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ZAMYSLENIE

Posväcujte!

Text:
P. Michal
Marhefka SVD
Foto:
P. Ján Štefanec SVD

H

romnicami sme sa nadobro rozlúčili
s vianočnou tematikou a vydali sa na
cestu každodennej viery. Sviatok Obetovania Pána zanecháva v nás charakteristickú pečať kresťana – človeka obetovaného
Bohu pre dobro blížneho.
Obetovanie alebo zasvätenie sa v úzkom zmysle
viaže na službu biskupov a rehoľníkov. Oni, oddelení od bežných svetských povinností, sú osobitne
zaviazaní modlitbou a sviatostným slúžením byť
nápomocnými Božiemu ľudu na jeho ceste k Stvoriteľovi. No bolo by nanajvýš nespravodlivé, ako
vo vzťahu k nim, tak aj vo vzťahu k sebe samým,
ohraničovať posvätenie jedine na tieto dve povolania. Uvedomujeme si, že Obetovanie Pána bolo
naplnením starozákonného prikázania o prvorodených synoch. Oni mali byť vykúpení od povinnosti služby Bohu pri chráme, ktorú vykonávali
synovia rodu Léviho. Kristus nepotreboval byť
oslobodený od tejto služby, veď práve preto sa aj
narodil, aby sám bol vykúpením pre všetkých. On
vlastne prišiel do chrámu na rukách Jozefa a Márie, nie ako prvenec, ale ako veľkňaz, ako Boh do
svojho domu. Celá jeho misia bola nie odkúpením sa od povinnosti, ale skutočným obetovaním,
ktoré sa naplnilo v smrti na kríži.
V tejto smrti a v následnom zmŕtvychvstaní sú
krstení kresťania, čím prijímajú účasť na Ježišovom poslaní. My už nemusíme nikoho vykupovať,
no máme šancu posväcovať. Obeta a posvätenie
sú blízkymi slovami, synonymami, ktoré vyjadrujú odtrhnutie od sveta a jeho hriešnych závislostí,
a pripútanie sa k Bohu a jeho čnostiam.
Každý kresťan, a tým viac katolík, majúc v nápomoci celý arzenál sviatostí a svätenín, má možnosť, ba povinnosť posväcovať svoje okolie. Nás
rodičia podobne ako Ježiša priniesli do kostola,
kde sme prijali nielen krst, ale aj účasť na Ježišovom povolaní proroka, kráľa a kňaza. Prvé dve
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povolania sú laikom osobitne blízke, tým viac, že
sa uskutočňujú v miestach, kam majú zasvätení
sťažený dostup. Byť prorokmi znamená ohlasovať
Božie kráľovstvo, jeho priblíženie a prizývať k pokániu, obráteniu. Môže a bude to vyzerať smiešne,
veď moderná doba nepozná, či skôr nechce poznať podobné aspekty obnovy ducha, no tým viac
ich je treba konať. Výsmech, pohoršenie, neúcta,
obvinenie i iná nespravodlivosť sú len potvrdením správne vyplnenej misie. Aby však nedošlo
k pochybeniam, stále musíme ako proroci žiť svoje povolanie kráľovských detí, teda byť príkladom
vodcami, oporou pre všetkých, ktorí zachcú ísť po
stopách veľkého brata – Krista.
No ani účasť na Kristovom kňazstve nie je vyhradená iba niektorým. Všeobecné kňazstvo pokrstených je jedinečnou možnosťou žiť ako nový
vyvolený národ, ktorý má Boha medzi sebou.
Chrám vždy bude centrom eucharistického spoločenstva, ale jeho plody treba vynášať za steny
kostolov, zúročovať ich modlitbou, delením sa,
žehnaním a pod. Prítomnosť jediného verného
kresťana v spoločenstve by mala byť dostatočne
silná posvätiť hocaké otvorené srdce. To nie je fantázia, ale možnosť, ktorá sa uskutočňuje tam, kde
sa ľudia neboja obetovať, žehnať, vediac, že nejde
o ľudskú akciu, ale o Boží plán spásy, ktorý sám
Otec požehnáva potrebnými milosťami.
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Nakoniec sa zdá, že obetovanie sa netýka jedine biskupov
a rehoľníkov alebo iba kresťanov. K sebaobetovaniu vyššiemu dobru, ktorého meno možno ľudia ani nepoznajú, sú
pozvaní všetci ľudia dobrej vôle. Práve ona je znakom Božieho svetla v stvorených dušiach. Povinnosťou kresťana je
pomôcť odhaliť blížnemu tento Boží oheň v sebe a naučiť
rozhojniť ho v delení sa dobrom.
Ako následok by sme mali rozhojniť radosť. Simeon
a Anna, ktorí dlhé roky prebývali v očakávaní a modlitbe,
boli naplnení radosťou a jasaním z Obetovania Pána. Naše
obetovanie by malo prinášať radosť a pokoj nielen v duchovnom pláne, ktorý bude vždy prvoradý, ale aj v obyčajnom živote. Priblíženie Božieho kráľovstva sa totiž prejavuje rozhojnením pokoja. Ten nie je ďaleko srdciam, ktoré
sa stávajú stále bližším jedno druhému.
Obeta nikdy nebýva jednoduchá. Stále bude spojená
s bolesťou, možno aj pochybnosťami, občas pocitom osamotenia, neúspechu či dokonca porážky. Ale aj to sú dary,
ktoré nám budú pomáhať nezaspávať na vavrínoch, nestrácať bedlivosť. Každá dobrá snaha je hneď vystavená pokušeniam zlého. Ale strach tu má znova obrátiť našu pozornosť
na Božiu silu, ktorá sa v podobných situáciách prejavuje
osobitne silne.
Prajem vám, aby ste boli vždy pripravení obetovať sa
pre posvätenie sveta. Netreba hneď za všetkých. Spokojne možno začať svojimi blížnymi, najmä pre vzdialených
od Boha. Obeta bude omnoho ťažšia, no úprimnejšia, lebo
bude z osobnej lásky, ktorú dobre poznáme. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Svetlo a svieca majú svoju hlbokú symboliku. Starý Simeon
pri obetovaní Pána v chráme povedal, že on bude svetlom
na osvietenie pohanov. Keď Ježiš dospel, sám o sebe povedal: „Ja som svetlo sveta.“ Podobne to povedal aj na adresu
veriacich: „Vy ste svetlo sveta.“ Preto už na konci 5. storočia bola v Ríme známa procesia so zapálenými sviecami.
A práve na pamiatku, že Simeon nazval Ježiša „svetlom”, sa
okolo roku 1000 začali svätiť sviece – hromničky. Zvláštna
bola táto symbolika aj v prvých storočiach kresťanstva, keď
sa liturgia uskutočňovala v noci a nebolo iného svetla. Cirkev v celých dejinách pripomína, že Kristus je naším svetlom a že bez Krista by sme žili v najhlbšej temnote, nevedomosti a v smrti. A toto by sme si mali aj my uvedomiť, keď
uvažujeme nad symbolikou sviece.
Svieca je pre nás symbolom obety. Spaľuje sa, aby iným
prinášala pokoj, radosť a pohodu. Aj od nás život žiada neustálu obetu. Zvlášť v našich časoch je to dôležitý problém.
Veď prečo sa rozpadajú manželstvá? Prečo plačú rodičia
nad svojimi deťmi? Prečo sa ľudia topia v alkohole? Prečo
sa ľudia vzďaľujú od Boha a Cirkvi? Preto, lebo sa nevedia
obetovať. Svieca je symbolom viery. Pri krste a pri prvom
sv. prijímaní sme dostali zapálenú sviecu ako symbol svetla
viery. Vieru, ktorú sme dostali pri krste, treba preniesť celým životom. Svieca je symbolom kresťanstva. Kristus aj nám
povedal: „Vy ste svetlo sveta.“ My kresťania máme byť ako
svetlo zapálené v tmavej izbe. Náš dobrý príklad, naše rozhodné postoje, naša životná múdrosť sú svetlom pre iných.
Svieca je symbolom ľudského života. Od chvíle ako je zapálená, začína sa strácať. Podobne je to aj s naším životom. Od
chvíle ako sme začali žiť, sa každou hodinou, každou sekundou náš život skracuje. Prosme Pannu Máriu o silu prinášať
obety, o živú vieru, ktorá sa dáva aj iným.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. februára, za horliteľov 4. februára 2019.
Šéfredaktor
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▲ Svätý Otec navštívi Rumunsko
Svätý Otec navštívi od 31. mája do 2. júna Rumunsko. O apoštolskej ceste a jej termíne informoval
dočasný riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Alessandro Gisotti v nasledujúcom vyhlásení:
„Na pozvanie prezidenta, štátnych predstaviteľov
a Katolíckej cirkvi Rumunska Jeho Svätosť pápež
František uskutoční apoštolskú cestu do krajiny od
31. mája do 2. júna 2019, aby navštívil mestá Bukurešť, Iaşi a Blaj a mariánsku svätyňu Șumuleu Ciuc.“
Známe je už aj motto apoštolskej cesty: „Kráčajme spoločne.“ Obrazové logo tvorí postava Panny Márie v štýle byzantskej ikony s modliacim sa
a ochraňujúcim gestom nad kráčajúcim zástupom
veriacich. Motto a logo pápežovej návštevy: „Kráčajme spoločne.“
Tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo spolu
s logom apoštolskej cesty aj nasledujúci popis:Boží ľud, ktorý sa nachádza v Rumunsku, kráča pod
ochranou Panny Márie. Rumunsko sa často nazýva
„Záhrada Matky Božej“. Toto obrazné pomenovanie, drahé všetkým veriacim, používal aj svätý Ján
Pavol II. počas svojej návštevy krajiny v roku 1999.
Návšteva pápeža Františka preberá tento mariánsky
dôraz, pozývajúc zjednotiť všetky sily pod ochranným plášťom Panny Márie, ako to naznačuje motto
„Kráčajme spoločne“.
Svätý Otec František vždy povzbudzuje zjednocovať rozličné sily, odmietnuť egoizmus a dať hlavný
dôraz na spoločné dobro. Nástupca Petra príde do
Rumunska, aby pozýval k jednote a utvrdzoval vo
viere.Farby použité v logu - modrá, žltá a červená
- sú farbami rumunskej vlajky. •

SPEKTRUM

▪ V Dominikánskej republike oslávili výročie prvej omše na kontinente
V Dominikánskej republike 5. januára vyvrcholil záver osláv 525. výročia
prvej svätej omše na americkom kontinente. Slávnostnej bohoslužbe predsedal pápežský vyslanec kardinál Chávez zo Salvádoru na priestranstve pred
pútnickým chrámom Templo de las Américas. Historická udalosť sa konala na
severnom pobreží ostrova Hispaniola (Haiti), v dnešnom La Isabela v diecéze
Puerto Plata na území Dominikánskej republiky. Prvú omšu v celej Amerike
celebroval 6. januára 1494 v improvizovanej kaplnke španielsky rehoľný kňaz
Bernardo Boil, ktorý sa na ostrov priplavil s druhou výpravou Krištofa Kolumba. Osobitný vyslanec pápeža Františka, pomocný biskup San Salvadoru
kardinál Gregorio Rosa Chávez, celebroval hlavnú eucharistickú slávnosť v sobotu dopoludnia v La Isabele spolu predstaviteľmi miestnej diecézy a Konferencie biskupov Dominikánskej republiky za mnohotisícovej účasti veriacich. •
▲ Turecko povolilo stavbu
kresťanského chrámu
na predmestí Istanbulu
Na predmestí Istanbulu vyrastie
do dvoch rokov kresťanský chrám
pre veriacich Sýrskej pravoslávnej
cirkvi. Ako informovala agentúra Fides, pôjde o vôbec prvý
novopostavený kostol na území
Turecka od roku 1923. So stavbou chrámu v istanbulskej štvrti
Bakirkoy sa začne od februára.
Oficiálne to oznámil 8. januára miestny starosta Bulent Kerimoglu po stretnutí s metropolitom Sýrskej pravoslávnej cirkvi
v Turecku Yusufom Cetinom.
Naprojektovaný chrám pojme
vyše 700 veriacich. Lokalita sa nachádza neďaleko medzinárodného letiska Ataturk. O pláne stavby kresťanského chrámu hovoril
už v roku 2015 turecký predseda
vlády pri stretnutí so zástupcami
nemoslimských menšín. V Turecku v posledných rokoch vzrástol
počet sýrskopravoslávnych kresťanov vďaka prisťahovalcom zo
Sýrie, utekajúcich pred vojnou.
V Turecku žije v súčasnosti okolo 25 tisíc sýrskych pravoslávnych
a sústreďujú sa najmä na predmestiach Istanbulu. •

