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Letné mesiace nám ponúkajú množstvo 
príležitostí oddýchnuť si a vychutnať krá-
su Božieho stvorenstva. Aj liturgia po-
núka o  čosi väčšie množstvo sviatkov 

svätých, v ktorých nám predstavuje vzory rôz-
nych ciest k svätosti. Tak začínajúc apoštolom 
Tomášom, cez opáta Benedikta, našich Andreja 
Svorada a Benedikta, Máriu Magdalénu, Brigi-
tu Švédsku, Martu, Teréziu Benediktu z Kríža, 
Vavrinca diakona a končiac apoštolom Bartolo-
mejom oslavujeme nádheru Božej milosti, ktorá 
týmto ľuďom dala silu konať veľké veci v každo-
dennom živote.

Ja sa chcem zastaviť pri troch sväticiach 
z druhej polovice júla: Brigita, Mária Magdaléna 
a Marta. Každá z nich má svoju krásu, v niečom 
sa na seba podobajú, v inom sú takmer na opač-
ných koncoch. Pre začiatok niečo o sv. Brigite. Po-
chádzala zo šľachtickej rodiny, bola zbožná, už od 
detstva mala zjavenia umučeného Krista. Manžel, 
podobne ako ona, vynikal kresťanskými čnosťa-
mi. Spolu mali osem detí. Po 25 rokoch manžel-
stva vstupujú obaja manželia do kláštora, pričom 
pred nimi tak už urobili dcéra a syn. Brigita sama 
zakladá kláštor, snaží sa o nápravu neporiadkov 
v kráľovských rodinách i v Avignonskom zaja-
tí, ide do Ríma, kde chce získať schválenie rádu 
a pritiahnuť pápeža, odchádza do Sv. Zeme a po 
návrate umiera. Jej dcéra, sv. Katarína Švédska, sa 
stáva opátkou v jej rodnom kláštore. 

Sv. Marta je tak trochu podobná Brigite, čo vy-
kresľuje jeden z variantov evanjelia jej spomien-
ky. Horlivá gazdiná, ktorá chce hosťom dať len to 
najlepšie. Hoci za to nedostáva priamu pochva-
lu, Cirkev si ju ctí ako horlivú vyznávačku Krista 
– Vzkriesenia a Života, skrze ktorého sa vriacia 
z hrobu priateľ Ježiša a jej brat Lazár.

Marta s Brigitou sú príkladom aktívneho života 
kresťana, nie však workoholika. Koľko môže člo-
vek dokázať, keď sa otvorí Božej milosti! Práve 
tá je silou, ktorá nedá človeku sedieť s založený-

mi rukami. Pritom si stále uvedomuje, že nebu-
duje seba a svoje pohodlie, ale Božie kráľovstvo, 
kde chce prebývať s Kristom. Potvrdením ocho-
ty pracovať na Božom kráľovstve, ktoré približuje 
a sprítomňuje Cirkev, je odvaha hovoriť pravdu, 
napomínať a vyzývať, napriek tomu, čo si mys-
lí a hovorí okolie. Marta skrze slzy vyznáva vie-
ru v Kristovu misiu a konečné víťazstvo. Brigi-
ta zasa nebojácne a horlivo apeluje na mocných 
tohto sveta. 

Marta i Brigita získali svätosť nielen modlitbou. 
Tá bola ich základom a stálou posilou, aby vymod-
lené aj prežívali. Brigita bola vzornou matkou 
a manželkou, čoho svedectvom sú jej sväté deti. 
Musela byť tiež energická, keď sa nebála apelovať 
na kráľov i na pápeža, pričom jednému predpove-
dala skorú smrť, čo sa aj stalo. A aj napriek tomu 
bola vyhlásená za svätú. Prečo? Lebo znova ne-
šlo o jej výmysly, ale o Boha, ktorému dôverovala.

Podobne aj zaneprázdnená Marta sa stáva 
príkladom nasledovania, lebo akoby len ľavým 
uchom počula Krista, no celým srdcom ho prija-
la ako Spasiteľa.

Mária Magdaléna je chybne pokladaná za pros-
titútku, hoci Evanjelium o tom nehovorí a pletie si 
ju s príbehom o žene, ktorá v pokání umyla Ježišo-
vi nohy. Tá, či iná žena, je stále príkladom nenapl-
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nenej lásky, ktorú môže zasýtiť len nekonečný prameň. Či už 
z Márie vyhnal Ježiš sedem zlých duchov alebo jej vykonal 
iný dobrý skutok, dal jej predovšetkým pocítiť hĺbku Božej 
lásky k človeku, nehľadiac na hĺbku jeho pádu či oddialenia 
od Stvoriteľa. Uvedomujúc si, čo Mária týmto aktom získala, 
nemohla nevisieť na perách učiteľa a hltať každé životodar-
né slovo. Mária nás tak spolu s Brigitou i Martou učí vidieť 
jednak dobro, ktoré sa nám dostalo nezaslúžene, i to, ktoré 
Boh skrze nás dáva svetu. A nám neostáva nič iné, ako v sl-
zách radosti a vďaky uvedomiť si výsadu, ktorou sme obda-
rovaní, i poslanie, ktoré nám je v dôvere určené. 

Rozmýšľajúc nad našimi troma sväticami si uvedomujem, 
že benediktínsky princíp „ora et labora“ nie je zastaralým 
pravidlom, ale čisto ľudským heslom, ktoré odhaľuje širo-
ké možnosti rozvoja spoločnosti pripravenej uvažovať nad 
správnym konaním, zhodnocovať vyplnené úlohy i vypro-
sovať si múdrosť a konať podľa Božej vôle. Len to je garan-
ciou hodnotového rastu a istej budúcnosti.

Keď budeme oprašovať starobylé princípy, ktoré doviedli 
európske spoločenstvo na takú vysokú úroveň, teda kres-
ťanské hodnoty, budeme vysmievaní a marginalizovaní. Ale 
príklady mučeníkov letných mesiacov nám budú povzbu-
dením, že za pravdou sa stojí až do konca, lebo jedine ona 
odhaľuje skutočné úmysly sŕdc.

Milí priatelia, prajem vám, nech si počas letných mesia-
cov príjemne oddýchnete, ako aj načerpáte duchovné sily 
pre ďaľšie hodnotné kresťanské svedectvo pred svetom.  •
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▲ Pápež František vyzval k modlitbe za Sudán 
a k riešeniu situácie dialógom

K  modlitbe za Sudán, za ukončenie násilností 
v krajine a riešenie napätej vnútropolitickej si-
tuácie dialógom vyzval pápež František v nedeľu 
9. júna v osobitnej výzve. Na záver omše Turíč-
nej nedele na Námestí sv. Petra pred tradičnou 
poludňajšou modlitbou Raduj sa nebies kráľov-
ná Svätý Otec predniesol tieto slová: „Zármutok 
a znepokojenie vyvolávajú správy prichádzajúce 
v týchto dňoch zo Sudánu. Modlime sa za tento 
národ, aby utíchli násilnosti a v dialógu sa hľada-
lo spoločné dobro.“
Sudánom zmietajú nepokoje od apríla, kedy bol 
skupinou armádnych veliteľov zosadený prezident 
Omar al-Bašír, ktorý v krajine vládol tri desaťro-
čia. Moc prevzala armáda s vysvetlením, že ide 
o prechodné obdobie, čo vyvolalo odpor občian-
skej spoločnosti. Situácia sa vyostrila začiatkom 
júna po represiách poriadkových síl a najmä pa-
ramilitantných skupín proti táboru protestujúcich 
z občianskej opozície. 
Výsledkom násilností je od 3. júna 160 obetí, 
z toho 50 žien a 30 detí a vyše 1500 zranených. 
Do sudánskeho hlavného mesta Chartúm v záve-
re minulého týždňa pricestoval etiópsky premiér 
Abiy Ahmed v úlohe  sprostredkovateľa. V piatok 
7. júna sa stretol so Sudánskou vládnucou vojen-
skou radou aj s predstaviteľmi občianskej opozí-
cie. Vyhlásenie občianskej neposlušnosti v sudán-
skych mestách v nedeľu 9. júna má pokračovanie 
v ďalších hlásených obetiach na životoch. •

Milí misijní 
priatelia! 
V rukách držíte dvojčíslo Hlasov. Opäť 
prinášame informácie o misiách a na-
šich misionároch verbistoch, ktorí pô-
sobia doma, v zahraničí, alebo sa do 
misii chystajú. A tiež o našich pastorač-
ných aktivitách, ktoré môžeme konať 

aj vďaka vašej duchovnej pomoci. Evanjelizovať druhých je 
krásne, no zároveň aj náročné. Aj pri tých najlepších úmys-
loch sa evanjelizujúci človek môže dostať ťažkostí, ktoré zná-
ša pre Ježiša. Istá žena sa cítila v zamestnaní veľmi osamelá 
napriek tomu, že pracovala v pomerne veľkom kolektíve. Po-
cit osamelosti vyvolával fakt, že na pracovisku bola jedinou 
veriacou. Často musela obraňovať svoju vieru a odôvodňo-
vať svoje postoje, ktoré sa líšili od názorov jej kolegýň. Po-
maly strácala odvahu i silu k týmto zápasom a rozmýšľala, 
že zmení zamestnanie. Pochopila však, že na pracovisko je 
potrebné umiestniť „svetlo“. Ostala na svojom pracovisku 
a usilovala sa z celej sily svedčiť o Svetle. Po nejakom čase 13 
z jej spolupracovníčok uverilo v Ježiša Krista. 

„Ako svetlá na svete“ (Flp 2, 15) by mali byť všetci, ktorí 
uverili v Boha. Je to veľké privilégium – prinášať svetlo tam, 
kde panuje tma. Niekedy je potrebné zniesť veľké tlaky, ba 
i prenasledovanie...

Svätý apoštol Pavol spomína na rôzne ťažkosti, ktoré 
znášal pri šírení evanjelia. Sám dáva letmý výpočet v liste 
veriacim v Korinte: „Od Židov som päť ráz dostal štyridsať 
bez jednej, tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som 
stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách; 
často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpe-
čenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného 
rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách 
v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na 
mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; v náma-
he a lopote, často v bdení, o hlade a smäde veľa ráz v pôstoch 
v zime a nahote“ (2 Kor 11, 24-27). 

Čo dodávalo svätému Pavlovi silu zniesť všetky tieto prí-
koria? 

Bola to myšlienka na Svetlo-Ježiša – spásu ľudí. 
Využívajme aj čas leta, dovoleniek, stretania sa s ľuďmi, 

aby sme prinášali svetlo do našich rodín, zamestnaní a vzťa-
hov. I napriek tomu, že je to náročné, stojí to za to.

Páter Martin Štefanec SVD, 
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 5. júla, za horliteľov 6. júla 2019.

Šéfredaktor
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▪  Komunita katolíkov Srí Lanky po útokoch: Viera je silnejšia než strach

Uplynuli dva mesiace od útokov, ktoré otriasli katolíckou komunitou na Srí 
Lanke. Ľudia sa začínajú vracať do kostolov a silou modlitby bojujú so stra-
chom z nových atentátov, hovorí z Colomba Amedeo Lomonaco, korešpon-
dent Vatikánskeho rozhlasu. Kresťania na Srí Lanke sú stále hlboko otrasení 
útokmi, ktoré 21. apríla tohto roku pripravili o život viac než 250 ľudí. Polícia 
stráži vstupy do kostolov a ďalšie potenciálne ciele samovražedných útočníkov. 
Spolu s nadáciou „Pomoc trpiacej cirkvi“ sa vatikánsky novinár zúčastnil na 
jednej zo svätých omší. Zišlo sa na nej veľa mladých, viera - ako hovoria - je sil-
nejšia ako strach. Spomienka na obete sa spája v modlitbe s nádejou, že dráma 
terorizmu na Srí Lanke nebude ďalej pokračovať, dodáva Amadeo Lomonaco. •

▲  V Ríme sa konalo generálne zhro-
maždenie Pápežských misijných diel

Národní riaditelia Pápežských misij-
ných diel (PMD) zo všetkých kontinen-
tov sa v Ríme spolu s kardinálom Fernan-
dom Filonim, prefektom Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov, zúčastnili koncom 
mája na výročnom generálnom zhromaž-
dení. Za Slovensko sa valného zhromaž-
denia zúčastnil národný riaditeľ PMD na 
Slovensku Ivan Kňaze. PMD predstavujú 
celosvetovú organizáciu Katolíckej cirkvi, 
ktorá rozvíja misijného ducha a orga-
nizuje finančnú pomoc pre zahraničné 
misie. Prvá časť zhromaždenia bola ve-
novaná pastoračným otázkam a témam 
„Život ako misia“ a „Teológia misie“. 29. 
mája sa na Námestí svätého Petra zúčast-
nili národní riaditelia PMD audiencie 
u pápeža Františka. Popoludní sa slávila 
v Bazilike sv. Petra slávená spoločná svä-
tá omša, ktorú celebroval kardinál Filoni. 
V druhej časti národní riaditelia rokova-
li o misijných projektoch, ktorým treba 
poskytnúť finančnú pomoc. Diskutovalo 
sa aj o Mimoriadnom misijnom mesiaci 
október 2019. •

▪  V Buenos Aires postavia  
štadión, ktorý ponesie meno  
pápeža Františka

Nový štadión s kapacitou 42-ti-
síc divákov, ktorého výstavba sa 
čoskoro začne vo štvrti Buenos 
Aires-Boedo, ponesie meno pá-
peža Františka. Oznámil to Ma-
tías Lammens, prezident klubu 
San Lorenzo de Almagro, ktorý 
bude vlastníkom štadióna a kto-
rého veľkým podporovateľom 
bol súčasný nástupca svätého 
Petra. 
Svätý Otec nikdy neskrýval svoje 
sympatie k San Lorenzo de Al-
magro, klubu, ktorý nie je taký 
slávny a otitulovaný ako ďalšie 
dva tímy hlavného mesta Ar-
gentíny: Boca Juniors a  River 
Plate. V súčasnosti sa chce týmto 
spôsobom klub San Lorenzo od-
vďačiť svojmu najslávnejšiemu 
a  najvernejšiemu sympatizan-
tovi. Club Atlético San Loren-
zo de Almagro, teda Športový 
klub San Lorenzo de Almagro, 
bol oficiálne založený 1. apríla 
1908 z  iniciatívy saleziána Lo-
renza Massyho, ktorý chcel vy-
chovávať mladých obyvateľov 
štvrte Boedo prostredníctvom 
športu a vstúpil do pouličných 
gangov. •

▲  Pápež František prijal  
náčelníka amazonských  
Kayapov, zástancu pralesa

Vatikán navštívil náčelník ama-
zonského domorodého kmeňa 
Kayapov Raoni Metukire z Brazí-
lie. Na osobitnej audiencii ho prijal 
v pondelok 27. mája pápež Franti-
šek, ktorý sa netají tým, že mu leží 
na srdci osud amazonských náro-
dov a ich teritórií. Náčelník Raoni 
Metukire, označovaný aj titulom 
„kasik“, prišiel v tradičnom odeve 
s pestrofarebnou čelenkou a cha-
rakteristickým diskom v spodnej 
pere, ktorý dodnes nosia starší čle-
novia kmeňa. Ako uviedol vatikán-
sky hovorca Alessandro Gissotti, 
návšteva súvisí s prípravami na blí-
žiacu sa Synodu o Amazónii, ktorá 
sa vo Vatikáne uskutoční od 6. do 
27. 10. 2019. Amazonský náčelník 
Raoni je v Európe na trojtýždňovej 
návšteve s cieľom upovedomiť vlá-
dy i verejnú mienku o dráme odles-
ňovania Amazónie. Zároveň zbiera 
fondy na ochranu rezervácie Xin-
gu v štáte Mato Grosso. Približne 
osemtisícový kmeň Kayapov žije 
v okolí rieky Xingu v brazílskej časti 
Amazónie. O záchranu svojho teri-
tória, museli Kayapovia bojovať už 
so zlatokopmi, ich zápas o záchra-
nu pralesa pred ťažbou a odlesňo-
vaním trvá dodnes. •
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Strach, ktorým sa zoberá Biblia
Keďže priviesť ľudí k viere je hlavným 
zmyslom biblického ohlášania, potom 
aj konfrontácia strachu tam, vo sv. Pís-
me, obsadzuje centrálne miesto. Nao-
zaj, strach je ľudská emócia, ktorou sa 
Sväté Písmo zaoberá najviac. V Písme 
nájdeme veľa miest, kde sa hovorí aj 
o zdravom aj o nezdravom stra-
chu. Strach je významná téma, 
ktorá sa nachádza v Písme od 
knihy Genezis až po Zjavenie 
sv. Jána. V rajskej záhrade vidí-
me Adama a Evu ako sa skryli 
pred Bohom po svojom páde. 
Aj u Abraháma, krátko po jeho 
povolaní opustiť rodnú zem, 
vidíme strach. Pán mu hovo-
rí: „Neboj sa, Abrahám! Ja som tvo-
jím štítom; tvoja odmena bude veľmi 
veľká.“ (Gen 15, 1) Aj Mojžiš bol veľ-
mi vystrašený, keď sa dozvedel o svo-
jom povolaní a o svojej misii. Keď sa 
čítame o Mojžišovi a o jeho strachu, 
ako sa rozpráva s Pánom o svojej ne-
schopnosti prijať jeho misiu, máme 

skoro humorný pocit koľko dôvodov 
uvádza, prečo nemôže ísť v mene Pá-
novom k faraónovi. Stále a do neko-
nečna opakuje, že je pomalý v reči. 
Keď už je v koncoch, Pán poverí Áro-
na, aby sa stal jeho – Mojžišovým ho-
vorcom (Ex 3 a 4). Proroci ako Jere-
miáš, Izaiáš, Ezechiel, Amos a Jonáš, 

všetci do jedného prežívajú enormný 
strach z toho, k čomu ich Pán volá. 
Všetci majú dôvody a výhrady. Keď si 
všimneme Máriu, Ježišovu matku, aj 
tá prežíva strach, keď prijíma posol-
stvo Pánovo od anjela. Anjel oslovuje 
jej strach, ukľudňuje ju pred tým, než 
jej povie, čo Pán s ňou zamýšľa, ako si 

želá, aby sa stala matkou Ježišovou. Aj 
Mária sa musela vyrovnať so svojím 
zdravým strachom a hlbokou vystra-
šenosťou skôr, než bola schopná slo-
bodne sa podvoliť Pánovej vôli (Lk 1, 
26-38). Strach, veľký strach, nájdeme 
aj u apoštolov a ostatných nasledovní-
kov Ježišových, ako tak konfrontovali 
to, čo od nich Pán žiada. 

Strach sám o sebe nie je negatív-
nou, zlou, škodlivou emóciou. Ak je 
zdravý, tak nám slúži na rast. Zdra-

Neboj sa, 
malé stádo

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Martin Cingel SVD

Zdravý strach nás chráni pred 
nebezpečenstvami nášho života 
a vyzýva nás, aby sme sa proti nim 
postavili alebo aby sme sa nejako 
pred nimi ochránili.

Čítania 19. nedele cez rok majú jednu nádhernú 
zjednocujúcu myšlienku: VIERA a STRACH. Autor listu 
Hebrejom prechádza v stručnosti dejinami spásy 
a poukazuje na veľkosť viery, ktorú mali naši predkovia vo 
viere. Ježiš v evanjeliu zasa dôrazne žiada: „Neboj sa, malé 
stádo...“ Tieto dve veci – viera a strach – spolu súvisia, 
sú vlastne opačnými pólmi jednej a tej istej veci. Kde je 
absolútna viera, tam vôbec niet strachu a zasa naopak, 
kde je absolútny strach, tam niet žiadnej viery. Čím väčšia 
viera, tým menší strach. A tak sa dnes pozrime na tieto dve 
veci bližšie. Myslím, že žiaden z nás nie je vyňatý spomedzi 
tých, ktorí vo svojom živote bojujú so strachom. 
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vý strach nás chráni pred nebezpe-
čenstvami nášho života a vyzýva nás, 
aby sme sa proti nim postavili alebo 
aby sme sa nejako pred nimi ochrá-
nili. Nezdravý strach je však emócia, 
ktorá je veľmi škodlivá, ktorá dokáže 
priviesť človeka doslova do paralýzy.

Úloha viery
Ako sa vyrovnávame s  nezdravým 
strachom? VIEROU. Na tom trvá 
Božie Slovo 19. nedele. Čo je to vie-

ra? Viera je postojom otvoreného 
náručia človeka voči životu. Vo viere 
a prostredníctvom viery sme schop-
ní postaviť sa do pozície otvorenosti 
voči Bohu, voči sebe a voči iným. Ak 
máme byť naplno vyvinutými osob-
nosťami, predpokladá to, že budeme 
ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v postoji 
viery. Totiž pozícia alebo postoj, kto-
rý máme v našom živote, o nás jasne 
prezrádza, kto sme vo vzťahu k sebe 
a k iným. Viera je celistvým, integro-

vaným postojom a pozíciou. Táto po-
zícia alebo postoj ovplyvňuje všetko, 
čo v našom živote robíme: náš inte-
lektuálny život a naše rozhodovania. 

