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V stupujúc do nového roku máme novú 
nádej na lepší zajtrajšok. Tieto okríd-
lené vety neraz vzbudzujú úsmev alebo 
priam škodoradosť, keď ich prednášajú 

s pátosom a bez srdca, no nie vtedy, keď stoja na 
pevnom základe, ktorým je Kristus.

Pre kresťanov by mal byť smerodajným ten fakt, 
že do nového roku vstupujeme vo vianočnom 
období, naplnenom samými sviatkami a  sláv-
nosťami spojenými s radosťou nad Božím milo-
srdenstvom. To sa prejavilo najkrajším obrazom 
– vstupujúc jednoduchou, no pritom tajomnou 
cestou do ľudských dejín. Narodenie, hoci zostalo 
v minulom kalendárnom roku, je skutočným za-
čiatkom novej etapy nielen ľudských dejín, ale his-
tórie každého jednotlivca, ktorý tak môže z roka 
na rok začať odznova. Teda najskôr si uvedomiť 
ťarchu vín starého roku, potom hľadať toho, kto 
nám pomôže sa ich zbaviť, prísť k nemu s pokorou 
obyčajného chudobného pastierika, darovať mu 
so svojimi slabosťami kus uboleného srdca a na 
oplátku dostať radosť odpustenia a nádej, ktorá 
nás prenesie cez nové pokušenia.

Takýto začiatok má však dôležité pokračovanie, 
na ktoré nám poukazujú slávnosti Bohorodičky 
– Panny Márie a Zjavenie Pána. Bohorodička je 
najkrajší titul Nebeskej Matky, lebo ním sa začína 
opätovné posvätenie stvorenia, ktoré bolo poškvr-
nené pádom Adama a Evy. Mária svojou otvore-
nosťou dáva príklad prijímania Božej vôle, ktoré 
má za následok zmenu celkového zmyslu ľudskej 
existencie. Nejde viac o bezútešný osud končiaci 
sa niekde v podsvetí, ale o skutočný život, ktorý 
aj napriek utrpeniu rastie, kým nedosiahne svoju 
plnosť vo večnosti s Bohom.

Túto nádej majú kresťania prinášať všetkým, čo 
ju hľadajú. Slávnosť „Troch kráľov“, toho Bohoz-
javenia či Ujavenia Pána, ukazuje okrem kresťan-
skej povinnosti misie aj nekonečnú starostlivosť 

Boha o všetky národy, ktoré nemajú ani potuchy 
o jeho existencii a láske.

Od tohto sviatku sa začína náš pracovný rok. 
Vianoce zostávajú minulosťou a my začíname rá-
tať povinnosti, prácu, peniaze. Lenže echo sviat-
kov by malo znieť aj skrze každodenné starosti, 
aby sme nazabúdali, že žijeme len jedným živo-
tom, kde sa prelínajú chrámové cestičky s občian-
skymi povinnosťami. Byť svedkami v Betleheme 
či v kostole nie je nikomu treba. Tam sám Boh zja-
vuje seba. On kráľom, ktorí sa mu prišli pokloniť, 
daroval omnoho viac, než sami priniesli. On im 
dal vieru a s ňou pravý zmysel ich života. Nemusia 
sa viac orientovať na hviezdy a svoje ohraničené 
ľudské poznanie; odteraz je im cestu ukazujúcim 
znamením sám Boh. A túto vieru berú so sebou. 

Aj my by sme si mali tajomstvo Narodenia 
a Zjavenia Pána zachovávať v srdci ako detskú ná-
dej, ktorá nám bude pomáhať prekonávať všetky 
pokušenia a ťažkosti, ktoré sa nám sypú na hla-
vu. Ba bude silou nielen k ich zdolávaniu, ale aj 
k pomoci iným, ktorým sa nedostalo ani toľko, 
čo nám. 

Okrem toho všetkého má radosť Vianoc ešte 
jednu radikálnu úlohu, a to zmierňovať rozho-
rúčené hlavy. Stále sme svedkami nepríjemných 
emócií hnevu a nenávisti na poli rôznych etických, 
politických a iných problémov. Na moment sviat-
kov akoby všetko zatíchne, zjavne z našej strany, 

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto:

Archív SVD
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aby sme si vychutnali atmosféru, no potom sa rozhorí s ešte 
väčšou hrôzou. 

Ak sme si vedomí, že sme svedkami pravdy, nemôžeme 
ju podávať v hneve, lebo, ako svedčí o tom sv. Pavol, v hne-
ve nekonáme, čo je spravodlivé pred Bohom. Ak sme si ešte 
nevšimli, spoločnosť je už dávno obrátená hore nohami 
a agresívne vystupovanie neobišlo ani kresťanov. Ak máme 
nádej spásy priniesť všetkým ľuďom, musí to zostať darom, 
a ten sa dáva jedine s láskou. Dokonca aj vtedy, keď je spo-
čiatku zamietnutý. Nenávisť neodmieta, ale priamo zavr-
huje každý Boží dar.

Z pamäti netreba strácať to, že aj Narodenie Pána a jeho 
Zjavenie majú úzky vzťah s Veľkou nocou. Aj preto sa práve 
v tomto čase slávnostne ohlasuje dátum tohoročnej Veľkej 
noci a s ňou aj ostatných pohyblivých sviatkov. Dúfať a ča-
kať len a jedine lepší zajtrajšok na tomto svete nie je až také 
kresťanské. Dávno som si myslel, že svet smeruje k dokona-
losti. Ono by to i bolo možné, ak by sa spoločnosť spoliehala 
na Boha. Opak je však pravdou našich dní. Ale ani podob-
ný smútok nemôže vziať radosť vykúpených. Boh vstúpil do 
sveta, aby mu dal nový život, plný život, ozajstný život, ktorý 
sa uskutočňuje jedine v Bohu. V ňom je naša nádej, preto aj 
neúspechy, chyby, pohromy a iné sklamania vychádzajúce 
z ľudskej prirodzenosti nevezmú radosť vykúpených.

Prajem vám, aby ste si zachovali celý rok i celý život ra-
dosť a nádej, ktorá vás bude posilňovať v každodennom 
boji so smútkom a útrapami. Nech radosť a sila evanjelia 
prežaruje z vašich životov, aby priviedla k nádeji spásy čím 
viacerých ľudí.  •
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Milí misijní
priatelia!

Na začiatku nového roka sa obyčajne vždy snažíme o ne-
jakú zmenu k lepšiemu. Kladieme si otázku: „Čo v tomto 
roku môžem urobiť, aby som v ňom žil lepšie?“ 

Niektorí sa rozhodnú zhodiť pár kíl alebo začnú pra-
videlne cvičiť. Iní sa rozhodnú venovať viac času rodine. 
A ďalší si naplánujú opravu domu či bytu a budú hľadať 
prostriedky na jej uskutočnenie. A zase iní sa rozhodnú 
venovať nový rok lepšiemu spoznávaniu Boha. V novom 
roku, samozrejme, kráčame ďalej. V rôznych životných 
situáciách cítime, že Boh nás cez svoje Slovo pozýva vy-
kročiť často „neznámym smerom“. Obávame sa a často 
sa neodvážime urobiť tento krok. Chýba nám „poistka“, 
hmatateľné ubezpečenie o  jednoznačnosti tohto kroku. 
Sv. Pavol nás povzbudzuje, hovorí o kresťanoch, ktorí žijú 
vo viere. (2 Kor 5, 7). 

Tu je tichá výčitka, ktorú nám adresuje Pán ústami sv. 
Kataríny Sienskej: „Prečo nemáš dôveru vo mňa, svojho 
Stvoriteľa? Pretože dôveruješ sebe. Nie som ti azda verný 
a oddaný?... Skrze krv môjho Syna som človeka vykúpil 
a vrátil mu milosť. Takto sa presvedčil o mojej vernos-
ti. Zdá sa však, že ľudia neveria, že som dosť mocný, aby 
som im pomáhal, dosť silný, aby som im mohol prísť na 
pomoc a ochrániť ich pred nepriateľom, dosť múdry na 
to, aby som osvietil ich rozum, dosť láskavý, aby som im 
dal to, čo nevyhnutne potrebujú k spáse, dosť bohatý, aby 
som ich mohol obohatiť, a dosť krásny, aby som ich mo-
hol obdariť krásou. Boja sa, že nemajú pokrm, ktorým by 
som ich zasýtil a odev, ktorým by som ich zaodel.“ (Dia-
lóg, kap.141). 

Kráčať v novom roku vo viere je vždy veľkou výzvou, 
ale aj dôkazom našej dôvery v Pána. Milí misijní priatelia, 
prajem vám, aby ste do nového roku vykročili plní odva-
hy a dôvery v Božiu pomoc.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 2. januára, 

za horliteľov 3. januára 2019.
Šéfredaktor

▲  Pápež prijal Misiu Shahbaza Bhattiho  
na pomoc kresťanom Pakistanu

„Pápež myslí na Pakistan“ – tento odkaz odovzdal 
Svätý Otec František obetiam nespravodlivostí 
v Pakistane cez členov „Misie Shahbaza Bhatti-
ho“, ktorých prijal na osobitnej audiencii. Ide o ta-
lianske združenie pomáhajúce nevinným obetiam 
spoločnosti, náboženskej diskriminácie a násilia, 
a to osobitne v Pakistane. Združenie bolo založené 
v roku 2011 krátko po zavraždení bývalého pakis-
tanského ministra pre náboženské menšiny Shah-
baza Bhattiho, ktorý hájil práva tých najslabších, 
obetí násilia a osobitne kresťanskej menšiny v Pa-
kistane. Vyjadril tiež nesúhlas so zákonom o rúha-
ní. Svätý Otec na jeho adresu povedal: „Vzdávam 
poctu pamäti drahého brata Shahbaza a teší ma 
vedomie, že dnes je milovaný a ctený mnohými 
ľuďmi v Pakistane a že jeho obeť prináša ovocie ná-
deje. Aj preňho platí Ježišovo slovo: «Ak pšeničné 
zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. 
Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu» (Jn 12,24). 
Ovocie dialógu, porozumenia, zmierenia, ovocie 
pevnosti, odvahy, miernosti.“•
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▪  Svätý Otec František navštívi vo februári 2019  
Spojené arabské emiráty

Pápež František navštívi Spojené arabské emiráty. V dňoch 3. – 5. febru-
ára sa v Abú Zabí (Abu Dhabi) zúčastní na Medzinárodnom medzinábo-
ženskom stretnutí o ľudskom bratstve. V oficiálnom ozname sa uvádza: 
„Prijatím pozvania Jeho Výsosti šejka Mohammeda bin Zayed Al Nahy-
ana, dedičného kniežaťa Abú Zabí, Jeho Svätosť Pápež František navštívi 
Abú Zabí (Spojené arabské emiráty) od 3. do 5. februára 2019, aby sa zú-
častnil na Medzinárodnom medzináboženskom stretnutí na tému „Ľud-
ské bratstvo“. Návšteva sa uskutoční aj ako odpoveď na pozvanie zo stra-
ny Katolíckej cirkvi v Spojených arabských emirátoch.“ Motto apoštolskej 
cesty znie: „Urob ma nástrojom tvojho pokoja.“ Ide o úvodné slová zná-
mej modlitby sv. Františka z Assisi za pokoj. •