▲ Pápež cez video blahoprial
Egyptu k posviacke novej koptskej
katedrály

▲ Biskupi v Kongu varovali
pred manipuláciou výsledkov
volieb prezidenta

Pápež František cez videoposolstvo zablahoželal k Vianociam a Novému roku
Koptskej pravoslávnej cirkvi v Egypte.
Urobil tak osobitne pri príležitosti posviacky novej koptskej katedrály vybudovanej za prispenia vlády v lokalite
budúceho administratívneho centra
hlavného mesta, v púštnej oblasti 45
km východne od Káhiry. „Nech Knieža pokoja uštedrí Egyptu, Blízkemu
východu a celému svetu dar pokoja
a rozkvetu“ - týmito slovami sa v krátkom videu Svätý Otec obracia na koptského patriarchu, pápeža Tawadrosa
II. a celú Koptskú pravoslávnu cirkev.
Pripomína, že táto cirkev „dokázala vydať opravdivé svedectvo viery a lásky
aj v najťažších chvíľach“. Koptskí kresťania tvoria v Egypte približne 10-percentnú menšinu. Patria najmä k pravosláviu a z malej časti ku Koptskej
katolíckej cirkvi. •

Konžskí biskupi sa angažujú v napätej situácii krajiny, ktorá čaká na
publikovanie výsledkov prezidentských volieb. Voľby sa konali 30. 12.
Biskupská komisia pre spravodlivosť a pokoj na čele s arcibiskupom Kisangani Mons. Marcelom
Utembim Tapom sledovala regulárnosť demokratických volieb prostredníctvom svojej pozorovateľskej komisie. Správa pozorovateľov
prezentovaná 3. 1. vyvolala v krajine vzájomne protichodné reakcie
verejnej mienky. „Neregulárnosti
dráždia obyvateľstvo, a najzávažnejšou z nich, ktorá by mohla viesť
konžský ľud k vzbure, by bolo publikovať provizórne výsledky, ktoré by
nezodpovedali pravde z volebných
urien,“ citovala arcibiskupa Utembiho Tapu agentúra Fides. •
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Ako byť prorokom
doma?
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: P. Ján Štefanec SVD

Možno i vy ste zažili trpkú skúsenosť, keď ste cítili, že vaša skupina,
ktorej ste členom, potrebuje zmenu, pretože veci, ktoré tam robíte,
nie sú dobré. No keď ste o tom povedali ostatným, nepochodili ste.

N

apríklad vo vašej rodine ste prekvapenie, keď odpoveďou vám bol
jeden voči druhému v usta- výsmech, že čo vy máte čo hovoriť, keď
vične negatívnej nálade. Vý- vy robíte to, čo ostatní. A teda že nemásledkom je to, že vás už ne- te právo sa hrať na nejakého apoštola.
Jednoducho prorok – ako to hovobaví chodiť domov, pretože nie sú
medzi vami žiadne vzťahy.
rí aj Ježiš v dnešnom evanjeliu – nebol
Alebo ste v partii, kde sa vaše stretá- prijatý vo svojej otčine, a teda zmena
vanie – pôvodne celkom zaujímavé – sa neuskutočnila. Je to pravda, ťažzvrhlo len na obyčajné opíjanie sa. Vy ko je byť prorokom tam, kde vás pozačínate cítiť, že okrem toho, že
to vyprázdňuje vaše vzťahy, vás
to pomaly vedie k alkoholizmu.
„Žime poctivo ako vo dne,
Alebo ste vo vzťahu ako páa nie v hodovaniach a pijatikách,
rik. Vaše stretávanie sa pomaly
nie v smilstvách a nemravnostiach,
zvrhlo iba na sex a vy začínate
nie vo sváre a nenávisti. Oblečte si
cítiť, že váš vzťah to vyprázdňuPána Ježiša Krista a nestarajte sa
je a navyše je to v rozpore s duo telo s jeho žiadosťami.“
chovnou cestou, ktorú ste prijali
(Rim 13, 13n)
za svoj ideál.
Alebo v práci ste si ako kolektív firmy zvolili nekalú cestu na vy- znajú. Prorokom môže byť – niektorí
tváranie zisku a obohacovanie. Viete, usudzujú – len ten, kto žije to, čo hože aj keď vám to vynáša, jedného dňa vorí. Nikto iný! Naozaj? Je to naozaj
to môže prasknúť a vy sa dostanete pravda, že právo byť prorokom má iba
do problémov. A keby aj nie, nie je to ten, kto úplne žije to, čo hlása? Máme
v zhode s vaším presvedčením. Pôvod- prestať byť prorokmi, ak máme maslo
ne ste to takto nechceli, no pomaly ste na hlave?
sa v tom – ani neviete ako – ocitli.
Ak by tomu bolo tak, potom vo všetkých spomenutých prípadoch nám
Čo mi povedia ostatní z okolia?
niet pomoci. Naším údelom je, napriek
Vy ste sa teda rozhodli, že na tom čosi tomu, že to vieme, iba kráčať k istému
zmeníte. Povedali ste ostatným, kto- rozkladu. A potom: kto, okrem Ježiša,
rých sa to týkalo, že takto to už ďalej žije to, čo hovorí? Každý jeden prorok,
ísť nemôže a že by ste mohli spoločne nech by bol akokoľvek uznávaný, keďže
čosi zmeniť. Aké veľké však bolo vaše je človek, má aj chyby, a tie postupne
4
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všade, kde žije dlhšie, začnú vychádzať
z neho na povrch a on stratí svoju hodnovernosť.
Uvediem príklad. Predstavte si
mňa, kňaza, ktorého úlohou je kázať.
Povedzme, že by som kázal o tom,
ako máme žiť v pokoji, ako sa nemáme hnevať ani rozčuľovať a podobné
veci. Po omši by však mohol za mnou
prísť človek, ktorý by mi povedal toto:
„Vďaka za vaše myšlienky. No načo to
všetko hovoríte, keď vy sám nie ste
taký. Pamätáte si, ako ste sa nedávno
na mňa rozčúlili a ako ste mi vynadali?“ Stratil som teda pred ním svoju hodnovernosť. A keby to povedal
ešte verejne, stratím ju už úplne pred
všetkými a možno i svoje právo kázať
o tom, čo sám nezachovávam. Alebo
vari nie?
Môže byť snáď prorokom i ten, kto
sám nezachováva, čo hovorí?
Skúsme si zájsť po odpoveď do života
sv. Augustína. Ako viete, tento veľký

DUCHOVNÉ SLOVO

dvaja, ale celá naša partia po uši?“ No
Alípius tak nezareagoval – zrejme i on
mal už toho dosť – ale pridal sa k Augustínovi.
Prečo tak nezareagoval? Preto, lebo
Augustín si za motto zobral text, na
ktorý mu v tomto boji náhodou padol
zrak, keď otvoril Sväté písmo: „Žime
poctivo ako vo dne, a nie v hodovaniach a pijatikách, nie v smilstvách
a nemravnostiach, nie vo sváre a nenávisti. Oblečte si Pána Ježiša Krista
a nestarajte sa o telo s jeho žiadosťami.“ (Rim 13, 13n)

muž je jedným z najväčších konvertitov Katolíckej cirkvi. A ak by sa bol
riadil tým, čo sme si povedali vyššie,
dnes by sme pravdepodobne nemali
veľkého teológa a svätca Augustína.
Augustín bol nielen mravný zvrhlík,
ale i bludár v oblasti viery. No jeho stav
mu bol čím ďalej, tým jasnejší: topil sa
v bahne náruživostí, a to ho rozkladalo
a on čím ďalej, tým viac obrazne povedané zapáchal.
Jedného dňa sa stala takáto epizóda: Pri hľadaní východiska zo svojho
rozbitého stavu sa raz náhodne stretol
so starým váženým kňazom Simpliciánom, duchovným otcom biskupa
Ambróza. Simplicián mu rozprával
o verejnom obrátení slávneho rímskeho rečníka Viktorína na kresťanstvo.
Tento príklad Augustínom veľmi pohol a ho aj zahanbil. Prečo to neurobí
i on? Zatúžil ho nasledovať. No nebolo
pre neho ľahké nielen zúčtovať s minulosťou, ale tiež sa postaviť proti svojim
vybudovaným vášňam, ktoré ho ťahali

často proti jeho vôli smerom, ktorým
ani sám nechcel ísť.
Tu riadením Božej prozreteľnosti
navštívil Augustína a jeho priateľov jeden africký krajan, ktorý slúžil v cisárskej palácovej stráži. Ten im rozprával
o istom egyptskom pustovníkovi Antonovi a o iných mužoch a ženách, ktoré
opustili svoju kariéru a telesné pôžitky
a celkom sa oddali Bohu. Pri počúvaní
týchto príkladov sa v Augustínovi spájal obdiv s pocitom hlbokého zahanbenia. Jeho city vybúšili aj navonok. Na
svojho priateľa Alípia kričal: „Počul si?
Neučení povstávajú a uchvacujú Božie
kráľovstvo, kým my so svojou vedou
bez srdca sa váľame v tele a v krvi!“
Toto zúfalstvo zmiešané s hnusom
priviedlo Augustína nakoniec k obráteniu. Predstavme si však, že by bol
jeho priateľ Alípius zareagoval inak.
Napríklad: „Čo mi to tu ty hovoríš, Augustín? Ty? Nad čím sa to, prosím ťa,
nadchýnaš? Keby som ťa nepoznal, aj
ti uverím... Veď sme v tom nielen my