Niekedy si pletieme vieru s  pre-
svedčením, s  poučkami alebo dog-
mami. Medzi týmito dvomi vecami 
je však veľký rozdiel. Presvedčenia, 
poučky, dogmy sú systematickým vy-
jadrením alebo vonkajšou teoretickou 
formuláciou našich zážitkov, ktoré 
my, ľudia, máme s Bohom, s  inými 
alebo so sebou samými. 

Ako dospelí často priľneme k pre-
svedčeniu, poučkám a dogmám s pre-
svedčením, že toto je viera. Zabúdame 
však, že tieto formulácie, ku ktorým 
sme priľnuli, vyrástli na postojoch 
niekoho. Oni sú len ovocím, vyjad-
rením postojov. 

My ich môžeme prijať len vtedy, 
keď sú vyjadrením aj našich postojov. 
Keď sme deťmi, presne toto je to, čo je 
pre vek dieťaťa typické. 

Ale ako človek rastie, priľnúť k pre-
svedčeniu iného bez toho, že by bolo 
toto presvedčenie zároveň aj naším 
vlastným vyjadrením, by bolo ne-
dospelé. Príklad: keď sme boli deť-
mi, rodičia nám často pripomínali, 
že pani Nováková, ktorá býva v tom 
istom dome ako my, je staršia, váže-
ná a milá pani, a preto si ju treba ctiť. 
Naša vlastná skúsenosť s pani Nová-
kovou však bola trocha iná. Pani No-
váková na nás deti často nakričala 
alebo keď sme sa hrali na ihrisku pod 
jej oknami, často nás odohnala preč. 
A tak sme si ešte ako deti formulovali 
medzi sebou naše vlastné vyjadrenie 
našej skúsenosti s pani Novákovou, 
bez ohľadu na to, čo nám povedali iní. 

Viera je odpoveďou na život, kto-
rá sa vynára predovšetkým z  našej 
vlastnej skúsenosti so životom. Pre 
nás dospelých je život viery parado-
xom. Náš život je zároveň aj vierou, 
aj pochybnosťou. V pochybnosti za-
kusujeme pravidelne ničotu seba sa-
mých, iných a často dokonca aj Boha. 
Často zotázňujeme zmysel a hodnotu 
seba samých, iných a dokonca 
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aj Boha. Často zakusujeme svoj život 
ako nezmyselný alebo ako niečo, čomu 
chýba akýkoľvek význam. V takýchto 
chvíľach začneme skúmať tú beztva-
rú púšť alebo tmavú priepasť svojho 
vlastného sveta a pripustíme, že táto 
ničota tam jestvuje, že tam je. 

Takéto prípady sú pre nás prípadmi 
krízy. A každá kríza je vlastne príleži-
tosťou. Príležitosťou na výber. Môže-
me si v takýchto chvíľach vybrať alebo 
sa rozhodnúť buď preto, že sa začneme 
dištancovať od všetkého a že začneme 
preklínať tú tmu, ktorú zažívame ale-
bo sa môžeme rozhodnúť zažiť túto 
svoju tmu, ponoriť sa do nej, prijať ju 
a volať v nej po svetle tvorivého rieše-
nia. Viera je privedenie seba samých 
k bytiu (believing into), viera je 
privedenie iných k bytiu, zvlášť 
vtedy, keď zažívame tmu, po-
chybnosti a prázdnotu. 

Viera, tvorivá energia  
a tvorivý pohyb
Viera je ako vietor, ktorý pre-
náša semienko života do nás 
ako do pripravenej pôdy. Mať vieru, 
znamená rozhodnúť sa objať s  lás-
kou a záujmom prázdnotu, priepasť, 
púšť v sebe samých a v iných. Viera 
znamená, že sa rozhodneme s láskou 
prijať bútľavinu alebo canyon ničo-
ty namiesto toho, aby sme preklínali 
jeho tmu a hromžili nad jeho prázd-
notou. Náš odvážny a tvorivý záujem 
uprostred zážitku ničoty privolá po-
stupne vetry zmeny, ktoré prinesú so 
sebou semienko života aj pre nás, aj 
pre iných. Zrelý postoj viery nás vy-
zbrojí takými horizontmi, ktoré nám 
dajú schopnosť uvedomiť si, že všet-
ko v živote je sväté – prázdnota i pl-
nosť, temnota i svetlo, nič a všetko, 
smrť a život. 

Zrelá viera nás stavia do pozície, 
ktorá víta a objíma nás samých a náš 
život, a to nielen v radostných chví-
ľach, ale aj v  tých, ktoré sú temné 
a tmavé. Ján z Kríža k tomu pekne ho-
vorí: „Kde niet lásky, vlož lásku a náj-
deš lásku.“

Vyvolenie, misia, požehnanie
Toľkoto k viere vo všeobecnosti. Kon-
krétne, vychádzajúc z Nového Zákona 
– z posolstva Ježišovho, prekonávanie 
strachu je tam naznačené nádhernou, 
často sa opakujúcou témou, ktorá 
má tri prvky - prvok vyvolenia, mi-
sie a požehnania (alebo prítomnosti 
prísľubu). Táto téma sa dá jednoducho 
vyjadriť slovným spojením: „Choď! 
Konaj! JA-SOM-S-TEBOU!“ V celom 
Písme stále a konštantne nachádza-
me v ľuďoch strach, keď konfrontujú 
svoje povolanie, ktoré dostávajú od 
Pána, keď prijímajú jeho misiu a keď 
si uvedomujú veľkolepú skutočnosť, že 
s nimi, v celom ich živote, v celom ich 
povolaní, v celej ich misii je s nimi prí-

tomný Boh. Mohli by sme uvádzať je-
den príklad za druhým z Písma, kde je 
možné vidieť, ako mužovia a ženy vie-
ry prežívajú strach (zdravý aj nezdra-
vý) vždy, keď sa vo svojom živote stre-
távajú s Pánom a keď sú konfrontovaní 
s jeho Slovom. Z nás, dospelých kres-
ťanov, vynáša stretnutie s Pánom z nás, 
z nášho vnútra, tie najhlbšie strachy 
a tie najskrytejšie horory, aké sme len 
schopní prežívať. Naša náboženská 
skúsenosť nám v rámci kresťanských 
a židovských dejín poukazuje na to, že 
Pán vždy preniká do hĺbky nás ľudí, 
nášho ducha a zasahuje aj do tých naj-
tajomnejších zákutí našich duší, kde 
sa snažíme skryť pred ním aj pred se-
bou samými strach. Pán Boh nás volá 
k tomu, aby sme sa stretli so svojím 
strachom, ktorý nosíme vo svojom tele 
a vo svojich kostiach a aby sme prijali 
jeho, Ježišovu transformujúcu prítom-
nosť a moc a aby sme tak prekonali tie 
oblasti nášho bytia, ktoré sú ešte stále 
naplnené temnotou a terorom.

Ježiš poznal veľmi dobre význam 
studnice strachu, aj zdravého aj ne-
zdravého, ktorý leží hlboko v  nás, 
v našom človečenstve. On sám zakú-
sil a spoznal, čo to je báť sa. Poznal 
pozitívne hodnoty, ktoré zo strachu 
pochádzajú. Poznal však aj nebez-
pečenstvo, ktoré sa nachádza v nere-
alistickom a  magickom rozmýšľaní 
a v strachu, ktorý sa točí okolo fantá-
zie. Jeho časté slová, adresované ľu-
ďom, ktorí boli zachvátení takýmto 
strachom boli: „Neboj sa!“ „Nebuď 
ustarostený!“ V  evanjeliách nájde-
me vyše 60 takýchto povzbudzujú-
cich viet. 

Každý z  nás je vyvolený a  každý 
z nás dostal misiu. Túto misiu by sme 
mali vykonať. U každého z nás sa odo-
hráva to, čo sme si naznačili tou tro-
jitou výzvou: Choď! Konaj! Ja-som-
-s-tebou! Je to teda vyvolenie, misia 
a požehnanie. Toto sa týka všetkých 
oblastí nášho života. Všetci sme vola-
ní opustiť svoj úkryt a ísť von, rozví-
jať svoje dary a schopnosti, a tak vy-
konávať misiu, ktorú nám zveril Boh. 
Poddanie sa strachu by bolo zradou 
povolania a misie. Ježiš poslal a dal 
svojím učeníkom na to, aby mohli 
svoje povolanie a svoju misiu úspešne 
vykonávať, svojho Ducha so svojimi 
darmi. Medzi nimi sa v súvislosti so 
strachom zvlášť vynímajú dar náde-
je a dar odvahy. Ak sa cítime paraly-
zovaní strachom, možno sa žiada od 
nás, aby sme boli viacej na tieto dary 
otvorení.

* * *
Na záver jedno pekné heslo, ktoré som 
odpísal v kaplnke Spoločnosti Božie-
ho Slova v Techny neďaleko od Chica-
ga a ktoré považujem za svoje osobné 
motto:

GOD WILL NEVER LEAD YOU
WHERE HIS GRACE CANNOT 

KEEP YOU.
(Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde 
by ťa nemohol podržať svojou milos-
ťou.)  •

Viera je odpoveďou na život, 
ktorá sa vynára predovšetkým 
z našej vlastnej skúsenosti 
so životom.
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Titul posolstva, ktoré bolo zverejnené 
v nedeľu 9. júna, sa zhoduje s témou 

tohtoročného osobitného misijného me-
siaca október. Ten má „pomôcť znovuob-
javiť misionársky zmysel nášho priľnutia 
k viere v Ježiša Krista – viere, ktorú sme 
prijali ako nezištný dar pri krste“, uvádza 
v posolstve Svätý Otec. Vyjadruje tiež po-
vzbudenie Pápežským misijným dielam 
ako celosvetovej sieti, ktorá mu pomáha 
v jeho misijnej činnosti.

Tohtoročný osobitný misionársky me-
siac október, ktorý ohlásil pápež Franti-
šek ešte v roku 2017, sa bude konať pri 
príležitosti 100. výročia apoštolského 

listu pápeža Benedikta XV. Maximum il-
lud, v ktorom sa už Pápežské misijné diela 
odporúčali ako „účinný misijný nástroj“.

Ako píše pápež v posolstve, „Cirkev je 
vo svete na misii“, „vychádza až po kraj 
sveta“. To si vyžaduje neustálu a trvalú 
konverziu. Každý pokrstený človek je na 
misii, „každý z nás je misiou vo svete, pre-
tože je plodom Božej lásky“, pripomína 
pápež a dodáva:

„V otcovstve Boha a materstve Cirkvi 
je zakorenená naša misia, pretože neod-
mysliteľnou súčasťou krstu je poslanie, 
ktoré Ježiš vyjadril vo veľkonočnom po-
verení: ako Otec poslal mňa, i ja posielam 

vás, plných Ducha Svätého, pre zmierenie 
sveta (porov. Jn 20,19-23; Mt 28,16-20). 
Kresťanovi prináleží toto vyslanie, aby ni-
komu nechýbalo ohlasovanie o jeho po-
volaní byť adoptívnym synom či dcérou, 
istota o jeho osobnej dôstojnosti a o vnú-
tornej hodnote každého ľudského života 
od jeho počatia až po prirodzenú smrť.

Šíriaci sa sekularizmus, v ktorom sa 
z pozitivistického a kultúrneho hľadiska 
odmieta aktívne otcovstvo Boha v našich 
dejinách, zabraňuje každému autentic-
kému univerzálnemu bratstvu, ktoré 
sa prejavuje vo vzájomnej úcte k životu 
každého človeka. Bez Boha Ježiša Krista 
sa každá odlišnosť redukuje na pekelnú 
hrozbu, znemožňujúc akúkoľvek brat-
skú pohostinnosť a plodnú jednotu ľud-
ského rodu.“

Svätý Otec zároveň poukazuje na to, že 
v Apoštolskom liste Maximum illud pá-
pež Benedikt XV. pripomína, „že Bohom 
daná univerzálnosť misie Cirkvi si vyža-
duje prekonať exkluzivistickú prísluš-
nosť k svojej vlasti a etniku. Otvorenie sa 
kultúry a komunity pre spásonosnú no-
vosť Ježiša Krista si vyžaduje prekonanie 
každej nepatričnej zahľadenosti do seba, 
etnickej i ekleziálnej.“

Pápež František v posolstve pripo-
mína, že v októbri tohto roku bude Cir-
kev zároveň sláviť aj Synodu biskupov 
o Amazónii. Je to výzva k otvorenosti 
a vnímaniu dôležitosti misie Cirkvi aj pre 
túto oblasť sveta a jej obyvateľov:

„Obnovené Turíce roztvárajú dvere 
Cirkvi dokorán, aby žiadna kultúra ne-
zostala uzavretá sama v sebe a aby žiaden 
národ nebol izolovaný, ale otvorený pre 
univerzálne spoločenstvo viery. Nikto 
nech nezostane uzavretý vo vlastnom ja, 
v autoreferenčnosti vlastnej etnickej a ná-
boženskej príslušnosti. Ježišova Pascha 
ničí úzkoprsé limity svetov, náboženstiev 
a kultúr, volajúc ich k rastu v úcte k dôs-
tojnosti muža a ženy, k čoraz plnšiemu 
obráteniu sa k Pravde zmŕtvychvstalého 
Pána, ktorý darúva všetkým pravý život.“

Svätý Otec zveruje misiu Cirkvi Pan-
ne Márii, Matke Cirkvi, ktorá je vzo-
rom totálneho vloženia sa do Ježišovej 
misie.  •

Posolstvo pápeža 
k Svetovému dňu misií 
„Pokrstení a poslaní“

 Text: TKKBS    Foto: Zimbabwe mission

„Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev v misii vo svete“ 
– to je názov posolstva pápeža Františka k Svetovému 
dňu misií 2019, ktorý bude Cirkev sláviť v nedeľu 
20. októbra. Tento rok bude navyše Cirkev sláviť 
október ako mimoriadny misijný mesiac.
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Udalosti
▲ Desať dospelých prijalo sviatosti 
v UPeCe Bratislava

Pre Univerzitné pastoračné centrum sv. 
Jozefa Freinademetza v Bratislave bol 12. 
máj slávnostným dňom. Sviatosť birmo-
vania a prvého svätého prijímania prija-
li desiati dospelí študenti a už pracujúci 
mladí ľudia, a jeden sviatosť krstu.

Katechézy spojené s prípravou na 
prijatie týchto sviatostí prebiehali in-
tenzívne od septembra minulého roka. 
Napokon sa katechumeni rozhodli pre 
prijatie sviatostí, ktoré im vyslúžil otec 
biskup Jozef Haľko. Počas sv. omše boli 
všetci kandidáti predstavení a biskup 
potom v homílii reagoval na vyjadrenia 
katechumenov o tom, čo je príčinou ich 
rozhodnutia prijať sviatosti.

Z vyjadrení týchto kandidátov vybe-
ráme niektoré: „Kresťanstvo vnímam 
ako posolstvo, ktoré nás učí pustiť Boha 
do svojho srdca a života,” vyjadrila sa 
študentka Právnickej fakulty UK v Bra-
tislave. Ďalšia kandidátka pvedala, že by 
„rada s pomocou Ducha Svätého, ktoré-
ho chce prijať ako svojho Tešiteľa a Rad-
cu, pomáhala skrze jeho ovocie a plnosť 
jeho darov iným a svojím životom sved-
čila o veľkej Božej láske”.

„Chcem sa priblížiť Bohu a chcem 
o ňom a o viere zistiť viac,” uviedla ďal-
šia. Mladá matka sa vyjadrila, že chce 

ísť príkladom svojmu synovi nielen ži-
votnými postojmi, ale aj vo viere. „Pri-
jatie sviatostí vnímam ako viditeľné 
znaky neviditeľných Božích milostí, 
ako úprimné obrátenie sa a ako šancu 
na zmenu môjho doterajšieho života.“

Študent Lekárskej fakulty UK pove-
dal, že birmovanie sa rozhodol prijať, 
pretože chce pracovať na svojom vzťahu 
s Bohom a budovať ho, a týmto ho po-

sunúť na ďalšiu úroveň. Ďalší 22-ročný 
mladík uviedol, že sviatosti sa rozhodol 
prijať preto, že pociťuje vo svojom vnút-
ri vieru, ktorá je silnejšia každým dňom, 
a preto by chcel posunúť svoj duchovný 
život na vyšší level. Mladá vedecky pra-
cujúca žena sa vyjadrila, že chce prijať 
dary Ducha Svätého, aby sa stala dospe-
lým kresťanom a lepším človekom. IT 
pracovník sa rozhodol prijať sviatosti, 
pretože chce, aby sa kresťanstvo stalo 
súčasťou jeho bežného života. „Sviatosti 
beriem ako úvod do kresťanstva, šancu 
na nový život,“ uviedol. Ďalší kandidát 
– absolvent Fakulty elektroniky a infor-
matiky – sa vyjadril, že príprava na svia-
tosť birmovania mu pomohla nájsť ces-
tu, ako by sa mohol stať lepším človekom 
a ukázala mu spôsob, ako začať pracovať 
na vzťahu s Bohom.

Biskup Jozef Haľko ich po predstave-
ní v homílii povzbudil, aby čerpali silu 
z viery v dnešnom svete a boli opravdi-
vými kresťanmi na tých miestach, kde 
ich Boh chce mať. •

◀ Ľudové misie vo farnosti Bystré

Vo farnosti Bystré sa 2. – 9. júna kona-
li ľudové misie. Farnosť je zasvätená sv. 
Urbanovi. Hlavným mottom misii bolo: 
„...aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že 
ich miluješ tak, ako miluješ mňa“ (Jn 23, 
17). Misie viedli štyria pátri verbisti: Ľu-
dovít Feja, Ján Kušnír, Thomas Tulung 
a Tomáš Baleja. •
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UDALOSTI 
júl – august  2019

5. júl – Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, 
slovanských vierozvestov;
11. júl – Sv. Benedikt, opát, patrón Európy;
17. júl – Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, 
pustovníci;
23. júl – Sv. Brigita, rehoľníčka, 
spolupatrónka Európy;
27. júl – Sv. Gorazd a spoločníci;
30. júl – Bl. Zdenka Schelingová, panna 
a mučenica.

Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac júl:
Aby všetci, ktorí majú súdnu moc, konali 
poctivo, aby nespravodlivosť, i keď vo svete 
často víťazí, nemala posledné slovo.

◆ ◆ ◆

2. august – Porciunkula – vo farských 
a katedrálnych kostoloch je možné získať 
pri splnení zvyčajných podmienok úplné 
odpustky;
6. august – Sviatok Premenenia Pána; 
P. Ján Kováč SVD, 20. výročie smrti (1999);
7. august – P. Ernest Bindáč SVD, 25. výročie 
smrti (1994);
9. august – Sv. Terézia Benedikta z kríža 
/Edita Steinová/, spolupatrónka Európy; 
medzinárodný deň domorodých ľudí;
15. august – Slávnosť Nanebovzatia Panny 
Márie, prikázaný sviatok;
17. – 18. august – Celodiecézna púť  
na sviatok Nanebovzatia Panny Márie  
v Nitre na Kalvárii;
28. august – sv. Augustín, biskup a učiteľ 
Cirkvi, patrón Spoločnosti Božieho Slova.

Misijný úmysel apoštolátu modlitby  
na mesiac august: Za rodiny, aby sa 
prostredníctvom života modlitby a vzájomnej 
lásky čoraz viac stávali školami pravej 
ľudskosti.

▲ Stretnutie zahraničných verbistov v Budapešti

V dňoch 12. až 18. mája 2019 sa v Budapešti konalo medzinárodné 
stretnutie misionárov verbistov pracujúcich v Európe. Stretnutie orga-
nizoval P. Peter Dušička SVD a zúčastnilo sa ho 40 zahraničných misi-
onárov z krajín Afriky a Ázie. Celkovo v Európe pôsobí 280 zahranič-
ných misionárov. Cieľom stretnutia bola výmena vzájomných skúseností 
v jednotlivých európskych krajinách, ako aj diskusie o rôznych aspektoch 
pastoračného života a misionárskych výziev v Európe. •

▼ 20 rokov kňazskej vysviacky

Počas sv. omše v UPeCe Bratislava oslavovali 5. júna 20 rokov kňazskej 
vysviacky verbisti Stanislav Krajňák, Martin Štefanec, Pavol Kobliha 
a František Kantár. Hlavným celebrantom a kazateľom bol biskup Jozef 
Haľko. Sv. omše sa zúčastnili aj vysokoškoláci, medzi ktorými pôsobia 
Stanislav Krajňák a Martin Štefanec. Páter Pavol Kobliha v súčasnosti 
pôsobí v kostole Povýšenia sv. Kríža v Petržalke a páter František Kantár 
na Morave vo Veľkých Karloviciach. Páter Rastislav Kršák sa nemohol 
zúčastniť. Pôsobí v Ústí nad Labem. Biskup Jozef Haľko povzbudil kňa-
zov a vyzdvihol i to, že všetci doteraz pôsobili ako misionári v zahrani-
čí. Páter Krajňák v Rusku, Martin Štefanec v USA, Pavol Kobliha v Keni, 
František Kantár v Zimbabwe a Rastislav Kršák v Papui Novej Guinei. •
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Je patrónom UPeCe Bratislava a počas 
mnohých rokov sa vytvorila tradícia, 
že mladí každoročne navštevujú toto 
miesto a modlia sa za UPeCe. Súčas-

ťou tejto cesty bola aj návšteva mestečka 
Lemone na brehu jazera Lago di Garda. 
Tu žil veľký misionár a zakladateľ kom-
boniánov Daniel Comboni, misionár 
v Afrike. Svätorečený bol spolu s Jozefom 
Freinademetzom a Arnoldom Jansse-
nom 5. októbra 2003 v Ríme. Počas tejto 
cesty si mladí všímali vlastnos-
ti a život Jozefa Freinademetza 
a tiež jeho vzťah k ľuďom, ku kto-
rým bol poslaný. Láska k misiám 
a obetavosť bola v živote Sv. Jozefa 
mimoriadna. Keď raz z tohto nád-
herného kraja odišiel do misií, už nikdy 
sa nevrátil. Všetko obetoval pre spásu ne-
smrteľných duší. 

