslať? – Pošli mňa.“
Hlavným celebrantom nedeľnej svätej omše bol verbista Ján Štefanec.
V homílii povzbudil veriacich ku konkrétnym prejavom, čo znamená byť
misionárom. Výnimočným misijným
prvkom bolo prinášanie chleba a vína.
Dve sestry z kongregácie Dcér našej
Milej Matky Najsvätejšieho Srdca pochádzajúce z ostrovného štátu Kiribati
voviedli spolu s troma dievčatami domorodým tancom sprievod obetných
darov. Hostia boli po svätej omši pozvaní na chutný guláš a kapustnicu,
pukance, kofolu, kávu či zákusky.
Tretím prvkom Mimoriadneho misijného mesiaca bola misijná láska. Tú

Pátri Ján Štefanec SVD
a Waldemar Grieger SVD počas sv. omše
u sestier v Ivánke pri Nitre

MISIJNÉ SE STRY S SPS

mohli návštevníci vyjadriť pri misijNávštevníci spolu s misijnými sesnom jarmoku. Výťažok Misijnej nede- trami dokázali vytvoriť nezabudnuteľle putoval tento rok na pomoc ľudom ný deň naplnený radosťou, rozhovormi
do Rwandy. Bohatý program ponúkali a zaujímavými aktivitami. Pani Mária si
viaceré stánky umiestnené v záhrade odnáša domov spomienku na „stretnusestier – predaj chryzantém, ružen- tie mnohých milých ľudí, povzbudenie
cov, tričiek, šatstvo, lingvistický stánok, aktivity pre deti, výZo spoločenstva s Bohom
zdoba medovníkov s klientmi
sa rodí nový život, na ktorom
Domova svätého Jozefa. Nielen
máme účasť spolu s mnohými
pre najmenších bolo pripravené
inými
bratmi a sestrami.
interaktívne bábkové divadlo.
Hudobníci vytvorili príjemnú
atmosféru. Veselá nôta volala
i do tanca.
a opätovné pripomenutie toho, že vinica
Viera je posilnená, keď je daná je veľká a robotníkov málo“.
iným. Posledný rozmer MimoriadneV posolstve Svätého Otca zazneho misijného mesiaca sa týkal svedec- li i slová, že každý z nás je misiou vo
tva mučeníkov pri ohlasovaní evan- svete, pretože každý z nás je plodom
jelia, a to aj nekanonizovaných. Celá Božej lásky. V ankete sa podelili niekslávnosť Misijnej nedele sa ukončila torí účastníci Misijnej nedele, ako oni
modlitbou posvätného ruženca. Počas konkrétne napĺňajú poslanie ohlasonej si veriaci sprítomnili život, poslanie vania evanjelia.
„Láskou… lebo láska je misia, ona
a nasadenie života pre misiu zomrelej
jediná kráča v ústrety, aby ľudia zakúsestry Veroniky Theresie Rackovej.

Po sv. omši si misijné sestry SSpS
pripravili množstvo aktivít pre deti
i pre ich rodičov a starých rodičov

sili, že sú milovaní. Pán povolal každého, aby ho poznali a milovali,“ delí sa
vedecká pracovníčka Katarína.
Veronika, ktorá je svojou profesiou
záhradníčka, hovorí, že každý má svoje
sny, predstavy o budúcnosti. A Boh má
zmysel pre humor, a to vytvára veľmi zaujímavú kombináciu. „Snažme sa žiť svoj
život najlepšie ako vieme, tam kde sme.“
Pani Mária žije svoju misiu „každodennými maličkými zrnkami prejavmi lásky, odpúšťaním, úsilím o dobré
výsledky v práci a tichou modlitbou.
Niekedy je najviac to, keď človek pôsobeniu Božej milosti neprekáža.“
Viktor ohlasuje radostnú zvesť niekedy slovami, no drvivú väčšinu času
sa snaží „iba byť sám sebou a nehanbiť sa za to, že Ježiš je moje najväčšie
šťastie.“ •
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MISIJNÝ DORAST

Srdečné pozdravy
z Afriky pre drahých
čitateľov Hlasov
Text a foto: Bruno Bawerima Wensan´na

Togo je krajina v západnej Afrike. Susedné krajiny sú Ghana
a Burkina Faso. Bruno má 5 súrodencov. Dvoch bratov a tri
sestry. Na Slovensku strávil čas misijnej praxe. Čitateľom
Hlasov poslal pozdrav z Afriky.