Oblečte si Pána Ježiša...
Čo toto znamená? Zaúčinkovalo to
preto, lebo Augustín ako keby povedal Alípiovi takéto slová: „Vieš, ja som
zlý. Ja som slabý. Ja som niekedy ten,
kto sám spôsobuje alebo organizuje
zlo, ktoré mne samému lezie na nervy.
Ale nechcem to robiť! Chcem ísť za príkladom Krista, ktorý mi môže poslúžiť
nielen ako model, ale i ako pomoc...“
Skrátka sú dve cesty, ako sa môže
tváriť prorok. 1. Jedna je, že bude svoje slabé stránky skrývať a tváriť sa, že
on má veci vyriešené a že teda on je
vzorom a modelom i pre ostatných.
No ostatní, nakoľko ho poznajú (alebo
v slabej chvíli spoznajú), ho nezoberú
vážne. Taký prorok nebýva vážený „vo
svojej otčine“, ani braný vážne.
2. No ak „prorok“ povie: „Ja som zlý
ako vy všetci. No nechcem taký byť!
Majme rozum! Veď takto sa žiť nedá.
K čomu je taký život? Poďte! Vydajme
sa za Kristom a navzájom si vo svojej
počiatočnej neschopnosti pomáhajme...“ Taký prorok môže – dokonca i vo svojej hriešnosti – byť veľkým
prorokom a inšpirátorom aj pre iných.
Dôležité je teda, aby sme si v takýchto situáciách všetci uvedomili, že potrebujeme zmenu, aby sme ju všetci
naozaj i chceli a aby sme sa navzájom
k nej inšpirovali. Nie ako modely jeden
pre druhého, ale ako účastníci tej istej
„procesie“, ktorá kráča za svojím cieľom, ktorý nikdy ako model a pomoc
nesklame: Kristom. •
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Udalosti
▲ Misijný jarmok v Bratislave
a v Nitre
Počas druhej adventnej nedele sa
v Nitre konal misijný jarmok. V Misijnom dome sv. Arnolda Janssena
v Bratislave sa jarmok konal tretiu
adventnú nedeľu. Na jarmokoch si
mohli návštevníci po sv. omšiach vychutnať rôzne kulinárske špeciality,
ktoré uvarili naši bohoslovci z Indie
a Vietnamu. Boli to jedlá, ktoré sú typické pre tieto krajiny. Okrem toho si
mohli kúpiť rôzne suveníry, medovníky, darčeky, ktoré pochádzajú z misií,
alebo boli vyhotovené dobrovoľníkmi
na tento účel. Mnohí veriaci sú zvyknutí na tradíciu misijných jarmokov
pri našich misijných domoch. Výťažok
z týchto podujatí je vždy venovaný na
iný účel. Z posledného jarmoku puto6
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val tento výťažok na 3 misijné projekty
vo Vietname. •
▶ Ocenená misionárka
Prezident Slovenskej republiky Andrej
Kiska ocenil 8. 1. 2019 30 osobností pri
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príležitosti 26. výročia Slovenskej republiky. Medzi nimi udelil sr. VERONIKE
RÁCKOVEJ SSpS štátne vyznamenanie,
Pribinov kríž I. triedy in memoriam, za
mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj
Slovenskej republiky v oblasti prevencie
zdravia a misionárskej činnosti. Veronika
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2. február
Sviatok Obetovania Pána,
Hromnice; Medzinárodný deň
zasväteného života;
3. február
Výročie úmrtia blahoslavenej
Márie Heleny Stollenwerk SSpS AP,
spoluzakladateľky misijnej
kongregácie Služobníc Ducha
Svätého (SSpS) (1900);
sv. Blažej, biskup a mučeník;
8. február
Frt. nov. Martin Hanák SVD,
50. výročie smrti (1969);

Rácková sa narodila v Bánove, v okrese
Nové Zámky; po štúdiu lekárstva na Univerzite Karlovej v Prahe a ročnom pôsobení na internom oddelení v nemocnici
v Bánovciach nad Bebravou emigrovala,
aby sa mohla stať rehoľnou sestrou Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého a naplno sa venovať misijnej činnosti.

Od roku 2010 pôsobila v oblasti mesta Yei
v Južnom Sudáne. V noci 16. mája 2016,
keď sa vracala z nemocnice, kam odviezla
tehotnú pacientku, ktorá očakávala dvojičky, na ňu zaútočili vojaci Sudánskej ľudovej oslobodeneckej armády a postrelili ju. Ani séria operácií jej po vážnych
zraneniach nepomohla zachrániť život.
Zomrela 20. mája 2016. Sestra Veronika
pôsobila okrem Slovenska v Taliansku,
Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Írsku,
Anglicku, Indonézii a Ghane a napokon
v Južnom Sudáne. •
▲ Trojdňová adorácia v UPeCe
Bratislava
Pred Vianocami sa konala v UPeCe
Bratislava trojdňová adorácia, ktorej
názov bol Boh a ty (bohatý). Hosťom
tejto obnovy bol verbista P. Tomáš
Gerboc SVD.
Počas adorácie si mnohí mladí vykonali duchovnú obnovu a pristúpili k sv. spovedi. Súčasťou trojdňovej
adorácie bol aj večer požehnania, kde
každý dostal osobitné požehnanie so
Sviatosťou Oltárnou. •

11. február
Preblahoslavená Panna Mária
Lurdská; Svetový deň chorých;
24. február
P. Ján Česla SVD,
80. výročie smrti (1939);
25. február
Výročie úmrtia Márie
Michaely Adolfíny Tönnies,
spoluzakladateľky a prvej
predstavenej kongregácie
Služobníc Ducha Svätého
ustavičnej poklony (SSpS AP).
◆◆◆

Úmysel apoštolátu modlitby
na mesiac február:
Za úprimné a srdečné prijatie
všetkých, ktorí sa stali obeťami
obchodu s ľuďmi, boli donútení
k prostitúcii alebo trpeli násilím.
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Misijný dom
Matky Božej v Nitre
oslávil 90 rokov
Text: P. Tomáš Gerboc SVD

Foto: Archív SVD

„Kde panuje láska a vernosť k Cirkvi, kde je viera
živá, tam musí byť aj misijná činnosť, tam musí každý
verný katolík spolupracovať na tom, aby čím prv prišlo
kráľovstvo Božie ku všetkým národom sveta!“

T

ýmito slovami začínala výzva nitrianskeho biskupa Karola Kmeťka slovenskej katolíckej verejnosti, aby spozornela a prijala za
svoje misijné hnutie a rehoľu verbistov,
ktorá začala svoju činnosť na Slovensku
v roku 1923 a v meste Nitra v roku 1925.
Leták „Katolíci! Slováci!“ vydal biskup Karol Kmeťko vo svojej diecéze 15.
augusta 1925 a chcel ním upozorniť na
príchod Spoločnosti Božieho Slova do
Nitry. Jeho túžbou bolo scitlivieť verejnosť, aby napomohla so stavbou misijného domu a so zabezpečením všetkých
potrieb, ktoré pátri, bratia i misijní chovanci potrebovali. Prvé roky prítomnosti misionárov verbistov na Slovensku
ukázali, že Biskupský kaštieľ v Močenku
a starý kláštor v Nitre na Kalvárii sú kapacitne nevyhovujúce. Verbisti potrebovali
hneď od začiatku mnohonásobne väčšie
domy, aby mohli pripravovať misijný dorast na službu evanjeliu vo svete. Biskup
prosil i žiadal.
I takto môžeme vidieť, že stavba nového Misijného domu Matky Božej v Nitre
na Kalvárii mala za patróna na Slovensku
v tom čase najaktívnejšieho z biskupov –
Karola Kmeťka.
Prečo bol potrebný nový dom?
V roku 1923 mala Spoločnosť na Slovensku štyroch pátrov, dvoch rehoľných
bratov a šestnásť chovancov, v roku 1925
8
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to už bolo sedem pátrov, deväť bratov,
šesťdesiattri chovancov a troch postulantov. Nasledujúci rok stúpol počet na
osem pátrov, dvanásť rehoľných bratov,
stotri chovancov a deväť postulantov. Na
základe týchto niekoľkých čísel môžeme
vidieť, aký mohutný ohlas mala v spoločnosti rehoľa verbistov a akej podpory sa
jej muselo dostávať zo strany slovenského kléru a laickej verejnosti. Preto sa už
v roku 1925 začalo uvažovať a nahlas hovoriť o stavbe nového misijného domu,
ktorý by bol zastrešujúcim a materským
domom verbistov v Československu.
Ako sa budovalo?
Prvým krokom, a veľmi dôležitým, bolo
informovanie verejnosti o pláne a príprave stavby. Dialo sa tak návštevou farností i pomocou časopisu „Hlasy z katolíckych misií“. Už augustové číslo v roku
1925 prinieslo prvé informácie o plánovanej stavbe. Iniciatívu prevzali i diecézni biskupi a kňazi, ktorí počas pútí, významných sviatkov alebo i príležitostne
prosili o podporu formou modlitby, ale
i finančnej pomoci.
V roku 1925 boli vytvorené prvé plány
nového domu. Vytvoril ich Ing. architekt
Milan Michal Harminc z Bratislavy. Plány boli veľkolepé, no i veľmi nákladné.
I preto sa museli časom vyhotoviť nové,
skromnejšie. I to bolo dôvodom, prečo
sa so stavbou samotnou začalo až 1. júla
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1927. Vykonávala ju nitrianska firma staviteľa Jána Tomášeka.
Finančné zabezpečenie stavby
Náklady na stavbu domu neboli malé.
A ako v spomienkach napísal biskup
Škrábik: „Mysleli sme si, že sa to nepodarí. To je nemožná vec. Sme malý a chudobný národ.“ I keď sa konalo mnoho
zbierok vo viacerých diecézach a v rámci nich v mnohých farnostiach, vyzvaní boli i čitatelia a odoberatelia časopisu, nepodarilo sa vyzbierať dostatočnú
sumu na stavbu misijného domu. Páter
Albert Florián (vtedajší poverený predstavený na Slovensku a neskorší rektor
domu v Nitre) vycestoval medzi amerických a kanadských Slovákov, obchádzal
jednotlivé komunity i farnosti so svojimi
prednáškami o afrických misiách, vykonával zbierky a získaval u dobrodincov
financie na stavbu. Táto snaha priniesla
mnoho financií, avšak ani tieto nestačili na tak veľký projekt. Preto v roku 1927
páter Ján Fajkus, už ako regionál Spoločnosti na Slovensku, požiadal Misijný
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Začiatok stavby
So stavbou samotnou sa začalo 1. júla
1927 a na jej realizácii sa podieľali desiatky robotníkov z Nitry a okolia. Zaujímavosťou je, že už 29. októbra 1927 sa
uskutočnila na Kalvárii malá slávnosť.
Robotníkom sa podarilo úspešne dokončiť 2. poschodie nového misijného
domu. Na priečelí domu bola ozdobená
tabuľa s nápisom: „S pomocou Božou
skončené! Nech žehná Boh najväčšiemu
dobrodincovi, dôstojnému p. biskupovi
a ostatným dobrodincom.“ Slávnosti sa
zúčastnili rehoľníci, architekt Harminc,
staviteľ Tomášek a 119 robotníkov. Samotná slávnosť sa začala v kostole, kde
sa uskutočnilo poďakovanie Matke Božej. Nasledovalo skromné pohostenie
pre robotníkov a prítomných veriacich.

• Historické fotografie zachytávajúce
stavbu misijného domu a život jeho prvých
obyvateľov v dvadsiatych rokoch minulého
storočia
• Misijný dom s kostolom Nanebovzatia
Panny Márie dnes

dom v Steyli o poskytnutie pôžičky na
stavbu domu.
Položenie a požehnanie základného
kameňa misijného domu
Základný kameň domu bol uložený na
svoje miesto a požehnaný biskupom Karolom Kmeťkom 10. októbra 1926. Slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bol biskup Pavol Jantausch, trnavský
apoštolský administrátor. Tento predniesol i známe a veselé zamyslenie: „Keď
ideš na jarmok a predáš koňa, kravu, vola
a pripíjate na oldomáš, nezabudni dať korunku na toto bohumilé dielo. A keď ste
na svadbe alebo na krštení, urobte zbierku
medzi sebou a pošlite na stavbu tohto misijného domu. Pán Boh vám to nezabudne... A keď už obyčajne piješ 3 deci, nuž

2 tiež ti stačia a obnos tretí daruj, obetuj
na misie. Jaký to bude obnos za celý rok?
Toľko nestojí misijný časopis. A vy, ženičky a devuchy, nemusí to byť vždy tá najnovšia móda, šetrite trochu a ostane vám
vždy niečo – na misie.“ Slávnosti požehnania a sv. omše sa zúčastnilo okolo 5-6
tisíc veriacich.
O tom, ako veľmi sa snažili byť slovenskí biskupi nápomocní myšlienke podpory misií, svedčí i pastiersky list, ktorý vydali v roku 1926. Jeho ústrednou témou
bolo Kristovo kráľovstvo a jeho šírenie
– teda misijné dielo. Jeho tretia časť sa
venuje viac-menej Spoločnosti Božieho
Slova na Slovensku, jej poslaniu a činnosti. V ňom sa píše i o tom, že „Započaté
dielo Spoločnosti Božieho Slova musíme pomôcť dovŕšiť tým, že nový misijný dom považujeme za spoločné dielo
veriacich celej republiky a podľa toho ho
budeme spoločne podporovať.“ Zároveň
v závere uverejnili i informáciu, že kostoly a farnosti môžu zo svojej každoročnej
hotovosti odovzdať 5 až 10 % misijnému
dielu SVD.