▲  V alžírskom Orane 
blahorečili 19 mučeníkov 
z rokov 1994 až 1996

8. decembra Cirkev vyhlásila 
v alžírskom Orane za blahosla-
vených 19 mučeníkov z obdobia 
rokov 1994-1996. Okrem niek-
dajšieho biskupa oranskej die-
cézy Pierra Claverieho z  rádu 
dominikánov je v  skupine 12 
mužov a 6 žien z rozličných re-
holí. Siedmi trapisti z Tibhirine 
sú dobre známi aj z francúzske-
ho filmu „O bohoch a ľuďoch“. 
Beatifikačnej slávnosti v Chrá-
me Notre-Dame de Santa Cruz 
v Orane predsedal prefekt Kon-
gregácie pre kauzy svätých kar-
dinál Angelo Becciu. Svätý Otec 
slávnosť blahorečenia spomenul 
pri modlitbe Anjel Pána a  ve-
riacim do Alžírska zaslal aj list 
s osobitným posolstvom. •

▲  Pápežská švajčiarska 
garda má od decembra  
14 nových poddôstojníkov

Pápežská švajčiarska garda má 
od decembra 14 nových pod-
dôstojníkov. O povýšení dvoch 
seržantov, štyroch kaprálov 
a  ôsmich vicekaprálov infor-
movalo vedenie zboru Švaj-
čiarskej gardy v tlačovej správe, 
v ktorej zároveň pozýva nových 
záujemcov o  budúcu službu 
Svätému Otcovi v radoch gardy. 
Reformou vnútornej organizá-
cie Pápežskej švajčiarskej gardy, 
ktorú schválil Svätý Otec Fran-
tišek 29. apríla 2018, sa zvýšil 
celkový počet členov gardy zo 
110 na 135 mužov. •

▲  Vo Vatikáne je betlehem  
z piesku

Betlehem umiestnený pod vatikán-
skym obeliskom vymodelovali pria-
mo na mieste zo 700 ton piesku pri-
vezeného z Jesola. 
Na diele pracovali umelci Iľja Fili-
montsev z  Ruska, Susanne Ruseler 
z Holandska a Radovan Živný z Čes-
kej republiky, za asistencie organizá-
torov projektu. Už samotný piesok 
podľa slov pápeža Františka pred-
stavuje symbol. Pripomína „jedno-
duchosť“, „umenšenosť“ a krehkosť, 
s akými sa Boh ukázal pri narodení 
Ježiša v  skromných podmienkach 
Betlehema. Toto Božie umenšenie 
sa však znamená slobodu, zdôraznil 
Svätý Otec. •
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Nie je možné rozoberať všetky 
detaily tejto cesty v jednom 
príhovore. V tom dnešnom 
by som sa chcel zamerať iba 

na jej jednu časť a síce tú prvú: na ich 
odchod z domu a príchod do Betle-
hema. 

Čo myslíte, ako mudrci vedeli, ka-
diaľ vedie cesta do Betlehema? Mys-
lím si, že väčšina z nás by odpovedala 
tak, že predsa ich viedla hviezda. No 
pri pozornejšom čítaní evanjeliového 
rozprávania zistíme, že to tak nebolo. 
Hviezda sa objavila iba na začiatku ich 
cesty a potom zmizla. Znova sa obja-
vila až na konci, keď už cestovali z Je-
ruzalema do Betlehema. Vtedy, 
keď ju už až tak veľmi nepotre-
bovali, nakoľko presné inštruk-
cie ako sa dostať do Betlehema 
dostali v  Jeruzaleme od Hero-
desa a jeho radcov. Toto nie je 
zanedbateľný detail. Pravdu po-
vediac, je to vec dosť kľúčová. 
Každý, kto sa chce vydať na ces-
tu za Kristom, musí túto dôleži-
tú vec zobrať do úvahy. 

Ako teda vyzerala táto ich cesta? 
Mudrci uvideli hviezdu. Slovenský 
text hovorí, že na východe. Zdá sa, že 
tu nejde o východ ako svetovú stranu 

(Betlehem bol od nich smerom na zá-
pad), skorej o východ zo slova vychá-
dzať; niečo ako: videli sme hviezdu pri 
jej východe (ako vychádza; angl. text 
má: „We saw his star at its rising.“; tal. 
text znie: „Abbiamo visto sorgere la 
sua stella.“). Všimli si teda, že na ob-
lohe sa objavila nejaká nová hviezda. 
A nakoľko boli ľuďmi uvažovania, hľa-
dania, skúmania, spájania a objavova-
nia, prišli na to, že sa muselo stať niečo 
mimoriadneho. Objavenie sa hviezdy 
v orientálnom jazyku znamenalo na-
rodenie niekoho významného. A tak 
sa teda vybrali na cestu za týmto vý-
znamným človekom. Podľa všetkého, 

akonáhle urobili rozhodnutie, hviezda 
spred ich zraku zmizla. A oni kráčali 
bez nej, bez jej vedenia, bez jej svetla. 
Boli odkázaní len na pýtanie sa, mož-

no aj blúdenie a znova nachádzanie 
cesty. 

Ide tu o zaujímavý moment. Táto 
myšlienka je pre náš život veľmi dô-
ležitá. Aj my sme v  istom momente 
svojho života povzbudení či vyzvaní, 
či inšpirovaní svetlom nejakej hviezdy. 
Môže to byť svetlo myšlienky, svet-
lo vízie, svetlo nádeje. Toto svetlo je 
pre nás tak silné, že nás začne udržo-
vať v nepokoji. V nepokoji aj napriek 
spokojnosti. Táto slovná hračka má 
svoj význam. Sme spokojní so svojím 
životom, avšak predsa sme v nepoko-
ji. Ak by sme boli v nepokoji preto, 

Nie je dôležité, či a kedy 
prídeme na miesto, na ktoré 
sme boli hviezdou pozvaní. 
Vlastne to je pre nás domov. 
Dôležité je to, že vôbec 
kráčame domov. 
Dôležitá je cesta domov. 

Cesta mudrcov 
– naša cesta

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD

K Vianociam patria Traja králi a v tomto období 
máme pred sebou evanjelium cesty mudrcov k Ježišovi. 
Táto ich cesta spolu s mnohými detailmi, ktoré sa 
na nej nachádzajú, je paradigmatická pre život každého 
človeka, ktorý chce nájsť Ježiša (v akejkoľvek podobe) 
a postaviť svoj život pod jeho vplyv.
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lebo by sme neboli so svojím životom 
spokojní, to by bol znak, že naša ces-
ta, na ktorú sa odhodlávame vydať, 
nie je dobrá. Človek, ktorý sa vydá na 
cestu za nejakým ideálom preto, lebo 
nie je spokojný s tým, kde je, je v ne-
bezpečenstve, že uteká. Nejde za nie-
čím, skorej pred niečím uteká. Mám 
dojem, že naši mudrci boli spokojní 
s miestom, kde sa nachádzali, ako aj 
s tým, čo vo svojom živote vlastnili. 
Iba cítili, že jestvuje ešte niečo viac. 
Že sú volaní k niečomu ešte vyššiemu 
než to, čo majú. Je možné, že ich oko-
lie si ťukalo aj na čelo a že sa nechápa-

vo pýtalo: „Kam idete? Čo chcete? Či 
nemáte všetko?“ Ak aj napriek tomuto 
šli, to bolo znamenie, že ich rozhod-
nutie bolo správne. 

Tento nepokoj ich teda viedol k roz-
hodnutiu ísť za tým, čo ohlasovala 
hviezda. No hviezda sa stratila a na 
rade bolo ďalšie hľadanie, skúmanie, 
pýtanie sa, pokora. 

Určite sa nemýlim, keď poviem, 
že mnohí z nás túto paradigmu po-
známe. Nech to bolo čokoľvek, pre 
čo sme sa rozhodli, priebeh je ten istý 
ako v prípade mudrcov. Najprv svet-
lo túžby: za Kristom, za pravdou, za 

rozdávaním sa, za nejakým ideálom. 
Potom prišlo rozhodnutie. A  zrazu 
svetlo zmizlo. A my sme museli bojo-
vať. Pýtať sa. Hľadať. Musíme byť sil-
ní, aby sme sa celým týmto procesom 
nenechali znechutiť, alebo aby sme sa 
pod jeho ťarchou nerozhodli vzdať 
sa kráčania. Vzorom nám môžu byť 
Traja králi. Nesmieme byť preniknutí 
hrdosťou alebo pýchou, ktorá by nám 
bránila pýtať sa ľudí na cestu, na smer 
alebo o radu. Dôležité je, aby sme krá-
čali vpred, a to až do času, kedy tma 
pominie a na oblohe sa znova objaví 
hviezda, ktorú sme videli na počiatku. 

Ak sme však vytrvali, našli sme. 
Hviezda sa znova objavila, aby nás 
uistila, že sme kráčali dobre. Že sme 
našli to, k čomu nás kedysi na počiat-
ku pozvala. 

Možno ste niekedy sledovali v te-
levízii dvojdielny film Odysea. Je to 
sfilmovaný epos gréckeho spisovate-
ľa Homéra o ceste Odysea, kráľa Ita-
ky, domov po vyhranej vojne v Tróji. 
No Odyseus sa domov nie a nie dostať. 
Blúdi takmer 20 rokov po mori a borí 
sa s nebezpečenstvami. Zaujímavý je 
výrok istého starca v jednej jaskyni, za 
ktorým prišiel po radu, aby mu ukázal 
cestu domov. Starec mu hovorí: „Do-
mov nie je pre teba dôležitý. Dôležitá 
je cesta domov.“ 

A toto aj mne rezonuje dnes v mysli 
v súvislosti s mudrcmi, ale aj v súvis-
losti s nami ostatnými ľuďmi. Nie je 
dôležité, či a kedy prídeme na miesto, 
na ktoré sme boli hviezdou pozvaní. 
Vlastne to je pre nás domov. Dôležité 
je to, že vôbec kráčame domov. Dôle-
žitá je cesta domov. 

Nech nás teda príklad mudrcov in-
špiruje, aby sme sa nikdy neuspokojili 
s tým, čo sme už dosiahli, ale aby sme 
stále túžili po tom, čo je ešte viac než 
to, čo už máme. Aby sme boli ochot-
ní neprestajne skúmať svetlo inšpi-
rácie, ktoré sa z času na čas objavuje 
v našom vnútri a za týmto svetlom sa 
vydať. A kráčať. A to aj napriek tomu, 
že sa hviezda načas z nášho pohľadu 
stratí.  •
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V stupujeme do nového roku 
2019 s dôverou a s radosťou 
slávime veľkú podstatu našej 
viery, Pannu Máriu ako Matku 

Božiu. Jej materstvo prinieslo svetu Ježiša 
Krista, darcu pokoja, Božej lásky a Božie-
ho milosrdenstva. Tiež celý jej život bol 
zameraný na jej jednorodeného Syna. 
Preto niet divu, že Panna Mária drží 
práve na prahu nového roku vo svojom 
náručí Ježiša Krista, ktorý nás vyzýva 
žiť v pokoji a láske k Bohu a k blížnemu.