Niekoľko faktov o Jozefovi 
Freinademetzovi
Jozef Freinademetz (čínsky: 聖福若瑟) 
sa narodil 15. apríla 1852 v Oies, v malej 
osade v Dolomitoch v južnom Tirolsku, 
ktoré vtedy patrilo Rakúsku, dnes Ta-
liansku. V deň svojho narodenia bol aj 
pokrstený. V rodine získal jednoduchú, 
ale pevnú vieru a veľkú usilovnosť. Už 
počas svojich štúdií v kňazskom semi-
nári v diecéze Brixen (taliansky Bressa-
none) sa začal vážne zamýšľať nad tým, 
ako by sa vo svojom živote mohol anga-
žovať pre prácu v misiách. Po kňazskej 
vysviacke 25. júla 1875 dostal určenie 

do farnosti Svätý Martin (San Martino di 
Badia), ktorá bola neďaleko jeho rodiska. 
Čoskoro si získal srdcia svojich rodákov. 
Ale myšlienka na misie ho neopúšťala 
a už dva roky po svojej vysviacke sa skon-
taktoval s Arnoldom Janssenom v Steyli 
(Holandsko).

Prvý verbista v misiách
So súhlasom svojho biskupa vycestoval 
Jozef Freinademetz v auguste 1878 do 

misijného domu v Steyli. Dňa 2. marca 
1879 dostal misijný kríž a s ďalším misi-
onárom Jánom Baptistom Anzerom sa 
vybral na cestu do Číny. O päť týždňov 
obaja vstúpili na pobrežie v Hongkongu 
a dva roky sa pripravovali v prístavnom 
meste na svoju prvú činnosť. Boli určení 
pre prácu v južnom Šantungu a v roku 
1881 vycestovali do tejto čínskej provin-
cie, v ktorej medzi 12 miliónmi obyvate-
ľov žilo vtedy 158 pokrstených.

Neúnavná práca pre spásu duší
Nasledujúce roky boli zvlášť veľmi ťaž-
ké, poznačené dlhými a  úmornými 
cestami a nesmierne namáhavou prá-
cou pri vytváraní prvých cirkevných 
obcí. Len čo sa im podarilo vybudovať 
prvú z nich, dostali rozkaz od kompe-

tentného biskupa, aby tam všetko za-
nechali a začali prácu na inom mieste. 
Jozef Freinademetz rýchlo pochopil, 
aká cenná je spolupráca angažovaných 
laikov pri prvých krokoch šírenia viery 
a predovšetkým v katechizovaní. Pre-
to kládol veľký dôraz na ich školenie 
a spracoval príručku katechizmu v čín-
štine. Pritom sa venoval – spolu s An-
zerom, ktorý sa medzitým stal bisku-
pom – príprave, duchovnému vedeniu 
a ďalšej výchove čínskych kňazov, ako 
aj iných misionárov.

Okrem toho prevzal striedavo rozlič-
né dôležité a zodpovedné úlohy a úrady: 
bol správcom misijných území, rekto-
rom seminára, spirituálom, ako aj zod-
povedným vedúcim prvých čínskych 
misionárov a nakoniec provinciálnym 
predstaveným. Svoj úrad vykonával v du-
chu staršieho brata a s tými, ktorí mu boli 
zverení, jednal vždy s úctou. Všetci si ho 
vážili. Celý jeho život bol poznačený úsi-
lím stať sa Číňanom pre Číňanov. Svojim 

Koncom mája navštívilo 22 mladých z UPeCe Bratislava rodisko  
sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára Spoločnosti Božieho 
Slova. Jozef Freinademetz sa narodil a vyrastal v Oies, čo je jeden 
z lazov v kraji Alta Badia v Dolomitoch v severnom Taliansku.

Púť vysokoškolákov 
k Jozefovi Freinademetzovi

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

„Jediná reč, ktorej každý 
rozumie, je láska“
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• Vľavo rodný dom, kde sa narodil  
a vyrastal sv. Jozef Freinademetz

• Pri dome bol postavený kostolík,  
ktorý je navštevovaný pútnikmi

• Študenti s pátrom Martinom na túre  
ku kostolíku Santa Croce

príbuzným napísal: „Milujem Čínu a Čí-
ňanov; tu by som aj najradšej zomrel a bol 
pri nich pochovaný.“ Jeho mimoriadne 
nasadenie v práci a mnohé odriekania si 
vyžiadali svoju daň. Ochorenie hrtanu 

a počiatky tuberkulózy prinútili Jozefa 
Freinademetza, aby prerušil svoju prácu.

V roku 1900 po 20 rokoch neúnavnej 
práce v Číne pozval P. Arnold Janssen 
svojho prvého misionára do Steylu na 
strieborné jubileum Spoločnosti Božie-
ho Slova. Ale Freinademetz to odmietol. 
V Číne bolo práve vtedy povstanie bo-
xerov, ktorí tvorili politicko-náboženský 
tajný spolok zameraný proti cudzincom, 
predovšetkým proti Európanom. Vzhľa-

dom na ustavičné útoky boxerov nemec-
ké úrady vyzvali misionárov v Číne, aby 
sa okamžite odobrali do prístavu v Tsin-
tao, kde by ich mohli lepšie chrániť.

Rozhodol sa zostať
Jozef Freinademetz sa rozhodol zostať na 
misijnej stanici v Puoli, hoci si bol vedo-
mý hroziaceho nebezpečenstva. Neskôr 
napísal svojim príbuzným: „Posledný 
rok som bol neraz v nebezpečenstve, že 
ma zabijú. Boxeri ma skoro každú noc 
vlákali do pasce, z ktorej som len o vlá-
sok unikol. Raz ma už dokonca postavili 
pred popravčiu čatu; jednému manda-
rínovi sa len v poslednej chvíli podarilo 
ma zachrániť.“ Napriek všetkému ne-
nechal misionár svojich veriacich v bie-
de. Raz poslal skupinu sirôt z vidieka na 
pobrežie do Tsingtao, kde boli relatívne 
v bezpečí. V liste spolubratom v Tsingtao 
napísal: „Sú (siroty) odkázané na pomoc 
druhých. Buďte takí láskaví a naďalej im 
pomáhajte.“ Keď raz musel biskup An-
zer vycestovať do Európy, administrácia 
diecézy bola zverená Jozefovi Freinade-
metzovi. Vtedy vypukla epidémia týfusu. 
Jozef ako dobrý pastier svojich veriacich 
neúnavne pomáhal, kde len mohol, kým 
sa sám touto chorobu nenakazil. Hneď sa 
vrátil do Taikia do biskupskej rezidencie. 
Tam zomrel 28. januára 1908. Bol po-
chovaný pod 12. stanicou krížovej cesty. 
Jeho hrob sa čoskoro stal miestom úcty 
a pútí kresťanov.

„Jediná reč, ktorej každý rozumie, je 
láska“
Freinademetz sa naučil objaviť, vážiť si 
a milovať kultúrnu veľkosť národa, ku 
ktorému bol poslaný. Celý svoj život ve-
noval šíreniu evanjelia, hlásaniu dobroty 
a lásky Božej a usiloval sa túto lásku vná-
šať do života pri výchove čínskych veria-
cich. Viedol cirkevné obce, bol otvorený 
v solidarite voči čínskym susedom a po-
vzbudzoval pokrstených Číňanov, aby 
sa stali misionármi pre svojich rodákov 
ako katechéti, rehoľníci alebo ako kňazi. 
Celý jeho život bol konkrétnym uskutoč-
ňovaním hesla „Jediná reč, ktorej každý 
rozumie, je láska“.  •
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Pokrstení a poslaní 
– komunikujeme o živote,
nemáme produkt 
s názvom život

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Timothy McGovern

V  krste sme prijali oživu-
júcu lásku a odpustenie 
hriechov všemohúceho 
Boha. Po období hľada-

nia a rozhodovania sa – či chcem 
krst – nasleduje primerané pou-
čenie o krste. Až po týchto kro-
koch sme schopní rozhodnúť sa 
slobodne a úprimne – áno, ve-
rím v Boha a chcem žiť s Bohom. 
Otvárame sa na živú a napĺňajú-
cu prítomnosť môjho Pána; po-
vedané inak, môj Ježiš žije a ja, 
ktorý som v NEHO uveril, žijem 
v ŇOM deň čo deň počas celého 
môjho života na tejto zemi. 

Misionárska dimenzia 
pramení z krstu
Krst sám v sebe zahrňuje rôzne 
dimenzie. Pravidelne počúvame 
a následne prijímame, že krstom 
sa stávame Božím dieťaťom – 
voči Bohu Otcovi; bratom a ses-
trou – voči Ježišovi; a prijatím 
krstu sme naplnení darmi Du-
cha Svätého, tak veľmi potreb-
nými pre náš každodenný život. 
A čo prichádza potom, je pozva-

nie ku svätosti prostredníctvom 
prijatia ďalších sviatostí a úprim-
nej každodennej modlitby. Krs-
tom sa začína a prehlbuje živé 
spojenie s milosrdným Bohom. 

A  vtedy nastane okamih po-
chopenia a radostného prijatia – 
stávam sa svedkom umučeného 
a zmŕtvychvstalého Ježiša Kris-
ta, čiže v konkrétnom živote sa 
skutkom stanem svedkom vie-
ry a misionárom v plnom zmys-
le slova. 

Jednoducho povedané: vie-
ru nevyznávam iba slovom, že 
verím, ale priložím ruku k die-
lu a  skutkami milosrdnej lás-
ky vyjadrím, že verím srdcom 
a poslúžim ľuďom; postarám sa 
o živé tvory, zachovám v rovno-
váhe prírodu, čiže spolupracu-
jem s mojím Stvoriteľom a po-
zorne sledujem a  ochraňujem 
zem, vodu a  vzduch, lebo už 
chápem, že celá zem je pre mňa 
Božím darom.

Byť misionárom znamená, že 
som prijal svätosť, ktorá daru-
je život a krásu svetu. Je to po-

žehnanie, ako v liste Efezanom 
apoštol Pavol napísal: „Nech 
je zvelebený Boh a Otec nášho 
Pána Ježiša Krista, ktorý nás 
v  Kristovi požehnal všetkým 
nebeským duchovným požeh-
naním. Veď v  ňom si nás ešte 
pred stvorením sveta vyvolil, aby 
sme boli pred jeho tvárou svätí 
a nepoškvrnení v láske; on nás 
podľa dobrotivého rozhodnutia 
svojej vôle predurčil, aby sme 
sa skrze Ježiša Krista stali jeho 
adoptovanými synmi na chválu 
a slávu jeho milosti, ktorou nás 
obdaroval v  milovanom Syno-
vi.“ Ef 1, 3-6 

Misionárska dimenzia sa – na 
prvom mieste – sprítomňuje 

Byť 
misionárom 
znamená,  
že som prijal 
svätosť, 
ktorá daruje 
život a krásu 
svetu.

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Pokračujeme v príprave na MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC 
október 2019. V tomto článku vysvetlíme misionársku dimenziu 
krstu a našu komunikáciu o živote s Bohom, pretože nemáme 
a nepredávame produkt s názvom Život.
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ginálnym spôsobom pokračuje 
v misii, ktorú prijal v krste. 

Nemáme produkt  
s názvom život
Svätý Otec s  plnou vážnosťou 
zdôrazňuje: Nemáme produkt 
s názvom Život, čiže nikto z ľudí 
ho nevlastní a ani ho nikto nevie 
vyrobiť. Teda, logicky z toho vy-
plýva, že keď nemám, nemôžem 
tento produkt predávať. 

Dnes je všetko závislé na re-
klame produktov, a zdôraznime, 
na opakujúcej sa reklame. Tam 
vidíme a počujeme, ako sú šťast-
ní ľudia, výborné produkty, a re-
klama okamžite pokračuje; keď 
sa nám nepáči, produkt môžeme 
vrátiť do stanoveného času, do 
niekoľkých dní. 

Reklama na produkt vytvára 
neobyčajný dojem exkluzivity 
a jedinečného prístupu. Produkt 
bude môj,  prinesie mi šťastie 
a  vnútorne budem spokojný. 
Môj úsmev bude radostný a ši-
roký až po najvyššiu možnú mie-
ru. A čo je naozaj na zamyslenie, 
produkt mi ponúka emóciu, že 
jeho používaním sa stanem lep-
ším človekom. 

Produkt je neživý. Reklama 
sa nám snaží vysvetliť, že keď 
použijeme produkt, vtedy si po-
môžeme ku šťastiu. A budeme 
šťastní a živí, lebo koniec-koncov 
sme si sami pomohli ku šťastiu.

Isteže, nie je potrebné vysvet-
ľovať mechanizmy a spôsoby re-
klamy. Lenže my sme kresťania 
a  nemôžeme o  živote hovoriť 
a správať sa ako o produkte s ná-
zvom Život. 

Kresťan žije v Bohu a dokáže 
komunikovať o živote. Táto čin-
nosť je náročná a predsa prináša 
veľa vnútornej útechy a radosti. 
Čo povieš? Začneme už dnes? 
Komunikujme o  živote a  nes-
nažme sa predávať produkt s ná-
zvom Život.  •

v  Božej láske voči nám, jeho 
stvoreniam: „Veď Boh tak mi-
loval svet, že dal svojho jedno-
rodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život.“ Jn 3, 16 

Misionár komunikuje o Bohu 
a v konkrétnosti svojho života 
dokáže vyjadriť tieto dôležité 
pravdy:

• hovorí o Božskom živote, na-
priek tajomstvu, lebo zažíva oži-
vujúcu Božiu prítomnosť,

• skutočne žije a  odovzdáva 
Božiu milosrdnú lásku

• a ochotne vysvetľuje Božiu 
svätosť práve vtedy, keď je plný 
úcty voči životu a  nenechá sa 

odradiť hriechom a zlom, hoci 
sa s nimi stretáva každodenne. 

Napriek misionárskej dimen-
zii krstu – prijímame živého 
Boha a svätosťou napĺňame svet 

– my sami nevieme zariadiť, aby 
toto veľké požehnanie oslovilo 
konkrétneho človeka. V takých-
to prípadoch prichádza Duch 
Svätý, ktorý oživuje moje slová, 
ktorý animuje moje skutky, kto-
rý v každodennej obete prináša 
radosť a odovzdanie sa do rúk 
milujúceho Boha. Takto prebieha 
komunikácia o živote s Bohom 
a ľuďmi, je veľmi osobná a vnú-
torná. Duch Svätý je ten, kto po-
máha, oživuje, animuje. A človek 
sa spája s Duchom Svätým a ori-

Krstom sa 
začína a pre-
hlbuje živé 
spojenie 
s milosrd-
ným Bohom. 

NOVÁ EVANJELIZÁCIA
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Ako dlho si na Taiwane a čo si tam robil? 
Na Taiwane som už takmer šesť rokov 
od leta 2013. Pôsobím momentálne vo 
farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
v dištrikte Šulin, čo je New Taipei City. 
Ako diakon som teraz pôsobil v tejto far-
nosti a venoval som sa malým skupinkám 
ľudí. Mali sme taký knižný klub. Rozobe-
rali sme jednu knihu o ľudskom dozrie-
vaní, boli tam aj state zo Svätého písma, 
teda práca s Božím slovom. Ľudia si viac 
uvedomovali duchovné súvislosti vo svo-
jom živote. Venoval som sa aj mladým, 
mali sme s nimi stretká a katechézy. Mal 
som aj kurz Alfa pre učiteľky, ktoré sú pri 
našom kostole v materskej škôlke. 
Koľko ti zabralo štúdium jazyka, kým si 
prišiel do pastoračnej pomoci vo farnosti?
Keď sme prišli na Taiwan so spolubra-
tom z Toga, začali sme študovať jazyk 
v jazykovom centre v Shinto. Bol to dosť 
intenzívny kurz, ktorý trval dva roky. Po 
ukončení som bol vo farnosti na praxi. 
Zároveň som mal možnosť pomáhať 
v mediálnom centre jezuitov. Strihal som 
rôzne videá a učil som sa práci s média-
mi a video technikou. V tom istom čase 

som bol vo farnosti, kde som sa venoval 
dospelým, venoval som sa aj katechéze 
mladých. Po troch rokoch som bol na do-
volenke na Slovensku a keď som sa vrátil 
naspäť, predstavení mi dovolili pokračo-
vať v štúdiách na Taiwane. To znamená, 
že som pokračoval dvomi rokmi teológie 
na katolíckej univerzite, ktorú som úspeš-
ne zakončil v roku 2018. Potom som zlo-
žil doživotné sľuby a 15. septembra 2018 
som bol vysvätený na diakona. A odvte-
dy pôsobím vo farnosti Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho.
Ako vyzerá táto krajina? Koľko má oby-
vateľov? Môžeš priblížiť stručne históriu 
Taiwanu?
Taiwan je veľmi rozvinutá krajina. Ešte 
donedávna sa tam vyrábala polovica po-
čítačov vyprodukovaných na svete.

Čo sa týka služieb, Taiwan je tiež veľmi 
rozvinutý. Mnoho ľudí prichádza do tejto 
krajiny aj kvôli krásnej prírode, morské-
mu pobrežiu a iným krásam.

Taiwan má 23 miliónov obyvateľov. 
Žijú na rozlohe menšej ako  Slovensko 
– 36 000 km². Je to dosť hornatý ostrov, 
hlavne v strednej časti. Pozdĺž 

Povzbudiť a pochváliť 
vedia vraj najlepšie 

na Taiwane
 Text: P. Martin Štefanec SVD 

 Foto: Archív SVD

Patrik Páleník je diakonom Spoločnosti Božieho Slova. 
Na kňaza bude vysvätený 22. júna v Nitre na Kalvárii spolu s Jurajom 

Beganym a Matejom Reinerom. Jeho cesta ku kňazstvu je trošku iná ako 
býva zvyčajne. Posledných šesť rokov totiž prežil na Taiwane, 

kde dokončil aj štúdiá teológie. O tejto krajine a plánoch 
rozpráva v nasledujúcom rozhovore.