Posviacka misijného domu
Práce na stavbe domu sa realizovali
i takmer celý nasledujúci rok. Ukončené
boli na konci októbra 1928. Posviacku
Misijného domu Matky Božej vykonal
4. novembra 1928 biskup Karol Kmeťko.
Obrady začali o 10.00 a aj napriek daždivému počasiu sa ich zúčastnili stovky
veriacich.
Po posviacke misijného domu sa k veriacim, trochu nečakane, no predsa ešte
raz prihovoril biskup Kmeťko a upozornil, že „členovia Spoločnosti Božieho
Slova venujú sa misijnému dielu s celou
oddanosťou. Ale vy všetci musíte s nimi
spolupracovať. Najskôr modlitbou, aby
sme pre neveriacich vyprosili milosti
a aby Pán Boh pohol srdcia bohatých
k materiálnej obetavosti! Ale aj chudobní
môžu svojimi haliermi pomáhať! Vieme,
ako veľmi si cenil Kristus Pán príspevok
chudobnej vdovy v chráme...“
4. novembra 2018 sme si pripomenuli
deväťdesiat rokov od dokončenia stavby
a posviacky misijného domu. Spolu s našimi farníkmi sme si túto udalosť pripomenuli na slávnostnej sv. omši, ktorej
predsedal páter provinciál Pavol Kruták SVD. Po sv. omši bolo pre všetkých
prítomných pripravené pred Kostolom
Nanebovzatia Panny Márie občerstvenie. •
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S verbistami na Morave
od začiatku
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Otec František Sedláček je od roku 2005 farárom
na mariánskom pútnickom mieste v Štípě a ve Hvozdné neďaleko
Zlína na Morave. Ako duchovný pozná viacero verbistov, ktorí pôsobili
alebo pôsobia na Morave. Bol dokonca aj pri príchode verbistov na
Moravu v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. O jeho kontaktoch
s verbistami a o pútnickom mieste v Štípe rozpráva
v nasledujúcom rozhovore.

Aké boli vaše prvé kontakty s verbistami?

Do kňazského seminára som nastúpil
v roku 1970 a hneď asi mesiac – dva
nato prišiel na besedu k nám slovenský verbista P. Juraj Vojenčiak, ktorý
bol v tom čase misionárom na ostrove Flores v Indonézii. Rozprával nám
o verbistoch a ich pôsobení v misiách.
Krátko nato som sa stretol s ďalším
verbistom pátrom Bindáčom. Biskup
ho poslal na faru do susednej farnosti, odkiaľ pochádzam. Keď som mal
po 1. ročníku štúdia na bohosloveckej fakulte, išli sme na výlet s bohoslovcami do Poľska. V Čenstochovej
som stretol ďalšieho verbistu P. Eugénia Sliwku. Sprevádzal nás 14 dní po
mestách Varšava, Pienežno, Nepokalanov, Poznaň, Gdaňsk. Cez jedného
kňaza som poznal aj pátra Jozefa Bereca SVD. Takto som postupne spoznával verbistov a ich spiritualitu.
Ako prišli verbisti na Moravu?

V roku 1990 som bol preložený do
Vsetína. Vtedy som na Vsetínsku spravoval 4 farnosti. Prosil som pátra Be-

Rímskokatolícka farnosť Štípa
Pútny kostol narodenia Panny Márie

reca, aby mi prišiel pomôcť na Veľkú
noc. Ukazovala sa potreba kňazov
práve v okolí Vsetína. Páter Berec mal
záujem zostať. Neskôr vtedajší provinciál P. Štefan Horváth vybavil v Poľsku
niekoľkých kňazov verbistov, ktorí prišli ako výpomoc na Moravu. Od roku
1998 prichádzali aj verbisti Slováci natrvalo do Nového Hrozenkova a okolia. Medzitým páter Jozef Berec zostal
natrvalo pôsobiť vo Valaskej Polanke.
Do roku 1998 pôsobilo na Vsetínsku
5 poľských kňazov verbistov. A keď
prišiel v roku 1998 páter Waldemar
Grieger, verbisti dostali od olomouckého biskupa Mons. Graubnera farnosť Nový Hrozenkov.
Ktoré farnosti nasledovali?

Verbisti dostali spravovať ďalšie farnosti. Napríklad Velké Karlovice, čiastočne spravovali Zděchov, boli aj vo
Vsetíne, na Valaskej Polanke, potom
Malenovice, Lhota a pod. Teraz verbisti na Morave pôsobia vo farnostiach
Nový Hrozenkov, Halenkov, Velké
Karlovice. Do Hrozenkova patrí ešte aj
nový kostol v Karolínke.
FEBRUÁR 2019
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Ako vnímali alebo vnímajú ľudia na Morave prítomnosť verbistov?

Čo som bol vo Vsetíne, vplyv verbistov bol veľký. Tak je tomu i dnes.
Každý rok, keď niekto z pôsobiacich
kňazov odchádzal do misií, tak veriaci to veľmi sledovali, boli a sú duchovne spojení s týmito kňazmi. Keď
páter Marian Brudny SVD odchádzal
do Zaire, malé deti mu hovorili, či im
pošle banány. A povedal im: „Áno,
pošlem vám banány podľa toho, koľko mi pošlete zmrzliny. Ale bude sa
to merať u nás v Zaire.“ Keď prišiel
na dovolenku, deti mu hovorili, že
neposlal žiadne banány. On im na to,
že zasa on nedostal žiadnu zmrzlinu.
Spomínam si, keď sa s ním lúčili, deti
mu dali z vetvičiek kríž. Keď bola v Zaire revolúcia, tak v liste písal, ako bol
v nebezpečenstve, keď chceli všetkých
bielych ľudí vrátane misionárov nejako vyhostiť, zbiť alebo dokonca i zabiť.
Jeho farníci ho zachránili, lebo ho obkľúčili a nedovolili, aby im misionára
vzali a zabili. Páter Brudny si spomenul, ako sa zaňho modlili deti a veriaci
na Morave. Spojenie modlitbou, i keď
na diaľku, má veľkú silu.
Ako ste vnímali to prvé stretnutie s pátrom Vojenčiakom?

Bol to pre mňa silný zážitok. Poznal
som síce svoju rodnú farnosť, trošku

Cirkev v Československu. Keď však
prišiel misionár, ktorý pôsobil na druhom konci sveta, tam hlásal Božie slovo, pomáhal ľuďom a vyznal sa v tamojších pomeroch, tak to ma veľmi
obohatilo. Potom aj po roku 1990 sme
sa stretli, keď on bol už na Slovensku.
Chodievali sme na duchovné cvičenia
do Terchovej.
Ako ste pôsobili za socializmu?

V roku 1970 som nastúpil do seminára. Vieme, že vtedy bola silná totalita.
Boli sme posledný ročník, kde každý
bohoslovec musel podpísať, či je, alebo nie je rehoľník. Tí, ktorí nastúpili po
nás, museli podpísať, že nie sú rehoľníci a počas štúdia teológie nevstúpia
do rehole. Kto počas štúdia vstúpil do
rehole, tak bol vylúčený zo seminára.
Mal som spolužiakov od premonštrátov, dominikánov, saleziánov a bol tam
tiež verbista páter Uličný, s ktorým som
býval aj 2 roky na izbe a rok v spoločnej
študovni. Až neskôr som sa dozvedel,
že je verbista. Niečo síce o verbistoch
hovoril, ale neprezradil to priamo. Bola
ťažká doba. Vedel, čo by ho čakalo, tak
radšej o tom mlčal. Na mojich primíciách bol páter Bindáč SVD. Veľmi som
chcel, aby mi kázal na primíciách, ale
nedostal tzv. štátny súhlas. Myslím, že
to hovorí o situácii vtedajšej doby.
Aké boli miesta vášho doterajšieho pôsobenia?

Po vysviacke som bol pol roka v Přerove. Potom som sa dostal na pohraničie,
t.j. na Sudety, Ústecko, Orlicko, Svitavsko. Keď som bol v Moravskej Třebovej, cestoval som často na Slovensko.
A keď som bol správcom farnosti vo
Vsetíne, to už som bol s verbistami
v kontakte, lebo sme spolupracovali
a pracovali blízko seba vo farnostiach.
Pôsobil som aj ako vicerektor v kňazskom seminári v Olomouci v rokoch
1998 – 2005.
Chodievate rád na Slovensko?

Áno, mám veľmi dobrý vzťah k Slovensku. Keď som bol vicerektor
12
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v kňazskom seminári, pre miništrantov sme organizovali miništrantské
dni. Vždy sme sa snažili pozvať aj nejakého misionára, aby porozprával aj
o ľuďoch a ďalekých krajinách. Raz
sme mali na návšteve aj pátra Kušníra
SVD, ktorý bol v Mexiku. Tiež sme robievali miništrantské výlety do Nitry,
kde sme boli vždy milo prijatí a mali
sme možnosť pozrieť si Misijné múzeum a Misijný dom Matky Božej. Tiež
sme niekoľkokrát boli v Terchovej.
Ste farárom na pútnickom mieste. Povedzte nám niečo o tejto farnosti?

Rímskokatolícka farnosť Štípa je
územné spoločenstvo s farským kos-

ROZHOVOR

• Otec František Sedláček pôsobí v Štípě
od roku 2005
• V roku 2018 prebehla rozsiahla rekonštrukcia pôvodného kostolíka
• Misionári verbisti (foto z roku 2015),
ktorí pôsobili v tom čase na Morave
• P. Juraj Vojenčiak SVD, misionár v Indonézii
robil pre bohoslovcov ešte za totality počas
svojej dovolenky besedu o misiách,
kde oslovil aj otca Františka

tolom Narodenia Panny Márie v dekanáte Vizovice. Prvá písomná zmienka
o obci a zároveň o farnosti je z roku
1391. Na začiatku 17. storočia bolo
začaté s výstavbou nového chrámu,
vplyvom nepriaznivých okolností však

v nasledujúcich rokoch bol dokončený
a posvätený až roku 1765.
Pútnický kostol v Štípe sa radí medzi najkrajšie a najväčšie chrámy
v kraji. Na hlavnom oltári je vystavená uctievaná socha Panny Márie Štípskej, ktorá je radená medzi tri najstaršie mariánske sochy na Morave. Celý
pútnický areál sa nachádza neďaleko
známej Zoo Zlín. Od roku 2011 je
chrám súčasťou Európskej pútnickej
cesty, ktorá vedie až do Santiaga de
Compostela.
Pôvodný kostolík v Štípe stojí vedľa
majestátneho kostola Narodenia Panny Márie, ale jeho historický význam
nie je o nič menší. Nedávno, koncom

minulého roka (2018) tento kostol
prešiel veľkou rekonštrukciou.
K pôvodnému pútnickemu kostolu smerovali veriaci už v 14. storočí. V roku 1609 v ňom mal svadbu
Albrecht z Valdštejna. V starom kostolíku bola pôvodne milostivá soška
Panny Márie, ku ktorej sa dnes modlia
veriaci vo veľkom pútnickom kostole.
Tento stojí od polovice 18. storočia.
V rokoch 1807 až 1907 slúžil kostolík
ako grófska hrobka rodu Seilern. Až
do začiatku 20. storočia sa používal aj
priľahlý cintorín.
Do Štípy príchádza denne množstvo veriacich. Hlavná púť v Štípe býva
v septembri. •
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Päť

predpokladov
kňazského
a rehoľného
povolania
Preklad: Monika Skalová
Foto: Archív SVD