V

Chcel by som vám poďakovať za všetko, čo ste robili pre mňa, keď som bol
medzi vami. Ešte si uchovávam dobré spomienky, zážitky a skúsenosti
zo Slovenska, čas, ktorý som strávil na
Slovensku, bol požehnaný čas. Keď sa
chystám na večné sľuby a diakonskú
vysviacku, chcel by som vás poprosiť
o modlitbu, aby som bol rehoľník podľa Srdca Ježišovho.
Bruno Wensan´na Bawerima je verbista a študent teológie zároveň, ktorý
pricestoval na Slovensko 5. decembra
2017. V rámci internacionality, ktorú
rehoľa verbistov poskytuje, mal možnosť študovať teológiu v našej krajine
a samozrejme i slovenčinu.

olám sa Bruno Bawerima
Wensan´na, som verbista
z Toga v západnej Afrike.
Mal som pastoračnú prax
na Slovensku dva roky. Prvý rok som
sa učil jazyk a druhý rok som mal prax
v pastoračnom centre (UPeCe) v Bratislave. Po dvoch rokoch som sa vrátil
domov kvôli pokračovaniu štúdia a už
sa chystám na večné sľuby a diakonskú
vysviacku, ktoré sa konajú 15. a 23.
novembra 2019. Drahí čitatelia Hlasov, viem že mnohí z vás ma poznajú,
lebo som písal dva články do Hlasov.
18
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Rodina
Bruno sa narodil 13. apríla 1992 v meste Kara na severe republiky Togo. Pochádza z kmeňa Nawda. Je štvrtý zo
šiestich detí. Má dvoch bratov a tri
sestry. Jeho otec sa volá Wensan‘na
Tarkpa Andre a jeho matka Dabanina
Marceline.
Povolanie k verbistom
Pochádza z farnosti, kde pôsobil misionár verbista. Prostredníctvom neho
sa zoznámil s rehoľou verbistov a hlavne s pomocou brata SVD, ktorý ho
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učil katechizmus. Jedného dňa pocítil
v sebe túžbu stať sa jedným z misionárov verbistov a pôsobiť ako misionár.
Predtým mal túžbu stať sa kňazom
v diecéze.
15. septembra 2010 nastúpil do postulátu SVD v Lome, Togo. Tam študoval filozofiu na Silesian University,
kde ukončil štúdium z filozofie. Odtiaľ pokračoval do Ghany, kde ho čakal noviciát. Po noviciáte pokračoval
3 roky teológie v Ghane, odkiaľ prišiel
na Slovensko na OTP program (Oversea training program), ktorý mu dáva
možnosť prežiť istý čas v inej kultúre
a spoznať ju.
Prvá misia SVD
Togo a Benin tvoria rovnakú provinciu. Bola súčasťou prvej misie SVD

MISIJNÝ DORAST

v Afrike, ktorá sa začala v roku 1892.
Počas I. svetovej vojny bola misia zatvorená a neskôr bola znovu otvorená
ako okres provincie Ghana. Provincia
sa viac zameriava na farský apoštolát
a tiež pôsobí najmä v oblastiach, kde
nebolo ohlasované evanjelium. Provincia má málo škôl a inštitúcií.
Ghana a Libéria tvoria rovnakú
provinciu. Provincia Ghana Libéria je
jednou z najväčších provincií SVD na
svete. Provincia Ghana má rôznorodé apoštoláty: farský apoštolát, školy
apoštolátov a mnoho špecializovaných
apoštolátov.
Libéria sa práve otvorila v poslednej
dobe. Je citlivá, pretože krajina vyšla
z dlhej občianskej vojny, naši spolubratia pracujú v školách a slúžia utečencom.