Žalm 67, ktorý sa spieva v novoroč-
nej liturgii, začína prosbou o prejav Bo-
žej milosti: „Bože, buď nám milostivý 
a žehnaj nás!“ Božie požehnanie a osla-

vovanie Boha presadzuje ochotu pri-
jať spravodlivý Boží poriadok vo svete 
chválou a úctou. Cirkev prosí, aby Boh 
učinil svoj ľud miestom svojej milosti-
plnej prítomnosti, kde by všetky náro-
dy mohli poznať, že On je Boh, ktorý 
dáva svetu poriadok. Meno Božie teda 
spája predstavu o Bohu, ktorý umožňu-
je a podporuje život pre všetkých ľudí 
a národy. Božie požehnanie ukazuje, že 
ide o osobnú Božiu náklonnosť, v ktorej 
veľkoryso rozdáva z bohatstva svojich 
darov a zároveň upresňuje, že ide o trvalý 
prejav priazne, ktorý smeruje k šťastné-
mu životu v plnosti, či už v rodine alebo 
v spoločnosti.

Úloha Božieho ľudu je chápaná ako 
viditeľné znamenie Božej prítomnosti 
na tomto svete. Každý z nás je teda po-
volaný byť prostredníkom požehnania 

a pokoja pre celý svet. Požehnanie, kto-
ré Boh udeľuje svojmu ľudu, má priviesť 
celý svet k úcte voči Nemu, to zname-
ná k dôvere v Boha a k zameraniu sa na 
jeho vôľu. Božie požehnanie spôsobuje, 
že všetci sme povolaní užívať Božie dary 
vonkajšieho i vnútorného pokoja. Božie 
požehnanie preniká každodenný život 
a smeruje k dokonalému životu v láske 
a v radosti.

Záver žalmu 67 nadväzuje na prosbu 
o Božie požehnanie v úvode. Táto pros-
ba spočíva v šírení Božieho požehnania 
medzi ľuďmi i národmi a môže byť tiež 
naším cieľom v novom roku 2019, kto-
rý práve začíname. Snažme sa urobiť zo 
všetkého svojho úsilia jednu nepretr-
žitú službu lásky a pokoja a dôverovať 
Bohu podľa vzoru Panny Márie Boho-
rodičky.  • 

Slávnosť 
Panny Márie
Bohorodičky

„Bože, buď 
nám milostivý 
a žehnaj nás!“

 Text: Ludvík Málek  

 Foto: Archív SVD

Bože, buď nám milostivý 
a žehnaj nás; 
a tvoja tvár nech žiari nad nami, 
aby sa tvoja cesta stala známou 
na zemi 
a tvoja spása medzi všetkými 
národmi.
Nech sa tešia a jasajú národy, 
že spravodlivo súdiš ľudí 
a spravuješ národy na zemi. 

Bože, nech ťa velebia národy, 
nech ťa velebia všetky národy. 
Nech nás Boh požehná 
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

6 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

JANUÁR 2019



Pôsobím v hlavnom meste a moja činnosť je zameraná hlavne na školstvo. 
Hlavná moja náplň je vyučovanie na vysokých školách, na Pápežskej uni-

verzite a tiež na Teologickom rehoľnom inštitúte. Prednášam predmety ako de-
jiny Izraela, biblickú hebrejčinu, Pentateuch (päť kníh Mojžišových), biblickú 
spiritualitu, múdroslovné a poetické biblické knihy. Poriadame biblické kurzy, 
kde sa sústreďujeme na mladých ľudí, manželské páry a tiež na seniorov. Každé 
spoločenstvo má svoju základňu a na stretnutie vždy niekto pripraví úryvok 
z evanjelia, ktorý potom spoločne rozoberáme. Seniori majú tiež priestor, aby 
sa mohli porozprávať a pocítiť, že niekto ich potreby vníma.

A pokiaľ sa vydáme za Indiánmi do hôr, sú to misie, kde idú s nami aj lekári, 
ako praktickí, tak tiež zubári. Prinášame nielen duchovné slovo, ale pokiaľ mož-
no aspoň kúsok zdravia, pretože obyvatelia hôr nemajú žiadnu zdravotnú sta-
rostlivosť dostupnú.

V každej dedine je určený domorodý muž, ktorý má na starosti zaistiť ubytova-
nie, miestnosti na prednášky a zdravotné ošetrenie a pokiaľ sa dá, a to vo väčšine 
prípadov nie je kostol, pripraviť i miesto na slávenie svätej omše. Na nás je, aby 
sme im odovzdali radosť a pokoj, aby na ich tvárach žiaril úsmev a radosť z Ježiša 
Krista. Tak si nás odovzdávajú od dediny k dedine a je zaujímavé, že u nás v Eu-
rópe majú väčšinou všetky prípravy na starosti ženy, tu zabezpečujú väčšinou 
všetko muži, vrátane modlitieb, adorácie a slávenia svätej omše. Sú veľmi vďační 
za akúkoľvek pomoc a hlavne za to, že môžu sláviť svätú omšu.

Moja misia mala byť pôvodne na Kube, ale okolnosti boli zložité a ja som zo-
stal v Mexiku. Kubu som navštívil trikrát a tiež som tu pôsobil ako lektor. Vyu-
čoval som náboženstvo a poriadaním biblických kurzov som spoznával Kubu. 
Je to iná zem ako Mexiko, ale ľudia sú tu otvorení pre Božie slovo a i po toľkých 
rokoch útlaku si vieru zachovali.  •

Dovoľte mi, aby som vám napísal o svojej misijnej činnosti. 
Volám sa Ludvík Málek, pochádzam z Újezdca u Luhačovíc, 
som misionár SVD a pôsobím už 18 rokov v Mexiku.

Milí priatelia a dobrodinci misií!

Pápež František prijal 
vo Vatikáne apoštolského 
nuncia na Slovensku

Svätý Otec František v piatok 7. de-
cembra 2018, prijal vo Vatikáne Mons. 
Giacoma Guida Ottonella, apoštolské-
ho nuncia na Slovensku. Informovalo 
o tom Tlačové stredisko Svätej stolice.
Mons. Giacomo Guido Ottonello sa 
narodil 29. augusta 1946 v Masone (Ja-
nov – Taliansko). Kňazskú vysviacku 
prijal 29. júna 1971 a bol inkardinova-
ný do diecézy v Acqui. Získal doktorát 
z teológie. Do diplomatických služieb 
Svätej Stolice vstúpil 25. marca 1980. 
Následne pôsobil na pápežskom za-
stúpení v Pakistane, Salvádore, Liba-
none, Francúzsku, Španielsku a Poľsku. 
Potom pôsobil ako apoštolský nuncius 
v Paname a Ekvádore. Arcibiskup Ot-
tonello okrem rodnej reči ovláda fran-
cúzsky, španielsky a anglický jazyk. Za 
apoštolského nuncia u nás ho vymeno-
val pápež František 1. apríla 2017. Na 
Slovensko prišiel koncom júna 2017. 
Poverovacie listiny prezidentovi odo-
vzdal 12. septembra 2017. 
Nastúpil po Mons. Mario Giordanovi, 
ktorý v úrade skončil po dosiahnutí ká-
nonického veku (75 rokov). •
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Udalosti
▲ Najlepšia ľudová zábava

30. októbra sa konala v UPeCe Brati-
slava najväčšia ľudová zábava v kro-
joch na Slovensku. Jedná sa o  On-
drejskú ľudovú veselicu na pôjde 
Univerzitného pastoračného centra. 
Tejto zábavy sa zúčastnilo 700 mla-
dých vysokoškolákov, ktorí boli oble-
čení v krojoch, každý z regiónu odkiaľ 
pochádza. 

Veselica začínala sv. omšou a po-
žehnaním. Témou tohoročnej veselice 
boli pytačky. „Pod oblôčkom poska-
kuje, štyri groše ukazuje. Dajte mi to 
dievča dievča vaše a ja vám dám štyri 
groše“, spievali radostne mládežníci. 
Ondrejská ľudová veselica má už dlhú 
tradíciu v Univerzitnom pastoračnom 
centre, ktoré vedú misionári verbisti. 
Jedná sa o najlepšiu folklórnu zábavu 
široko-ďaleko. •

▶ Adventná duchovná obnova  
pre mladých

V  dňoch 7. – 9. decembra 2018 sa 
v Misijnom dome v Bratislave usku-
točnila adventná duchovná obnova 
pre mladých mužov pod vedením P. 
Milana Tomana SVD a Fr. Donieho 
Sequeiru SVD. Témou duchovnej ob-

novy bolo „Srdce proroka: ako počuť 
Boží hlas“. 

„Naším cieľom bolo ponúknuť mla-
dým možnosť zastaviť sa a v tichu uva-
žovať nad Božím slovom, ako aj nad 
významom samotného načúvania. 
Dnes žijeme v kultúre pomerne veľké-
ho hluku, ako vonkajšieho, tak často aj 
toho vnútorného. Je dobré zamyslieť
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UDALOSTI 
január  2019
1. január
Slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky, prikázaný sviatok; 
výročie vzniku SR (1993); 
Svetový deň pokoja;
6. január
Slávnosť Zjavenia Pána, 
prikázaný sviatok;
12. január
Br. Benjamín Augustín Belák SVD, 
65. výročie smrti (1954);
13. január
Nedeľa krstu Krista Pána, 
koniec vianočného obdobia;
15. január
Sviatok sv. Arnolda Janssena, 
zakladateľa Spoločnosti Božieho 
Slova;
18. január
Začiatok týždňa modlitieb za 
jednotu kresťanov;
25. január
Sviatok obrátenia sv. Pavla, 
záver týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov;
26. január
P. Rudolf Michalík SVD, 35. výročie 
smrti (1984);
29. január
Sviatok sv. Jozefa Freinademetza, 
prvého misionára Spoločnosti 
Božieho Slova v Číne.

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac január: 
Za mladých, najmä z Latinskej 
Ameriky, aby podľa príkladu 
Panny Márie odpovedali 
na Pánovo volanie a ohlasovali 
svetu evanjeliovú radosť.

sa nad tým, čo bráni môjmu srdcu na-
čúvať Božiemu hlasu skrze Sv. písmo, 
ako aj ďalšie pramene, o ktorých sme 
hovorili počas prednášok.  Okrem 
toho sme však mali možnosť stráviť 
vzácne chvíle s Pánom pri adorácii. 
Vytvorilo sa silné a  veľmi príjemné 
spoločenstvo v počte 21 prihlásených 
mladých, ktorí túžia rásť vo svojom 
duchovnom živote. Diakon Donie, 
ktorý pochádza z Indie, sa nám pri-
hovoril v nedeľu a rozprával o svojej 
vlastnej životnej skúsenosti s Pánom, 
o svojej ceste k povolaniu. Kto pozná 
Donieho, tak vie, že tento čas bol mi-

moriadne veselý. Nedeľa bola zároveň 
biblickou nedeľou, na ktorú sme sa 
touto biblickou duchovnou obnovou 
jednak dobre pripravili, a  teda ju aj 
spoločne slávnostnou sv. omšou oslá-
vili.“ (P. Milan Toman)

Bratia verbisti pod vedením P. Igora 
Kráľa SVD pozývajú už teraz na ďalšiu 
duchovnú obnovu do nášho Misijného 
domu v Bratislave, ktorá sa uskutoční 
v dňoch 25. – 27. januára 2019. Spo-
ločne budeme uvažovať nad témou: 
„Identita Božieho muža – ako spoznať 
Božiu vôľu.“ Srdečne mladých mužov 
pozývame. •
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Prečo vás volajú ružové sestry?
Je to ľudový názov, podľa farby habitu. 
Oficiálne sme Služobnice Ducha Sväté-
ho ustavičnej poklony. Habit máme ru-
žový, lebo si to želal náš zakladateľ svä-
tý Arnold Janssen, ktorý založil najprv 
verbistov. Chcel, aby habit klauzúrnych 
sestier pripomínal radosť a zasvätenie 
Duchu Svätému. Jeho farba je červená, 
ružová je isté zjemnenie červenej, tro-
chu ženskejšia.
Rozprávame sa cez mreže, lebo sme 
v kontemplatívnom kláštore. Hovoria vám 
však aj misionárky na kolenách. Aká je te-
da charizma ružových sestier? 
Zvelebujeme Najsvätejšiu Trojicu, uctie-
vame Ducha Svätého, adorujeme Pána Je-
žiša v Eucharistii. Sme kontemplatívno-
-misijná kongregácia. Náš život má slúžiť 
na šírenie viery, ale takým spôsobom, že 
sa venujeme kontemplatívnemu životu 
v prísnej klauzúre.