Andreas Tapken spísal päť predpokladov, ktoré možno považovať za akési
základné kompetencie, ktoré by mali
byť vlastné kandidátovi na kňazský či
zasvätený život. Tvoria určitý základ,
ktorý človeku umožňuje s náležitou flexibilitou zvládať zmeny, ktorými človek
prechádza v oblasti zasväteného života,
a to tak, aby bol schopný na tieto premeny reagovať ľudsky a duchovne tvorivým
a zdravým spôsobom.
1. Hľadať Boha
Svätý Benedikt (pozri 58. kapitolu jeho
Reguly) odporúča, aby sa pri prijímaní
konkrétneho človeka do noviciátu dbalo
na to, či „naozaj hľadá Boha“. To isté platí
pre kňazov a rehoľníkov ostatných spiritualít – kto chce byť kňazom či rehoľníčkou, musí byť hľadačom Boha.
Je skôr vzácnosťou, keď sa na začiatku
formácie u niekoho dá hovoriť už o zrelej
a dobre formovanej skúsenosti duchovného života. Je skôr pravidlom, že kandidáti prichádzajú do seminára či k bránam kláštorov z mnohých najrôznejších
dôvodov: slúžiť druhým ľuďom, pracovať
s mladými, pretože milujú liturgiu, alebo
ich ovplyvnil príklad ich farára či sestier,
ktoré majú vo farnosti, pretože prekonali
významnú skúsenosť modlitby na nejakom veľkom stretnutí, napríklad na Svetových dňoch mládeže či v Taizé… Táto
14

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

zmes rôznorodých motivácií je na začiatku úplne normálna, ale počas formácie by
sa jednotlivé motivácie mali ujasniť a kde
to bude potrebné aj prečistiť.
Ústrednou otázkou, ktorú si potrebujeme položiť, je, či medzi týmito motiváciami je čosi dôležité, čo má niečo dočinenia s Bohom. Je medzi nimi obsiahnutá
nejaká autentická skúsenosť s Bohom,
túžba po Bohu či aspoň hlboké tušenie,
ako je Boh pre môj život dôležitý? Dotýka sa prípadne toto tušenie reálnej existencie a osobnosti kandidáta? Nie je od
veci nechať si rozprávať o doterajších duchovných skúsenostiach a tiež o pocitoch,
ktoré ich sprevádzali. Práve v tom je totiž
ľahšie vidieť, nakoľko bola tá ktorá skúsenosť autentická a hlboká a či v nej je alebo nie je prítomné akési jadro, na ktorom
možno prípadne ďalej stavať.
Ako sme už povedali, zďaleka nie všetci
ľudia so záujmom o kňazstvo či zasvätený
život prichádzajú už na vysokom stupni
duchovnej zrelosti. Avšak bez určitého
vnútorného pnutia, neopísanej túžby
nemôže vyrásť pravá duchovná osobnosť. V rehoľnej komunite či v seminári
sa toto hľadanie Boha a duchovné túžby
môžu rozvinúť, ale musí tu byť v zásade čosi prítomné už na začiatku hľadania. Toto duchovné jadro už prítomné
v osobnosti kandidáta môže byť ďalej
kultivované a obohacované, ale nemôže
byť „vyrobené“.
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Bohoslovci verbisti v Bratislave
s pátrom Kamilom Kočanom SVD,
misionárom v Zimbabwe

2. Stabilná identita
Jedným z najdôležitejších predpokladov pre zasvätený život je rozvoj osobnej identity. Na nej sa totiž stavia citová
zrelosť, schopnosť vzťahu a sebadarovanie, schopnosť stať sa zdravou súčasťou
komunity a riadiť sa zdravým úsudkom.
Práca na vlastnej identite je veľmi zložitý proces, ktorý opäť začína dávno pred
kňazskou či rehoľnou formáciou, ktorou
je človek ovplyvňovaný a stimulovaný
a pokračuje aj po kňazskej vysviacke či
rehoľných sľuboch.
Výraz identita znamená v zásade sa poznať či cítiť sa „vo svojej koži“, mať zdravý
vzťah k sebe samému. Znamená vedieť zaobchádzať s vlastným myšlienkovým svetom, nebyť bezradný tvárou v tvár vlastnému konaniu a pocitom, vedieť, odkiaľ
som vyšiel a byť schopný povedať, kam by
som si prial ísť. Vopred počítajme s tým, že
súčasná postmoderná kultúra sťažuje formovanie stabilnej identity. Dnes hovoríme o tekutej spoločnosti, o fragmentovanej identite. Hlboká existenciálna neistota
a strach z rozhodovania dnes sprevádza
mladých ľudí, ktorí stále viac odsúvajú definitívne rozhodnutie. Podobne aj proces
psychického zrenia a vývoja, ktorý predtým zvyčajne končil vo veku okolo 20-25
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rokov, dnes sa posunul skôr ku tridsiatke dôležité pre utváranie osobnosti. Ľudia,
ktorí ním prešli, sa potom obvykle cítia
a niekedy aj ďalej.
Formovanie identity je ambivalentný zrelší a schopnejší lepšie žiť pre druhých.
proces, ktorý sa nevyhne mnohým napäTieto obdobia nemožno zamieňať
tiam, v ktorých je potrebné nájsť prepoje- s narcizmom, kde prevažuje krúženie
nie medzi duchovným svetom a ostatný- okolo seba samých, sklon k dramatizámi oblasťami ľudského života. Duchovná cii vlastného prežívania a povýšenosskúsenosť a rozhodnutie pre určité povo- ti, prehnaná starostlivosť o seba a vyulanie sú totiž iba jedným aspektom ľudskej žívanie iných k vlastnému prospechu.
identity, aspektom, ktorý je často v pro- V tomto postoji možno ťažko nezištne
tiklade s ďalšími početnými životnými byť s druhými ľuďmi, komunita je znemožnosťami a ponukou hodnôt, s ktorý- užívaná ako prostredie sebapresadenia.
mi sa kandidát stretáva vo svojom voľnom Za týmto narcistickým správaním sa často
čase, medzi priateľmi, v rodine, prostred- skrýva veľmi krehká a roztrieštená osobníctvom médií, a toto všetko bezpochyby nosť, ktorá potrebuje pomoc zvonku, aby
ovplyvňuje hlboké vrstvy našej osobnos- svoje správanie upravila. Je potrebné poti. Ak tieto rôzne prvky, ktoré sú súčasťou vedať, že kňazská služba aj rehoľný život
našej identity, nebudú medzi sebou viesť vyžaduje schopnosť sebadarovania, lásky
dialóg, riskujeme, že naše zásadné život- a úcty k druhému človeku, teda schopné rozhodnutie pre tú či onú cestu stratí nosti, ktoré narcistická osobnosť nie je
v určitej chvíli svoju presvedčivosť, bude schopná rozvinúť.
pociťované ako niečo cudzie a nakoniec
bude opustené. Stále viac sa hovorí o „na- 4. Spiritualita spoločenstva
ratívnej identite“: nakoľko som schopný Štruktúry, v ktorých dnes pracujeme aj
rozprávať o svojom živote druhým ľu- žijeme, sú zvyčajne veľmi komplexné
ďom, vtedy dostáva môj život i pre mňa a vyžadujú schopnosť spolupráce. Nejde
nový zmysel, vzniká určitá osobná
identita. Rôzne čiastočky identity
Pozitívne znamenie predstavuje
majú byť rozprávaním poskladané
pružnosť, tvorivosť a otvorenosť novým
do zmysluplného celku.
podnetom, záujem o svet a ochota
Úlohou formátora je sprevádzať
vstúpiť do vlastných vnútorných
tento proces rozvíjania osobnej
mechanizmov a postojov, chuť k dialógu
identity a napomôcť kandidátovi
a
k reflexii o vypočutých témach.
vyjadriť prítomné napätia, ktoré
toto hľadanie sprevádzajú, otázky a s nimi spojené konfliktné body tak, o čisto praktickú záležitosť, ale o spirituaby sa mohli stať súčasťou tejto naratív- alitu spoločenstva, ktorú má pestovať ako
nej identity. Tu môžu plniť určitú úlohu aj rehoľná komunita, tak aj kňaz, ktorý má
byť vo svojej farnosti služobníkom spopsychológovia zasväteného života.
ločenstva a jednoty. K tomu je však po3. Schopnosť mať rád a darovať
trebné, aby dotknuté osoby poznali a na
vlastnej koži zakúsili zdravý komunitný
svoj život
Ide o viditeľné kritérium, ktoré nám do- život, ktorý nevzniká len tým, že spolu
voľuje hodnotiť, či identita daného člo- niekde bývajú alebo pracujú ako skupiveka dozrela. Niektoré zo znamení, či na kresťanov. Zvlášť u kňazov môže byť
dotyčný človek má tieto schopnosti, sú: problémom ich skoršia formácia zameschopnosť pracovať pre druhých, nebojí raná na to, aby dokázali byť osamelými
sa toho, čo je nové a neznáme, zaujíma sa bojovníkmi vo vinici Pánovej, žiť v duo svet druhých ľudí a vychádza druhým chovnej i praktickej osamelosti štýlom
ústrety. Občas sa môžu objaviť fázy špe- života, ktorý sa takmer nelíši od životcifickej zameranosti na seba a egoizmu. ného štýlu dnešných singles. Hoci dnes
Ide o úplne normálne obdobie, ktoré je mnoho kňazov a adeptov na rehoľný život

volá po spoločenstve, je potrebné konštatovať, že v ňom nevedia žiť, pretože si roky
(bez toho, aby to spozorovali) utvárali pomerne individualistický spôsob života.
Preto sa tiež mnohí komunitného života
boja, hoci po ňom zároveň aj túžia. Je to
dané aj tým, že duchovná dimenzia spoločného života je nám z väčšej časti dnes
cudzia a bolo by potrebné, aby sme k nej
postupne dospeli, pretože je svedectvom
a súčasne prítomnosťou Krista (nie teda
len z praktických dôvodov).
5. Ochota sa učiť
Uvedené predpoklady takmer žiadny
kandidát vo chvíli, keď vstupuje do seminára alebo sa stáva súčasťou rehoľného
spoločenstva, zvyčajne nemá. Je potrebné,
aby sa k nim „prežil“, aby ich nadobudol,
hoci občas aj so značnými ťažkosťami.
Preto tiež je veľmi dôležitý tento posledný
predpoklad: kandidát by mal byť ochotný
učiť sa. Dotýkame sa tak jeho spôsobilosti
vedieť reálne zhodnotiť svoje schopnosti a možnosti, ale aj jednoducho ochoty
nechať sa vtiahnuť do určitého procesu
rozvoja, spojeného s otvorenosťou pre stále nové učenie sa, a to po celý život. Táto
schopnosť kráčať, vyvíjať sa robí z kandidáta pravého duchovného pútnika.
Jedna z kľúčových otázok, ktoré si teda
musíme klásť vo chvíli, keď máme niekoho prijať do seminára či do procesu rehoľnej formácie, znie: Chce sa tento človek
tiež niečo naučiť? Je ochotný vstúpiť do
onoho súčasne duchovného i ľudského
procesu, ktorý často vedie k spochybneniu našich obvyklých postojov, východísk, predstáv? Je ochotný na sebe niečo
meniť a chápať formáciu ako celoživotný
proces, ktorý sa nekončí rehoľnými sľubmi či kňazským svätením? Negatívna odpoveď na tieto otázky zvyčajne sprevádza
známky určitej pasivity zo strany kandidáta, nepružnosť a silne obranné pozície
ako časť základnej štruktúry osobnosti.
Naopak, pozitívne znamenie predstavuje
pružnosť, tvorivosť a otvorenosť novým
podnetom, záujem o svet a ochota vstúpiť do vlastných vnútorných mechanizmov a postojov, chuť k dialógu a k reflexii
o vypočutých témach. •
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Pokrstení a poslaní –
som Božie dieťa
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Piotr Handziuk SVD