Aká bola tvoja cesta k misijnému
povolaniu a ku kňazstvu?
Rozhodol som sa stať kňazom už pred
niekoľkými rokmi. Do seminára som
vstúpil pred 8 rokmi, doma som študoval 6 rokov a na Slovensko som prišiel na misijnú prax na dva roky. Začal
som v Togu, pokračoval som v Ghane
a potom Slovensko, kde som absolvoval pastoračnú prax.
U vás v Togu trvá príprava na kňazstvo
9 rokov. Ty už sa pripravuješ 8 rokov.
Pôjdeš domov doštudovať ten jeden
rok. Prečo si sa rozhodol prísť na
Slovensko?
Pre nás verbistov počas formácie
máme možnosť ísť mimo domu alebo
mimo svojej krajiny, aby sme sa naučili
žiť v inej kultúre, a preto som prišiel na

• Seminarista Bruno v seminári v Togu
• Oznámenie o večných sľuboch a diakonskej
vysviacke
• Bruno bol na pastoračnom roku v UPeCe
Bratislava, kde spolu s Afričanmi študujúcimi v Bratislave hrali a spievali pred jeho
odchodom do Afriky

Slovensko. Mohol som ostať v Togu, ale
chcel som ísť mimo domova, aby som
sa naučil niečo o novej kultúre a aby
som sa naučil iný jazyk. Predstavení mi
ponúkli, že môžem prísť na Slovensko,
tu mi ponúkli službu v UPC, aby som
mal skúsenosť služby medzi mladými
ľuďmi. Tento čas bol pre mňa požehnaním. Teraz som opäť v Afrike a pripravujem sa na večné sľuby, diakonát
a kňazskú vysviacku. •
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MISIJNÁ KRA JINA

Misijná krajina
Kamerun
Text: P. Karol Bošmanský SVD
Foto: Hive Mind

Kamerunská republika leží v oblasti Rovníka v západnej
časti Afriky. Jej meno je odvodené od portugalského
slova camaroes, čo znamená garnáty. Tento názov
používali portugalskí cestovatelia a moreplavci,
ktorí pri kamerunskom pobreží lovili garnáty,
t.j. malé morské raky 6 – 8 cm dlhé.

Z
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a úzkym pobrežným pásom
pri Guinejskom zálive sa terén postupne zdvíha do plošín.
Horská oblasť na juhozápade
krajiny končí Kamerunskou vysočinou
(4070 m n. m.).
Krajina je takmer desať ráz väčšia ako
Slovensko a dnes má vyše osemnásť miliónov obyvateľov (2009). Hlavné mesto
je Yaoundé a má jeden a pol milióna
obyvateľov.
Štátne zriadenie je republika s administratívnym usporiadaním do 10 provincií. Úradný jazyk je francúzština a angličtina. Rasové a národnostné zloženie
je veľmi pestré.
Žijú tu Fangovia /bantúski a sudánski
černosi/ 20 %, Bamilékovia a Bamovia
19 %, Bosanovia a Dualovia 19 %, Fulbovia 10 %, Tikarovia 7 % a zbytok sú
Európania a Arabi.

Tým sa dá vysvetliť, že dodnes v tomto
štáte jestvuje jedna časť krajiny, kde sa
používa francúzsky jazyk, a druhá časť,
kde sa používa angličtina. Vzdelanci
poväčšine ovládajú obidva jazyky. Kamerun dosiahol samostatnosť v roku
1961. Po voľbách sa časť Britského Kamerunu pripojila k časti Francúzskeho
Kamerunu, a tak vznikla Federatívna
republika Kamerun. V roku 1972 sa Kamerun zjednotil pod názvom Zjednotená republika Kamerun a v roku 1984
prijal definitívne meno Kamerun. Prezidentom je tu od roku 1982 až doteraz
katolík Paul Biyva. Počas svojej vlády
vyriešil politické nezhody frankofónnej
a anglofónnej časti krajiny a posilnil ekonomický rozvoj krajiny. V roku 1995 sa
zásluhou anglicky hovoriacej populácie
stal Kamerun členom Britského spoločenstva národov.

História Kamerunu
Kamerun má zaujímavú históriu. V rokoch 1884 - 1919 bolo súčasné územie
s priľahlými oblasťami nemeckým protektorátom. Politický vývoj Kamerunu sa vyznačoval stabilitou. Na rozdiel
od mnohých afrických krajín neprešiel
turbulentným obdobím rýchleho striedania režimov.
Po Prvej svetovej vojne si správu krajiny rozdelili Veľká Británia a Francúzsko.