Modlíme sa za šírenie viery a pod-
porujeme modlitbami najmä verbistov 
a misijné sestry, ale modlíme sa aj celko-
vo za kňazov, za sviatostný život Cirkvi, 
za rodiny a podobne. A ešte jedna vec: na 
rozdiel od iných kontemplatívnych rádov 
máme v našich kláštoroch nepretržitú 
poklonu pred Najsvätejšou Sviatosťou.
Pred desiatimi rokmi prišli ružové sestry 
na Slovensko. Prečo vznikol váš kláštor 

práve v Nitre pod Zoborom? Je to kvôli 
verbistom, ktorí pôsobia na nitrianskej 
Kalvárii?
Ak je to možné, snažíme sa, aby v blíz-
kosti našich kláštorov boli verbisti. No 
nebol to hlavný dôvod. Prioritou bolo, 
aby sme boli v meste, aby mohli ľudia 
prichádzať v hojnom počte. Sme totiž 
otvorené ľuďom, aby mohli chodiť na 
adorácie.
Ako vznikla vaša komunita v Nitre? 
Naša komunita sa sformovala z klášto-
ra v Berlíne. Dnes však už máme v Nitre 
sestry, ktoré prišli do nášho kláštora 
priamo zo Slovenska. Z pôvodnej ko-
munity, ktorá prišla z Berlína, zostala 
jedna sestra.
Koľko je vás v Nitre?
Spolu šesť. Momentálne sme tu všetky 
Slovenky, pričom jednu máme v novici-
áte v Poľsku. Sme relatívne mladá komu-
nita oproti nemeckému a holandskému 
kláštoru.
Koľko trvá formácia?
Od vstupu do kláštora po večné sľuby de-
väť až desať a pol roka.

Doba si to vyžaduje. Niektorým diev-
čatám, ktoré prejavujú záujem o vstup 
medzi nás, chýbajú isté náboženské ve-
domosti. Cítiť, že viera v rodinách už nie 
je taká pevná a žitá. Postulát, čo je úvodná 
fáza formácie, sme predĺžili o rok a vidí-

me, že to bolo správne. Prechod zo sveta 
k nám je čoraz ťažší.
K tomu sa ešte dostaneme, ale poďme na 
váš príbeh. Odkiaľ pochádzate? 
Z Hlohovca.
V akej rodine ste vyrastali?
Vyrastala som v katolíckej rodine. Za prí-
klad hlbokej viery a lásky k Pánu Bohu 
a k Panne Márii vďačím predovšetkým 
svojim starým rodičom, ktorí ma od 
detstva učili modliť sa s hlbokou vierou 
a úplnou dôverou.

Veľmi živo si spomínam, ako som 
v lete každú sobotu chodievala s dedkom 
a babkou „na púť“ k soche Panny Márie 
do poľa za naše mesto. Myslím, že niekde 
tam, v útlom detstve, sa prebudilo vo mne 
rehoľné povolanie, hoci vtedy ešte nikto 
z nás o tom ani nevedel.
V tomto kláštore v Nitre ste boli od za-
čiatku? 
Nie. V čase, keď sa zakladal slovenský 
dom, som bola v Berlíne a potom ešte 
v materskom kláštore Steyl v Holandsku.
Kde ste stretli ružové sestry? 
Dozvedela som sa o nich od jedného 
pátra verbistu. Bola som sa na ne pozrieť 
v Poľsku a keďže som vedela nemecky, tak 
som vstúpila do rehole v Berlíne.
Koľko ste už v reholi? 
To je komplikovanejšie, pretože som bola 
predtým v činnej reholi.

Z môjho pohľadu
ste za mrežami vy…

 Text: Pavol Rábara

 Foto: Martin Štefanec SVD

Sestra Stella Mária Jana Dolníková pred vstupom do prísneho 
kláštora pôsobila 14 rokov v činnej reholi. Hovorí o svojom povolaní 

aj živote za mrežami, teda podľa jej slov – „pred mrežami“.

 

Misijné sestry v kláštore v Nitre. 
V pozadí je katedrála sv. Emeráma
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Čiže ste vymenili habit?
Štrnásť rokov som bola v Kongregácii Mi-
losrdných sestier sv. Vincenta – satmárok. 
Potom som prestúpila k ružovým ses-
trám, kde som 13 rokov.
Prečo ste prešli z činnej rehole do kon-
templatívnej? Mali ste už činnosti dosť? 
K  satmárkam som vstupovala ako 
19-ročná, bolo to hneď po páde komu-
nizmu. V 90. rokoch nebolo veľa infor-
mácií o reholiach, čiže som šla v podstate 
do prvej, ktorú som stretla. Až v postuláte 
som sa dozvedela, že sú rôzne druhy re-
holí. Myslela som si, že idem do kláštora, 
takže sa budem modliť.
A čo ste robili?
Najskôr som bola v kuchyni, pritom som 
robila všetky preklady, ktoré boli v tom 
čase potrebné. Bolo to obdobie obnovy 
Cirkvi, písali sme rôzne projekty a po-
dobne. Potom ma poslali študovať ger-
manistiku, takže som istý čas aj učila.

Robila som tiež šoférku sestre Ber-
nadete Pánčiovej, zakladateľke Rodiny 
Nepoškvrnenej. Chodili sme po celom 
Slovensku, na rôzne semináre, duchov-
né obnovy a navštevovali chorých, ktorí 
patrili do Rodiny Nepoškvrnenej. Sestra 
Bernadeta mala vtedy krátko po šesť-
desiatke. Bolo to krásne obdobie. Veľ-
mi veľa som sa od nej naučila a verím, 
že je svätá.
Boli ste z toho všetkého unavená a roz-
hodli ste sa pre kontemplatívnu rehoľu? 
Nie, ja som už dlhodobo inklinovala 
k životu v tichu a skrytosti, vždy ma to 
ťahalo týmto smerom. Aj predstaveným 
som počas formácie hovorila, že cítim 
túto túžbu a oni na to, že už som tu, Pán 
ma sem povolal a pozor na takéto poku-
šenia. Riešila som to celú formáciu, aj pri 
večných sľuboch som bola veľmi na váž-
kach, ale zložila som ich.
Čo sa teda stalo po tých 14 rokoch?
Pán Boh prišiel a povedal: dosť.
Je presun z rehole do rehole kompliko-
vaný?
Ako sa to vezme. Administratívne to až 
tak zložité nie je, ale keď si to má človek 
vnútorne prebojovať a hľadá Božiu vôľu, 
či po toľkých rokoch má urobiť zmenu, 
tak je to riadne zamotané.

Nestratili ste kamarátky medzi satmár-
kami? 
Stratiť som ich nestratila, ale tým, že som 
mimo ich komunity, tak nie sme tak často 
v kontakte. Viaceré ma však prídu navští-
viť, ak majú niečo v Nitre.
Pre mnohých môže byť takéto uvažovanie 
nepochopiteľné a kladú si otázku: kto by 
dnes šiel dobrovoľne za mreže?
Pred mreže. Ak ste vy pred mrežami, tak 
potom sme my všetci, čo sme vo svete, 
za mrežami.
Čo sa teda odohráva za tými mrežami ale-
bo teda pred nimi? Čo je súčasťou vášho 
života? 
Vstávame o 4.45. Deň sa naplní modlit-
bou a prácou okolo domu. Máme chóro-
vú modlitbu podobne ako mníšske rády, 
pričom my breviár spievame gregorián-
skym chorálom, takže je to ešte dlhšie. 
Okrem toho má každá sestra ešte hodi-
nu na osobnú modlitbu, či už v záhrade, 
v kaplnke alebo na izbe, a ešte pol hodiny 
predpísanej adorácie cez deň. Čiže doko-
py môžeme hovoriť o siedmich hodinách 
modlitby.
Čo zvyšok dňa? 
Nejaké štyri hodiny nám zostanú na prá-
cu a ešte máme poobede hodinu osobné-
ho voľna. Môžeme si trebárs ľahnúť, čo 
človek ocení, najmä keď vstáva na noč-
nú adoráciu.
Vstávate každú noc? 
V našom kláštore nemôžeme mať pre 
nízky počet sestier nepretržitú 24-ho-
dinovú adoráciu. Snažíme sa mať vylo-
ženú Sviatosť Oltárnu čo najviac, pomá-
hajú nám aj laici, ale v noci vstávame na 
adoráciu my. Nočná adorácia je tri razy 
do týždňa, čo znamená, že sestra vstáva 
každú druhú noc.
Ako dlho ste v noci na adorácii? 
Vychádza to na hodinu, ak treba, tak ešte 
o čosi dlhšie.
Aj sa stane, že tam niektorá z vás zadrie-
me? 
(Smiech.) Pri Pánovi Ježišovi sa nieke-
dy dobre spí! Samozrejme, snažíme sa 
byť bdelé, ale aj my sme len ľudia – veď 
dokonca aj apoštolov premohol spá-
nok a mali s tým niekedy problém aj 
veľkí svätí.