 

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
kde Patrik Páleník SVD pôsobil 

doteraz ako diakon
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celého Taiwanu sa ťahá pásmo pohorí. 
Najľudnatejší je na severe. Čo sa týka 
západného pobrežia, pestuje sa tam veľa 
poľnohospodárskych plodín. Najpočet-
nejšie etnikum sú Číňania, ktorí tvoria 
vyše 95 % a sú na území sú už asi 300 až 
400 rokov. Po prehranej vojne s Japon-
skom musela Čína v roku 1895 pod-
ľa Šimonoseckého mieru okrem iného 
postúpiť Taiwan Japonsku. Obyvatelia 
Taiwanu, než by sa nechali odovzdať 
do japonského područia, sa za tejto si-
tuácie pokúsili vyhlásiť nezávislosť ako 
tzv. Taiwanský demokratický štát (tretiu 
republiku v dejinách Ázie). Tento po-
kus však po niekoľkých dňoch ukončil 
príchod japonských vojsk. Nasledujú-
ce roky pod japonskou nadvládou boli 
charakteristické výrazným hospodár-
skym rozvojom za cenu potlačovania 
čínskej identity a snahami o japonizá-
ciu obyvateľstva. Po porážke v 2. sveto-
vej vojne muselo Japonsko v roku 1946 
vrátiť Taiwan Číne. Ostrovania, ktorých 
ostrov bol hospodársky podstatne vy-
spelejší než väčšina pevninskej Číny, sa 
však ani teraz nedočkali väčšieho po-
dielu na správe svojich záležitostí. Sko-
rumpovaný kuomintangský režim ich 
vykorisťoval a diskriminoval v prístu-
pe k vedúcim funkciám rovnako 
ako Japonci. Protikuomintang-
ské povstanie, ktoré v Tchaj-peji 
prepuklo 28. februára 1947, bolo 
brutálne potlačené (približne 10 
000 obetí) a na ostrove bol vyhlá-
sený výnimočný stav, ktorý trval 
až do roku 1987. Od konca roku 
1948 prebiehal v súvislosti s obratom 
v čínskej občianskej vojne masový príliv 
utečencov z pevninskej Číny na ostrov. 
V roku 1949 sa na ostrov uchýlili zvyšky 
Čankajšekovej armády, ktorá na pevnine 
prehrala občiansku vojnu s komunista-
mi. Zmenená vojensko-politická situá-
cia vo východnej Ázii, kedy sa v súvislosti 
s kórejskou vojnou na obranu Taiwanu 
začali angažovať USA, však po roku 1950 
zabránila obsadeniu ostrova armádou 
ČĽR. Taiwan si tak udržal nezávislosť od 
komunistov až dodnes. Do začiatku 90. 
rokov však i na Taiwane vládol totalitný 

režim, avšak krajne pravicový. Potom 
nasledovala postupná demokratizácia.
Aká je tvoja skúsenosť s ľuďom na Ta-
iwane? 
Ľudia sú tam veľmi zdvorilí. Na verej-
nosti a v cudzom prostredí nevyjadrujú 
veľmi svoje emócie. Ku mne ako k belo-
chovi sa správajú dobre, lebo majú úctu 
k bielym ľuďom. Oni sú nižšej postavy, 
tak si automaticky všimnú našu výšku, 
farbu pleti a pod. Veľmi sa snažia povzbu-
dzovať. Napríklad keď sa niekto snaží 
hovoriť po čínsky, hoci povedal iba dve 
nesúvislé vety, vedia ho veľmi povzbu-
diť a pochváliť. Týmto si veľmi získajú 
cudzincov ale i domácich. Sú to ľudia 
veľmi pracovití, ktorí skutočne pracujú 
dlhé hodiny a častokrát nadčasy vo svo-
jich robotách. Bývajú v obydliach, ktoré 
sú podstatne menšie ako tie štandardné 
slovenské, takže aj ich rodiny sú menšie. 
Žiaľ, pôrodnosť je veľmi nízka. Nevidieť 
tam veľa detí. 
Katolíkov je len 1%, čo ostatné nábožen-
stvá? 
Budhistov je 30 %, 30 % taoistov, 20 % sa 
nehlási ku konkrétnemu náboženstvu, 
katolíkov je len 1 percento a protestantov 
asi 3 percentá. Európske štandardy typu 
„ty si budhista, ty taoista“ tam veľmi ne-

fungujú, pretože je tam veľký synkretiz-
mus všetkých výchovných náboženstiev. 
Za posledné roky tam pribudlo veľmi veľa 
chrámov. Fungujú na mnohých miestach 
a dá sa povedať, že ich je viac a viac. Sú 
to chrámy, ktoré si môže otvoriť každý 
človek. Nakúpi sochy bôžikov, postaví 
ich v určitom poradí a ponúka tam ka-
didlo-incenz, ktoré ľudia pália. V tom 
chráme môžeme nájsť Budhu, ale aj iné 
božstvá. Je to skôr o rituáloch, ktoré tam 
ľudia vykonávajú pre vlastný pocit pokoja 
a ochrany. Toto náboženstvo nevyžadu-
je morálne princípy. Je to náboženstvo 

vnútorného pokoja, ktorý sa hľadá cez 
rituály. Hľadajú niečo, o čom si myslia, 
že na to nemajú silu. V istom zmysle sa 
na to môžeme pozerať pozitívne, že títo 
ľudia majú aspoň zmysel pre niečo, čo je 
viac ako oni. Majú kus pokory uznať, že 
je niečo väčšie od nás. V tomto zmysle 
sú Taiwanci nábožní a existujú tam rôz-
ne náboženské festivaly. Musím pove-
dať, že náboženstvá tam veľmi pokojne 
spolu nažívajú. 
Vieme, že na Tajvane je iný kalendár ako 
u nás. Používa sa tam iný rok. Prečo je 
tomu tak?
Na Taiwane sa píše teraz rok 108. To náj-
dete aj na všetkých oficiálnych dokumen-
toch a používa sa to bežne. Je to rok počí-
taný od pádu poslednej čínskej dynastie, 
ktorá bola v roku 1911 zvrhnutá ľuďmi 
túžiacimi po tom, aby Čína mohla prejsť 
na novú éru vývoja a nezostať v akýchsi 

Prosím o modlitby za tých ľudí, 
ktorí ešte nepoznajú pravú cestu 
a túžia po láske pochádzajúcej 
od nášho Boha a prístupnej 
v Ježišovi Kristovi.
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feudálnych časoch. Bola ustanovená vlá-
da a prijatá ústavou. 
Ako prebiehala evanjelizácia Taiwanu? 
Ostrov bol evanjelizovaný pred 160 rok-
mi. Z juhu ostrova prišli dominikánski 
misionári, postupne evanjelizovali rôz-
ne časti a zakladali kresťanské komunity. 
Avšak najväčší rozmach Cirkvi bol v roku 
1950, kedy na Taiwan prišli noví misi-
onári z Číny aj zo zahraničia. Na mno-
hých miestach založili cirkevné komunity 

a ustanovili nové farnosti, diecézy, čo je 
veľmi pozitívne a doteraz to funguje. Mi-
sionári často išli na tie najbiednejšie mies-
ta a snažili sa pomáhať tým najchudob-
nejším. Išli do oblastí, kde bola chudoba 
a nedostatočne vyvinuté infraštruktúry. 
A teda stavali nemocnice, stavali školy, 
ktoré doteraz fungujú. Takže misioná-
ri boli hlavne v minulosti veľmi veľkým 
prínosom. Stále pracujú v chudobných 
oblastiach napríklad na východe kraji-
ny, kde sa venujú domorodým kmeňom 
a snažia sa žiť ich štýlom života. 

V tomto zmysle je Katolícka cirkev na 
Taiwane uznávaná kvôli jej prínosu pre 
obyvateľstvo.
Kedy prišli verbisti? 
Verbisti prišli na Taiwan koncom päť-
desiatych rokov. Začali výchovou kate-
chétov. Zo začiatku mali túžbu znovu 
obnoviť Katolícku univerzitu Fu Jen (Fu 

Jen Catholic University), ktorú v Pekin-
gu zatvorili komunisti. Mnohí, ktorí tam 
študovali, mali túžbu obnoviť túto uni-
verzitu na Taiwane. Tak sa aj stalo. Za-
čiatkom šesťdesiatych rokov sa znovu za-
čali obnovovať fakulty tejto školy. Bola to 
spolupráca verbistov, jezuitov a diecézne-
ho kléru, a tí postupne fakulty jednotlivo 
obnovovali a znovu vybudovali univerzi-
tu, ktorá je dnes jednou z najlepších súk-
romných univerzít na Taiwane. Má viac 
ako 25-tisíc študentov. Verbisti zakotvili 
nielen na tejto univerzite, ale aj na juhu, 
v diecéze Tainan. Biskup im v tejto die-
céze zveril rôzne pastoračné úlohy, pre-
dovšetkým farnosti a zvlášť farnosť vo 
vrchoch Ališa, kde verbisti pracujú dote-
raz. Pracujeme s kmeňom Zou, ktorý je 
jedným z najmenších kmeňov a teda už 
pomaly vymiera. Napriek tomu naši mi-
sionári s nimi pracujú dlhé roky. Preložili 
im liturgické texty do ich jazyka a snažia 
sa udržiavať ich tradície. 
Teraz budeš vysvätený na kňaza. Čo ťa ča-
ká po vysviacke? 
Misijné určenie som dostal na Taiwan. 
Takže po vysviacke sa vraciam späť a bu-
dem pôsobiť asi tri mesiace vo farnosti, 
kde som pôsobil aj doteraz ako diakon. 
Iste ma čaká nová pastoračná skúse-
nosť. Bude to opäť nová etapa mojej mi-
sijnej činnosti, kde už môžem pôsobiť 
ako kňaz. 
Čo by si odkázal čitateľom Hlasov a misij-
ným priateľom na Slovensku? 
V každom prípade prosím o modlitby za 
Taiwan, za túto krásnu ostrovnú krajinu, 
ktorá má veľké bohatstvo úžasných ľudí 
s potenciálom a aj svetu dokázali, že ve-
dia byť šikovní. Ako vieme, Taiwanci sú 
známi svojou húževnatosťou, technikou, 
ktorú tam vedeli rozbehnúť. 

Prosím o modlitby za tých ľudí, kto-
rí ešte nepoznajú pravú cestu a  túžia 
po láske pochádzajúcej od nášho Boha 
a prístupnej v Ježišovi Kristovi. Verím 
a dúfam, že sa nájdu ďalší misionári, kto-
rí budú ochotní a schopní priniesť im 
Evanjelium a to krásne a dobré, čo už je 
v nich a čo v nich môžeme vidieť, aby to 
ešte viac zveľadili a aby tak Evanjelium 
zažiarilo v plnej kráse.  •

• Patrik pracoval v rámci pastoračnej praxe  
aj s mládežou

• Taiwan je krajina s krásnou prírodou
• K mŕtvym predkom majú veľkú úctu.  

Takto vyzerá cintorín v hlavnom meste
• Patrik s monštranciou žehná so Sviatosťou 

oltárnou počas diecéznej slávnosti  
na štadióne

• Prítomnosť východných náboženstiev  
je Taiwane veľmi silná
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Dnes je skutočnosť cirkevného 
života úplne iná. Veľmi k tomu 
prispeli návštevy posledných 
troch pápežov a zvlášť púte 

k Panne Márie Milosrdnej Lásky, patrón-
ke Kuby, ktorá je známa po celom ostro-
ve. Teraz sa Cirkev dáva spoznať skrze 
pastorálnu a sociálnu činnosť. Zväčšujú 
sa malé skupiny veriacich ľudí v mod-
litebných a misijných domoch a tiež je 
väčšia tolerancia zo strany politického 
systému. Ale neustále je potreba viac ľudí 
zapálených pre misijnú prácu: „ohlasovať 
Božie Slovo“.

Chcem vám priblížiť niektoré stránky 
politickej, ekonomickej a sociálnej rea-
lity na Kube a to preto, aby sme si uve-
domili, ako sa realizuje evanjelizácia na 
„cukrovom ostrove“ tak jedinečne. Je to 

v skutočnosti niečo, čo médiá často ko-
munikujú.

Kubánska revolúcia zastavená 
v čase
Každý rok 1. januára kubánsky ľud osla-
vuje víťazstvo revolúcie, kedy sa ukonči-
la diktatúra Fulgencioho Batista. Je tomu 
už 60 rokov.

Keď pozorujeme politické dianie, uve-
domíme si rozklad Sovietskeho Zvä-
zu, demokratizáciu bolivarského hnutia 
v Latinskej Amerike, ekonomický roz-
kvet v Číne a spoločný projekt Európskej 
únie. Ubehlo už 60 rokov, ale v krajine 
ako Kuba sa nič neposúva dopredu a tiež 
sa nič podstatné nedeje.

Očakávania, ktoré boli vytvorené Ba-
rackom Obamom a Raúlom Castrom 
čoskoro upadli do zabudnutia.

Výmena Miguela Díaza Canela v ku-
bánskej vláde namiesto Raúla Castra 
zostala len na papieri, ale pokrok k zlep-
šeniu slobody a demokracie neprišiel. 
Komunistická strana pokračuje vo vlá-
de a je hlavnou silou v spoločnosti. Pre-
zidentom zostáva naďalej Raúl Castro.

 V teórii a v praxi sa pokračuje v eko-
nomickom, nespravodlivom embargu, 
ktoré prehlbuje terajší americký prezi-
dent Donald Trump.

V podstate neustále pokračuje aktuál-
ne želanie pápeža Jána Pavla II.: „Nech sa 
Kuba otvorí svetu a svet Kube“.

Ekonomická situácia ako nikde inde 
na svete
Je smutné priznať, že Kuba je ponorená 
do chudoby už niekoľko desaťročí. Pá-
pež Ján Pavol II. hovoril o neúspechoch 
v plánovaní sústredenom v sovietskom 
systéme. Na ulici môžeme počuť, že to, 
čo je všetkých ľudí, nepatrí nikomu. Ani 
nie je potrebné hľadať príčiny.

Skutočnosťou je, že priemerný plat je 
od 20 do 35 dolárov na mesiac. Mnoho 
starších ľudí si musí vystačiť s 10 alebo 15 
dolármi. Ale ako sa to dá?

• S knižkou na prídavky sa získajú zá-
kladné a potraviny. No ani základné pro-
striedky nie sú často v obchodoch. Den-
ne môžeme vidieť veľké rady čakajúcich 
ľudí už pred svitaním, aby dostali aspoň 
chlieb. Väčšinou tu asistuje polícia. Voda 
a elektrina sú finančne podporované.

• V poslednej ústavnej úprave sa pod-
poruje podnikanie. Nie je to jednodu-
ché, pretože vláda má strach, že by stra-
tila ekonomický dohľad. A tak sa ďalej 
predáva pokútne. Predaj poľnohospo-
dárskych produktov pochádza väčši-

Misionári zo Spoločnosti Božieho Slova prišli na Kubu do Holguín 
(mesto na východe ostrova) v júni roku 1988. Je tomu už tridsať rokov. 
Boli to časy veľmi ťažké a presnejšie nazývané „špeciálne obdobie“, 
v dôsledku malej ekonomickej podpory z bývalého Sovietskeho 
Zväzu. Nová diecéza Holguín – Tunas, ktorá bola práve ustanovená, 
mala len niekoľko kňazov. Cirkev bola veľmi malá a skoro neznáma.

Stále živé spomienky na Kubu
Veriaci ľudia na Kube

 Text: P. Ludvík Málek SVD   

 Foto: Archív P. Máleka
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nou z hotelov a štátnych veľkoobchod-
ných predajní.

• Poľnohospodárska pôda a lány sú 
opustené. Na Kube je veľmi málo prie-
myslu a príjmy sú hlavne z turistického 
ruchu s prispením zahraničného kapi-
tálu. Sú tisíce kubánskych emigrantov 
a nárast pokračuje. Ak niekto z rodiny 
žijúcej v zahraničí pošle každý mesiac 50 
dolárov, znamená to pre Kubáncov lep-
šiu životnú úroveň a lepší boj o prežitie.

Kubánsky ľud je prívetivý a otvorený
Prirodzená kubánska vlastnosť je, že ľu-
dia sú veľmi zhovorčiví, veľmi otvorení 
k rozhovoru, a rokovanie s nimi je veľ-
mi milé. Na Kube nikto nevníma rasiz-
mus. Vzdelanie a zdravotníctvo, tradičné 
úspechy kubánskej revolúcie, majú svoje 

obmedzenia a možnosti, výnimku tvoria 
deti. Všetci vedia čítať, písať a čítajú veľ-
mi dobre, ale ďalšie vzdelávanie je ťažko 
dosiahnuteľné.

Cirkev na Kube je menšina,  
kde pôsobí Duch Svätý
Niektoré podrobnosti o tom, ako sa usku-
točňuje evanjelizácia na Kube:

• Mať na pamäti slová pápeža Františ-
ka o „cirkvi na okraji“. Jedná sa o malé cir-
kevné spoločenstvá, väčšinou sú to staršie 
ženy. Sú to ľudia, ktorí vytrvali vo viere 
napriek všetkyým prekážkam komunis-
tického režimu. Cirkev bola odsunutá na 
úplný okraj. Veľmi málo je detí a mláde-
že, ktorí sa týchto aktivít zúčastňujú, ale 
aj tu sú výnimky.

• Cirkevné spoločenstvá sa rozrastajú 
v prostredí väčšej znášanlivosti a rešpek-
tu. Hlavné farnosti majú na starosti rôz-
ne „misijné domy“ roztrúsené po okolí, 
kde sa schádzajú rodiny, ktoré sa modlia, 
meditujú o nedeľných evanjeliách a tiež 
vyučujú deti katechizmus. Pôsobia tu aj 
laickí misionári. Nedostatok dopravných 

prostriedkov je veľké obmedzenie v mi-
sionárskej činnosti.

• V súčasnosti je vidieť rôzne protes-
tantské vyznania zo Spojených štátov 
amerických a tiež vzrast africko-kubán-
skeho náboženstva, ktoré sa volá „santé-
ria“, a to predovšetkým v hlavnom mes-
te La Habana. Narastá krst detí, pretože 
požiadavka zo „santéria“ je krst v kato-
líckej Cirkvi.

• Niektoré kostoly sa opravujú, ale veľ-
mi pomaly, dokonca sa začínajú stavať 
nové. Je to vždy zdĺhavé a pomalé, a to 
nielen kvôli získaniu povolenia, ale aj 
kvôli nedostatku materiálu.

• Na Kube je veľký nedostatok kňa-
zov, ktorí by vysluhovali sviatosti a tiež 
aby ľudí pripravovali na prijatie sviatostí. 
Niektorí starší a deti, ktorí sa zúčastňujú 
na sv. Omšiach, si prídu pre požehnanie, 
dokonca aj veľa tých, ktorí dostali sväté 
prijímanie.

• Kubánci čítajú Božie Slovo veľmi 
dobre. Sú ochotní ku spolupráci. Veľmi 
dobrú službu robia knihy a brožúrky 
o Písme Svätom, ktoré vychádzajú v na-
šom vydavateľstve SVD. 

• S finančnou podporou od Caristas 
a veriacich ľudí z iných krajín sa vyzdvi-
huje sociálna činnosť Cirkvi. Vo farskej 
jedálni sa vydáva jedlo raz za týždeň pre 
starších, chorých a tých najchudobnej-
ších. Tiež návšteva ľudí, ktorí sa nemôžu 
pohybovať, u nich doma je veľmi cenená.

* * *
Je to veľmi otrepaná fráza: „Žatva je 

veľká, ale je málo robotníkov“. Niekto 
môže namietnuť, že táto fráza je vhod-
ná pre ktorékoľvek miesto na svete. To 
je pravda. Ale zo skúsenosti a z môj-
ho kresťanského pohľadu je pravda, že 
Kuba zostáva možnosťou misionárskej 
jedinečnej voľby, so svojimi výzvami 
prispieť k stavaniu Božieho kráľovstva. 
Rôzne obmedzenia a mnohé strasti nie 
sú nič v porovnaní s odmenou mať po-
diel a byť na blízku malým cirkevným 
spoločenstvám, ktoré dávajú pocítiť 
svoju blízkosť, uspokojenie a vďačnosť 
len preto, že s nimi ste a sprevádzate ich 
v duchovnom živote..  •

• Hlavné mesto Havana
• P. Ludvík Málek SVD vysvetľuje Sv. Písmo  

na stretnutí v rodinách
• Manifestácie v centre mesta sa zúčastňujú 

tisícky ľudí

MISIA KUBA
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„Musíme znášať kríže, lebo inak nič nedosiahneme. 
Cesta do neba nie je rovná. Jestvuje však nebo, večnosť 
a Boh, ktorý to všetko vidí a o všetkom vie. Majte preto 

odvahu a nebojte sa, aj keby sa triasol celý svet.“ 
     Sv. Jozef Freinademetz



V úvodný deň 92. plenárneho 
zasadnutia ROACO (Riunio-
ne Opere Aiuto Chiese 
Orientali) prijal jeho účast-

níkov pápež František. Povzbudil úsi-
lie správcov diel fungujúcich v spojení 
s Kongregáciou pre východné cirkvi, 
aby „bolo vypočuté volanie tých, ktorí 
v týchto rokoch boli okradnutí o ná-
dej“. Medzi stovkou prítomných boli 
aj prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi kard. Leonardo Sandri a  sek-
retár kongregácie arcibiskup Cyril 
Vasiľ SJ.

Volanie k nebu zo Sýrie, 
Iraku, Ukrajiny...
Pomoc východným cirkvám 
v ich núdzi sa týka najmä Blíz-
keho východu, ale aj iných re-
giónov. Svätý Otec okrem iných krajín 
osobitne spomenul Sýriu a Irak:

„Myslím so zármutkom opätovne na 
drámu Sýrie a na husté mraky nad ňou, 
ktoré sa zdajú hustnúť v niektorých ob-
lastiach, ktoré sú ešte nestabilné a kde 
riziko ešte väčšej humanitárnej krízy 
zostáva vysoké. Tí, ktorí nemajú jedlo, 
tí, čo nemajú lekársku starostlivosť, čo 
nemajú školu, siroty, ranení a vdovy 
pozdvihujú svoje hlasy do výšky.

Ak sú necitlivé srdcia ľudí, nie je ta-
kým srdce Boha, ranené tou nenávisťou 
a násilím, aké sa dokážu rozpútať medzi 
jeho tvormi, a je vždy schopný pohnutia 
a schopný ujať sa ich s nehou a silou otca, 
ktorý chráni a vedie. Ale neraz myslím aj 
na Boží hnev, ktorý sa rozpúta proti zod-
povedným krajín, ktorí hovoria o mie-
ri a predávajú zbrane pre vedenie tých-
to vojen. Toto je pokrytectvo a hriech.

Naliehavé myšlienky ma sprevádzajú, 
keď myslím na Irak – kam mám vôľu ísť 
v budúcom roku –, aby dokázal pozerať 

smerom vpred vďaka pokojnej a zdieľanej 
participácii na budovaní spoločného dob-
ra zo strany všetkých – i náboženských – 
zložiek spoločnosti, a neupadol do napätí, 
ktoré pochádzajú zo stále neutíchnutých 
konfliktov regionálnych mocností.