Príchod misionárov do krajiny
Ako uvádza kardinál Tomko, prišli do
Kamerunu ako prví misionári palotíni, ktorí založili misiu v Marienberku.
V roku 1890 sa v krajine zriadil apoštolský vikariát. Po Prvej svetovej vojne
sa tu výrazne rozvinula misijná činnosť
najmä zásluhou Kongregácie Svätého
Ducha a neskôr Oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie. Katolícka cirkev sa tu
rýchle a úspešne rozširovala, a tak už
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v roku 1955 sa mohla zriadiť cirkevná
hierarchia. Arcibiskupom v hlavnom
meste Yaoundé sa stal Mons. Zoa, ktorý
bol najmladším arcibiskupom na Druhom vatikánskom koncile. Za biskupa bol vysvätený, keď mal iba 37 rokov.
V roku 1988 dostal Kamerun prvého
kardinála v osobe arcibiskupa Dou Aly
Tumiho. Kamerun má dnes 23 diecéz.
V decembri 1991 sa konal Rok jubilejných osláv storočného trvania evanjelizácie v Kamerune. Veľkou udalosťou
jubilejných slávností bolo otvorenie novovybudovaného Katolíckeho inštitútu
v hlavnom meste, ktorý je vlastne Katolíckou univerzitou pre strednú Afriku.
O jeho zriadenie požiadal verejne sám
pápež Ján Pavol II. počas svojej návštevy v roku 1985. V krajine je 35 % katolíkov, 18 % protestantov, 25 % animistov
a 22 % moslimov.
Priemerná dĺžka života u mužov je
46 rokov a u žien 47 rokov. Na desaťtisíc
obyvateľov pripadajú dvaja lekári. Podľa
dostupných štatistík má krajina vysoký
počet chorých na AIDS a 29 % trpí na
tuberkulózu.
Hospodárstvo
Podobne ako vo väčšine krajín tropickej
Afriky je aj kamerunské hospodárstvo
založené na poľnohospodárstve, v ktorom pracuje 73 % obyvateľov. Hlavnými
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Pápež a arcibiskup
z Canterbury chcú spoločne
navštíviť Južný Sudán

plodinami sú maniok, kukurica, kakao
a káva, ktorú pestujú hlavne na vývoz.
Kamerun má veľké zásoby rúd bauxitu
a veľa ropy, ktoré sú jeho hlavnými exportnými položkami. V krajine je síce
málo priemyselných a spracovateľských
podnikov, ale vďaka vývozu nerastov
a sebestačnosti v produkcii potravín
patrí Kamerun k ekonomicky najúspešnejším zemiam tropickej Afriky.
Nevšedné zvieratá
V kamerunských džungliach žije mnoho zaujímavých zvierat. Sú to hlavne
šimpanzy, nížinové gorily a slony, ktoré sú tu najohrozenejšie. V Kamerune
sa stále budujú národné parky, pretože

pralesov ubúda. Okrem toho je tu mimoriadna flóra: stromy, kvetiny a liany.
Druhov vyšších rastlín je vyše osemtisíc. Nachádza sa tu vyše deväťsto druhov vtákov.
Na severe krajiny je oblasť saván, kde
se nachádzajú vysoké trávnaté porasty
s riedkymi drevinami. Vybudovali sa
tam mnohé národné parky, kde žijú antilopy, slony, žirafy a levy. Tieto zvieratá
sú tu prísne chránené.
Cirkev v Kamerune zosilnela a zasluhuje si, aby mala viac miesta v africkom
náboženskom dianí. Nesmie ochabovať
ani v evanjelizácii a v mravnom vplyve.
Musí pokračovať v dobre založenom diele, ktoré doteraz viedli misionári. •

Vatikán 14. novembra (RV) Svätý Otec v stredu 13. novembra prijal
na osobitnej audiencii hlavu Anglikánskeho spoločenstva arcibiskupa z Canterbury Justina Welbyho.
V centre ich rozhovorov bola ťažká
situácia kresťanov, medzinárodné
krízy, s osobitným zameraním na
Južný Sudán. Obaja vyjadrili úmysel spoločne navštíviť túto africkú
krajinu.
Arcibiskup z Canterbury prišiel
do Vatikánu v sprievode riaditeľa anglikánskeho centra v Ríme a reprezentanta Anglikánskeho spoločenstva pri Svätej stolici Iana Ernesta.
Ako uvádza komuniké Svätej
stolice, „v závere stretnutia sa Svätý Otec a canterburský arcibiskup
dohodli, že ak by politická situácia v krajine umožnila vytvorenie
dočasnej vlády národnej jednoty
v nasledujúcich 100 dňoch, podľa
časovej lehoty z dohody podpísanej v predošlých dňoch v Entebbe
v Ugande, plánujú spolu navštíviť
Južný Sudán“.
Svätý Otec už v uplynulú nedeľu 10. novembra pri modlitbe Anjel
Pána vyjadril odhodlanie navštíviť
Južný Sudán v budúcom roku, aj keď
termín ešte nie je určený.
Pápež František sa s canterburským arcibiskupom stretol už niekoľkokrát. Pripomeňme, že v apríli
tohto roku sa na návrh canterburského arcibiskupa vo Vatikáne uskutočnila duchovná obnova pre najvyšších
občianskych i duchovných predstaviteľov Južného Sudánu.
Téma tejto ekumenickej a diplomatickej iniciatívy znela: „Hľadaj
to, čo spája. Prekonaj to, čo rozdeľuje“. Pápež František sa na záver
duchovnej obnovy stretol s celou
skupinou v Dome sv. Marty za prítomnosti canterburského arcibiskupa Welbyho. •
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SVEDECT VO