Hovorili ste, že pri adoráciách slúžia aj 
laici… 
Laici majú službu pri adorácii v našej 
kaplnke do 23.00. My sa potom striedame 
po zvyšok noci. Ľudia môžu, samozrej-
me, prísť hocikedy cez deň. Kaplnka je 
rozdelená mrežou, do časti pre verejnosť 
môžu prísť od rána od piatej do večera do 
deviatej. Pri našich kláštoroch máme tiež 
Eucharistické adoračné spoločenstvo, čo 
sú laici, ktorých priťahuje naša spiritua-
lita. Zaväzujú sa, že budú hodinu do týž-
dňa adorovať.
Žijete celý deň v tichu? 
Máme mlčanie, ktoré sa rozdeľuje na vše-
obecné a prísne. Všeobecné je prakticky 
celý deň, čo znamená, že sa rozprávame, 
keď treba kvôli práci alebo keď treba nie-
koho potešiť, prihovoriť sa, ale nie nejaké 
dlhé rozhovory. Prísne mlčanie nastáva 
po kompletóriu večer, keď sa hovorí len 
z vážnych dôvodov.
Kedy sa potom môžete vyrozprávať?
Počas rekreácie, ktorú máme každý ve-
čer a počas spomínanej hodiny osobného 
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voľna po obede. No a potom sú špeciálne 
dni, ktoré máme najmä vo sviatky alebo 
nedeľu poobede. Vopred sa určí 12 dní 
do roka, voláme to voľný deň, keď sa viac 
venujeme oddychu a zdieľaniu a môžeme 
rozprávať, koľko chceme.
Kontemplatívne ženské rády majú zväčša 
tzv. vonkajšie sestry, ktoré zabezpečujú 
kontakt so svetom. Vy takúto funkciu či 
úlohu nemáte. Znamená to, že so svetom 
komunikujú všetky sestry?
Záleží, o akú oblasť ide. Máme sestru, 
ktorá má na starosti korešpondenciu. 
Ďalšia rieši ekonomické záležitosti, 
inej je zverená formácia. Striedame sa 
na vrátnici.

Kedy môžete opustiť kláštor? 
Pokiaľ je to nevyhnutné, napríklad keď 
musí ísť niekto k lekárovi. Máme síce 
v Nemecku kláštor, kam chodí lekár, ale 
sú prípady, keď jednoducho sestra musí 
ísť von, taký röntgen si v kláštore ne-
spraví. Alebo vybaviť si občiansky pre-
ukaz, kto sa tam za mňa pôjde odfotiť?
Prejsť sa na Zobor asi nie je možné…
To nie.
Ako je kláštor financovaný? 
Z veľkej časti z milodarov, ktoré do-
stávame od ľudí. Vo väčších klášto-
roch sestry vykonávajú aj prácu, kto-
rú je možné robiť v klauzúre, a takto 
si zarábajú, napríklad pečením hostií, 
výrobou ružencov a podobne. Z toho 
financujú svoj kláštor a nadbytok po-
sielajú na generalát, a ten potom z tých-
to zdrojov pomáha menším kláštorom, 
ktoré ešte nie sú schopné financovať 
všetko samy.
Celý deň sa venujete modlitbe a takmer 
vôbec nechodíte von. Ľudia sa môžu pý-
tať, čo z toho Cirkev má? 

(Úsmev.) Cirkev má z toho veľa. Člo-
vek, ktorý je zameraný čisto na mate-
riálne veci, to ťažko pochopí. Možno až 
keď mu niekto ochorie, vtedy vie rýchlo 
prísť a prosiť o modlitbu.
Na vašej internetovej stránke je mož-
nosť odoslať vám modlitbový úmysel. 
Čo s tým potom robíte?
Určená sestra si tieto odkazy ľudí číta 
a keď je niečo vážne, oznámi nám to. 
Potom sestra, ktorá má adoráciu, ju 
obetuje za všetky prosby, ktoré prichá-
dzajú. Okrem tejto možnosti máme aj 
priamo v kaplnke písanku, kde ľudia 
môžu zapísať svoj úmysel. 

Sestry, zväčša v noci na adorácii, si 
ten zošit čítajú.
Takže každá sestra nemusí vedieť o všet-
kých úmysloch, ktoré prichádzajú?
My fungujeme v Božích dimenziách. Ja 
obetujem svoj život za úmysly ľudí a že 
neviem o všetkých úmysloch, to neva-
dí. Božia prozreteľnosť siaha ďalej než 
ľudské tabuľky a evidencia.
Ako často môžete vidieť príbuzných?
Návštevy príbuzných môžeme prijímať 
trikrát do roka. Pričom keď som bola 
v Nemecku a Holandsku, tak pre vzdia-
lenosť prišli za mnou len raz v roku, ale 
zase na celý týždeň.

Telefonáty sú na zváženie sestry. Po-
inta je, aby nás to v kontemplatívnom 
spôsobe života neobmedzovalo, čiže 
zväčša volajú príbuzní nám, nie my 
im. Platí tiež, že keď je sestra v reholi 
krátko, tak má častejšie kontakty s ro-
dinou. Nefunguje to teda tak, že naraz 
sa kontakty prerušia a hotovo.
Kým sme začali nahrávať tento rozho-
vor, spomenuli ste mi, ako raz bulvár 
o vás napísal, aké je to neľudské, že ne-
môžete ísť príbuzných navštíviť ani vo 
vážnych veciach, či už v chorobe, alebo 
trebárs na svadbe. 
Svetská optika nevie pochopiť, že my 
sme zasvätili svoj život Bohu a tou obe-
tou pomáhame tiež našim najbližším. 
Povedzme, že moja neter sa vydáva a ja 
teda nemôžem prísť na jej svadbu. Ale 
svojím životom v kláštore jej budem 
užitočnejšia, ako keby som prišla na pár 
hodín na nejakú hostinu.  •

• Kláštor ružových sestier v Nitre
• Sestry žijú v klauzúre a nikdy nevychádzajú 

spoza mreží
• Kaplnka v kláštore slúži aj pre veriacich 

z okolia. Chodievajú na sv. omše
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Rusko: P. Michal Marhefka SVD (1)

Pozdravľajem s Raždestvom i Novym 
Godom. Pusť Gospoď naš darujet vam 
Sebja v Svojom Syne, daby vy čuvstvo-
vali utechu i sami stali apostolami Bla-
goj vesti.

Filipíny: P. Stanislav Orečný SVD (2)

Drahí misijní priatelia. Nový Rok je 
vždy novým darom i šancou od nášho 
Pána celkom sa obnoviť. Želám nám 
všetkým, aby sme sa v  novom roku 
2019 stali lepšími ľuďmi a  vernými 
a horlivým v našej každodennej misii. 

Taiwan: P. Patrik Pálenik SVD (3)

Srdečne pozdravujem čitateľov Hlasov
Nech vám Pán, štedrý darca, daruje 
všetko Božie požehnanie do nového 
roku 2019. Aby sa vo vás a na vás spl-
nili slová starej piesne: „Zjednotení 
v Duchu, zjednotení s Ním ... aby svet 
celý uzrel svedkov Kristových v nás, 
aby svet celý uzrel lásku v nás.“

Taliansko: P. Gorazd Kohút SVD (4)

Čitateľom Hlasov chcem priať v no-
vom roku túžbu po mladom srdci 
v udalostiach toku. Srdce, čo nepozná 

únavu z dávania sa a v boji nevzdáva 
sa. Mária, Matka nových nádejí, ticha 
a pokory nech vaše srdce Láske otvorí. 

Taliansko: P. Juraj Cibula SVD (5)

Začíname nový rok, ktorý je krás-
nym pozvaním zakúsiť a priniesť nie-
čo nové a  krásne do našich rodín, 
spoločenstiev   a vzťahov. Preto vám 
z celého srdca prajem, nech vás Boh 
požehnáva a sprevádza a dodáva od-
vahy ísť proti prúdu dnešnej doby, 
nech vládne vo vašom vnútri pokoj 
Boží  a nech neustále ste pre všetkých 
naokolo darom, z ktorého vychádza 
radosť, láska, pokoj a dobrota, Buon 
Nuovo Anno a tutti.

Rakúsko: P. Peter Dušička SVD (6)

Každý nový rok je novým úsekom na 
našej životnej ceste. Nech nás aj na za-
čiatku nového roku sprevádza vedo-
mie, že Boh chce byť naším spoloční-
kom na našej životnej ceste a že s nami 
počíta. Nech vás všetkých sprevádza 
jeho láska a požehnanie. 

Keňa: P. Martin Cingel SVD (7)

Narodenie Božieho Syna nech vás po-
silní vo viere, povzbudí v živote a na-
plní úprimnou radosťou, pokojom 
a nádejou a Božie požehnanie v no-
vom roku nech vás sprevádza na kaž-
dom kroku. 

Milostiplné vianočné sviatky a po-
žehnaný nový rok 2019! 

Bolívia: P. Ondrej Pešta SVD (8)

Nech nám nový rok 2019 prinesie 
množstvo využitých príležitostí na 
osobnejšie stretnutie sa s Ježišom, na 
Jeho spoznanie v tých najnúdznejších, 
ako aj na radostné ohlasovanie Jeho 
evanjelia v našom okolí.

Rusko: P. Robert Balek SVD (9)

Nech vás Pán rozohreje v mraze vašej 
nelásky, nemilosrdenstva a nepokoja 
svojím pokojom noci, do ktorej sa na-
rodil, svojím milosrdenstvom, s kto-
rým zostúpil z nebies k nám, aby nám 
ukázal na svojich ranách nekonečnosť 

Každý Nový rok je vskutku novým začiatkom, a práve v tom 
prvom dni nového začiatku sa skrýva zvláštne čaro. Je to 
čaro nedotknutosti a novoty, je to príťažlivosť nepoznaného. 
Z príležitosti Nového roka posielajú niektorí naši misionári 
svoje pozdravy a vinše.

Novoročné vinše 
našich misionárov

 Text: P. Martin Štefanec SVD   Foto: Archív SVD

1.
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svojej lásky v obeti k nášmu úplnému 
uzdraveniu a oslobodeniu z pazúrov 
zla do večného šťastia v Jeho večnej 
prítomnosti.

Nemecko: P. Václav Mucha SVD (10)

Čo chýba ľudom v  Ghane je voda. 
Čistá  voda znamená všetko. Želám 
svojim krajanom, aby mali nielen tú 
možnosť, mať v celom svojom živote 
dostatok zdravej vody, ale predovšet-
kým aby mohli vždy čerpať z prame-
ňov živej viery, pretože to je dôležité.

Mexiko: P. Ludvík Málek SVD (11)

„Bože, buď milostiv a žehnej nám!“ 
Tato prosba spočívá v šírení Božího 
požehnání mezi lidmi a národy a může 
být také naším cílem v  novém roce 
2019, který právě začínáme. Snažme 
se udělat ze všeho našeho úsilí jed-
nu nepřetržitou službu lásky a poko-
je a důvěřovat Bohu po vzoru Matky 
Boží Panny Marie.  •

Relikviu bl. Anny Kolesárovej 
inštalovali v diecéznej 
svätyni v Gaboltove

Na slávnosť Nepoškvrneného po-
čatia Panny Márie, ktorú sme slá-
vili 8. decembra 2018, bola sláv-
nostne inštalovaná relikvia bl. 
Anny Kolesárovej vo farskom kos-
tole a diecéznej svätyni – v kostole 
sv. Vojtecha v Gaboltove.
Svätú omšu celebroval Marek On-
drej, postulátor procesu blahoreče-
nia. Vo svojej homílii priblížil život 
bl. Anny podľa vzoru Panny Márie, 
ako poslovia „radostnej zvesti“, po-
vzbudil k  obnoveniu „sebaúcty“ 
a úcty k iným. 
Vdačnosť a radosť za dar relikvie 
vyjadrila celá farnosť aj formou 
prinesenia obetných darov bir-
movancami, ktorí boli v ľudových 
krojoch. Slávnosti predchádzala 
duchovná príprava vo forme de-
viatnika a litánii k bl. Anne pri svä-
tých omšiach. •

5.

6.

7.
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9.3.