A nezabúdam na Ukrajinu, aby doká-
zalo nájsť pokoj jej obyvateľstvo, ktoré-
ho rany spôsobené konfliktom som sa 
snažil utíšiť charitatívnou iniciatívou, ku 
ktorej prispeli mnohé cirkevné zložky.“

Pokrytectvo a hriech predavačov 
zbraní
„Kričia ľudia na úteku, natlačení na lo-
diach, hľadajúci nádej, nevediac, ktoré 
prístavy ich budú môcť prijať v Európe, 
ktorá však otvára prístavy lodiam, na 
ktoré majú naložiť sofistikované a ná-
kladné zbrane, schopné spôsobiť niče-
nie, nešetriace ani deti. Toto je to po-
krytectvo, o ktorom som hovoril. Tu si 
uvedomujeme, že volanie Ábela vystu-
puje až k Bohu, ako sme to pripomenuli 
práve pred rokom v Bari, pri spoločnej 
modlitbe za Blízky východ.“

Okrem týchto alarmujúcich slov Svä-
tý Otec vyjadril aj potešenie nad novou 
nádejou pre mladých ľudí v Etiópii a Eri-

Všetky pápežove návštevy 
sú skutočne prameňom
 radosti a pokoja.

Svätý Otec František 
vyjadril svoj úmysel 
navštíviť na budúci rok Irak

 Text: Rádio Vatikán

 Foto: Catholic News Service

Pápež František vyjadril svoj úmysel navštíviť Irak, a to konkrétne 
v budúcom roku 2020. Pri stretnutí s predstaviteľmi organizácie 
ROACO na podporu východných cirkví 10. júna vo Vatikáne Svätý 
Otec zároveň ostro odsúdil pokrytectvo tých, ktorí na jednej 
strane hovoria o mieri, a na druhej strane predávajú zbrane, 
čím živia vojenské konflikty.
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trei po utíšení napätia medzi oboma kra-
jinami. S nádejou poukázal na ducha 
bratského spolunažívania s úctou voči 
každému, vyjadreného v dokumente 
z Abú Zabí, v čom zohrávajú významnú 
úlohu vzdelávacie inštitúcie najmä v Li-
banone, ale aj v ďalších krajinách celého 
Blízkeho východu. Pápež spomenul aj 
podporu druhej fázy obnovy Baziliky 
Svätého hrobu v Jeruzaleme. 

Radosť irackého biskupa zo správy 
o pápežovej návšteve
Radosť nad slovami Svätého Otca, kto-
rými potvrdil svoj zámer navštíviť v roku 
2020 Irak, vyjadril Mons. Shlemon War-
duni, pomocný biskup Baghdadu:

„Je to správa plná radosti a  lásky. 
Ukazuje skutočne tú dobrotu, láska-
vosť pápeža, ktorý nechce opustiť ni-
koho, zvlášť tých, čo sú v ťažkostiach, 
ale ich chce povzbudiť, popchnúť ich, 
aby vykročili vpred bez strachu a celým 
srdcom. Z tohto dôvodu sme očakávali 
túto správu už dlhý čas, nie iba kresťa-
nia, ale všetci obyvatelia Iraku. A všet-
ci sme si kládli otázku: Nepríde sem 
pápež? Je to teda krásna správa, sprá-
va, ktorá dodáva odvahu umožňujúcu 
pokračovať, spolu s pápežom, v láske 
ku všetkým týmto ľuďom s radosťou 
a pokojom. Všetky pápežove návštevy 
sú skutočne prameňom radosti a po-
koja.“  •

Pápež sa poďakoval, že môže 
telefonovať s prezidentmi 
i bežnými ľuďmi

Pápež František, ktorý rád prekvapí 
veriacich prostredníctvom listu či tele-
fonátu, vyjadril svoje uznanie i vďaku 
vatikánskym poštárom i telefonistom 
za ich prácu. Zamestnancov vatikán-
skej poštovej a telefonickej služby spolu 
s ich rodinami prijal na osobitnej au-
diencii vo štvrtok 6. júna.
Pri stretnutí s 200-člennou skupinou 
v Klementínskej sále Svätý Otec zdô-
raznil veľkú dôležitosť spomínaných 
služieb, ktorá pápežom pomáha na-
príklad aj pri ich častej komunikácii 
s prezidentmi krajín: „Pápeži vždy 
pripisovali veľkú dôležitosť komuni-
kácii s hlavami štátov, s komunitami 
a  jednotlivými veriacimi rozličných 
národov využívaním prostriedkov, 
ktoré ponúkala technika. V posled-
ných desaťročiach prizvali k spoluprá-
ci v tomto tak významnom sektore dve 
zaslúžilé rehoľné rodiny: Synov Božej 
prozreteľnosti (orioníni - Figli del-
la Divina Provvidenza) a Spoločnosť 
Svätého Pavla (paulíni). Týmto dvom 
inštitútom smeruje moje živé uznanie 
za ich veľkodušnosť a vernosť.“
Pošta i telefón zároveň slúžia aj vzá-
jomnej komunikácii medzi pápežom 
a veriacimi, ktorá nepozná hranice či 
vzdialenosti, vysvetlil Svätý Otec:
„Prostredníctvom vášho vzácneho 
diela sa každý deň početné osoby „do-
stanú“ k pápežovi a on sa aj prostred-
níctvom svojich spolupracovníkov 
„dostane“ k mnohým ľuďom. Táto 
vzájomná komunikačná výmena ne-
pozná vzdialenosti; odpovedá na vro-
denú potrebu jednotlivcov vytvárať 
medziľudské kontakty; a predovšet-
kým vstupuje do všetkých domácností, 
slúžiac bohatým i chudobným. V tom-
to zmysle rád pripomínam jeden latin-
ský nápis vyrytý na poštovej schránke 
Pápežského štátu: «Diviti et inopi, ul-
tro citroque, meandum», čo zname-
ná: „Mám sa dostať všade, k boháčovi 
i k chudobnému.“ •
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Takže On to i vyhral, pretože ste sa nevyda-
li a rozhodli ste sa ísť cestou zasväteného 
života. Vy ste študovali medicínu v Prahe 
a ukončili ste ju veľmi úspešne. Ako ste do-
speli k rozhodnutiu študovať lekárstvo, ho-
ci ste mali od detstva v srdci aj inú túžbu?

V našej reholi, hoci sme rehoľné sestry 
misionárky, potrebujeme mať aj nejaké 
odborné vzdelanie. Detstvo a mladosť 
som prežila v čase komunizmu, vtedy 
som sa aj rozhodla vstúpiť do rehole. 
Keď som ale hovorila o tom s našimi re-
hoľnými sestrami, povedali mi, že najprv 
musím mať za sebou nejaké odborné štú-
dium, nejakú prácu, povolanie, až potom 
môžem získať noviciát a rehoľné vzde-
lanie. Nerobilo mi to problémy, lebo už 
v ranom detstve som chcela byť lekárkou. 
To povolanie ma priťahovalo a nakoniec 
som sa na medicínu aj dostala. 
Medicínu ste v Prahe ukončili veľmi úspeš-
ne. Nezdalo sa vám to veľké úsilie vynalo-

žené na štúdium zbytočné? Pôsobili ste 
niekde aj ako lekárka?

Po promóciách v Prahe som nastú-
pila do zamestnania ako mladá lekárka 
v Bánovciach nad Bebravou. Vtedy som 
sa rozhodla, že začnem so štúdiom no-
viciátu. Sestry, ktoré boli práve vo vede-
ní (sestra Aleška), mi navrhli, že by som 
mohla ísť aj do zahraničia, že v misiách sú 
lekári potrebnejší ako na Slovensku, tak-
že by som to mohla skúsiť. Upozornila 
ma však, že by to bolo navždy, aby som si 
to dobre rozmyslela. Takže som celý rok 
rozmýšľala. Vedela som, že ak odídem, už 
sa vrátiť nemôžem, iba ak – tak do väze-
nia, pretože by to bola ilegálna emigrácia. 
Cítila som však, že je to moja cesta. Keby 
som tento krok neurobila, nikdy v živote 
by som nebola šťastná. Určite však Duch 
Svätý pôsobil na moje myslenie, a tak som 
vedela, že budem nešťastná, ak tento krok 
neurobím. Rozhodla som sa odísť.
Vy ste teda ako mladá žena – lekárka – 
emigrovali. Ako si spomínate na ten čas?

Do poslednej chvíle som nevedela, či sa 
mi podarí ísť ako turistka. Prihlásila som 
sa na výlet s cestovnou kanceláriou ČE-
DOK a dostala som povolenie zúčastniť 
sa zájazdu do Ríma s neznámou skupinou 
záujemcov. Bolo to presne pred 30-timi 
rokmi. Najťažšie bolo povedať mojim ro-
dičom a súrodencom pravdu, že sa nech-
cem vrátiť. Nikto cudzí to však, samozrej-
me, nesmel vedieť. Moji rodičia plakali, 
svojho otca som videla plakať prvýkrát. 

Mama tiež povedala: „Vierka, ako nám to 
môžeš urobiť? Nemáme nič proti tomu, 
aby si bola sestrou, ale odísť navždy?“ Pre 
mňa to bolo tiež ťažké, lebo právne som 
ešte ku kongregácii nepatrila. Lenže moja 
vnútorná sila bola taká mocná, že som sa 
volaniu nedokázala ubrániť. 

Keď som nastúpila v Nových Zám-
koch do vlaku, myslela som, že mi srdce 
krváca a praskne mi od žiaľu. S bôľom 
v duši som z Prahy odišla s turistickou 
skupinou do Talianska. Bolo to v roku 
1984, išli sme cez Nemecko, Francúzsko, 
Monte Carlo a Monako do Ríma. Obáva-
la som sa, že nám vedúci zájazdu nevrátia 
pasy, ale nakoniec nám ich v Ríme roz-
dali. V mojej skupine boli istí páni, ktorí 
nás stále pozorovali a jedna moja roves-
níčka ma nikdy nikde neopúšťala. Do-
konca som bola s ňou aj ubytovaná. Ne-
bola som si istá, či nie je tiež nejaký špiceľ. 
Nechcela som veriť nikomu. Keď sa ma 
spýtala, nad čím rozmýšľam, povedala 
som, že sa modlím ruženec. Veď mod-
litbu mi nikto nemôže zakázať. Správala 
sa dôverne, ale bola som veľmi opatrná, 
vedela som, že nemôžem nikomu veriť. 
Raz večer mi začala rozprávať svoj prí-
beh, ako chce utiecť od skupiny, aby sa 
so snúbencom z Ruska mohla stretnúť 
v Benátkach, že spolu odídu do Nemec-
ka. Myslela som, že je to pasca pre mňa, 
preto som jej nedôverovala. Počúvala 
som ju s pochopením a prísľubom, že sa 
budem za ňu modliť, ale nepovedala som 
jej o svojom osobnom zámere, nechcela 
som stratiť šancu odpútať sa od skupiny. 
Až na svetelnej križovatke som sa roz-
hodla, že sa jej zbavím. Napadlo mi, že 
si čosi urobím s pančuchou vo vysokých 
topánkach. Keď na semafore naskočila 
pre chodcov zelená, všetci sa pohli, autá 
tiež hučali štartovacou rýchlosťou, len ja 
som tam zostala na moment stáť v pred-
klone. Keď som zdvihla hlavu, na nikoho 
z ponáhľajúcich sa ľudí som nehľadela, 
iba som sa rozbehla opačným smerom, 
aby som nastúpila do taxíka pri ceste. 
Šoférovi som strčila do ruky adresu na-
písanú v taliančine a ani potom som sa 
neodvážila pozrieť, či ma niekto nesle-
duje. Nechcela som sa dostať do väzenia 

Milí čitatelia, ponúkame vám druhú časť úryvkov z knihy 
SLOVENSKÁ MUČENÍČKA VERONIKA THERESIA RÁCKOVÁ SSpS, 
ktorú napísala Paula Rácková – Mrázová a ktorú vydala Spoločnosť 
Božieho Slova v roku 2018. Kniha je spomienkou na sr. Veroniku 
Theresiu Ráckovú SSpS k jej nedožitým 60. narodeninám. 
Pre mladých poučením, pre starších potešením. 

Spomienky na sestru 
Veroniku Theresiu 
Ráckovú SSpS

 Text: Sr. Alena Koštialová SSpS    Foto: Misijné sestry SSpS
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ako utečenec. Nebola som si istá ničím, 
až kým som sa bezpečne nedostala taxí-
kom na naše generálne centrum, kde už 
o mojom príchode vedeli. Z budovy som 
však nesmela vychádzať, pretože ma hľa-
dala polícia ako stratenú turistku.
Vedeli vaši rodičia o tom, prečo tam od-
chádzate?

Áno, moja rodina to vedela, ale ne-
mohli o tom hovoriť. Bolo to vo mne 
strašne potlačené, bola to hrozná vnú-
torná bolesť. Cítila som ju tak veľmi, že 
mi skoro srdce puklo. Veľmi často som 
v zahraničí cítila obrovskú vnútornú bo-
lesť za domovom, za rodičmi, keď som 
si uvedomila, že ich už nikdy neuvidím. 
Prežila som ju, išla som ďalej, ale bez sĺz 
sa to nikdy nezaobišlo.
Rím bol pre vás teda nezabudnuteľný. Kto-
rým smerom sa odtiaľ uberali vaše cesty 
za vytýčeným cieľom?

Po troch mesiacoch ma tiež zamasko-
vanú odviezli na letisko, kde mi pomáhal 
jeden páter, pretože pod svojím menom 
som mala problémy dostať vízum. Už 
v Nemecku som začala svoju formáciu, 
pokračovala som v noviciáte v Holand-
sku a v Rakúsku, kde som sa pripravovala 
na doživotné sľuby a kde som ich aj Pánu 
Bohu dala.

Čoskoro som dostala určenie do In-
donézie, potom do Ghany, dva roky som 
bola v Írsku a v Anglicku na štúdiách. Po 
ich ukončení ma zvolili za provinciálnu 
predstavenú v Ivanke pri Nitre, kde som 
pôsobila dve obdobia. Až v roku 2010 pri-

šlo veľké prekvapenie – určenie do Južné-
ho Sudánu.

A prečo som odišla práve do Sudánu? 
Som misijná sestra z kongregácie slu-
žobníc Ducha Svätého a my sestry sme 
povinné ísť tam, kde nás potrebujú. Po 
ukončení svojho úradu provinciálnej 
predstavenej Misijnej kongregácie slu-
žobníc Ducha Svätého v Nitre som sama 
vyjadrila túžbu ísť opäť do Afriky. (Pred-
tým som pôsobila sedem rokov v Ghane 
v západnej Afrike.) Napísala som preto 
list so žiadosťou o zadelenie do misie na 
generálne vedenie do Ríma a na moje 
veľké prekvapenie vyšiel z toho Sudán, 
kde som vlastne pionierka. Je to teda naša 
prvá komunita v Sudáne. Hoci som ses-
trou 25 rokov, ešte som nebola nikde ako 
pionierka. Počas posledných rokov, prá-
ve vtedy, keď sme tam prišli my, boli tam 
už prípravy na referendum. Len minulý 
rok – 9. 7. 2011 – bol Južný Sudán vy-
hlásený za nezávislý štát. Jedna z našich 
nemeckých sestier Petra Bige spolupra-
covala v Južnom Sudáne s utečeneckou 
organizáciou jezuitov asi 3,5 roka. Spo-
jila sa s nami na podnet nášho terajšieho 
biskupa Erkolano Lodu Tombe z diecézy 
Yei, ktorý mal veľkú túžbu povzniesť túto 
nešťastnú krajinu i duchovne. Chcel, aby 
sme prišli, lebo táto krajina prešla dlhým 
obdobím 55-ročnej vojny iba s menšími 
prestávkami. 

* * *
V jednom z interview sr. Veronika The-

resia povedala: „Toto je pre mňa najzmys-

luplnejšia misia zo všetkých, na ktorých 
som kedy bola. Ešte nikdy som sa v živote 
nestretla s ľuďmi, ktorí by tak hrozne trpeli 
po všetkých stránkach. Obdivujem ich, že 
sú silní a nevzdávajú to. Som presvedčená, 
že Boh ich nesmierne miluje a nás – mi-
sionárky a misionárov k nim posiela, aby 
mohli pocítiť túto Jeho lásku a ešte viac 
Mu dôverovať, veriť, že On je náš Spasiteľ 
a Ten, ktorý nás prišiel vyslobodiť z jarma 
hriechu a otroctva, aby sme boli slobod-
nými deťmi a mali život v hojnosti. V tejto 
misii si tiež viac a viac uvedomujem Ježi-
šovu misiu v zmysle Jeho nasledovania až 
na vrchol Kalvárie s nádejou na vzkrie-
senie a na večný život. On si ma formu-
je vo všetkých situáciách a mne stačí len 
jedno – že On je vždy so mnou/s nami. 
To je moja istota, nádej a radosť. Ďaku-
jem v mene našej komunity v diecéze Yei 
za pomoc všetkým našim dobrodincom 
a uisťujem ich, že budeme na nich myslieť 
v našich modlitbách i naďalej.

Modlime sa, aby Pán zapálil svojím 
Svätým Duchom srdcia veriacich, aby 
sme spoločne a v radosti ohlasovali evan-
jelium slovom i životom.“ 

Nech je nám svedectvo sr. Veroniky 
Theresie povzbudením a nech Duch Svä-
tý, ktorý rozpaľoval jej srdce, zapaľuje aj 
nás a vedie nás na miesta, kde je potrebné 
priniesť život, odpustenie a lásku a nech 
nám dá odvahu svedčiť o Ježišovi v kaž-
dodenných situáciách.  •

Rehoľná sestra Veronika Theresia 
Rácková SSpS vždy túžila pracovať 
pre blížnych a prinášať im Ježiša
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Kultúra beztrestnosti
Z Jeruzalema je to do Betlehema ležia-
ceho v oblasti Západného brehu Jor-
dánu 12 kilometrov. Náš autobus vždy 
nakrátko zastal pri kontrolnom stano-
višti – Checkpointe. Obraz, ktorý som 
tu videl prvý deň, a potom ešte niekoľ-
kokrát (pretože väčšiu časť pobytu sme 
boli ubytovaní v  Betleheme), sa mi 
navždy vryl do pamäte. Obraz chla-
du a  odcudzenosti, exces dnešných 
čias – betónový, osem metrov vyso-
ký múr. Pohľad, ktorý až srdce zmra-
zuje. Betlehem má dnes asi 30  000 
obyvateľov, 70 % moslimov a zvyšok 
kresťanov. A  všetkých dobre strážia 
betónové múry, ploty, strážne veže 
a ostnaté drôty. Izrael sa v roku 2002 
rozhodol pre stavbu „protiteroristic-
kej bariéry“ s odôvodnením, že 
takto zabráni prenikaniu  pa-
lestínskych  samovražedných 
atentátnikov. Časti bariéry tvorí 
elektronicky zabezpečený plot 
a  hlboká priekopa, na obýva-
ných územiach a rušnejších kri-
žovatkách sa plot zmenil na 
deväť metrov vysoký betónový 
múr a vďaka strážnym vežiam, ktoré 
sú doň zapustené, pôsobí ako väzenie. 
Hraničné oplotenie je dlhé 760 kilo-
metrov. Izraelčania svoje rozhodnutie 
bránia argumentom, že od začiatku 
stavby v októbri 2002 sa počet teroris-
tických útokov znížil o polovicu. Prav-
dou je, že viac ako 274-tisíc Palestínča-
nov ostalo po dokončení tejto bariéry 
odrezaných v malých enklávach a ďal-
šie tisíce Palestínčanov pociťujú ob-

medzenia pri ceste do práce, školy či 
nemocnice.  Najvyšší predstavitelia 
tunajších kresťanských cirkví hovo-
ria, že Izrael môže porušovať práva 
palestínskeho národa iba preto, lebo 
nemusí rátať so žiadnymi dôsledka-
mi. Latinský patriarchát Jeruzalema 
už počas prác viackrát odsúdil stavbu 
múru. apeloval na izraelské orgány, 
aby práce zastavili a žiadal, aby mohli 
ľudia v  údolí dosiahnuť spravodli-
vosť. Mnohí biskupi z Európy, Kanady 
a Južnej Afriky odsúdili vyvlastnenie 
Palestínčanov Izraelom a porušovanie 
medzinárodného práva stavbou múru. 

Hodina sveta
V  čase Máriinho tehotenstva vydal 
rímsky cisár Augustus príkaz vykonať 

súpis ľudí na celom svete, čím myslel 
svet ovládaný Rímom. Každý sa mu-
sel zapísať v meste, odkiaľ pochádzal 
jeho rod. Preto Jozef s tehotnou Má-
riou cestovali do Betlehema. Nevie sa 
či sami alebo sa pridali k ďalším pút-
nikom do Judey. Asi 150-kilometro-
vá cesta z Nazareta do Betlehema im 
mohla trvať približne týždeň. Jedna 
z možných trás viedla cez pretiahnuté 
ploché údolie popri Jordáne a pri Je-

richu bolo treba zamieriť strmým vý-
stupom na Jeruzalem. Z Jeruzalema 
je to do Betlehema už iba na skok, asi 
12 kilometrov. 

Betlehem bol v týchto časoch mes-
tečkom či skôr osadou s  menej ako 
tisíc obyvateľmi. Je to rodisko kráľa 
Dávida, svojho času pastiera oviec, 
ktorý triumfoval nad Goliášom. Pre-
to sa nazýva Dávidovým mestom. 
Táto tisícročná osada nikdy nehrala 
významnejšiu úlohu. Keď Mária po-
rodila syna, dali mu všedné meno 
Ježiš, aké mal v starom Izraeli každý 
tretí chlapec. Ježiš, alebo Ješua, ako 
toto meno znie po aramejsky, sa od-
vodzuje od hebrejského Jehošu, čo 
znamená „Boh pomáha“ alebo „Boh 
zachraňuje“. 