Modlitba zmenila
môj život

Svedectvo čitateľky Anny
Text: Anna V.

Foto: Archív SVD

M

anželstvo s mojím mužom sme uzatvorili po
krátkej známosti, obaja
veľmi mladí. Už narodením prvého dieťaťa sa náš vzťah začal
rúcať. Manžel začínal tráviť viac času
v rôznych nočných podnikoch, často
sa opíjal, túlal sa po rôznych zábavách,
samozrejme sám. Alkohol prinášal do
rodiny nepokoj, hádky. Ja som trávila
čas s deťmi, ktoré veľmi trpeli týmto
nepokojom.
Do práce som nastúpila od malých
detí, pretože manželovi sa nedarilo
finančne zabezpečiť rodinu a ani sa
o to neusiloval. A tak neustály kolotoč – jasle, materská škola, práca, často
choré deti a k tomu manžel, žiarlivý
22
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alkoholik – toto všetko ma pripravovalo o chuť žiť. Môj život sa rútil
dole vodou. Psychické a občas i fyzické násilie manžela ma privádzalo do
zúfalstva. Stratila som zmysel života.
Rúcal sa i môj vzťah k deťom, hoci tie
boli na mňa veľmi citovo naviazané.
Takmer vôbec som sa nemodlila, na
svätú omšu sme chodievali takmer
pravidelne v nedeľu, ale ja len zo zvyku, z povinnosti. Moje srdce bolo zatvrdnuté bolesťou, smútkom, možno
aj sebectvom.
Už si ani presne nepamätám, kedy
nastal zlom v mojom živote. Postupne
som prečítala zopár kníh zo života niektorých svätých, ktoré sa mi náhodou
dostali do rúk. Rozmýšľala som nad
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tým a nevedela pochopiť, ako môže
byť šťastný niekto, kto prežíva bolesť.
Odvtedy som prečítala veľa kníh, (niektoré beriem do rúk takmer denne,
napr. Nasledovanie Krista). Na život
som sa začala pozerať inými očami.
Pravidelne som sa začala modliť, chodievať na svätú omšu i často pristupovať k svätému prijímaniu. A nastala
zmena aj v správaní môjho manžela
– začal sa zaujímať viac o rodinu. Potom sme sa už často modlili ako nová
rodina. Čítavali sme aj Sväté písmo.
Moje sebecké srdce sa začalo otvárať
Bohu, ktorý neúprosne klopal na jeho
dvere. Začali sa roztápať ľady pýchy,
sebectva. Postupne som si uvedomovala svoje chyby, ktoré často tiež boli
príčinou nepokoja v rodine. Snažila
som sa prijať kríž a svoj život i život celej našej rodiny som vložila do Božích
rúk. Vďaka mnohým Božím milostiam
som začala viac chápať utrpenie, kríž
sa postupne pre mňa stával milosťou.
Dnes viem, že Boh vedie moje kroky, ako dobrý Otec vychováva svoje
dieťa. Každá chvíľa strávená v tichu
s Bohom je pre mňa vzácna. Teším sa
na stretnutie s Ježišom v Eucharistii.
Po mnohých rokoch som našla zmysel života. Predovšetkým v láske a obete. V láske, ktorou objímame svojich
blízkych, ale i v láske, ktorú sa usilujeme priniesť tam, kde vládne nepokoj,
hnev, urážky. Neustále prosím Pána
Boha o milosť, aby pretvoril moje srdce na zapálený oheň lásky.
Život v našej rodine sa veľmi zmenil. Manžel je teraz starostlivým otcom. Tým, že sme otvorili svoje srdcia Ježišovi, on ich svojou milosťou
postupne premieňa. Jeho láska vlieva
lásku i do našich sŕdc. A to prináša do
našej rodiny pokoj, ale i odpustenie.
Aj napriek našim častým pádom,
posilnení vierou opäť vstávame a opäť
kráčame ďalej. Po ceste k Bohu, po
ceste lásky, lebo len Boh je skutočnou
a dokonalou láskou. Láskou, ktorá nás
neustále posilňuje, Láskou, ktorá nám
neustále odpúšťa a vedie nás po ceste
spásy. •