10.4.
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Pokrstení a poslaní 
– začíname

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

Svätý Otec František 
upriamuje našu po-
zornosť na apoštolský 
list svojho predchod-

cu pápeža Benedikta XV. Ma-
ximum illud. Tento dokument 
bol publikovaný 30. novembra 
1919 a prináša veľkú a odvážne 
formulovanú intuíciu Svätého 
Otca Benedikta XV. – pripomí-
na pápež František – totiž, pá-
pež Benedikt XV. vyjadril ne-
vyhnutnosť, aby sa misia Cirkvi 
vo svete rekvalifikovala pros-
tredníctvom Ježišovho misijné-
ho rozkazu: „Choďte do celého 
sveta a hlásajte evanjelium všet-
kému stvoreniu.“ (Mk 16,15) 
Práve dnešné časy potrebujú 
prehĺbenie misijného povedo-
mia u každého kresťana, nakoľ-
ko najväčšia láska je ohlasovať 
Ježiša – našu radosť a našu spá-
su – všetkým ľuďom dobrej vôle. 

Svätý Otec František ďalej 
podčiarkuje dôležitý moment 

– rekvalifikovať sa – to zname-
ná misionársku konverziu, čiže 
s pohľadom na Pána Ježiša Kris-
ta urobíme krok podľa Neho. 
Mnohokrát sme už prinášali 

obety a mnohokrát sme sa mod-
lili, a  predsa ľahko zabudne-
me na radosť a vnútornú isto-
tu, s akou náš jediný Vykupiteľ 
plnil svoju misiu. Ježiš bol po-
slaný, aby nám povedal o Otco-
vi a aby nám zoslal Ducha Svä-
tého. Inak povedané, aby sme 
skutočne pochopili a  v  živote 
prijali, že od stvorenia sveta sa 
BOH neustále stará a posväcu-
je ľudí a svet. Preto bolo a bude 
vždy životne dôležité pokračo-
vať a rozširovať Ježišovu misiu 
na svete až do Jeho slávneho 
druhého príchodu. 

Prvým a  základným kro-
kom je modlitba za misionárov 
a misionárky, a teda za mnohé 
a  rôzne evanjelizačné potreby 
a podujatia Cirkvi. Nanovo si 
pripomeňme – my sme Cirkev 

– patríme do Cirkvi, prinášame 
do Cirkvi radosti a bolesti náš-
ho každodenného života. Mod-
litba je vtedy prvým krokom, 
ktorý každý kresťan môže a má 
urobiť. A  jedným dychom do-
dajme, že modlitba je zároveň aj 
tým najúčinnejším „misionár-
skym dielom“, i keď sa nedá od-

merať a odvážiť. Hlavný a roz-
hodujúci činiteľ je Duch Svätý 
a my sme pozvaní s ním spolu-
pracovať. 

Pokrstení a poslaní: 
Ježišova Cirkev vo svojej 
misii vo svete 
Svätý Otec František predsta-
vuje krst a misionársky rozmer 
krstu, lebo pri každom krste je 
vyslanie na svoju osobnú mi-
sijnú cestu. Kresťan na zákla-
de krstu dostáva pozvanie na 

My sme 
Cirkev – 
patríme do 
Cirkvi, pri-
nášame do 
Cirkvi rados-
ti a bolesti 
nášho kaž-
dodenného 
života.

Začíname prípravu na MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC, 
ktorý vyhlásil Svätý Otec František dňa 1. júna 2018 
na celosvetovom stretnutí riaditeľov Pápežských misijných 
diel vo Vatikáne. Október 2019 bude výnimočnou 
príležitosťou obnoviť misionárske úsilie v celej Cirkvi.
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pred jeho tvárou svätí a nepo-
škvrnení v láske; on nás podľa 
dobrotivého rozhodnutia svojej 
vôle predurčil, aby sme sa skrze 
Ježiša Krista stali jeho adopto-
vanými synmi.“ (Ef 1,1-3) A tu 
je prekvapujúca a úžasom napĺ-
ňajúca skutočnosť, že prostred-
níctvom krstu – ktorý sme pri-
jali vo viere v Ježiša – začíname 
chápať a uskutočňovať osobnú 
misiu, snažíme sa o svedectvo 
svätosti v  konkrétnosti života, 
a  tak nachádzame pravý život 
a pravú krásu stvorenstva oko-
lo nás. 

Pápež František dôrazne vy-
svetľuje, že hoci misionárske 
aktivity sú rozhodujúce a v kon-
krétnom živote pomáhajú mno-
hým bratom a sestrám v núdzi, 
predsa je všetko naše snaženie 
v Božích rukách. A správne po-
chopenie tejto skutočnosti pri-
náša oslobodzujúce zistenie – 
my kresťania aj tak neurobíme 
všetko, Duch Svätý urobí všetko 
a my sme iba JEHO pokorní slu-
hovia a vykonávatelia Božej vôle. 

Na zakončenie svojho prího-
voru rozpovedal príbeh Pan-
ny Márie pri návšteve Alžbety. 
Panna Mária prichádza k Alžbe-
te nie ako misionárka, teda ne-
vidíme oficiálne poverenie, ale 
prichádza ako služobnica toho 
Pána, ktorého nesie vo svojom 
lone: sama od seba nehovorí nič, 
iba nesie Božieho Syna a osla-
vuje Boha. 

Panna Mária nás učí tejto 
vernej rýchlosti, presnejšie spi-
ritualite rýchlosti. Je to rýchlosť 
vernosti a adorácie. To nie Pan-
na Mária bola hlavná postava 
v príbehu, ona bola služobnica 
jedinej hlavnej postavy svojej 
osobnej misie, čiže Ježiša. A tak 
vidíme ikonu Panny Márie, kto-
rá nesie Ježiša vo svojom lone; 
táto ikona nech nám pomáha 
v našej osobnej misii.  •

misiu podľa Ježiša. V takomto 
momente je misia chápaná vo 
svetle spásy: náš život sa stáva 
v  Ježišovi našou misiou. Pri-
rodzene, že vidíme misie a mi-
siu mnohokrát iba ako cestu 
do ďalekých krajín, medzi ľudí, 
ktorí ešte nepoznajú Pána Ježi-
ša, vlastne ideme až na koniec 
sveta... Ale to nestačí na osobnú 
a plodnú misiu v dnešnom svete.

Pápež František však upria-
muje pozornosť iným smerom: 
krstom sme prijali našu osob-

nú misiu, čiže hovoríme a  vy-
svetľujeme misionársky rozmer 
v  krste: ja osobne sa posväcu-
jem a vtedy pomáham v misii 
posvätenia všetkého stvorenia. 
Na lepšie porozumenie si pri-
pomeňme Chválospev na mi-
losť vykúpenia: „Nech je zve-
lebený Boh a Otec nášho Pána 
Ježiša Krista, ktorý nás v Kristo-
vi požehnal všetkým nebeským 
duchovným požehnaním. Veď 
v ňom si nás ešte pred stvore-
ním sveta vyvolil, aby sme boli 

„Choďte do 
celého sveta 
a hlásajte 
evanjelium 
všetkému 
stvoreniu.“ 
(Mk 16,15) 
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S tojíme na začiatku nového 
roku. S  nádejou si dávame 
rôzne predsavzatia, ktoré 
však tušíme, že nebude ľah-

ké splniť. 
Sme pozvaní k svätosti. „Buďte svätí, 

lebo ja som svätý.“ (1 Pt 1,16)
Čo tak urobiť každý deň jeden malý 

krok na ceste ku svätosti? V jednej mlá-
dežníckej piesni spievame: „Svätosť je 
to, po čom túžim, svätosť je, čo potrebu-
jem.“ (Rieka života)

Nebojme sa svätosti. Svätosť nám 
dáva nádej, radosť do života. Byť svä-
tým neznamená byť bez chyby. Byť svä-
tým znamená byť pravdivým, slobod-

ným, milujúcim, šťastným. Svätec vie, 
že je Bohom vždy milovaný napriek 
svojej krehkosti. Pozná svoje dary, ta-
lenty i nedokonalosti. Náš zakladateľ 
sv. Arnold Janssen povedal: „Svätci nie 
sú žiadni nadľudia. Sú to ľudia so svo-
jimi hranicami, slabosťami a tiež chy-
bami.“ Svätí poznajú svoju hodnotu 
a neodradí ich neúspech, odmietnutie 
či sklamanie.

Sv. Otec František vo svojej apoš-
tolskej exhortácii Gaudete et exsul-
tate píše: „Páči sa mi vidieť svätosť 
v  ľude trpezlivého Boha: v rodičoch, 
ktorí s veľkou láskou vychovávajú svoje 
deti; v mužoch a ženách, ktorí pracujú, 

aby domov priniesli chlieb; v chorých, 
v staručkých rehoľníčkach, ktoré sa stá-
le usmievajú.“

Sv. Ján z Kríža povedal: „Či už ješ, pi-
ješ, hovoríš s druhými alebo robíš akú-
koľvek vec, vždy túž po Bohu a na neho 
upriamuj svoje srdce.“ 

Každý z nás môže teda robiť malé 
kroky na ceste k svätosti vo svojej kaž-
dodennosti. Nechajme sa viesť Du-
chom Svätým, pozývajme Ho každý 
deň do situácií, v ktorých sa nachádza-
me. Či už študujeme, sme zamestnaní, 
na dôchodku alebo pripútaní na lôž-
ko. Duch Svätý je Ten, ktorý nás vedie.

Blahoslavená Jozefa Hendrina Sten-
manns povedala: „Žijeme z hodiny na 
hodinu a budúcnosť prenechajme Pánu 
Bohu.“ Učme sa žiť prítomný okamih 
a vyprosujme si silu pre nastávajúci 
deň: „Len DNES mi daj silu vytrvať, 
môj dobrý Bože, len dnes.“

Nech je nám aj nastávajúca modlitba 
povzbudením k robeniu malých kro-
kov:

Antoine de Saint-Exupéry:  
Umenie malých krokov
„Neprosím o  zázrak, Pane, ale o  silu 
pre všedný život. Nauč ma umeniu ma-

Každý deň jeden krok 
k svätosti

 Text a foto: Misijné sestry SSpS

„Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!
Nech ti ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“

(Nm 6, 24-26)

MISIJNÉ SESTRY SSPS
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lých krokov. Sprav ma vynaliezavým 
a vynachádzavým, sprav ma sebaistým 
v správny čas. Obdar ma jemnocitom, 
aby som len tak neprekĺzol životom 
a svoje dni si rozumne rozdelil; aby som 
neprespal záblesky svetla a vrcholy a aby 
som si aspoň tu a tam našiel čas na ume-
lecký zážitok. 

Dovoľ mi utvrdiť sa v  tom, že sní-
vať o minulosti či budúcnosti mi nepo-
môže. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť 
to, čo je najbližšie, pomôž mi pokladať 
práve prežívanú hodinu za najdôležitej-
šiu. Ochráň ma pred naivnou vierou, že 
v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi 
triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, 
neúspechy a sklamania sú prirodzenou 
súčasťou života, že vďaka nim rastieme 
a dozrievame. Pripomínaj mi, že srdce 
sa často stavia proti rozumu. Pošli mi 
v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu 
povedať mi pravdu s láskou.