Pokračujeme v našej príprave na MIMORIADNY MISIJNÝ
MESIAC október 2019. Pre kresťanov na celom svete to bude
výnimočná príležitosť, aby sme obnovili svoje misionárske
úsilie – ohlasujeme radostnú zvesť – o Bohu Otcovi a jeho
Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý je naším bratom a v sile Ducha
Svätého svedčíme o Božej láske slovom i skutkom v reálnom
a každodennom živote.
Som Božie dieťa
Podľa večného Božieho plánu
spásy každý kresťan má svoju
úlohu. Výnimočné postavenie
kresťanov stojí na našom nebeskom Otcovi. Prijal nás za
svoje deti a pod jeho ochranou
a jeho vedením napredujeme na
ceste spásy.
Mnohým kresťanom dal rodinu a sú aj takí, ktorí pokrvnú
rodinu nemajú. Lenže my vieme, že Boh Otec nám v Synovi
zjavil veľkú lásku a nikoho nenechá samého, ale posiela kresťanov, aby sme šli až na koniec
sveta a všade učili o Ježišovi,
ktorý je Boží Syn, a krstili každého, kto Ježišovi uverí.
V Prvom liste sv. Jána apoštola čítame: „Pozrite, akú veľkú
lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj
sme. Preto nás svet nepozná, že
nepoznal jeho. Milovaní, teraz
sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme
však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“ (1 Jn
3, 1-2)
16

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

Krstom začína pravá radosť

Nie neKresťania v prvotnej Cirkvi
priateľstvo
prežívali krst vo veľkej radosa smrť vyti. Prijímali Boží dar – skutočhnali Svänú a živú Ježišovu prítomnosť –
tú rodinu
ktorá sa naplní pri krste. Dnes
z vlasti, ale
s určitou nostalgiou a niekesnaha zady aj s povzdychom čítame
chrániť dieťa o nadšení, s akým noví kresťaim dodania prijímali pravdivého a jela odvahu
diného Boha v osobe Krista.
a trpezlivosť A ako je zaznamenané: ochotv ťažkej
ne a s vrúcnym srdcom si želali, aby celý dom a celá rodina
životnej
– otec, mama aj malé deti – priskúške.
jali vieru v Ježiša a boli pokrstení. Zažiarilo im jasné svetlo,
rozžiarilo im celý dom a oni
spozorovali nové a nevídané,
čo doteraz nevideli. To ich naplnilo radosťou a ochotne prijali
vieru. Nedajme sa však pomýliť, krst vyžaduje vieru a keď sa
rozhodujeme pre vieru, vždy sa
od veriaceho vyžaduje slobodné rozhodnutie.
V dnešnej dobe sa o krste vyjadrujeme opatrnejšie. Krstíme
malé deti a očakávame od rodičov a krstných rodičov pravú
vieru, neobyčajne silnú nádej
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a takú lásku, ktorá hory prenáša.
Iste, cítime a prežívame určitú
radosť s podmienkou, aby krst
a radosť, ktorá pramení z krstu,
prevýšila všetky ostatné hodnoty. Je to možné iba vtedy, keď
krst prijímame ako živú Božiu
prítomnosť a čoraz viac žijeme
s Ježišom, lebo ON je náš život.
A to je možné iba vtedy, keď žijeme vieru, poznáme Pána Ježiša
a nebeského Otca už dostatočne dlho – povedzme presnejšie
– teda od môjho vlastného krstu.

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Na vysvetlenie povedzme
jednoduchý príklad, aký zažijeme v každej rodine.
Narodí sa krásne malé bábätko. Všetci máme radosť, tešíme sa, hovoríme o tejto radosti
s pohnutím v hlase, jemne a s citom opisujeme vnútornú radosť,
alebo vieme o udalosti rozprávať aj s hrdosťou v hlase a patrične nahlas sa tešíme s najbližšími v rodine.
Takéto správanie sa však po
nejakom čase začína meniť.

Dieťa rastie, potreby sú čoraz
väčšie, únava rodičov narastá,
až príde okamih zamyslenia
a správni rodičia si kladú otázku – čo to len bude z nášho dieťaťa? Odpoveď prichádza pravidelne, prichádza každý deň,
lebo rodičia veľmi dobre vedia,
že hoci spolupracovali s Bohom
na novom živote – dali svoju krv
a kosť – jedine Boh stvoril nový
život, neopakovateľný a originálny. A tu je okamih radosti
a vďačnosti, aký sa prežíva srd-

Kresťania
v prvotnej
Cirkvi prežívali krst
vo veľkej
radosti.

com a vyjadruje veľkou vzájomnou úctou detí voči rodičom
a rodičov voči deťom. Rodina
spoločne verí a pracuje na spáse. A každý v rodine má svoju
dôležitú úlohu.
Určite si dokážeme predstaviť Svätú rodinu – Ježiša, Máriu
a Jozefa – ako prežívali počatie,
narodenie aj útek do Egypta,
aj návrat do Nazareta a potom
dlhé roky spoločného rodinného života. Kde bola aj práca, aj
modlitba, a určite mnohé radosti i starosti. A práve v dnešnej
dobe oceňujeme, ako moderne
a dynamicky príbeh Svätej rodiny upriamuje pozornosť na
veci a udalosti, ktoré sú skutočne podstatné:
• Tu máme na mysli, že nie
pôrod a skromné podmienky
maštale, ale nový život, čiže
dieťa je dôležitejšie a rodičia
vždy získajú silu, aby pokračovali a boli skutočne otcom
a mamou.
• Tu máme na mysli, že nie
nepriateľstvo a smrť vyhnali
Svätú rodinu z vlasti, ale snaha
zachrániť dieťa im dodala odvahu a trpezlivosť v ťažkej životnej skúške.
• Tu máme na mysli, že nie
časom overená istota bývania
a spokojného života, ale pokračovanie na ceste podľa anjelovho zvestovania im dalo istotu v rozhodovaní na návrat do
vlasti a pokračovanie v rodinnom živote.

***
Som kresťan a som Božie dieťa. Mám pred sebou cestu spásy,
na ktorej nie som sám, lebo je so
mnou môj nebeský Otec. Mojou úlohou je radostne ohlasovať veľkú Božiu lásku a pomáhať
bratom a sestrám na ich ceste
spásy. •
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Pozdrav z Filipín
Text a foto: Peter Fillo SVD

Mesiac január by sme v meste Cebu na Filipínach pokojne
mohli nazvať aj mesiacom osláv. To dvojnásobne platí
pre nás verbistov. Najväčšou oslavou je tu Sinulog,
kam prichádzajú státisíce pútnikov.

U

ctievajú sošku malého Ježiška, veľmi podobnú Pražskému Jezuliatku, ktorá pochádza od rovnakého autora zo
Španielska. Okrem Vykupiteľa predstavuje pre domácich aj pamiatku na
príchod kresťanstva do tejto krajiny.
Sošku Santo Niño, teda sväté dieťa,
daroval portugalský moreplavec Ferdinand Magalhães náčelníkovi ostrova Cebu a jeho manželke v roku 1521,
keď dorazil do Cebu. To by neznamenalo nič výnimočné, pretože prvá misia Ferdinanda Magalhãesa skončila
neúspešne a on na susednom ostrove
zomrel. Výnimočným sa Santo Niño
stalo o 44 rokov, kedy dorazila na
ostrov nová skupina kolonizátorov
a s nimi aj misionári. Po veľkom požiari v meste Cebu, kde zhorelo pri18
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bližne 1500 domov, našiel španielsky
námorník Juan Camus sošku Ježiška uloženú v drevenej truhlici. To, že
drevená soška Ježiška uložená navyše
v drevenej truhlici oheň prežila, považovali za zázrak jednak kolonizátori,
ako aj domáci. Odvtedy sa stále viac
prehlbovala úcta a viera v zázračnú
moc svätého dieťatka.
Na mieste nájdenia bola založená vôbec prvá farnosť na Filipínach.
Dnes tam stojí Bazilika Santo Niño
a tento rok sme oslávili 454 rokov
od zázračného objavenia. Oslavy sú
to naozaj veľkolepé. Deväť dní pred
treťou januárovou nedeľou sa začína
novéna. Každý deň sa v bazilike slávi 11 sv. omší, na každej sa zúčastní
v priemere 20 tisíc veriacich. Oslavy
v celom meste vyvrcholia práve treťou nedeľou v januári, kedy cez celé
mesto prejdú veľké procesie spojené
s nádhernými tancami.
Súčasne s novénou sme oslavovali
sviatok nášho zakladateľa sv. Arnolda
Janssena. V škole, kde pôsobím, má
každý ročník svojho patróna. Sv. Arnold je patrónom pre desiatakov, čo
by boli u nás druháci na strednej. So
študentmi sme slávili najprv trojdnie,
kde sme uvažovali o sv. Arnoldovi
a o jeho príklade pre nás, ako horlil
za misie, ako sa obetoval pre druhých
a ako pracoval na sebe, až sa stal svätým. 15. januára sme tohto veľkého
svätca oslávili sv. omšou pre celú školu, procesiou so sochou sv. Arnolda
a nabitým programom až do večera.
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Záver mesiaca patril sv. Jozefovi Freinademetzovi, ktorý je v našej
škole patrónom deviatakov. S týmito
študentmi sme ešte v novembri mali
náročnú aktivitu. Išli sme na smetisko pomáhať do rodín chudobným
ľuďom, ktorí tam žijú. Táto aktivita
je pre študentov veľmi silná. Mnohí
z nich prvýkrát v živote vidia tvrdú
realitu chudoby a pri zdieľaní dojmov
sa to väčšinou neobíde bez sĺz. Slávnosť sv. Jozefa je potom výnimočná
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Svetový deň chorých
s výzvou pápeža šíriť kultúru
nezištnosti a daru
«Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte» (Mt 10,8) – tieto slová z Matúšovho evanjelia sú titulom tohtoročného posolstva pápeža Františka k 27.
svetovému dňu chorých, ktorý Cirkev
každoročne slávi 11. februára. Ako
pripomína Svätý Otec, v tomto roku
sa bude Svetový deň chorých osobitne sláviť v indickej Kalkate. V dňoch
9. – 11. februára ho tam bude na slávnostiach ako osobitný vyslanec zastupovať kardinál Patrick D´Rozario, arcibiskup Dháky v Bangladéši.
Svätý Otec v posolstve pripomenul sv.
Matku Terezu z Kalkaty ako „vzor lásky k blížnemu, ktorý zviditeľnil lásku
Boha k chudobným a chorým“:
„Svätá Matka Tereza nám pomáha
pochopiť, že jediným kritériom činnosti musí byť nezištná láska ku všetkým, bez rozdielu jazyka, kultúry, etnika a náboženstva. Jej príklad nás aj
naďalej vedie v otváraní horizontov
radosti a nádeje pre ľudstvo, ktorému chýba porozumenie a neha, a to
predovšetkým pre tých, ktorí trpia.“

Sinulog je na Filipínach obrovskou
oslavou. Ľudia v pestrofarebných
odevoch idú v sprievode so soškou
malého Ježiška

v tom, že študenti pozvú rodiny, kde
pomáhali, aby tento sviatok oslávili
spolu s nami. Okrem jedla, ktoré tu
nemôže na žiadnej slávnosti chýbať,
si študenti pripravia malé darčeky pre
rodiny, kde pracovali.