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

Svätý Mikuláš – priateľ detí
Biskup Mikuláš bol veľmi
štedrým dobrodincom. Všetky svoje sily dával do služieb
ľuďom, ktorí to potrebovali.
Ak nestačila jeho pomoc, sám
Boh urobil prostredníctvom
neho mnoho zázrakov. Bližšie
sa s ním zoznámite v tejto malej knižke s krásnymi obrázkami a jednoduchým príbehom.

Matia Odchod z Egypta
Connilyn Cossette
Dej biblického románu Matia sa začína odohrávať
v roku 1448 pred Kristom.
Ocitáme sa v období zoslania desiatich egyptských rán
a na začiatku putovania Izraelitov po púšti do zasľúbenej
zeme.

Buď, kde si
Štěpán Smolen
Ako nájsť stálosť v dnešnej
nestálej dobe? Na túto otázku sa snaží odpovedať populárny český kňaz Štěpán
Smolen v knihe Buď, kde
si na základe vymysleného,
fantazijného príbehu okoreneného o svojský humor.

Slovo má moc dotknúť
sa každého srdca
Jozef Šuppa SJ
Predvianočný čas je plný zhonu a náhlenia sa za svetom.
Táto malá knižka nás učí, ako
sa počas Adventu stíšiť a naplno sa zamerať na hlboké
pôsobenie Ježišovho slova
v našom srdci.

355 strán, cena: 9,00 EUR

175 strán, cena: 10,90 EUR

136 strán, cena: 3,50 EUR

Meč ducha
Keď si osvojíme niekoľko
základných princípov, aj život plný váhavého tápania
a neistoty sa môže zmeniť
na vzrušujúce dobrodružstvo s Bohom.

Posledný pojedač hriechov
Fracine Riversová
Autorka nám otvára príbeh
dievčatka, ktoré zisťuje, že
akákoľvek vina nie je dostatočne ťažká, pokiaľ ju od vás
prevezme Boh.

119 strán, cena: 5,90 EUR

294 strán, cena: 11,90 EUR

Sv. Veronika Giuliani
Thomas Villanova Berlter
Kniha opisuje skutočný príbeh
ženy, ktorá od mlada vedela, že
je povolaná za rehoľnú sestru
a jej odhodlanie prinieslo nesmierne veľké svedectvo pre
celý kresťanský svet.

29 strán, cena: 5,00 EUR

Evanjelium na každý deň
(2020)
Štefánia Beňová (ed.)
Knižočka je pokračovaním
obľúbenej série Každý deň
s Božím slovom, ktorá vychádza už niekoľko rokov a teší
sa mimoriadnej obľube.
375 strán, cena: 4,40 EUR

331 strán, cena: 12,00 EUR

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

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
Podpis:			Tel.:

2011
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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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Vďaka ti,
Bože,
že si prišiel
ako človek
Text: bible.org

Foto: Remo Casilli

Bol raz jeden muž, ktorý neveril
v Boha a netajil sa svojím
negatívnym vzťahom k náboženstvu
a cirkevným sviatkom. Naopak,
jeho žena bola veriaca a deťom
vštepovala vieru v Boha napriek
mnohým pohŕdavým pripomienkam
svojho manžela.