Chlieb každodenný daj mi pre telo 
a dušu, prejav tvojej lásky, priateľské 
echo a aspoň tu a tam náznak, že bu-
dem užitočný.

Viem, že veľa problémov sa rieši ne-
konaním; daj, aby som dokázal čakať. 
Nech vždy nechám teba i ostatných do-
hovoriť. To najdôležitejšie si človek ne-
hovorí sám, to najdôležitejšie mu býva 
povedané.

Ty vieš, ako veľmi potrebujem pria-
teľstvo. Daj, aby som dorástol v  tejto 
najkrajšej, najťažšej, najriskantnejšej 
a najnežnejšej záležitosti života. Vnuk-
ni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde 
môžem zanechať balíček dobra slovami 
či bez slov. Chráň ma pred strachom, že 
by som mohol premárniť svoj život. Ne-
daj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebu-
jem. Nauč ma umeniu malých krokov!“

* * *
Prajeme a vyprosujeme vám, aby sme 
dokázali každý deň urobiť jeden malý 
krok na ceste k svätosti.
V modlitbe s vami spojené vďačné

Misijné sestry 
Služobnice Ducha Svätého

(Ne)obyčajný život farára je názov 
publikácie, ktorú jej autori prezen-
tovali banskobystrickým čitateľom. 
Ide už o druhý diel z edície Neznáme 
príbehy. Najnovšie na knižnom ti-
tule pracovalo až deväť slovenských 
historikov. Pestrý autorský kolektív 
vytvoril dielo, ktoré nazerá na život 
kňazov v minulosti z viacerých per-
spektív. S dvomi autormi publikácie 
sa rozprávalo aj Rádio LUMEN. 
Zaujímavosti zo života neobyčajných 
farárov sa dozviete napríklad aj o his-
torikovi Jonášovi Záborskom, o vy-
nálezcovi a  umelcovi v  reverende 
Jozefovi Murgašovi, ale dočítate sa 
napríklad aj o neposlušnom panslá-
vovi Petrovi Tomkuliakovi. Nechý-
ba dokonca ani pohľad na neobyčaj-
ný život prvej evanjelickej farárky na 
Slovensku Dariny Bancíkovej, ale to 
ani zďaleka nie je všetko. „Snažili sa 
poukázať alebo knihu zostaviť tak, aby 
bola aj pre čitateľa zaujímavá," hovorí 
Rastislav Molda zo Stredoslovenské-
ho múzea v Banskej Bystrici. 

Autori premyslene vybrali deväť ži-
votných príbehov duchovných z de-
vätnásteho a dvadsiateho storočia, 
reflektujúc konfesionálnu pestrosť 
Slovenska. Vysvetľuje diecézny ar-
chivár Banskobystrickej diecézy Ján 
Golian. „Približuje tú každodennosť, 
takú človečinu farára, kňaza žijú-
ceho v devätnástom a dvadsiatom 
storočí, preto môže byť zaujímavá 
pre všetkých zainteresovaných ľudí 
o dejiny, o literatúru.“
V knihe sa dočítate aj o živote kato-
líckych, evanjelických, pravosláv-
nych, či gréckokatolíckych kňazoch. 
Po knižnej publikácii (ne)obyčajný 
život farára sa oplatí siahnuť aj preto, 
že sa jej darí búrať stereotypy pohľa-
dov na osobnosť kňaza v minulosti 
aj dnes. Dodajme, že na knihe spo-
lupracovalo celkom deväť autorov, 
mnohí pôsobia v Slovenskej akadé-
mii vied, na univerzitách, v Ústave 
pamäti národa, v múzeách či archí-
voch, v knižniciach, no a medzi au-
tormi sú aj učitelia. •

Deväť slovenských 
historikov napísalo knihu 
(ne)obyčajný život farára
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Do tejto obce chodia misionári 
verbisti s mladými z UPeCe 
Bratislava v  letných mesia-
coch na misie. Život Slovákov 

je tu však v každom čase roka bohatý. 
Cez Vianoce zvlášť. Všade je vidieť ra-
dosť z oslavy narodenia Pána. Vyjadre-
ním úprimnej radosti je aj koledovanie 
a  starostlivá príprava na oslavy tohto 
sviatku. 

Slováci v Derne
Obec Derna má 3020 obyvateľov, z toho 
945 Slovákov a 1044 domácností. Je sú-
časťou farnosti Bodonoš, kde sa Slováci 
usadili pred viac ako 200 rokmi a žijú 
tam dodnes ako silná komunita. Der-

na ako územná správna jednotka zahŕ-
ňa obce: centrum dediny Derna z roku 
1907 a dediny Dernisoara, Sacalasau 
Vechi, Sacalasau Nou (Bajaš) a Tria. 
Rozloha Derny je 4 921 ha. Prevláda-
júcou formou reliéfu sú svahy a kopce,  
ktoré sú súčasťou Západných vrchov.

Obec Derna je prvýkrát dokumen-
tovaná v roku 1906. Slováci v tejto obci 
sa živili prácou v lesoch a pri spracovaní 
dreva, neskôr v uhoľných baniach, kto-
ré boli v susednom Bodonoši. V Derne 
postavila spoločnosť  „Magyar Aszfalt“ 
továreň minerálnych olejov, ktorá už 
v súčasnosti nefunguje.

Obec Derna je vzdialená 50 km seve-
rovýchodne od mesta Oradea a 32 km 

južne od Marghity na ceste Derna-Po-
peşti-Chiribiş-Marghita.

Vianoce v Derne
V dedine si Slováci uchovávajú pekné 
slovenské zvyky. Celé desaťročia si tie-
to zvyky posúvajú z generácie na ge-
neráciu, aby mali Vianoce veselé a aby 
s betlehemom navštívili všetky sloven-
ské rodiny. 

Chlapci Janko, Jožik, Ferko, Mirko 
a Marian (na fotografiách) chodievajú 
ako betlehemci už 7 rokov. Janko mal 
13, keď začal s koledovaním. Jeho sú-
rodenci ešte menej. „Keď sme sa všetci 
v Betleheme zišli, čo ktorí mali, dary 
priniesli. Prijmi, Ježiško malý, čo sme 
ti dali,“ zaznievajú slová koledy. Vystú-
penie trvá približne 8 minút. Koleda je 
rozdelená na 4 časti. Každý z kolední-
kov je naučený svoju rolu: anjel, Kubo, 
Feder, Ivan a bača.  Po vystúpení v kos-
tole odchádzajú s koledou aj do rodín. 
Počas Vianoc navštívia títo koledníci 90 
slovenských rodín vo farnosti a prinesú

Koledovanie, vinšovanie, chodenie s hviezdou či s betlehemom 
je hlbokou súčasťou slovenskej kultúry. Prianie šťastia a materiálnej 
hojnosti je spojené so zvestovaním radosti z narodenia Božieho Syna. 
Toto si uvedomujú aj Slováci v Rumunsku. Koledovanie počas Vianoc 
si do Rumunska priniesli pred 200 rokmi. V obci Derna 
si ho dodnes podávajú z generácie na generáciu.

Vianoce 
v Rumunsku

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD
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im kúsok vianočného žičenia odo-
vzdávaného z generácie na generáciu. 
Ako hovoria chlapci, kostýmy majú 

od predošlých generácií koledníkov. 
Palice, kostolík, ktorý nosia do rodín, 
si zhotovili sami, pri čom im pomáha-
li rodičia. Na zhotovení kostolíka pra-
covali tri mesiace. „Najviac nás teší to, 
keď vidíme, ako sa rodiny radujú, keď 
im cez koledu zvestujeme narodenie 
Pána,“ hovorí najstarší z koledníkov 
Janko. „Ako skupine sa nám najviac 
páči, keď ideme koledovať do kostola 
na sv. omšu.“  Práve dnes, kedy je na-

vštevovanie susedov čím viac zriedka-
vejšie a formálnejšie, majú obchôdzky 
veľký význam. Utužujú spoločenstvo, 
prinášajú radosť a požehnanie do do-
mácností.

Koledovaniu učia aj ďalších svojich 
kamarátov. Nezabúdajú, že i oni chcú 
ďalej odovzdať túto tradíciu, aby aj ďalší 
cez koledovanie rozdávali radosť a po-
solstvo Vianoc: Ježiš Kristus prišiel na 
tento svet, radujme sa!  •

• Betlehemci sa pripravujú na koledovanie 
niekoľko mesiacov 

• V obci Derna žije aj v súčasnosti  
veľa Slovákov

• Betlehemci prechádzajú chotárom nad 
susednou obcou Bajaš (rum. Sacalaşău Nou)

• Koník je stále populárnym a významným 
pomocníkom pri doprave
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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.
 

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

Sprievodca: PaedDr. Michal Pitoniak, 
Martin Štefanec SVD, šéfredaktor Hlasov
Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme 
je určite neopakovateľný a hlboký záži-
tok a stáva sa nábožensko-duchovným 
bohatstvom na celý život. Prežijete ne-
opakovateľný zážitok programom Kvet-
nej nedeľe v Jeruzaleme.
V cene je zarátané: 
–  letenka, letiskové a palivové príplatky,
–  7 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3-lôž-

kových izbách so soc. zariadením, 
–  doprava vo Svätej zemi klimatizova-

ným autobusom, 
–  odborný sprievodca – kňaz,
–  autobusová doprava na letisko a späť.
V cene nie je zarátané: 
–  obslužné a vstupy podľa programu, 

taxík na horu Tábor, čo predstavu-
je sumu 100,- USD /platí sa priamo 
sprievodcovi vo Sv. zemi/,

–  komplexné cestovné poistenie 16,- 
Eur /platné pre rok 2018/.