Mojou úlohou je hlavne podieľať
sa na príprave týchto osláv, a tak je
to niekedy náročné, avšak atmosféra
a požehnanie, ktoré vychádza z oslavy nášho Boha a jeho svätých ma vždy
povzbudia a dodajú mi energiu, takže každý rok začínam s novým odhodlaním.
Pozdravujem všetkých čitateľov Hlasov a prajem hojné Božie požehnanie.
Peter Fillo SVD,
misionár na Filipínach

Dobrovoľník ako Dobrý Samaritán
Pápež František vyzdvihol aj misiu
dobrovoľníkov pomáhajúcich rozličnými spôsobmi chorým v nemocniciach i v domácnostiach, či bojujúcich
za ich práva. Oni sú príkladom spirituality Dobrého Samaritána, píše sa
v posolstve: „Dobrovoľník je nezištný priateľ, ktorému sa môžeme zveriť
s myšlienkami i pocitmi; prostredníctvom načúvania vytvára podmienky,
vďaka ktorým sa chorý človek z pasívneho objektu liečby stáva aktívnym
subjektom a protagonistom vzťahu
vzájomnosti, schopným obnovovať
nádej a lepšie pripraveným prijímať
liečbu. Dobrovoľníctvo komunikuje
hodnoty, spôsoby konania a štýly života, v ktorých strede je kvas darovania. Aj takto sa uskutočňuje humanizácia liečebnej starostlivosti.“ •

FEBRUÁR 2019

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

19

HLASY Z MISIÍ

Aké má v manželstve
miesto hádka?
Text: MUDr. Blažej Vaščák
Foto: Archív SVD

Čo musia mať manželia?
– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,
– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,
– dobrý chrbát, pretože toho musia
často veľa uniesť,
– dobrý žalúdok, pretože musia často
stráviť tvrdé sústa,
– dobré nohy, pretože ich často tlačia
topánky hneď na mnohých miestach.
Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú
zabudnúť vziať so sebou na spoločnú
životnú cestu.

Všade tam, kde spolu žijú aspoň dvaja ľudia, vždy budú rozdielne pohľady
a názory na jednu a tú istú vec či situáciu. Nikdy sa nedokážeme zjednotiť
tak, aby to bol život celkom bez problémov. Veď aj Ježiš sa pýtal učeníkov,
keď išli cestou do Emauz: „O čom ste
sa cestou rozprávali?“ A oni zahanbene
mlčali, pretože sa cestou hádali, kto je
medzi nimi väčší, dôležitejší. Hádania
je medzi ľuďmi všade veľa: medzi deťmi
pri hre, medzi dospelými v práci, medzi
politikmi v parlamente, medzi manželmi doma. Je vôbec možné nehádať sa?
Hneď na začiatku Biblie je pozoruhodné rozprávanie o stavbe babylonskej
veže. Ľudia sa rozhodnú postaviť oltár
svojej inteligencii – vežu, ktorá by siahala
až do neba. Ale pýcha ich privedie k pomäteniu jazykov. Každý má svoju pravdu, každý má svoju reč, nie sú schopní
dohovoriť sa na ničom, rozchádzajú sa.
Toto je obraz aj dnešnej ľudskej spoločnosti, ako vo vzťahoch medzinárodných,
tak aj vo vzťahoch medziľudských a hlav20
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ne v manželstve. Hovorí sa tomu babylonský efekt. Ľudia sa nad kadečím ľahšie
pohádajú, ako by sa na niečom dohodli.
Musí to tak byť? Musí sa každé spoločné
ľudské úsilie, každé manželstvo skončiť
babylonským efektom, keď manželia
akoby hovorili každý inou rečou, keď si
prestanú rozumieť?
Dobre vieme, že to tak nemusí byť,
ale býva to tak veľmi často. Prečo?
a) Niekde zasejú rozkol rôzne návyky z domu. Keď sa tí dvaja brali, mali
sa radi. Jeho okúzľovala jej poriadnosť,
hospodárnosť a starostlivosť, ktorá mu
doma chýbala. Jej sa páčilo, že jej kupoval
darčeky za posledné korunky. Po svadbe
jej začal liezť na nervy: je ľahkomyseľný
a neporiadny. Jemu zasa jej neustále upratovanie a šetrenie. Prestali si rozumieť.
b) Inokedy sú tí dvaja ešte príliš nedospelí, neschopní riešiť akékoľvek
nedorozumenia. Hneď prvý nesúhlas
partnera berú ako osobnú urážku: „Ty
ma už nemáš rád, preto so mnou nesúhlasíš!“ Muž sa zasa urazí, že jeho
ženu nezaujíma stav vo futbalovej lige.
A trápia sa mnohokrát nad hlúposťami.
c) Niekto sa snaží od ťažkostí na pracovisku odreagovať doma, v rodine.
Namiesto toho, aby pracovné trampoty zavesili na klinec s pracovným plášťom, otravujú tak ovzdušie aj doma
sebe i celej rodine.
d) Pocity menejcennosti, neistota – bývajú tiež často spoluvinníkom.
Máme ich občas všetci. Pokiaľ sú normálne, nútia nás lepšie pracovať a neprekážajú. Zle je, keď prerastú do komplexu menejcennosti – ten vedie potom
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k útočnosti, agresivite a narúša opravdivý rodinný pokoj.
e) Urážlivosť stavia medzi manželov
stenu zo skla: „Či môžem s ním hovoriť, keď niečo vyvedie? Musím ho potrestať!“ Aká nadutá pýcha, aký patent
na rozum hovorí z takejto partnerky.
Súdi a trestá – kde vzala na to právo?
f) Niekedy sa hneď po svadbe ukáže,
že sa brali dvaja neznámi. „Je taký spoločenský, každý ho má rád,“ pochvaľovala si pred svadbou. O rok to hodnotenie znie inak: „Domov si neváži,
spoločnosť v krčme mu je nadovšetko.
Ani dieťa ho doma neudrží. Čo si mám
s ním počať, čo mám robiť?“ Čo robiť,
keď sa manželia nevedia dohodnúť, keď
každý rozhovor speje k hádke?
Každý taký prípad sa musí riešiť individuálne. Nie je na to žiadny patent.
Ale všetky prípady sa dajú riešiť, pokiaľ
sme ako-tak normálni.
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PRAVIDLÁ DOBRÉHO
HÁDANIA SA
1. Keď má problém jeden, je to problém aj druhého. Musia sa oň zaujímať
spolu. Nemôžem tvrdiť: „Toto nie je môj problém!“
2. Nečakaj, že partner je čitateľom myšlienok. Povedz mu jasne,
o čo ti ide. Nie tak: „Ty si v poslednej dobe nejaký čudný,“
ale radšej, „necháš sa trikrát napomínať, kým mi pomôžeš.
Môžeš s tým niečo urobiť?“
3. Odpovedaj pravdivo a otvorene, čo si o probléme myslíš.
Ale dodaj: „Môžem sa mýliť. Budem o tvojich dôvodoch uvažovať.
Rozmyslime si to.“
4. Chráň sa svojou argumentáciou druhého zarmútiť, zosmiešniť, ponížiť.
5. Debatujte vždy o jednej konkrétnej veci. Nie tak: „Ty si totálne
nemožný!“ ale radšej, „budem rada, keď mi s tým pomôžeš.“
6. Nie je prípustné odpovedať na výčitku inou výčitkou. Nie je prípustné
reagovať urazeným mlčaním alebo zvyšovaním hlasu, krikom
a hnevom.
Pokiaľ má partner chyby normálne,
potom máš dôvod si vydýchnuť: ja mám
tiež chyby. Môj partner má teda dôvod
na trpezlivosť so mnou, keď aj ja mám
trpezlivosť s ním. Pomáhať sa dá jeden
druhému pochvalou, uznaním, nikdy
nie výčitkami. Samotný výskyt konfliktov
v mladom manželstve nie je ešte žiadne
nešťastie. Je to normálna súčasť zábehu
spolužitia tých dvoch. Ale to normálne
riešenie problémov sa má podobať zapálenej debate a nie vzájomnému vrieskaniu. Nie je teda nešťastím a katastrofou,
keď sa mladí manželia hádajú, nešťastím
je, keď sa hádať nevedia! Keď už napätie
kvôli niečomu narastie, nepomôže pred
ním zutekať. Lepšie je riešiť jednotlivé
problémy bez odkladania, kým napätie
alebo strach neprerastie do agresivity.
Ale nie hneď, keď si rozčúlený. Ráno býva
múdrejšie ako večer, to je zlatým pravidlom aj tu. Aj hádaniu sa treba priučiť. •

7. Máš právo povedať, čo si myslíš. Ale máš povinnosť pozorne počúvať,
čo hovorí druhý a uvažovať, prečo si to tak myslí, aj keď sa ti nezdá.
8. Keď upozorňuješ partnera na chybu, hneď pripoj pochvalu dobrého.
„Počuj, to si dobre povedala.“ Tým sa uvoľní napätie.
Keď k tomu pripojíš vlastné chyby, pomôže vám to obom. (5 x pochváľ
a 2 x môžeš vyčítať)
9. Užitočnejšie ako vyčítať je pochváliť. Namiesto: „Si nedbanlivý otec,“
je lepšie povedať, „mám radosť, keď si všímaš dieťa.“
10. Cieľom dohadovania nech je hľadanie pravdy a nie osobné víťazstvo.
11. Obaja sa vzdajte zlepšovacích a prevychovávacích hádok.
Začnem od seba!
12. Či bolo vaše hádanie správne vedené? Výsledkom nebude hlbšie
roztrpčenie, ale úľava a radosť z novej zhody. Vy dvaja ste predsa
spoločníkmi a nie protivníkmi.
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PUTUJTE S HLASMI

Kvetná nedeľa vo Svätej zemi
Putujte s Hlasmi
Jedinečná príležitosť prežiť
Kvetnú nedeľu v Jeruzaleme
Milí čitatelia. Po krásnych
a vydarených púťach s čitateľmi
Hlasov vo Svätej zemi
v minulých rokoch organizujeme
aj v pôste 2019 púť do Svätej
zeme. Zažite jedinečné
duchovné momenty. Počas
Kvetnej nedele sa zúčastníme
neopakovateľnej atmosféry
v sprievode mestom Jeruzalem.
Tešia sa na vás P. Martin
Štefanec SVD, šéfredaktor
Hlasov a otec Michal Pitoniak,
sprievodca vo Svätej zemi.

Sprievodca: PaedDr. Michal Pitoniak,
Martin Štefanec SVD, šéfredaktor Hlasov
Do emailu alebo SMS napíšte mená
osôb-účastníkov púte, poštovú adresu,
tel. číslo, prípadne emailovú adresu. Prihlasovanie je možné do konca februára.

Termín: 9. 4. – 16. 4. 2019
Cena: 670,- Eur
Záujemci hláste sa
P. Martinovi Štefancovi na:
stefanec888@gmail.com
alebo tel. č.: 0903 809 632
22
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Navštíviť a poznávať miesta Svätej
zeme je určite neopakovateľný a hlboký
zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatstvom na celý život. Prežijete neopakovateľný zážitok programom
Kvetnej nedeľe v Jeruzaleme.
V cene je zarátané:
– letenka, letiskové a palivové príplatky,
– 7 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3-lôžkových izbách so soc. zariadením,
– doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom,
–o
 dborný sprievodca – kňaz,
– autobusová doprava na letisko a späť.
V cene nie je zarátané:
– obslužné a vstupy podľa programu,
taxík na horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD (platí sa priamo
sprievodcovi vo Sv. zemi),
– komplexné cestovné poistenie 16,- Eur
(platné pre rok 2019).

***

Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR =
1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5 % si vyhradzuje cestovná kancelária právo na
úpravu ceny. Platnosť cestovného pasu
musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

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

Dielo majstra
Francine Riversová
Úchvatný román – Dielo
majstra, je o hľadaní, starých
jazvách, o láske aj odpúšťaní.
Obľúbená autorka Francine
Riversová v ňom ponúka
súčasný príbeh zasadený do
prostredia Kalifornie.
448 strán, cena: 12,90 EUR

Nebezpečenstvo mágie
Francesco Bamonte
Kniha prostredníctvom svedectiev osôb, ktoré sa chytili
do pasce týchto podvodníkov,
dáva poučenie, ako sa oslobodiť od povier a účinne sa pred
nimi chrániť. Žiť pravdivý život viery je neustály boj, na
ktorý sa treba dobre pripraviť.
162 strán, cena: 7,90 EUR

Boh počúva
Lorene Hanley Duquin
Niekedy sa v modlitbe cítime byť veľmi blízko pri Bohu.
A niekedy nevnímame jeho
prítomnosť a zdá sa nám, že
je na míle vzdialený. No jeden prísľub, ktorý nám Boh
dal a do bodky ho napĺňa, je
ten, že nás vždy počúva.