V

jeden vianočný podvečer zobrala manželka deti do kostola. Vonku snežilo. Volala aj svojho manžela, ale on
odmietol ísť. „Ten príbeh o Ježišovi je
nezmysel,“ povedal. „Prečo by sa Boh
znížil, aby prišiel na zem ako človek?
To je smiešne!“
Matka s deťmi teda išla do kostola, otec ostal doma. O chvíľu počul,
ako zosilnel vietor, sneženie narastalo a menilo sa na snehovú búrku. Keď
muž pozrel von oknom, nevidel nič,
iba padajúci sneh. Sadol si a oddychoval pri teplom kozube, pochvaľujúc si,
ako dobre urobil, že zostal doma. Vtom
začul hlasný úder. Pozrel sa opäť von
oknom, ale pre husté sneženie videl iba
na pár metrov. Keď poprestalo snežiť,
išiel von, aby vypátral, čo to buchlo na
jeho okne. Na dvore neďaleko domu
zbadal kŕdeľ divých husí. Očividne
husi leteli na juh, avšak zastihla ich
snehová búrka, preto nemohli pokračovať. Jednoducho boli dezorientované, vyčerpané, bez potravy, a preto
zosadli, hľadajúc útočisko na hospo24
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dárstve tohto muža. Trepotali krídlami a niekoľkými nízkymi preletmi zakrúžili bezradne okolo hospodárstva.
Niektorá z nich vletela do okna.
Prišlo mu ich ľúto a snažil sa im pomôcť. Hneď mu prišlo na um, že stodola by mohla byť vhodným miestom,
kde by husi vyčkali do rána, kým búrka skončí.
Odišiel otvoriť stodolu a čakal dúfajúc, že husi spozorujú otvorené vráta
a vojdú dnu. Avšak husi poletovali bezcieľne okolo a nerozumeli, čo to pre ne
znamená. Muž sa ich snažil vlákať dnu,
ale ony dokonca odleteli ďalej. Rýchlo
išiel do domu, zobral chlieb a drobil ho
až do stodoly, avšak ani to nepomohlo.
Nevedel, čo má ďalej urobiť, aby husi
navigoval dnu. Dokonca sa robehol
a snažil sa ich dnu zahnať, avšak husi
dostali strach a rozpŕchli sa dookola.
„Prečo ma nechcú pochopiť, veď im
chcem dobre,“ zvolal. „Nevidia predsa, že toto je jediná možnosť, aby prežili búrku?“
Chvíľu rozmýšľal a pochopil, že husi
nepôjdu za človekom. „Keby som bol
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husou, mohol by som ich zachrániť,“
zvolal. Vtedy dostal nápad. Vošiel do
stodoly, zobral jednu zo svojich domácich husí. Ukázal ju divým husiam.
Potom ju vypustil. Jeho hus sa pobrala
rovno do stodoly a divé husi ju nasledovali jedna za druhou.
S pocitom radosti ticho stál, pozorujúc husi. V duchu si zopakoval slová, ktoré vyriekol pred chvíľou: „Keby
som bol husou, mohol by som ich zachrániť.“ Potom rozmýšľal nad tým,
čo povedal svojej manželke v ten večer. „Prečo by Boh chcel byť jedným
z nás? To je smiešne!“ Zrazu mu to
dávalo zmysel. To je to, čo urobil Boh.
Boli sme ako tie husi z príbehu, slepí,
stratení a zmorení. Boh nám poslal
svojho Syna v ľudskom tele, aby nám
ukázal cestu a spasil nás. Porozumel,
prečo sa narodil Kristus. Roky jeho
pochybností a výsmechu z náboženstva zmizli s prechádzajúcou snehovou
búrkou. Kľakol si do snehu a modlil sa
svoju prvú modlitbu: „Vďaka ti, Bože,
že si prišiel ako človek, aby si ma dostal
von z búrky.“ •

NAŠI DOBRODINCI

Desať zaujímavostí
o Afrike
Text a foto: www.a1facts.com

1. Európu od Afriky delí iba 14,3 km oceánu.
Uvažuje sa o stavbe najdlhšieho mostu na svete.
2. Afrika je domovom najväčšieho zvieraťa – slona.
A tiež najvyššieho – žirafy.
3. Niektorí ľudia z južných častí Afriky dodnes
používajú nástroje, ktoré boli objavené v jaskyni
starej 44 000 rokov.
4. 41 % afrických detí od 5 do 14 rokov je zapojených
do detských prác.
5. Ľudia v Afrike a v Ázii sú nútení prejsť priemerne
6 km, aby sa dostali k vode.
6. V rokoch 1525 – 1866 bolo 12,5 milióna Afričanov
zajatých a predaných do otroctva v Amerike.
7. Najnebezpečnejšie zviera v Afrike je hroch.
8. V Afrike hovorí po francúzsky viac ľudí ako
v samotnom Francúzsku.
9. Skoro polovica všetkého vyťaženého zlata na svete
je z jedného miesta. Witwatersrand v Juhoafrickej
republike.
10. V Afrike existuje pivo, ktoré sa robí z banánov.