Púť Hlasov
vo Svätej zemi
(Pokračovanie)

 Text a foto: Jaroslav Slašťan

Ježiš, alebo Ješua, ako toto meno 
znie po aramejsky, sa odvodzuje 
od hebrejského Jehošu, 
čo znamená „Boh pomáha“ 
alebo „Boh zachraňuje“.
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Okolnosti Máriinho pôrodu opisu-
jú autori evanjelií so vznešenou ohľa-
duplnosťou. Keď mních Dionýz Exi-
guus v 6. storočí počítal dátum tejto 
udalosti z Betlehema, čiže tej hodine 
nula, podľa ktorej doteraz rátame náš 
letopočet, jednoducho sa prerátal, pre-
tože nebolo vôbec jednoduché vypo-
čítať dátum Ježišovho narodenia s ča-
sovým odstupom niekoľkých storočí. 
Dnes sa čoraz viac vedcov prikláňa 
k názoru, že Ježiš sa narodil v roku 7. 
pred Kristom. Predpokladá sa, že bib-
lickou hviezdou bola planéta Jupiter. 
Tá totiž zostala stáť nad Betlehemom 
5. decembra roku 7. pred Kristom 
o 16.38 miestneho času stáli planéty 
Jupiter a  Saturn nad Betlehemom 
v znamení Rýb v najtesnejšej blízkos-

ti. Starovek však nepoznal žiadny spo-
ločne záväzný kalendár. 

V deň Ježišovho narodenia sa v ži-
dovskom kalendári písal rok 3754 
a Rímska ríša bola taká veľká a moc-
ná ako nikdy predtým. Žilo v nej 75 až 
100 miliónov obyvateľov, prelínalo sa 
v nej niekoľko kultúr a viacjazyčnosť 
bola samozrejmosťou. Hovorilo sa tam 
aramejsky, hebrejsky, grécky a latinsky. 

Bazilika Narodenia Pána stojí na 
mieste, kde stál pôvodne príbytok, 
v ktorom sa narodil Ježiš. Keďže šlo 
o  jedno z  prvých pútnických miest 
kresťanov, už v 4. storočí tu bol vďa-
ka cisárovi Konštantínovi postave-
ný prvý kostol. Jeho predchodcovia 
dali po zničení Jeruzalema a jeruza-
lemského chrámu v roku 70. 

• Izrael nazýva múr pozdĺž západného brehu 
Jordánu bezpečnostnou bariérou. Z palestín-
skej strany je pokreslený na znak nesúhlasu 
s izraelskou politikou množstvom silných 
grafitov.

• Boli sme zvedaví, ako tieto miesta vyzerajú 
dnes, ale tiež nás zaujímalo, ako vyzerali 
pred dvomi tisícročiami. Spoločne sme teda 
hľadali odpovede.

• Sú vrchy, ktoré človeka volajú a sú vrchy, 
ktoré rozprávajú. Takým je Tábor – Hora 
premenenia.

• Viac ako 274-tisíc Palestínčanov zostalo 
po dokončení bariéry odrezaných v malých 
enklávach a ďalšie tisíce Palestínčanov 
pociťujú obmedzenia pri ceste do práce, 
školy či nemocnice.
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po Kristovi posvätné miesto s Jasky-
ňou narodenia  prekryť pohanskými 
stavbami a nazvali ho Aelia Capito-
lina. Pri vzbure Židov v 6. storočí bol 
Chrám narodenia podpálený a úplne 
zničený. Následne bol v  tom istom 
storočí postavený nový chrám, ktorý 
tu s menšími úpravami stojí dodnes, 
teda už 1 500 rokov. Prežil nielen bes-
nenie kalifa Al-Hakima v 11. storočí, 
ale aj kompletné zničenie mesta sultá-
nom Beibarom v roku 1263. Bazilika 
spolu s priliehajúcim komplexom sa 
stala prvou palestínskou pamiatkou 
zapísanou v zozname svetového de-
dičstva UNESCO. A ešte jedna zaují-
mavosť: slávenie vianočných sviatkov 
sa v rímskej Cirkvi oficiálne zaviedlo 
až v 4. storočí a slávnosť Naro-
denia Pána bola stanovená na 
25. decembra. V  tento dátum 
si narodenie Ježiša pripomína 
katolícka cirkev. Tunajší kresťa-
nia však slávia trojo Vianoc. 25. 
decembra západní latinskí kres-
ťania, 7. januára pravoslávni, 
sýrski a koptskí kresťania a 19. 
januára arménska kresťanská obec. 

Do Baziliky Narodenia Pána sa 
vstupuje nízkym portálom, ktorý sa 
nazýva Brána pokory. Tou sa dosta-
nete do veľkej stĺpovej siene, ktorá 
nedávno prešla rekonštrukciou. Do 

samotnej Jaskyne narodenia sa zostu-
puje po strmých a úzkych schodoch. 
Tu sa nedá spraviť nič iné, len kles-
núť na kolená. Tak sa môžete dotknúť 
strieborne hviezdy, ktorá označuje 
najslávnejšie miesto, na ktorom Mária 
priviedla na svet svoje Dieťa. Nápis na 
striebornej hviezde vydáva svedectvo: 
„Hic de virgine Maria Jesus Christus 
natus est.“ – Tu sa z Márie Panny na-
rodil Ježiš Kristus. 

Galilea 
Ďalšou oblasťou, ktorú sme na severe 
Izraela navštívili, je Galilea. Hneď za 
Betániou, rodiskom Ježišovho blízke-
ho priateľa Lazara a jeho sestier Márie 
a  Marty, prechádza hornatá jeruza-

lemská krajina do Judskej púšte – ne-
úrodnej stepi, ktorá bola v čase nášho 
pobytu celkom vyschnutá, hoci ešte 
týždeň dozadu načerveno kvitla. Z au-
tobusu sme sa pozerali na horizont 
druhej strany údolia. Na tom mieste 

kedysi zastal Mojžiš a z jordánskych 
kopcov sa pozeral na zasľúbenú zem, 
na ktorú nikdy nevkročil. 

Keď Ježiš „opustil Nazaret, prišiel 
bývať do pobrežného mesta Kafar-
naum, v končinách Zabulon a Nefta-
li,“ píše evanjelista Matúš. Toto mesto 
malo v tých časoch asi 1 500 obyvate-
ľov – rybárov, roľníkov, remeselníkov 
a kupcov. Leží pri Genezaretskom ja-
zere, ktoré je nazývané aj Galilejským, 
Kineretským či Tiberiadským morom. 
Bohatstvo rýb v jazere vytvorilo v nie-
ktorých osadách ako Magdala, Gene-
zaret, Kafarnaum či Betsaida výnosné 
hospodárstvo. Sušené a  solené ryby 
sa odtiaľto dodávali až do Ríma. Ani 
jedna oblasť Palestíny nebola úrod-
nejšia, ani jedna nemala lepšie pome-
ry a prostredie. 

Tu našiel Ježiš svojich učeníkov. 
Odložili siete, zanechali pluhy, vzdali 
sa svojho života. Z rybárov a roľníkov, 
ktorých nikto nepoznal, sa stali svätci, 
čo na Ježišov pokyn lovili ľudí a preo-
rávali svet. Ježiš neznáša priemernosť. 
Chce všetko alebo nič. Vtedy aj dnes. 

Za niekoľko hodín sme navštívili 
neuveriteľne krásny areál, kde sú na 
ploche niekoľkých štvorcových ki-
lometrov sústredené asi najvýznam-
nejšie miesta Ježišovho účinkovania. 
V Kafarnaume vás očaria ruiny sta-
rej synagógy a  dom svokry Šimona 
Petra, v ktorom Ježiš počas účinko-
vania v tomto kraji býval. Svoje čaro 
mala pre nás plavba v zátoke „reči na 
mori“, kde Ježiš kázal z plávajúcej loď-
ky. Krásny chrám stojí na Hore bla-
hoslavenstiev. Neďaleko sa nachádza 
miesto zázračného rozmnoženia chle-
bov a rýb v Tabghe a tiež Kostol pri-
mátu sv. Petra so skalou Mensa Christi 
– to miesto, kde po svojom zmŕtvych-
vstaní zopakoval Pán Petrovi svoj prí-
kaz: „Pas moje ovce.“  •

SVÄTÁ ZEM

Z rybárov a roľníkov, ktorých 
nikto nepoznal, sa stali svätci, 
čo na Ježišov pokyn lovili ľudí 
a preorávali svet. 

Bazilika Narodenia Pána stojí na mieste, 
kde stál pôvodne príbytok, v ktorom sa narodil 
Ježiš. Keďže šlo o jedno z prvých pútnických 
miest kresťanov už v 4. storočí tu bol vďaka 
cisárovi Konštantínovi postavený prvý kostol
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▪ Ježišu Kriste, v milosrdnej láske 
si cítil so všetkým biednym ľudstvom 
a počul si jeho volanie po človeku, kto-
rý ich mal vyviesť z drsných ľudských 
chodníkov do svetla a života.

▪ Pane a Učiteľ, obstarávaš anjelov 
ohnivým plameňom ako poslov a tvo-
jich služobníkov.

▪ Posielaj kňazov tomu ľudu, ktorý je 
a má byť tvoj, a odej ich spravodlivos-
ťou pre radosť tvojich veriacich. Veď 
poznáš srdcia ľudí.

▪ Vyjav všetkých, ktorých si si vyvo-
lil, aby si im zveril taký veľký a vznešený 
úrad pravdy a lásky.

▪ Osvecuj ich ducha, aby jasne spo-
znali neoceniteľné milosti tvojho po-
volania, posilňuj ich vôľu, aby víťazne 
prešli všetkými chúlostivosťami a  lá-
kadlami sveta.

▪ Daj, aby sa nestratili v ochromu-
júcom pôžitku a nezapadli v hmlistých 
hlbinách ľudskej vášne.

▪ Daj, aby sa nezľakli obetí.

▪ Nech rozprestrú svoje krídla ako 
kráľovské orly a vznesú sa do jasného 
svetla tvojho večného kňazstva.

▪ Daj, aby si ich rodičia uvedomili, 
aké veľké a neporovnateľne krásne je 
darovanie vlastných synov.

▪ Daj im odvahu a silu, aby premá-
hali všetky vonkajšie ohľady a vnútor-
né prekážky, ktoré stoja v ceste tomuto 
darovaniu.

▪ Vzbuď v  šľachetných srdciach 
vnútornú ochotu pomáhať s  dobro-
činnými rukami tvojim vyvoleným, 
keď im chudoba bráni nasledovať tvo-
je volanie.

▪ Daj ich učiteľom a vychovávateľom 
svetlo a silu, aby v ich mladých srdciach 
starostlivo pestovali jemnú rastlinku 
tvojho povolania, kým nastane deň, 
keď vystúpia k tvojmu oltáru so žiaria-
cimi a čistými srdcami.

▪ A potom daj, najláskavejší Ježišu, 
aby sa stali opravdivými anjelmi, po-
slami pre tvoj ľud:

– poslami čistoty, ktorí stavajú tvoju 

Božskú lásku nad každú inú, hoci tak 
nežnú a posvätnú ľudskú lásku;

– poslami lásky, ktorí sa zriekajú 
radostí pozemskej rodiny, aby sa stali 
otcami a pastiermi inej, väčšej rodiny 
a dávali svoju lásku práve tým malič-
kým a nešťastným, unaveným a opus-
teným;

– poslami svetla, ktorí zažíhajú 
v srdciach ľudí vieru v teba ako ran-
ná zornica;

– poslami obety, ktorí ako zápalná 
obeta stravujú sami seba pre blaho svo-
jich bratov a sestier;

– poslami rady a sily, ktorí utešu-
jú bratov a sestry v bolesti, posilňujú 
v boji a  cez mučivé hodiny pochyb-
nosti vedú na správnu cestu čnosti 
a povinnosti;

– poslami milosti, ktorí očisťujú 
a vzpriamujú duše a  zjednocujú ich 
s tebou v Chlebe života;

– poslami pokoja, ktorí v poslednom 
okamihu ich života naplňujú ľudí slast-
nou túžbou a láskou k tebe, ktorí ich 
nechávajú umrieť s oblažujúcim boz-
kom tvojho Božského pokoja a otvára-
jú im brány neba, kde si nekonečným 
svetlom a ustavičnou radosťou ich srd-
ca na veky vekov. Amen.  •

Modlitba
Svätého Otca 
pápeža Pia XII.  
za kňazské
povolania

 Text spracoval: in: Lehre uns beten  

(Nauč nás modliť sa), vydal Josef Gülden, 

St. Benno-Verlag 1957, s. 481-483 

 Foto: Archív SVD
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V Univerzitnom pastoračnom 
centre v Bratislave sa 31. mája 
2019 pri svätej omši konalo 
slávnostné Te Deum. Študenti 

ďakovali za uplynulý akademický rok. 
Sv. omša sa niesla v atmosfére vďaky-
vzdania Bohu za uplynulý akademic-
ký rok. Celebroval ju P. Pavol Kruták 
SVD, ten v homílii povzbudil k vďač-
nosti Bohu za Božie dary, ktoré dostá-
va človek každý deň. Po svätej omši 
nasledovala adorácia pred Oltárnou 
sviatosťou. Boli predstavení noví koor-
dinátori; každý rok ich býva päť. Sú to 
vybraní študenti, ktorí pomáhajú kňa-
zom v UPeCe koordinovať a viesť ak-
tivity a zabezpečovať jeho chod. 
P. Krajňák SVD, správca UPeCe, 
poďakoval piatim koordináto-
rom za ich službu počas akade-
mického roka, a zároveň ohlásil 
mená ďalších piatich, ktorých 
celé spoločenstvo v UPeCe prija-
lo s veľkým potleskom. Potom sa 
rozlúčili všetci tí, ktorí ukončili 
štúdiá, opúšťajú internáty a Univerzit-
né pastoračné centrum. Nasledovalo 
agapé a ďalší zábavný program.

UPeCe – miesto, kde sa žije život 
v plnosti
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jo-
zefa Freinademetza je miesto, ktoré chce 
študentom asistovať v ich snahe o žitie 
života v plnosti (por. Jn 10, 10). O to sa 
snaží terajší správca P. Stanislav Krajňák 
SVD, jeho zástupca P. Martin Štefanec 

SVD a päť koordinátorov z radov štu-
dentov, ktorí menežujú aktivity v UPeCe. 

Čo sa deje v UPeCe
Univerzitné pastoračné centrum sv. 
Jozefa Freinademetza pomáha mladé-
mu človeku v rozvoji viery. V centre sa 
konajú rozličné prednášky, katechézy, 
prípravy na krst a  sviatosti pre tých, 
ktorí ich chcú prijať. Mladý človek má 
možnosť duchovne sa v UPeCe rozví-
jať. Každodenná sv. omša, možnosť sv. 
spovede, duchovné obnovy, duchovné 
cvičenia, formačné prednášky patria 
neodmysliteľne k pastoračnému cen-
tru. Takisto je v  centre aj prostred-

níctvom kňazov zabezpečené pora-
denstvo, duchovné vedenie, formácia 
svedomia. Mladý človek má príležitosť 
k službe iným. V UPeCe je vytvorených 
23 rôznych tímov, ktoré tvoria študen-
ti a aktívne pôsobia v programe celého 
centra. Tieto tímy zabezpečujú napr. 
liturgiu, spev, športy, misie v Rumun-
sku, detské katechézy, turistiku, granty, 
výzdobu, modlitby, trojdňové adorácie, 
varenie počas udalostí a mnohé ďalšie 
veci, ktoré sú veľmi cenné a udržujú 

v UPeCe živé spoločenstvo, postavené 
na hodnotách Evanjelia. 

Centrum má dnes návštevnosť okolo 
2 500 až 3 000 ľudí týždenne. Najviac sa 
ich pravidelne schádza na nedeľné sväté 
omše, ktoré bývajú tri. 

Pre mladých ľudí žijúcich v Mlynskej 
doline je UPeCe zdravou alternatívou 
k ostatným ponukám zväčša zábavného 
a reštauračného charakteru. UPeCe už 
je 20 rokov pre stovky mladých v Mlyn-
skej doline dôležitým bodom a na to 
sme veľmi hrdí. Je to miesto nadväzova-
nia vzťahov, nových priateľstiev medzi 
mladými ľuďmi a vytváranie zdravých 
spoločenstiev. 

Kedy a ako UPeCe vzniklo? 
Univerzitné pastoračné centrum v Mlyn-
skej doline v Bratislave vzniklo ako prvé 

Každodenná sv. omša, možnosť 
sv. spovede, duchovné obnovy, 
duchovné cvičenia, formačné 
prednášky patria neodmysliteľne 
k pastoračnému centru.

Študenti ďakovali  
za akademický rok  
v UPeCe Bratislava

 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Iakob Tunievi
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svojho druhu nielen na Slovensku, ale 
aj v strednej a východnej Európe. Bolo 
iniciované študentmi v Mlynskej doline, 
ktorí hľadali kňaza, čo by im bol ochotný 
chodiť slúžiť nedeľné sv. omše. A tak 5. 
mája 1996 páter Milan Bubák SVD od-
slúžil prvú nedeľnú sv. omšu v discoklu-
be UNIC v Mlynskej doline. Študentov 
postupne pribúdalo a vznikala potreba 
pastoračného centra, ktoré by bolo per-
manentné a malo široký záber. 

Na jeseň 1996 študenti usporiadali 
tzv. podpisovú akciu za zriadenie mies-

ta, ktoré by slúžilo na ich permanentnú 
pastoráciu. V krátkom čase zozbierali 
takmer 1 000 podpisov a tie poslali na 
rozličné inštitúcie, vrátane vedenia in-
ternátov v Mlynskej doline. 

Vo februári 1997 Mons. František Rá-
bek, vedúci sekcie pre vedu, vzdeláva-
nie a kultúru univerzity pri KBS, spolu 
so svojím tajomníkom Ing. Františkom 
Balážom, P. Ladislavom Csontosom SJ 
a s P. Milanom Bubákom SVD, neskôr 
prvým správcom UPeCe, navštívili rek-
tora UK Prof. Ing. Ferdinanda Devín-
skeho, DrSc. a hovorili s ním o možnosti 
pastoračnej služby na internátoch. Mi-
lan Bubák prišiel s myšlienkou, či by ne-
mohli dostať uvoľnené priestory bývalej 
jedálne a kuchyne na internáte Ľudovíta 
Štúra. Priestory boli v dezolátnom stave 
a už približne šesť rokov neslúžili svojmu 

pôvodnému účelu. Rektor univerzity, 
prof. Devínsky, prenájom starej jedál-
ne prisľúbil. Zároveň usmernil vedenie 
študentov, aby všetky náležitosti dohodli 
s JUDr. Mikulášom Onufrákom, riadite-
ľom ŠDaJ Ľ. Štúra. Tým sa začal proces, 
ktorý bol zavŕšený 12. septembra 1997, 
kedy bola podpísaná zmluva o dlhodo-
bom prenájme medzi UK a ABÚ Trnava, 
a 7. októbra 1997, kedy arcibiskup, met-
ropolita bratislavsko-trnavskej arcidie-
cézy Mons. Ján Sokol formálne zriadil 
a ustanovil Univerzitné pastoračné cen-
trum Jozefa Freinademetza, prvé svojho 
druhu na Slovensku. Prvá časť UPeCe 
bola provizórne otvorená na sviatok jeho 
patróna, sv. Jozefa Freinademetza, 29. ja-
nuára 1998. Zvyšok centra bol otvorený 
o dva mesiace neskôr v predvečer sviatku 
Zvestovania Pána, 25. marca 1998.  •

• Veni Sancte býva najradostnejšou  
akciou v UPeCe. Ďakovať treba  
predovšetkým Pánu Bohu

• Koordinátori spolu s kňazmi UPeCe 
Bratislava
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Pápež František prijal 6. júna 
zodpovedných predstaviteľov 
národných cirkevných centier 
pre pastoráciu povolaní z celej 

Európy. Tí sa zišli vo Večnom meste na 
konferencii, ktorá má za cieľ podporiť 
uplatňovanie výsledkov nedávnej sy-
nody o mladých.