Boh je s vami každý deň
Max Lucado
Kniha ponúkajúca zamyslenia
na 365 dní je skvelým partnerom pre každého, kto chce
každý deň začať s čerstvou infúziou viery; rovnako aj pre
tých, ktorí prechádzajú náročnými obdobiami života, ako je
osamelosť, smútok, či zmena.

224 strán, cena: 8,90 EUR

387 strán, cena: 13,90 EUR

Vyriekli krivé svedectvo
Rodney Stark
Jeden z najuznávanejších
amerických sociológov Rodney Stark vo svojej knihe Vyriekli krivé svedectvo odhaľuje stáročné protikatolícke
nepravdy.

7 tajomstiev Eucharistie
Vinny Flynn
7 tajomstiev Eucharistie sa
opiera o Sväté písmo, spisy svätých a učenie pápežov. Oboznámi nás so skrytými pravdami o Eucharistii – pravdami,
ktoré prijímali teológovia,
svätci a mystici, ale zriedka
ich pochopil bežný človek.

292 strán, cena: 13,20 EUR

Kuchynská teológia
Mária Kohutiarová
Autorka knihy Kuchynská
teológia nás pozýva, aby sme
skúsili prečítať túto knihu,
v ktorej chce poukázať na
to, ako je Boh naozaj blízko. Veľmi svieže, aktuálne
a pravdivé svedectvo!
175 strán, cena: 8,50 EUR

Modlime sa za naše deti
a mladých
Elias Vella
Takmer všetci rodičia túžia
po tom, aby ich deti prežívali pokojné detstvo i mladosť, boli zdravé, spokojné,
šťastné, aby mali všetko, čo
potrebujú.
23 strán, cena: 1,65 EUR

112 strán, cena: 7,90 EUR
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Aj teraz môžeš šíriť
evanjelium
Text: Matej Reiner SVD
Foto: bohoslovci SVD

Aj teraz môžeš šíriť
evanjelium
Text: Matej Reiner SVD
Foto: bohoslovci SVD

R

áno sa pozriem na telefón, prečítam si, kto
cez noc nemohol spať
a niečo z dlhej chvíle
napísal. Potom sa buď doma,
alebo v práci došuchcem k počítaču a každý deň čítam nové
správy.
Občas si možno sám položím
otázku, prečo to vlastne robím,
má to vôbec nejaký význam?
Ale moje vnútro je stále smädné
po informáciách, chce mať prehľad, nedovolí si vynechať čo len
jediný deň bez toho, aby nesledo24
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Pre
kresťanov
slovo
EVANJELIUM
označuje
radostnú
zvesť.
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valo, čo nové sa udialo vo svete.
A ja stále hltám to, čo sa mi ponúka, dá sa povedať, že život bez
toho si už ani neviem predstaviť. Ktovie, keby boli majstrovstvá sveta v klikaní a surfovaní
po internete, určite by som sa
na majstrovstvách dokázal dostať aj do finále. Zrazu mi príde
email. Otváram ho a čítam správu od známeho: „Ahoj, ako sa
máš, dlho som sa neozval. Čím
žiješ? Vieš, ja sa momentálne teším z toho a toho...“ Začítam sa
do správy, ktorá bola adresovaná práve mne a zisťujem, že to
presedenie množstva času pred
displejom mobilného telefónu
alebo počítača niekedy môžem
posunúť aj iným smerom...
Takmer každý z nás dennodenne používa počítač, tablet
alebo mobilný telefón. Málokto
si však uvedomuje, koľko možností má aj prostredníctvom
týchto dnes už bežných zaria-

dení k šíreniu dobra. Moderné
technológie sú dnes už tak využívané a rozšírené, že sa s nimi
stretávame na každom kroku.
Nie je to tak ako kedysi, keď sme
mali mobil alebo internet výlučne len v práci, alebo pri štúdiu.
Mnohí tieto prostriedky využívame na oddych či relax. Radi
si pozrieme nejaké správy, film
alebo krátke videá. Ale ak by
sme si chceli pozrieť všetky videá, ktoré sú umiestnené na jednej z najznámejších webových
stránok, potrebovali by sme viac
ako 200 000 rokov nepretržitého
pozerania. Hoci je informácií
tak veľa, je pre nás každodennou
výzvou využiť práve tieto prostriedky k šíreniu dobra. Nemusí stále platiť to isté: „Všetko, čo
je na internete, je zlé, počítače
a mobily nás oberajú o pozornosť k druhým...“ Vôbec to tak
nemusí byť. Namiesto toho, aby
som strávil celý večer surfova-

NAŠI DOBRODINCI

ním po sociálnych sieťach alebo
pozeraním videí na internete,
môžem aj ja spraviť niečo kreatívne. Môžem sa na svoj mobil
pozrieť a povedať si: „Čo by asi
s týmto spravil Ježiš?“ Niekomu
možno napadne, že by ho Ježiš
zahodil. Myslím si však, že Ježiš by od nikoho z nás nechcel,
aby svoj mobilný telefón, tablet
či počítač zahodil, práve naopak. Chcel by, aby sme využili
svoj potenciál a šírili evanjelium
cez prostriedky, ktoré nám sú
zverené. Určite by bol rád, keby
sme vzali svoj mobil alebo počítač a namiesto ďalšieho prezretého videa radšej prejavili
záujem o niekoho, komu sme
sa už dlho neozvali. Môžeme
porušiť pravidlo: „Aha, ďalšia
správa, zas niekto niečo potrebuje.“ Toto pravidlo môžeme zmeniť na: „Aha, niekto mi
napísal sám od seba, konečne
vidím, že niekto o mňa prejavil záujem bez toho, aby niečo

potreboval.“ Alebo koľko povzbudení som za posledný týždeň niekomu poslal? Svoj mobil,
tablet či počítač viem využiť na
šírenie dobra a evanjelia. Našiel
si niekde myšlienku alebo obrázok, ktorý Ťa oslovil? Môžeš
sa o ne podeliť. Neznamená to,
že teraz musíš všetky sociálne
siete zasypať citátmi, ktoré nájdeš... Určite máš vo svojom okolí niekoho, komu možno práve
nie je najlepšie. Skús pekné zamyslenie poslať práve jemu/jej,
je to výzva, skús niekoho len
tak potešiť.
Pre kresťanov slovo EVANJELIUM označuje radostnú zvesť.
Skús aj ty šíriť radosť okolo seba.
Možno k tomu ani netreba veľa.
Aj keď je okolo teba samý zhon,
nekonečné vybavovanie či práca, skús si nájsť chvíľku a ozvi sa
niekomu, o kom si myslíš, že by
ho to potešilo. Môžeš to spraviť
už dnes, prostriedky na to máš,
teraz to je len na tebe. •

Milan Bubák SVD

Objavuj, obdivuj, ochraňuj.

Nedeľné príhovory
z Vatikánskeho rádia II.
Rok C

Už niekoľko rokov nás na vlnách Vatikánskeho rádia víkend čo víkend
svojimi úvahami sprevádza slovenský
kňaz páter Milan Bubák SVD. K typickým črtám jeho reflexií patrí živé priblíženie historického
biblického príbehu, moderná psychológia, kazateľská zručnosť
a tiež umné využitie príbehov a obrazov. To všetko je komunikované jazykom, ktorý je pre súčasníka blízky a zrozumiteľný.
Kniha Objavuj, obdivuj, ochraňuj (rok C) je prvým vydaným
zväzkom z jeho druhého cyklu kázní, ktorý odznel vo Vatikánskom rádiu v rokoch 2015-2016 (C), 2016-2017 (A) a 20172018 (B). Súčasťou knihy je audio CD s mp3 nahrávkami kázní.
Vydala Spoločnosť Božieho Slova, r. 2018
212 strán, cena: 7,50 EUR

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!
Odberatelia Posla – Farnosť Plavnica 50,- EUR • Bohuznáma z Močenku 12,- EUR • Bohuznáma – Mýtna
Nová Ves 50,- EUR • Odberatelia Hlasov – Melek
50,- EUR • M. Krhútová – Topoľčany 30,- EUR • A.
Kvasňovská – Mojmírovce 20,- EUR • M. Dorňáková
– Mojmírovce 12,- EUR • Odberatelia Hlasov – Veľký
Lapáš 100,- EUR • H.D. – Veľký lapáš 25,- EUR •
Odberatelia Hlasov Horný Vadičov 50,- EUR • Bohuznámy – Cífer 2000,- EUR • J. Ivanecký – Zempl.
Teplica 20,- EUR • M. Chlebašková – Zempl. Teplica
10,- EUR • B. Jakabčinová 10,- EUR • A. Finková –
Rozhanovce 20,- EUR • H. Drobňaková – Zempl. Teplica 10,- EUR • Ružencové bratstvo – Zempl. Teplica
50,- EUR • Odberatelia Posla a Hlasov – Rišňovce
110,- EUR • Bohuznáma – Lukáčovce 10,- EUR •
Bohuznámy – Kobyly 100,- EUR • Bohuznámy – Kľušov 20,- EUR • Prokopovičová – Janovce 20,- EUR
• Ružencové bratstvo – Kľušov 200,- EUR • Veriaci
– Janovce 100,- EUR • Veriaci – Kľušov 300,- EUR
• Veriaci – Kobyly 300,- EUR • Ružencové bratstvo
– Janovce 100,- EUR • Ružencové bratstvo – Kobyly
200,- EUR • Odberatelia Hlasov – Chynorany 106,EUR • Odberatelia Hlasov – Mojzesovo 205,- EUR •
Odberatelia Hlasov – Šaľa 100,- EUR • Bohuznámi
veriaci Melek 200,- EUR • Bohuznáma Veľké Zálužie
100,- EUR • Kolektív lásky Liptovská Teplička 180,EUR • Ružencové bratstvo Belá pri Varíne 30,- EUR •
Odberatelia Hlasov a Posla z Petrovej Vsi 120,- EUR
• Odberatelia Hlasov Bíňovce 40,- EUR • Ružencové
bratstvo Jovsa 50,- EUR • Ružencové spoločenstvo
Márie Goretti 190,- EUR • Bohuznáme Naháč 20,EUR • Bohuznáme z Oravskej Jasenice 60,- EUR •
Odberatelia časopisu Hlasy z domova a misií Novoť
25,- EUR • Odberatelia Hlasov Topoľovka 100,- EUR
• Ružencové bratstvo Tesáre 200,- EUR • Ružencové bratstvo Petrova Ves 50,- EUR • Ružencové
spoločenstvo bl. sr. Zdenky 50,- EUR • Bohuznáma
Lovce 10,- 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 2019 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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„Deti si prosili chlieb, a nebolo,
kto by im ho lámal.“
(Nár 4,4)

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

Chceš mať aj ty účasť
na tejto misii Cirkvi?
Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých
mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi,
kňazmi alebo rehoľnými bratmi. Sme rodinou
svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou
túžbou po záchrane ľudí všetkých národov.
Sme rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre
misie Ježiša Krista. Sme rodinou ľudí mnohých
národov s povolaním od Boha slúžiť tým,
ku ktorým nás posiela.
Podmienkou k prijatiu je úprimná túžba
nasledovať Krista v službe bratom a sestrám,
fyzické a psychické zdravie, maturita a život
viery.

STAŇ SA AJ TY
MISIONÁROM

Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova
posielajte do 30. apríla 2019
Viac informácií nájdeš na www.verbisti.sk
P. Milan Toman SVD
Email: toman.milan@gmail.com

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