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!
Spoločenstvo z Majcichova 35,- EUR • I. a A. – Nitra 10,- EUR •
S. J. – Nitra 30,- EUR • Bratstvo sv. Jozefa – Varov-Šúr 30,- EUR
• Dobrodinci – Šúrovce 10,- EUR • Farnosť Makov 200,- EUR
• Bohuznámy darca z Ľubice 50,- EUR • Bohuznáma Fačkov
40,- EUR • Veriaca rodina z Diviny 100,- EUR • Ružencové
spoločenstvo Košice 100,- EUR • Čitatelia Hlasov a Posla Zohor
100,- EUR • Bohuznámy Ludrová 100,- EUR • Ružencové bratstvo Katov 50,- EUR • Bohuznáma Lovce 15,- EUR • Odberatelia
Hlasov Topoľovka 200,- EUR • Bohuznámy darca Úľany nad
Žitavou 100,- EUR • MZDSV a čitatelia Hlasov z Považskej Bystrice 120,- EUR • Kolektív Lásky Liptovská Teplička 390,- EUR
• Spoločenstvo veriacich Machulince 100,- EUR • Ružencové
bratstvo Mojzesovo 30,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n.
N. 20,- EUR • Ružencové spoločenstvo Budatínska Lehota 100,EUR • ružencové spoločenstvo Radoľa 50,- EUR • Odberatelia
Hlasov Kysucké Nové Mesto 217,- EUR • Odberatelia Hlasov
pri kostole sv. Heleny Trnava 120,- EUR • Odberatelia Hlasov
Kalameny 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Olcnava 30,- EUR •
E. Hašková z Vidinej 50,- EUR • p. Janštová z Vidinej 10,- EUR •
A. Segečová z Vidinej 40,- EUR • Spolok živého ruženca z Vidinej
200,- EUR • A. Kamenská z Vidinej 50,- EUR • A. Rapčanová z Vidinej 50,- EUR • Rod. Tatkovská Mníšek nad Popradom 10,- EUR
• Rod. Hudecová Mníšek nad Popradom 20,- EUR • Ružencový
omšový spolok Imrichovej Mníšek nad Popradom 40,- EUR •
Bohuznáma rodina Melek 50,- EUR • Mária z Topoľčian 30,EUR • Odberatelia Hlasov Cabaj-Čápor 55,- EUR • Ružencové
spoločenstvo Farnosť Zobor-Nitra 100,- EUR • Členovia sv.
ruženca p. Tomášikovej z Moravian nad Váhom 120,- EUR •
Z pohrebu Alexandra Durkáča 15,- EUR • Ružencové spoločenstvo Soblahov 350,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n. N.
30,- EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Misijní
dobrodinci z Lovče 115,- EUR • Odberatelia Hlasov zo Štefanova
nad Oravou 125,- EUR • Veriaci Malá Hradná 200,- EUR •
Odberatelia Hlasov Žabokreky n. N. 20,- EUR • Bohuznámi
veriaci z Horného Vadičova 50,- EUR • Čitatelia Hlasov Melek
150,- EUR • Členovia sv. ruženca p. Tomášikovej z Moravian
nad Váhom 120,- EUR • Z pohrebu Alexandra Durkáča 15,- EUR
• Ružencové spoločenstvo Soblahov 350,- EUR • Odberatelia
hlasov Žabokreky n. N. 30,- EUR • Bohuznáma z Obýc 20,EUR • Bohuznámy – Nemecko 20,- EUR • R. Nagyová – Dolné
Obdokovce 20,- EUR • Bohuznámy 10,- EUR • P. Matušková
10,- EUR • Bohuznáma 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 2020 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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Milí naši čitatelia a priatelia misií!
Nech novonarodený Ježiš žije vo vašich srdciach, aby betlehemské svetlo
nebolo len symbolom niekoľkých dní v roku, ale známkou živého kresťanstva,
ktoré svedčí o nekonečnej láske Boha k ľuďom a v ľuďoch.
Misionári Verbisti

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