„Nemajte strach prijať výzvu naďa-
lej ohlasovať povolanie k  zasvätené-
mu životu a kňazskej službe. Cirkev to 
potrebuje!“ – povzbudil pápež Franti-
šek 80 účastníkov audiencie a vyjadril 
im vďaku za ich službu. Prihovoril sa 
im spontánnymi slovami a zá-
roveň im odovzdal pripravený 
text s podnetmi. Skupinu spre-
vádzal kardinál Angelo Bagna-
sco, arcibiskup Janova, ktorý je 
predsedom Rady biskupských 
konferencií Európy CCEE. Me-
dzi prítomnými bol aj biskup Reykja-
víku kapucín Dávid Tencer. Hneď na 
úvod Svätý Otec zdôraznil, že napo-
máhanie povolaní je napomáhaním 
dialógu samotného človeka s Pánom: 
„Pomáhať mladému človeku zvoliť si 
povolanie pre svoj život ako laik, la-
ička, ako kňaz, rehoľníčka, zname-
ná dosiahnuť, aby sa ocitol v dialógu 
s Pánom. Aby sa naučil pýtať Pána: Čo 
chceš odo mňa?“ Úloha podporovania 
povolaní síce nemá nič spoločné s ná-
borovým prístupom, avšak predstavuje 
výzvu vniknúť do „jazyka“ súčasných 
mladých ľudí, aby sme im pomohli 

nezostať v  povrchných kontaktoch, 
vstúpiť do opravdivých vzťahov a nau-
čiť sa vnútornej uzobranosti, vysvetlil 
pápež František. V odovzdanom texte 
určenom na reflexiu Svätý Otec hojne 
čerpá zo svojej apoštolskej exhortácie 
Christus vivit. Hovorí o svätosti ako ce-
loživotnom povolaní a o spoločenstve 
ako živnej pôde povolania. Podľa slov 
Svätého Otca pojem „povolanie“ nie 
je zastaraný a v slovníku pastorácie ho 
treba zachovať. A povolanie má tiež ne-
oddeliteľný súvis so šťastím, slobodou 
a spolupatričnosťou.

Z podnetov pápeža Františka  
o podporovaní povolaní
 „Nesmieme zabudnúť na to, že povolanie 
je cesta, ktorá trvá po celý život“ a nie len 
v ranej mladosti, upozorňuje Svätý Otec: 
„Povolanie sa týka času mladosti, pokiaľ 
ide o orientáciu a smerovanie, ktoré tre-
ba prijať ako odpoveď na pozvanie Boha 
a týka sa dospelého života v horizonte 
plodnosti a rozlišovania dobra, ktoré tre-
ba vykonať. Život bol stvorený pre to, aby 
priniesol ovocie v láske k blížnemu a toto 
sa vzťahuje na povolanie ku svätosti, kto-
ré Pán adresuje každému, každému pro-
stredníctvom jeho vlastnej cesty“.

Spoločenstvo
Pápež pripomína, že pastorácia musí byť 
synodálna a schopná dať formu spoloč-
nému kráčaniu. „Nové povolania sa rodia 
zo spoločenstva Cirkvi“, zdôrazňuje Svätý 
Otec: „Ide o to, aby sme viac žili synovstvo 
a bratstvo, aby sme podporovali vzájomnú 
úctu, oceňovali bohatstvo každého člo-
veka, verili, že Zmŕtvychvstalý Pán môže 
konať úžasné veci aj prostredníctvom rán 
a krehkostí, ktoré sú súčasťou osobného 
príbehu všetkých. Zo spoločenstva Cirkvi 
sa rodia nové povolania. (...) Jedine, keď 
sa skutočne uznáme za spoločenstvá – 
a to otvorené, živé a inkluzívne –, bude-
me schopní budúcnosti. Po tomto majú 
smäd mladí ľudia.“

Povolanie
„Slovo povolanie nestratilo platnosť“, vy-
svetľuje pápež vedúcim pastorácie povo-
laní v Európe: „Poznám niektoré spolo-
čenstvá, ktoré sa rozhodli nepoužívať viac 
slovo „povolanie“ vo svojich mládežníc-
kych programoch, pretože sa nazdávali, 
že by sa toho slov mohli mladí ľakať a ne-
zúčastnili by sa na ich aktivitách. Toto je 
zhubná stratégia: odstrániť zo slovníka 
viery slovo „povolanie“ znamená okyp-
tenie slovnej zásoby s rizikom, že skôr či 
neskôr si už nebudeme navzájom rozu-
mieť. Potrebujeme naopak zanietených 
mužov a ženy, laikov a zasvätených, hor-

Povolanie nie je 
zastaraný pojem,
je to cesta šťastia 
na celý život

 Text: TKKBS    Foto: Don Miller

Nesmieme zabudnúť na to, 
že povolanie je cesta, 
ktorá trvá po celý život
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livých pre stretnutie s Bohom a premene-
ných v ich ľudskosti, schopných svojím ži-
votom ohlasovať to šťastie, ktoré pramení 
z ich povolania.“

Šťastie
V tejto dobe poznačenej nespokojnosťou, 
ponosovaním sa a prchavými radosťami, 
je nevyhnutné, aby sme boli „radostným 
znamením“ vo svete, zdôrazňuje Svätý 
Otec. Kristovo šťastie je trvalé a hlboké, 
zostáva aj vtedy, keď sa nachádzame v ťaž-
kostiach a skúškach, keď nás opúšťajú nad-
šenie i radosť: „Šťastie zostane, pretože ním 
je sám Ježiš, jeho priateľstvo je nerozlučné 
(porov. Posynod. exhort. Christus vivit, 
154). «V konečnom dôsledku – ako pove-
dal pápež Benedikt – chceme jedno jediné: 
blažený život, ten život, ktorý je jednodu-
cho životom, jednoducho šťastie» (En-
cyklika Spe salvi, 11). Niektoré skúsenosti 
pastorácie mladých a povolaní si zamieňa-
jú šťastie, ktorým je Ježiš, s emocionálnou 
radosťou a ohlasujú povolanie ako niečo, 
čo má stále len svetlé momenty. Toto nie je 
dobré, pretože keď vstúpime do kontaktu 
s trpiacim telom ľudstva – naším vlastným 
či tých druhých – takáto radosť sa stratí.“

Rozlišovanie povolania nie je len otáz-
kou techník či pravidiel, ktoré treba spl-
niť, ale «život, ktorý nám Boh ponúka [...] 
je pozvaním tvoriť súčasť príbehu lásky, 
ktorý sa prelína s našimi dejinami», citu-

je Petrov nástupca svoju posynodálnu ex-
hortáciu určenú mladým (porov. Christus 
vivit, č. 252).

Sloboda
Mladí majú častokrát strach zo slova po-
volanie, pretože si ho spájajú s predstavou 
o projekte, ktorý oberá o slobodu. Pápež 
František vysvetľuje: „«Boh však vždy dô-
sledne podporuje slobodu každého» (po-
rov. Christus vivit, 113). Je dobré to pripo-
mínať, osobitne vtedy, keby sa v osobnom 
či komunitnom sprevádzaní objavili dy-
namiky závislosti, alebo ešte horšie plagiá-
torstva (kopírovania). Toto je veľmi vážne, 
pretože to zabraňuje rastu a upevneniu sa 
v slobode, udúša to život a robí ho infan-
tilným. Povolanie rozpoznávame vychá-
dzajúc z reality, v načúvaní Božiemu slovu 
a dejinám, v načúvaní snom, ktoré inšpi-
rujú rozhodnutia, v úžase z rozpoznania 
– v istom momente –, že to, čo skutočne 
chceme, je zároveň tým, čo od nás chce 
Boh. Úžas z tohto styčného bodu dáva 
našej slobode orientáciu k prelomovému 
rozhodnutiu lásky a našej vôli umožňuje 
vytvoriť brehy, ktoré budú schopné ako 
koryto udržať a usmerniť všetku našu ži-
votnú energiu.“ 

Spolupatričnosť
„Povolanie nie je nikdy jedine moje“, „po-
volanie je vždy pre iných a s inými“, uvá-

dza v texte pápež: „Pán nikdy nevolá ľudí 
len ako jednotlivcov, ale vždy vo vnútri is-
tého bratstva, aby sa delil o svoj plán lásky, 
ktorý je plurálom už od počiatku, pretože 
ním je on sám, milosrdná Trojica.“ Vní-
mať povolanie v tejto perspektíve je pod-
ľa Svätého Otca veľmi plodné, „pretože 
v Cirkvi nič nedosahujeme sami“, „sme vo 
vnútri dlhých dejín orientovaných sme-
rom k budúcnosti, ktorá je účasťou všet-
kých“. „Pastorácia povolaní nemôže byť 
len úlohou niektorých lídrov, ale spolo-
čenstva: «každá pastorácia je pastoráciou 
povolaní, každá formácia je formáciou 
povolaní a každá spiritualita je spirituali-
tou povolaní» (Christus vivit, 254).

Osobitné zasvätenie sa
Svätý Otec zodpovedných za pastoráciu 
povolaní v Európe povzbudzuje k napre-
dovaniu s odvahou, lebo ten, kto vzbu-
dzuje povolania, je Duch Svätý: «Ak vy-
chádzame z presvedčenia, že Duch Svätý 
aj naďalej vzbudzuje povolania ku kňaz-
stvu a k zasvätenému životu, môžeme 
„opäť hodiť siete“ v mene Pána, s plnou 
dôverou» (Christus vivit, 274). Chcem 
mocne zdôrazniť túto moju istotu, po-
vzbudzujúc vás, aby ste zapojili ešte viac 
energií do štartovania procesov a roz-
širovania priestorov bratstva, ktoré fas-
cinuje (porov. tamtiež, 38), pretože žije 
z Evanjelia.“

„Nemajte strach prijať výzvu naďalej 
ohlasovať povolanie k zasvätenému živo-
tu a kňazskej službe. Cirkev to potrebu-
je! Keď sa mladí stretnú so zasvätenými 
mužmi a ženami, ktorí sú hodnoverní, nie 
však preto, že sú dokonalí, ale preto, že sú 
poznačení stretnutím s Pánom, dokážu 
vycítiť, že je to život, ktorý chutí a ktorý je 
odlišný, a klásť si otázky o ich povolaní.“

„Sprevádzať a formovať povolanie zna-
mená prihlásiť sa k remeselnícky tvorivé-
mu dielu Krista, ktorý prišiel priniesť ra-
dostnú zvesť chudobným, obviazať rany 
zlomených sŕdc, oznámiť zajatým, že 
budú prepustení a slepým, že budú vidieť 
(porov. Lk 4,18). 

* * *Tak teda odvahu! Kristus nás chce ži-
vých!“ •
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Sr. Veronika Bernadette nám o sebe 
napísala: „Volám sa sr. Veronika 

Bernadette. Pochádzam z najsevernej-
šej obce Slovenska – Oravskej Polhory. 
Nikdy som netúžila cestovať po svete, 
objavovať nové kultúry a tobôž nie ísť 
do kláštora. Mojím snom bolo už od-
malička ostať na Orave, založiť si tam 
rodinu, mať veľa detí a pekný a útulný 
domček so záhradkou...

Ako to teda všetko začalo? Pamä-
tám si, že bola sobota a ja som umý-

vala špinavú dlážku. Zrazu mi z ničo-
ho nič prebehla hlavou myšlienka: čo 
keby si sa stala rehoľnou sestrou - mi-
sionárkou? Ťažko sa to opisuje, ale v tej 
chvíli som cítila nezvyčajnú radosť, až 
by som povedala, že slasť. Ešte dnes si 
pamätám ten úsmev na tvári. Po chvíli 
som sa však spamätala a povedala som 
si, že ja chcem mať predsa rodinu. Tak 
som teda toto „pozvanie“ odmietla. Na-
zvala som to pozvaním, pretože som to 
vnímala ako jemný vánok, ktorý vám 

v lete ovieva tvár. A tento „vánok“ reš-
pektoval moje odmietnutie a ako nená-
padne prišiel, tak nenápadne sa i vzdia-
lil. Pamätám si, že na druhý deň bola 
Nedeľa Dobrého pastiera, kedy sme sa 
zvlášť modlili za duchovné povolania.

Ďalší „vývoj“ by som charakterizo-
vala slovami proroka Jeremiáša: „Zvá-
dzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť.“ 
„Jemný vánok“ prichádzal čoraz čas-
tejšie a ja som zmenila svoje „plány“: 
najskôr pôjdem niekde na misie a po-
tom sa vydám... Pán však zvádzal ďalej. 
Nepomohli dokonca ani moje logické 
vysvetlenia, že na to nemám dary či 
schopnosti. Myslím si, že vtedy sa Pán 
Boh musel na mne veľmi nasmiať.

Počas posledných rokov môjho vy-
sokoškolského štúdia, ktoré som strá-
vila v Nitre, som sa dala na ozajstné 
rozlišovanie. Nebolo to jednoduché, 
bol to boj medzi dvomi veľkými dob-
rami s otázkou: „Bože, kde ma chceš 
mať?“ Veľkou pomocou mi bol môj 
duchovný vodca, ako i modlitby mno-
hých ľudí. Moja babka mi raz poveda-
la: „Veronika, ja som sa vždy modlila za 
to, aby si Boh povolal niekoho z našej 
rodiny. Ale prepáč, nechcela som, aby 
to padlo na teba.“ 

Dňa 18. mája 2019 zložila svoje prvé rehoľné sľuby v Misijnej 
kongregácii Služobníc Ducha Svätého sr. Veronika Bernadette, 
Veronika Grižáková, SSpS. Slávnosť sa konala v našom 
provinciálom dome v Ivanke pri Nitre. V ten istý deň obnovili 
svoje rehoľné sľuby aj sr. Miroslava Mária Artimová, SSpS 
a sr. Lenka Františka Vaverová, SSpS.

Slávnosť
skladania prvých 
svätých sľubov

 Text: Sr. Alena Koštialová SSpS    Foto: Misijné sestry SSpS
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Moje spolusestry Miroslava Mária 
a Lenka Františka 18. mája 2019 obno-
vili svoje rehoľné sľuby a ja som zložila 
svoje prvé sväté sľuby. Bola to nádherná 
slávnosť. Teraz, keď sa pozriem na kríž, 
zavesený na mojom krku, stále tomu ne-
môžem uveriť, že dnes som už sestra, že 
i ten čas noviciátu, ktorý som vnímala 
ako nekonečný, som s Božou pomocou 
dotiahla do konca. Ďakujem vám všet-
kým za modlitby a prosím, pokračuj-
te v nich naďalej. Na záver už len jedna 
výzva: Nebojte sa dovoliť Bohu zmeniť 
vaše plány.“

V láske Ducha Svätého 
sr. Veronika Bernadette, SSpS

A ako vnímali túto slávnosť niektorí z po-
zvaných hostí? 
Rodná sestra sr. Veroniky Bernadette 
– jej dvojička Lenka: „Slávnosť sľubov 
pôsobila na mňa veľmi emotívne a do-
jímavo. Bolo úžasné sledovať rehoľné 
sestry, ako prežívajú sv. omšu. No naj-
krajšie bolo pozerať na moju sestru Ve-
roniku, ktorá sa už nevedela dočkať, kedy 
sa stane Kristovou nevestou. Prirovna-

la by som ten moment skladania sľubov 
k momentu, keď si snúbenci povedia 
svoje áno v kostole pred Bohom. Najviac 
ma dojala pieseň Pán zastavil sa na brehu 
a potom pohľad na moju sestru Veroniku 
v rehoľnom habite. Tá detská radosť, po-
kora a spokojnosť z nej úplne žiarili. Celé 
to miesto, či už kaplnka alebo kláštor, pô-
sobili na mňa veľmi upokojujúco, bol to 
balzam pre dušu. Človek sa tu zrazu cítil 
tak bezpečne, že pri toľkých rehoľných 
sestrách sa nebál ničoho, veď predsa Boh 
je medzi nimi stále prítomný.“

Kamarátka A.: „Prišiel 18. máj. Bol to 
sobotný deň. Pre mnohých pracovný 
a všedný, no pre mňa oslavný a neoby-
čajný, pre veľkosť Božieho daru odpo-
vedí na cestu povolania. Bolo mi cťou 
prijať pozvanie do Nitry na prvé sľuby 
Veroniky. Aj keď to vyzeralo všelijako 
a musela som si vyberať medzi mno-
hým, bolo to správne rozhodnutie. Vi-
dieť, zažiť a vnímať silu komunity, vieru 
sestier, nefalšovanú radosť a úprim-
nosť, pokoj záhrad, krásu práce, ticho 
chodieb, blížiaci sa čas veľkej slávnosti 
a s tým spojených príprav a Veronikin 
pokoj... bolo to požehnané. 

Spomínam si, ako som kedysi dávno 
bola na jedných sľuboch sestrám Vyku-

piteľkám, no teraz to bolo iné. Iné tým, 
že Veroniku naozaj poznám. Keď som 
čakala v kaplnke, začínala slávnosť, znela 
hudba a spieval zbor a Veroniku privá-
dzali pred Boží oltár rodičia, vtedy som 
si to uvedomila a začala rozumieť tomu, 
prečo sme tu. Že to Boh povoláva i dnes. 
Že je to Boh dneška. Že ešte stále sú ľu-
dia, počúvajúci, rozhodní a ochotní za-
nechať všetko a nastúpiť na loďku s Ježi-
šom, aj keď do neznáma, ale s Ním. A čo 
Veronika? 

Jej maličký vzrast a tak rázna odpoveď 
bez štipky zaváhania... 

Jej istota, ktorú našla v samom Bohu...
Jej dlane ochotné poslúžiť...
Jej srdce ochotné sa dávať...
Nemohlo to zostať bez pohnutia srd-

ca, bez vnímania veľkého daru povola-
nia, bez Božieho naplnenia. Celý chrám 
bol naplnený Božou prítomnosťou... 
bolo to NEBO.

Modlím sa a prosím, vtedy i dnes: Boh 
žehnaj Tvoje kroky, Boh žehnaj Tvoj ži-
vot! Boh žehnaj všetky sestry!“

* * *
Ďakujme za nové povolania a vy-

prosujme dnešným mladým ľudom 
odvážne srdcia vykročiť na cestu za 
Ním!  •

Misijné sestry pri skladaní 
rehoľných sľubov
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Dnes viem
 Text a foto: Zuzana Wagnerová

Spomínam si na svoje 
prvé sväté prijímanie, 
prežívala som ho veľmi 
intenzívne. Tešila som 

sa, ako prijmem Pána Ježiša do 
svojho srdca. Moje túžby pred-
čili predstavy. Moje pocity za-
temnila realita. Nebolo to pres-
ne také, ako mi každý hovoril, že 
bude. Ale bolo to niečo nové, čo 
som dovtedy nepoznala. Nový 
pocit. Stretnutie s  Ním. Hoci 
v tom čase sa to ešte len začalo. 
Spoznávanie samej seba. Spo-
znávanie Jeho. 

Začala som v  kostole čítať. 
Stal sa z toho zvyk. Pravidelnosť. 
Mala som z toho radosť. No vý-
smech rovesníkov ma brzdil. 
Posmešky, nadávky, slová, kto-
ré ranili. Ako desaťročná som si 
tieto slová brala až príliš k srd-
cu. Ale nikdy ma to neodlúčilo 
od spoznávania s Ním. Utkvela 
mi v hlave veta jedného chlap-
ca z dediny, keď som kráčala na 
omšu niekedy cez týždeň:, ,No 
čo, svätica, ideš tam aj dnes?“ 
Nedokázala som povedať ani 
jedno slovko. Asi by to bolo aj 
márne. Slovami vedel raniť veľ-
mi často, neraz som to okúsila 
na vlastnej koži. 

Uvedomovala som si, že vo 
mne prebýva túžba, čo robiť 

mám a zároveň vplyv okolia, čo 
by som mala robiť inak. Vždy 
som sa snažila staviť na svoje 
pocity. On mi ukazoval cestu. 

Modlievala som sa. Najmä 
vtedy, keď mi bolo najťažšie. Ale 
často som zabúdala modliť sa, 
keď som sa mala dobre a bola 
som šťastná. Poväčšine som len 
o niečo prosila, no na ďakova-
nie neostávalo čas. Vlastne nie, 
to ja som neprejavovala vďaku 
Tomu, ktorého moc nad všet-
kým vládla.

Postupom času som zažívala 
váhania. Vplyvy okolia zohrá-
vali veľkú rolu vo formovaní na 
ceste viery. S bratom sme spolu 
chodievali do kostola a spätne si 
uvedomujem, že on mi bol tiež 
veľkou oporou. 

Narodením ťažko chorého 
súrodenca som spočiatku mno-
ho vecí nechápala. Vnímala som 
ako samozrejmosť všetko to, čo 
som v  živote mala a  mám. Aj 
zdravie. Ale táto rana bola dô-
kazom toho, že Božie cesty sú 
nevyspytateľné, že On kladie 
kríž taký veľký, aký vie, že do-
kážeme uniesť. Netvrdím, že 
som bola silná a všetko zvládala 
s úsmevom. Presne naopak. Slo-
vá nevyjadria podstatu. Slová sú 
len črepina toho, čo je vo mne 

(i mimo mňa). Ťažko sa hľada-
jú tie správne.

Vždy som sa Boha pýtala: 
,,Pane Bože, prečo my?“ Nerozu-
mela som vlastne ničomu. Mys-
lela som si, že to prejde. Že sa 
jedného dňa zobudím a Tadeáš 
bude ako každé iné dieťa – cho-
diť, behať, rozprávať...