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

Putujte s Hlasmi 
do Svätej zeme 
Kvetná nedeľa v Jeruzaleme
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

počet ks stručný názov cena
-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/7769420; fax: 037/7769437; mail: verbum@svd.sk

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

Biblia: Starý a Nový zákon
(vrecková)
Farba: tyrkys a oranž
Vreckové vydanie komplet-
ného Svätého písma vychá-
dza v  obľúbenom formá-
te 105 x 145 mm. Preklad 
Starého zákona pochádza 
z roku 1955, preklad Nového 
zákona z roku 1986.
1880 strán, cena: 19,00 EUR

Sedmokráska 
z Orlických hôr
Životná pieseň lásky a obety 
stigmatizovanej Anny 
Bohuslavy Tomanovej
Spolu s apoštolom Pavlom 
mohla smelo povedať: „Oplý-
vam radosťou vo všetkom 
svojom utrpení“ (2 Kor 7, 4).
416 strán, cena: 5,00 EUR

Svätý Šarbel 
– svedectvá a zázraky
Jean Skandar
Marie – Sylvie Buissonová
Prijmime odkaz tohto výni-
močného svätca, ktorý nám 
vyslal svojím jednoduchým 
životom!
246 strán, cena: 9,50 EUR

Milosrdenstvu v ústrety
Ján Knapík
Sviatosť zmierenia – stretnu-
tie človeka, kňaza a Boha. 
Humorné príbehy zo služby 
vysluhovania sviatosti zmie-
renia odkrývajú vnímavú 
dušu kňaza, ktorý sa s nami 
delí o svoje skúsenosti.
180 strán, cena: 6,90 EUR

Ježišu, ty sa postaraj
Dolindo Ruotolo 
– Život a zázraky
Fascinujúca biografia kňa-
za Dolinda Ruotola (1882 – 
1970), ktorému Ježiš zveril 
modlitbu, ktorú poznáme 
ako Novéna odovzdanos-
ti, je doplnená množstvom 
svedectiev a textov z novín.
293 strán, cena: 9,90 EUR

Novéna odovzdanosti
Don Dolindo Ruotolo
Deväťdňová pobožnosť 
Novéna odovzdanosti má 
za cieľ naučiť nás dôvero-
vať Bohu, nech sú vonkajšie 
okolnosti akokoľvek ťažké, 
neriešiteľné a zúfalé. Vová-
dza do modlitby odovzda-
nosti, pokoja a dôvery.
10 strán, cena: 0,35 EUR

Aj ty môžeš počuť Boha
Joyce Meyer
V knihe vedie autorka čita-
teľov k dôvernejšiemu vzťa-
hu s Bohom a ukazuje nám, 
ako kultivovať naše vlastnos-
ti a správanie, aby sme doká-
zali rozpoznať Boží hlas.
252 strán, cena: 10,90 EUR

Ako v nebi tak i na zemi
Betsy Duffeyová
Laurie Myersová
V uhoľnej bani sa stane veľ-
ké nešťastie. V bani zahynu-
li desiatky baníkov, no piati 
kolegovia ostávajú stále na-
žive v malom priestore. Celá 
záchrana je ostro sledovaná.
235 strán, cena: 8,50 EUR



List od misionára 
z Kuby

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

Spolu s jedným poľským kňazom máme na starosti prípravu mladých 
z našej diecézy, ktorí sa zúčastnia na SDM v Paname. Máme celkovo 
dvanásť prípravných stretnutí a vzhľadom na to, že cestovanie tu vôbec 
nie je jednoduché a mladý sú na školách zväčša internátnou formou 
je na tom najťažšie zladiť sa. Príprava má zabezpečiť aby to aj mladý 
brali ako duchovný program, z ktorého by bolo dobré vrátiť sa.

V júni sa rozbehol aj kolotoč for-
mačných stretnutí rôznych far-
ských a diecéznych skupín a tak 
som sa dostal na nejaké aj ja, 

nakoľko aspoň na takýchto stretnutiach 
chcú mať aj sv. omšu. No najprv sa treba 
na miesto kde sa diecézna formácia koná, 
nejako dostať… Napr. nákladiakom s ko-
vovými lavičkami sme tam prišli za nece-
lé tri hodiny. Vďaka výtlkom som si vy-
chutnával cestu v stoji a predstavoval si, 
že surfujem… Teda nie, že by som surfo-
vanie mimo internetu ovládal, ale aspoň 
som to mohol predstierať… Tu aj tak ne-
majú pre tento šport potrebné náčinie.

Po príchode a dvojhodinovom non-
-stop rečnení o pastorácii mladých mla-
dými mladým, či niečo v tom ducho, 
ktorú počúvali, až na tri výnimky, ľudia 
po päťdesiatke, sme mali sv. omšu pri 
mori, keďže žiadny kostol ani nič podob-
né v tej dedine nie je a záhrada, v ktorej 
sa stretnutie konalo bola prakticky na 
pobreží.

A uprostred júna sme tu na Kube slá-
vili aj jedno SVD jubileum. Ubehlo 30 
rokov od našej prítomnosti na ostrove. 
Oslávili sme to v El Cobre spolu so zá-
stupcami našich laických podporovate-
ľov, spolupracovníkov a farníkov z na-
šich kubánskych farností ako i laickými 
misionármi z Mexika. Bol to taký týždeň 
vzdávania vďaky, hoci my (verbisti) sme 

tu neraz skeptický, keďže za tridsať rokov 
sme nemali ani jediné povolanie z Kuby, 
ale pohľad a podelenie sa laikov o skúse-
nosť s verbistami, bolo miestami veľmi 
dojímavé a neraz poukázalo na iné dôle-
žité oblasti ohlasovania evanjelia ako je 
počet kandidátov do rehole.

Naviac človek časom pochopí, že vše-
obecne malý počet povolaní na Kube sú-
visí s odcudzením sa rodinným hodno-
tám, či kresťanskej morálke. Rodina sa tu 
stala veľmi ťažko definovateľnou veliči-
nou. Zo svojej rodiny poznám jasné dele-
nie, kto je rodič, kto starý rodič, kto je ujo, 
kto strýko, kto bratranec a kto bratranec, 
či sesternica z druhého kolena… Ale tu… 
tak napríklad, naša kuchárka žije s man-
želom a svojím jediným synom.

Ten má dvojročného syna, ktorý žije 
s mamou a starými rodičmi 900 km od-
tiaľto a pár mesačné dieťa z druhou diev-
činou, sedemnásťročnou, ktorá žije so 
svojimi rodičmi. Manžel našej kuchárky 
je z piatich detí ktoré majú dve rozdielne 
mamy a 4 rozdielnych otcov, a naša ku-
chárka má tri sestry, s ktorými má tú istú 
mamu ale len dve majú toho istého otca. 
Tým sa tu mení pre každé dieťa príbu-
zenstvo a hodnota toho, čo má rodina 
predstavovať, teda istotu a bezpečie, sa 
tu vytráca s každým ďalším zlyhaním 
otca, pretože takmer výlučne sú to ot-
covia, ktorí zlyhávajú v zastaní si svojich 

povinností. Sú nezrelí a aj po tridsiatke 
sú veľkými deťmi, prichádzajúcimi so 
svojim špinavým prádlom za mamou, 
lebo nik ho nevyperie tak ako ona... Ten-
to príklad, ktorý som vám uviedol je tu 
považovaný za usporiadanú rodinu, lebo 
napriek komplikovanosti sa usilujú mať 
medzi sebou dobré vzťahy. Ale omnoho 
viac je takých, ktorí vnímajú, že rodina je 
mama alebo stará mama a v takýchto ro-
dinách sa povolanie a zasvätenie sa Bohu 
Otcovi rodí veľmi ťažko.

Výročie sme ukončili slávnostnou s. 
omšou v sanktuáriu Virgen María de la 
Caridad. Návrat z El Cobre nám zabral 
pol dňa, teda takmer 5 hodín cesty počas 
ktorých sme prešli celých 149 km… Bola 
to cesta starým hrkotajúcim minibusom 
s prehrdzavenou podlahou, takže ste cez 
diery mohli vidieť vozovku pod vami...
Teda keď tam práve nejaká vozovka bola. 
Jedinou výhodou bolo, že keď pršalo tak 
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voda čo sa valila zo strechy mohla 
plynulo odtekať dierami v podlahe…

Milí moji drahí, som zdravý v rámci 
možností a vďaka liekom zo Slovenska 
je zdravých aj niekoľko desiatok farní-
kov, alebo aspoň zdravších. Ďakujem 
za maily alebo poslané správy aj keď 
nie vždy odpíšem vždy vás zahŕňam 
do mojich modlitieb a prosím, aby ste 
na mňa pamätali v tých vašich mod-
litbách. Možno to nebude dávať veľký 

zmysel po tom všetkom čo som na-
písal a opísal, ale je to nádherná mi-
sia a napriek množstvu vonkajších, 
fyzických prekážok, i tých ideologic-
kých, ako kňaz musím povedať, že by 
som ani nemohol byť šťastnejší, lebo 
som tam, kde cítim a vidím, že som 
potrebný. Koniec koncov, tak ako kaž-
dý, kdekoľvek sa nachádza, ak nechá 
Boha vstúpiť do svojho života, bude 
zaplavený radosťou lebo byť potrebný 
v Jeho pláne je

zárukou vnútornej radosti. A tak 
kdekoľvek sme, kdekoľvek nás Boh 
chce mať, buďme tam pre Neho, lebo 
on tam je pre nás vždy. A v tejto dobe 
by sme si to mali pripomenúť zvlášť, 
lebo sa blížia dni radosti, ktoré nám 
pripravil Pán svojim narodením. Pre-
žite radostné očakávanie Vianoc a keď 
prídu, vychutnajte si ich a zastavte sa 
načerpať Jeho pokoj.  •

• Život v uliciach mesta
• Páter Michal Vrták SVD si na Kube  

rýchlo zvykol
• Kubánci si stále udržujú autá  

z bývalého Sovietskeho zväzu,  
lebo nové sa kupujú ťažko

• Bazilika Santuario Nacional de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre.  
Pre Kubáncov jeden z najdôležitejších 
kostolov v krajine

„Vydavateľ časopisu spracúva mnou poskytnuté osobné údaje 
na účely zasielania predplateného časopisu. Predplatiteľom sa 
stávam zaplatením určenej sumy. Mám právo požadovať od pre-
vádzkovateľa 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 úda-
jov, 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)

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 spolo-
čenstvo  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 • 
Spol. sv. ruženca Žilina 40,- EUR • Odberatelia Spolku sv. 
Vojtecha, Posla a Hlasov Bánov 55,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Hraničné 42,- EUR • Odberatelia Hlasov Ivanka 
pri Dunaji 271,- EUR • Bohuznáma Horovce 500,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Žabokreky n/Nitrou 20,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Lazany 10,- EUR • Odberatelia Hla-
sov a Posla Hontianske Nemce 50,- EUR • Predplatitelia 
Hlasov Kapušany 60,- EUR • Ružencové spoločenstvo 
Budatínska Lehota 40,- EUR • Členovia ruže Mútne 
60,- EUR • Veriaci z Turia 100,- EUR • Odberatelia Hlasov 
a Posla Spišské Bystré 125,- EUR • Bohuznáma rodina 
Lukáčovce 75,- EUR •
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DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 

DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme  
Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI



ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

Modlitba 
na Nový rok

Všemohúci Bože, prosíme ťa o tvoje požehnanie, keď vstupujeme do 
nového roku. Nevieme, čo nám prinesie, aké v ňom prežijeme radosti 
a aké trápenia. To vieš len ty, milosrdný Bože. Ty vieš o trvaní a konci 
nášho života. Ty nás všetkých vedieš do večnosti. Daj nám, Bože, vytrvať 
pri tebe, aby sme šli po ceste tvojich prikázaní, boli tvojimi poslušnými 
dietkami a pokorou a nádejou robili to, čo je naším údelom. Nevieme, 
čo nás v tomto roku zastihne, ale to vieme, že kto ťa miluje, tomu sa 
všetko obráti na dobré. A to nám postačí. Otče, ty miluješ svoje dietky. 
Daj, nech začneme tento rok s tvojou láskou, aby sme ti ostali verní 
každú hodinu nášho života. Nedovoľ, aby nás niečo odlúčilo od teba 
a veď nás podľa tvojej svätej vôle, lebo vtedy nájdeme pokoj, ktorý nás 
prenesie do tvojho kráľovstva. Amen.

Nech nás dobrotivý Boh počas 
celého roka žehná a chráni od 
zlého. Všetkým čitateľom Hlasov 
želáme požehnaný nový rok 
2019, v ktorom nech máme vždy 
čas na kontakt s naším Pánom, 
ako aj na stretávanie sa a pomoc 
svojim blížnym.

Misionári verbisti