Od tohto času prešlo takmer 
13 rokov a  dnes viem, že ne-

Boh vedel, 
čo robí. 
Premenil 
trápenie, 
žiaľ na 
radosť, 
ktorú dnes 
s ním 
napriek 
všetkým 
starostiam 
môžeme 
zažívať. 
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Patrí im moja veľká vďaka. Rodičom, ktorí ma odmala 
viedli k Nemu. Ktorí mi boli vzorom viery. Neustále ma 
povzbudzovali k nasledovaniu života kresťana. No musím sa 
priznať, že vtedy som to nevnímala práve najpozitívnejšie. 
Moje niekdajšie myšlienky smerovali aj k tomu, prečo ma 
vôbec nútia chodiť do kostola. Dnes viem, že šlo o stavanie 
základov, ktoré sú pevné a trvácne.



byť Tadeáša, nebyť mojej viery, 
nebyť Jeho, nestála by som tu 
dnes taká, aká som. Dennoden-
ne podstupujem prehry, zlyha-
nia, ale zároveň som spoznala 
šťastie a lásku, ktorú nám každý 
deň Tadeáško preukazuje. Ako-
by skrz neho Boh prichádzal 
k nám a podával zvesť o tom, aký 
je milosrdný. Minule mi Tade-
áš povedal: ,,Zuzi, vieš prečo si 

milosrdná? Lebo máš milé srd-
ce.“ V takýchto malých momen-
toch viem, že som na správnom 
mieste. To je tá prítomnosť, kto-
rá oživuje.

On zmenil moje pohľady. Vy-
kročila som do nového. V tom 
čase nepoznaného, ale tam ma 
chcel mať. 

Nepretržite ma formuje. 
Moju zraniteľnosť a slabosť ne-

Viera je 
o jedinom 
rozhodnutí 
– rozhodnutí 
odovzdať  
sa Mu  
a veriť mu.

berie na ľahkú váhu, no zároveň 
mi preukazuje svoju vernosť. 
A tá mi dáva nádej, že keď sa Mu 
odovzdám, strach mať nemusím. 
Ani nechcem. Len ľudská malo-
myseľnosť mi niekedy zabraňuje 
napredovať. 

S odstupom času som si vedo-
má všetkého, čo sa v mojom ži-
vote udialo. Nechcela som tomu 
veriť, ale dnes môžem úprim-
ne povedať, že Boh skrz ťaž-
ké skúšky a trápenia prichádza 
k nám so svojou dobrotivosťou. 
Pomáha. Nenechá v štichu. Ne-
zabúda. 

Život bez Tadeáša si predsta-
viť neviem. Boh vedel, čo robí. 
Premenil trápenie, žiaľ na radosť, 
ktorú dnes s ním napriek všet-
kým starostiam môžeme zažívať. 
Nesmierne ho ľúbim a Bohu ďa-
kujem za neho, náš dar.

Viera je o  sile. Aj keď som 
mnohokrát pochybovala, váha-
la, bála sa, všetko to bolo márne. 
Viera je o  jedinom rozhodnu-
tí – rozhodnutí odovzdať sa Mu 
a veriť mu. Nevytvárať si svoje 
scenáre ani nemať ilúzie. Prijať 
a poučiť sa. 

Boh mi dennodenne odpúšťa, 
hoci som niekedy naozaj nedob-
rá a ľutujem svoje chyby. No vie-
ra je i o dokázaní odpustiť sebe 
samej, prijať sa a vedieť milovať 

– samú seba i ostatných. Viera 
je skrátka komplexný balíček, 
v ktorom je zahrnuté všetko, čo 
človek milujúci Boha potrebuje. 

Hoci sa niekedy trápim, som 
šťastná, lebo Boh ma povolal na 
toto miesto, ktoré ma v priebe-
hu rokov formuje a robí zo mňa 
človeka, ktorého On zo mňa 
mať chce. 

* * *
,,Premnoho by sme ešte mohli 

hovoriť, aj tak nepovieme všetko. 
Zavŕšením našich slov bude: ON 
JE VŠETKO.“ (Sir 43,27)  •
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Zlodejka z Korintu
Tessa Afsharová
Pútavé rozprávanie o dob-
rodružstvách, odvahe a vy-
kúpení. Je prvé storočie, 
bohaté a  úchvatne krásne 
mesto Korint prekypuje ži-
votom, je však plné nebez-
pečenstiev a  skazenosti. 
Ariadne po rokoch preži-
tých u matky v Aténach ujde 
späť do korintského domu 
milovaného otca.
296 strán, cena: 10,90 EUR 

Biblia ku krstu
Lizzie Ribbonsová
Krásna obrázková Bib-
lia spája obľúbené biblic-
ké príbehy, modlitby a tiež 
podrobnosti z prvého roka 
novorodeniatka, pre kto-
ré predstavuje úplne prvý 
kontakt so Svätým písmom. 
Môže byť skvelým pomoc-
níkom pre rodičov, krstných 
i starých rodičov pri sprevá-
dzaní dieťaťa v jeho prvých 
krokoch vo viere.
141 strán, cena: 9,90 EUR 

Otec a dcéra
Herry H. Harrison Jr.
Nové milénium so sebou 
prinieslo aj doposiaľ málo 
vídaný jav. Svetovú krízu ot-
covstva. V rodinách chýba 
otec a to často aj vtedy, keď 
je v  nej fyzicky prítomný. 
O to väčšiu hodnotu má ti-
tul Otec a dcéra. Herry H. 
Harrison Jr.  v  nej podáva 
cenné lekcie z praktického 
života mužom, ktorým zá-
leží na ich otcovstve.
383 strán, cena: 7,90 EUR 

Hrniec strachu
Adam Szustak
Kniha, ktorá nám pomô-
že úplne novým spôsobom 
čeliť strachu a  poraziť ho! 
Otec  Adam Szustak  nám 
ukáže ako ho prekonať na 
príbehu Gedeona – vystra-
šeného, mladého muža, kto-
rý sa všetkého bál a neustále 
potreboval potvrdenie Bo-
žej prítomnosti vo svojom 
živote.
180 strán, cena: 8,80 EUR 

Minútové modlitby 
pre ženy
Hope Lyda
Už obálka knihy v nás má 
evokovať vitamínovú bombu 
v podobe čučoriedok. Ibaže 
čučoriedky sú vlastne krátke 
modlitby, ktoré v chvíľke stí-
šenia pomôžu priblížiť srdce 
ženy k Bohu a tak doplnia vi-
tamíny pre dušu. Je na žene, 
či si vyberie ráno, deň alebo 
večer, podstatné je, že nájde 
útechu z Jeho prítomnosti.
278 strán, cena: 9,90 EUR 

Poznáme Ducha Svätého?
Tomáš Špidlík
Poznáme Ducha Sväté-
ho? Otázka, na ktorú si musí 
odpovedať každý z nás. Tre-
tiu božskú osobu sa nám 
v  rovnomennej knihe sna-
ží priblížiť  Tomáš Špid-
lík. Český kardinál v knihe 
predstavuje Ducha Svätého 
ako autora Svätého písma, 
poukazuje na jeho činnosť 
v Cirkvi a nezabúda ani na 
jeho tituly, akým býva často 
označovaný.
75 strán, cena: 3,00 EUR 

Výstup na horu manželstva
Elias Vella
Modlitby srdca chcú po-
máhať k dôvernému vzťahu 
s Bohom. Učia nás prichá-
dzať pred Pána so všetkým, 
čo prežívame vo svojom srd-
ci. Východisko k modlitbe 
tvoria Božie slovo v žalmoch 
a konkrétna situácia. Tieto 
modlitby nechcú nahrádzať 
vlastnú modlitbu každého 
z  nás. Chcú nás skôr učiť 
takejto modlitbe, učiť nás 
modliť sa v duchu a v pravde.
285 strán, cena: 7,90 EUR 

Zázrak svätej omše
Franz Spirago
V našom živote je dosť vecí, 
ktoré považujeme za abso-
lútne samozrejmé, a tým sa 
pre nás stali aj všednými, ba 
stereotypnými. Žiaľ, patrí 
k nim i omša. Franz Spira-
go nám v knihe Zázrak svä-
tej omše  predkladá ďalšiu 
bežnú súčasť nášho kresťan-
ského života videnú nový-
mi očami. Inak a menej po-
vrchne.
120 strán, cena: 4,90 EUR 
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Alžbetkine príbehy
Jan Wilkovie Malgorzata 
Wilková
Knižka  Alžbetkine príbe-
hy  je obľúbenou stálicou 
v detských knižniciach. Pre-
čo? Okrem krásnych celo-
plošných ilustrácií prístup-
nou formou hovorí deťom 
o veciach, s ktorými sa malí 
kamaráti bežne stretávajú.
96 strán, cena: 5,50 EUR 

40 dôvodov prečo 
som katolík
Peter Kreeft
„Prečo si katolík?“ – je dob-
rá otázka. Dobrá otázka si 
však zasluhuje dobrú odpo-
veď. V knihe je uvedených 
štyridsať odpovedí na túto 
otázku. Autor hovorí: Názov 
tejto knihy nepotrebuje ďal-
šie vysvetlenie.
128 strán, cena: 5,90 EUR 

Filotea
František Saleský
V roku 1609 sa objavilo prvé 
vydanie Úvod do zbožného 
života od svätého Františka 
Saleského, ženevského bis-
kupa v rezidencii v Annecy. 
Vyzýval k ceste ku svätosti - 
úplnej oddanosti každého, 
bez ohľadu na životný stav, 
sociálny status, či vek.
256 strán, cena: 5,50 EUR 

Denník stopára
Róbert Flamík
Kňaz Róbert Flamík sa v istý 
čas rozhodol prežiť veľké 
dobrodružstvo a začal sto-
povať. Aj na cestách a v ano-
nymite ale ostal verný svoj-
mu povolaniu a „náhodné“ 
stretnutia so šoférmi ho pri-
viedli do mnohých zaujíma-
vých situácií.
174 strán, cena: 8,50 EUR 

Kľúč od konfliktu
Dodka Danová
Je nemožné žiť bez kon-
fliktov - je rozumné naučiť 
sa ich zvládať. To je hlavná 
myšlienka knižky. Zvládanie 
konfliktov nás v škole neu-
čili, a pritom je to tak veľmi 
potrebné pre život.
224 strán, cena: 9,00 EUR 

Objavuj, obdivuj, ochraňuj
Milan Bubák SVD
Kniha Objavuj, obdivuj, 
ochraňuj (Rok C) je prvou 
časťou druhého trojročného 
cyklu Nedeľných príhovorov 
z Vatikánského rádia a je vý-
bornou príručkou pre kaza-
teľov. Kniha obsahuej aj CD.
211 strán, cena: 7,50 EUR 

2DVD – Ježišove príbehy: 
Narodenie, Život a služba
Štúdio nádej
Deti sa môžu dozvedieť ako 
si Ježiš vybral svojich uče-
níkov, ako uzdravoval cho-
rých, ako nasýtil päť tisíc 
ľudí, a čo učí o Božom krá-
ľovstve.
Cel. čas: 56 min., cena: 5,20 EUR 

13 utorkov ku cti svätého 
Antona za naše rodiny
Brožúrka 13 utorkov ku cti 
svätého Antona za naše ro-
diny je pozvaním obrátiť sa 
v modlitbe plnej dôvery na 
jedného z najväčších svät-
cov Katolíckej cirkvi: svä-
tého Antona Paduánskeho.
56 strán, cena: 1,90 EUR 
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Meno a priezvisko: Ulica:
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UTOROK 2. 7. 2019
16.00 h – Terchovská galéria umenia 
(budova obecného úradu)
DÁŽĎ PÍSMEN
Výstava rodiny Trizuljakovcov
Vystavujúci: 
Alexander Trizuljak, Eva 
Trizuljaková, Michaela Klimanová 
Trizuljaková, Marek Trizuljak, 
Miroslava Trizuljaková, Klement 
Trizuljak, Katarína Böhmová, Pavla 
Lazárková Trizuljaková
Účinkujú: 
Ťažká muzika & Chorus II. 
Vstupný príhovor: Peter Cabadaj

STREDA 3. 7. 2019
 9.00 – 11.00 a 11.30 –14.00 h 
Terchovská galéria umenia
ODKAZ CYRILO-METODSKÉHO 
POSOLSTVA 
Medzinárodný odborný seminár
Prednášajúci: 
Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, 
PhD. – nitriansky diecézny biskup, 

Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, 
PhD. – žilinský diecézny biskup, 
vladyka Stefan – arcibiskup ochridský 
a macedónsky, archimandrita 
Partenij, prof. Gjorge Ivanov 
(Republika Severné Macedónsko, 
v rokoch 2009 až 2019 prezident 
krajiny), prof. PhDr. Martin Homza, 
PhD. – Filozofická fakulta UK 
Bratislava, Mgr. Peter Cabadaj – 
spoluzakladateľ Cyrilometodských 
dní v Terchovej, Mgr. Ing. Marián 
Zajac – zástupca starostu obce 
Terchová 
Garant: 
Mons. Cyril Vasiľ, SJ – sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi 

18.15 h – Kostol sv. Cyrila a Metoda 
SVÄTÁ OMŠA 

19.30 h – Terchovská galéria umenia 
CYRILOMETODSKÉ DNI 
V TERCHOVEJ 
(1990 - 2019)

Slávnostné uvedenie knižnej 
publikácie vydanej pri príležitosti 
XXX. ročníka podujatia 
Účinkujú: 
Nebeská muzika, Martin Repáň, 
Zbojband, Peter Ničík, Rudolf 
Patrnčiak, Marián Zajac 
Scenár, réžia moderovanie: 
Peter Cabadaj

ŠTVRTOK 4. 7. 2019
15.00 h – Vrch Oravcove
KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH 
SVÄTCOV

17.00 h – Kostol sv. Cyrila a Metoda
LITURGIA SV. JÁNA 
ZLATOÚSTEHO 
Gréckokatolícka svätá omša
Celebruje: 
Mons. CYRIL VASIĽ, SJ – sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi
Účinkujú: 
Gréckokatolícky katedrálny spevácky 
zbor CHRYSOSTOMOS

OBEC TERCHOVÁ  •  BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA  •   MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ  
•  FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ  •  ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ  •  KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE  

•  CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o. 

 CYRILOMETODSKÉ DNI
Jubilejný XXX. ročník

TERCHOVÁ 2. – 5. júl 2019

JUBILEJNÝ 30. ROČNÍK

T E R C H O VÁ  2 .  –  5 .  J Ú L  2 0 1 9
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19.00 h – Kultúrny dom Andreja Hlinku
Jozef Hollý – KUBO 
Predstavenie Terchovského národného divadla 
Réžia: Vlado Švec 

PIATOK 5. 7. 2019
7.00 a 8.30 h – Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE

10.30 h – Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove
PROCESIA VERIACICH 
Účinkujú: 
terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, 
Dychová hudba STRANIANKA zo Stránskeho 

11.00 h – Vrch Oravcove 
CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA 
Celebruje: Mons. TOMÁŠ GALIS – žilinský diecézny biskup
Hra na organe: Eva Halasová 

14.00 – 15.30 h – Námestie Andreja Hlinku 
MUZIKA NÁS SPÁJA 
Účinkujú: SZUŠ AKADÉMIA MUZIKA, DFS Zázrivček, 
Spojené muziky terchovské a hostia 

16.00 h – Kostol sv. Cyrila a Metoda
ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT 

Účinkujú: 
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA, 
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR A SÓLISTI 
Rastislav ŠTÚR, dirigent 
Jozef CHABROŇ, zbormajster
Martina MASARIKOVÁ, soprán 
Michaela ŠEBESTOVÁ, mezzosoprán 
Jozef GRÁF, tenor 
Tomáš ŠELC, bas 
Štefan Németh-Šamorínsky: BRATISLAVSKÁ OMŠA

„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)

Bohuznáma Šaľa 15,- EUR • Bohuznámy Trebišov 30,- EUR 
• B. Jakabčinová Jarovnice 20,- EUR • Bohuznámy Zempl. 
Teplica 20,- EUR • M. Chlebašková Zempl. Teplica 10,- EUR • 
T. Fedorová Rozhanovce 10,- EUR • H. Maščaková Rozhanovce 
10,- EUR • A. Finková Rozhanovce 20,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo, farnosť Nitra Zobor 100,- EUR • Odberatelia 
Posla a Hlasov Veľké Zálužie 60,- EUR • Dobrodinci Golianovo 
20,- EUR • Ružencové bratstvo Sečovce 50,- EUR • Ctiteľky 
Božského Srdca Ježišovho Machulince 10,- EUR • Deviatník 
sv. Jozefa Petrova Ves 50,- EUR • Čitatelia Hlasov Úľany nad 
Žitavou 60,- EUR • Odberatelia hlasov Fačkov 50,- EUR • 
Kolektív lásky Liptovská Teplička 145,- EUR • Ružencové 
bratstvo Viničné 100,- EUR • Ružencové bratstvo Jovsa 50,- 
EUR • Odberatelia hlasov Žabokreky n.N 30,- EUR • Misijné 
združenie Ducha Svätého a dobrodinci Dražovce 65,- EUR • 
Odberatelia Hlasov a Posla z Trenčína 100,- EUR • Dobrodinci 
z Čajkova 70,- EUR • Odberatelia Hlasov z Kluknavy 140,- EUR 
• Anna Zahurancová 50,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla 
Zemplínska Teplica 70,- EUR • Bohuznáma Lovce 10,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Dežerice 50,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Cífer 145,- EUR • Odberatelia Hlasov z Habovky 110,- EUR • 
Ružencový spolok Močenok 90,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Sološnica 30,- EUR • Odberatelia Hlasov Modrova 40,- EUR 
• Čitatelia Hlasov Štiavnik 60,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Terňa 20,- EUR • Odberatelia Hlasov z Pečenian 105,- EUR 
• Bohuznáma z Horných Držkoviec 40,- EUR • Odberatelia 
Hlasov, Posla a spol. z Koplotoviec 68,- EUR • Odberatelia 
Hlasov pri kostole sv. Heleny Trnava 200,- EUR • Odberate-
lia Hlasov Krásno pri Topoľčanoch 25,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Mútne 110,- EUR • Veriaci farnosti Nedožery-Brezany 
a filiálok Pravenec a Poluvsie 352,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Dechtice 34,- EUR • Ružencové bratstvo Markušovce 50,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N 20,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo Soblahov 350,- EUR • Odberatelia Hlasov z Bze-
nice 70,- EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Žilina 40,- EUR • Ženy z deviatnika Vojňany 
75,- EUR • Deviatnik Kto dá prístrešie Svätej rodine Hlohovec 
120,- EUR • Deviatnik Dolný Lopášov 50,- EUR • Predvianočný 
deviatnik Tajov 70,- EUR • Deviatník - Hľadáme prístrešie pre sv. 
rodinu - Kalameny 100,- EUR • Čitatelia Hlasov Veľké Uherce 
100,- EUR • Kolektív lásky Liptovská Teplička 280,- EUR • 
Čitatelia Hlasov Úľany nad Žitavou 220,- EUR

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI

PODUJATIE JE VENOVANÉ 1150. VÝROČIU ÚMRTIA 
SV. CYRILA A 70. VÝROČIU POSVIACKY KOSTOLA 
SVÄTÝCH CYRILA A METODA V TERCHOVEJ 

ČESTNÝM HOSŤOM XXX. ROČNÍKA 
CYRILOMETODSKÝCH DNÍ V TERCHOVEJ BUDE 
VLADYKA STEFAN – ARCIBISKUP OCHRIDSKÝ 
A MACEDÓNSKY 

www.terchova.sk • www.terchova.fara.sk 
• www.cyrilometodskedni.sk
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

•   Misijné prázdniny sú projektom pre stredoškolskú 
mládež. Ak chceš prežiť týždeň naplnený radosťou, 
spiritualitou, obohatiť sa o nové kultúrne poznatky, 
stretnúť mladých z rôznych kútov Slovenska neváhaj  
a už dnes začni plánovať účasť na Misijných prázdninách. 
Viac ako dvadsaťročná skúsenosť, mladý tím nadšených 
animátorov a misionári sa tešia na Teba!

•   Misijné prázdniny sú určené pre mládež vo veku  
od 14 do 20 rokov a majú formu tábora. Konajú sa 
každoročne počas letných prázdnin vždy na inom  
mieste Slovenska.

•   Verbisti organizujú Misijné prázdniny už 22 rokov za 
pomoci rehoľných sestier a laických spolupracovníkov.

•   Každý deň je slávená spoločná svätá omša s misijnými 
prvkami a mladým je neustále k dispozícii kňaz, či už na 
svätú spoveď alebo duchovný rozhovor. Neoddeliteľ-
nou súčasťou misijných prázdnin je aj šport, turistika, 

tanec, hry a zaujímavé prednášky. V programe nechý-
ba ani služba – konkrétny skutok pomoci pre miestne 
spoločenstvo, farskú komunitu, obyvateľov mesta, kde 
sa Misijné prázdniny konajú, alebo špecifickú margina-
lizovanú skupinu.

•   A neboli by to skutočné Misijné prázdniny, ak by medzi 
nás nezavítali misionári a misionárky, ktorí majú skutoč-
nú skúsenosť so zámorskými misiami.

•   Cieľom misijných prázdnin je ponúknuť mladým ľuďom 
na celom Slovensku kvalitný čas plný nových zážitkov, 
priateľstiev a radosti, aby spoznávali svoju misiu v tom-
to svete a nebáli sa ísť tam, kam ich volá milujúci Boh.

•   Ak chceš prežiť týždeň naplnený radosťou a duchovnom, 
obohatiť sa o nové kultúrne poznatky, stretnúť mladých 
ľudí z rôznych kútov Slovenska a získať nových priateľov, 
neváhaj a už dnes začni plánovať svoju účasť na misij-
ných prázdninách. My sa na Teba tešíme!


