
hlasy
Z  D O M O V A  A  M I S I Í

Fo
to

: P
io

tr
 H

an
dz

iu
k 

S
VD

6 Hlasy z domova a misií 
vydáva SVD Nitra 
ročník šesťdesiaty tretí, 
jún 2019|1,00 EUR



H ľadal som v júni najväčší sviatok, a ne-
našiel som nič vznešenejšie ako sláv-
nosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristo-
vej. Hoci na konci mesiaca oslavujeme 

i najväčšieho muža a posledného proroka, Kris-
tovho predchodcu sv. Jána Krstiteľa, ako aj svätých 
apoštolov Petra a Pavla, bez Krista, ktorý zostáva 
s nami v Eucharistii, nebolo by opodstatneným 
vystúpenie ani jedného z nich.

Sviatosť Eucharistie je veľmi výnimočná, mož-
no aj preto ju nedokážeme úplne pochopiť, uctiť si 
a prijať. Nebolo by nevhod vrátiť sa v čase a spo-
menúť si na svoje 1. sv. prijímanie. Pre každé die-
ťa to bola výnimočná udalosť. Dlho sme sa tešili 
predtým a potom. Ja som celý týždeň, aj všetci 
chlapci a dievčatá, chodieval v slávnostnom ob-
lečení do kostola. V detskej úprimnosti a možno 
aj hrdosti som rátal, koľkokrát som už bol na pri-
jímaní. Chápal som a bez pochybností vyznával, 
že jem Kristovo telo a pijem Kristovu krv. A preto 
to bolo pre mňa sviatkom a odmenou.

Veľká udalosť prichádza s veľkou osobou – so 
živým Kristom. Pre prvoprijímajúce deti to malo 
význam, lebo šlo o dôležitú vec. Nielen o darče-
ky – hodinky, ale predovšetkým o to, že sme Pána 
Ježiša mohli konečne začať prijímať. Ani sme si 
neuvedomovali, že táto skutočnosť nás urobila pl-
noprávnymi členmi Tela Kristovho – Cirkvi tým, 
že v nás začala kolovať jeho krv skrze Eucharis-
tiu.  Ešte aj teraz vidíme, aké je ťažké a smutné, 
keď sa prihodí situácia, po ktorej musíme na sv. 
omši zostať bez jedla. Je to, ako keby sme prišli 
na svadbu blízkeho priateľa, počuli jeho hlas, ale 
nevideli, ani sa ho nedotkli, neuctili si bozkom, 
ani nič podobné. Už aj tá predstava nám padne 
veľmi ťažko.

Prečo však máme takéto pocity? Lebo Ježiš je 
pre nás životne dôležitý. Ako bola totiž predob-
razom Eucharistie manna na púšti, ktorá celých 

štyridsať rokov držala pri živote Izrael, tak nás 
pri živote môže udržať jedine Telo Kristovo. Veď 
i sám to povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, 
má v sebe večný život.“ „Keď nebudete jesť telo 
Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe 
život.“ A my chceme byť živí telom, a hlavne du-
chom, preto tak túžime po Ježišovi.

Ak chceme sväté prijímanie dôstojne precítiť, 
prežiť a osláviť, musíme si uvedomiť, o koho tu 
ide. Hoci hovoríme o prijímaní, vždy tu ide o Ježi-
ša. A keď hovoríme o ňom, celý zjav a dar Eucha-
ristie je veľkolepým prejavom jeho lásky k nám. 
Veď keby nebolo jej, možno by Kristus prišiel na 
svet, ale nič by nám nedal, nevylieval by svoju krv, 
netrápil by sa tri roky s apoštolmi a nič by po sebe 
nenechával. Ale on sa dáva – na kríži, aby zapla-
til za všetko, – dáva svoju krv, aby nás obmyla od 
hriechov. Je to tá istá krv, ktorá nás drží pri živo-
te v ťažkých situáciách, v púšťach nášho života. 
Dáva sa vo Sviatosti Oltárnej. Keďže nás nechce 
nechať samých a hladných, ostáva tu pod jedno-
duchým spôsobom chleba a vína, aby ho mohol 
dosiahnuť každý, kto po ňom túži. To je tá pravá 
manna, ktorá nám pomáha vydržať a dôjsť do na-
ozajstnej zasľúbenej zeme.

Keď nám Kristus dáva toľko lásky, čo iné nám 
ostáva, ako na ňu aspoň nejako odpovedať. Naprí-
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klad adoráciou, jednoduchou poklonou, ktorou si ho uctí-
me ako nášho Vládcu, ale i priateľa. Hoci k nám tento pria-
teľ prichádza denne a niekedy aj dvakrát, jeho návštevy nie 
sú triviálnou vecou. Vždy je to slávnosť, taká istá ako 1. sv. 
prijímanie, lebo prichádza niekto veľký v tak malom a tak 
posvätnom, že z nás samých robí posvätených.

Naša túžba po Ježišovi by mala byť taká, ako hovorí prí-
beh misionára a malého dieťaťa, ktoré nemalo vek na pri-
jímanie. Aby želajúce dievčatko pochopilo, že ešte nemá 
dosť rokov, kňaz mu dal podmienku, že ho pustí k prvému 
prijímaniu, až keď mu vypadajú mliečne zuby. O niekoľko 
hodín neskôr sa dievčatko vracia držiac zakrvavenú vrec-
kovku na ústach a zuby v ruke hrdo hlásiac, že už nemá ani 
jeden mliečny zub. Misionárovi neostalo nič iné, ako pri-
pustiť ho k prvému prijímaniu, lebo túžba dieťaťa bola sil-
nejšia ako vonkajšie podmienky.

Eucharistia, aj keď je výsadou vhodného a dôstojného 
života kresťana, nemal by byť len sviatočným aktom dva 
razy do roka. Ak je vyjadrením Kristovej túžby po nás, bolo 
by dôstojné na ňu odpovedať. Z druhej strany, uvedomu-
júc si nedôstojnosť niektorých životných situácií, zdržanie 
od sv. prijímania nám pomôže pochopiť, čo znamená du-
chovný hlad.

Prajem vám, aby sviatostný Kristus stále napĺňal vaše 
srdcia, aby ste nikdy nezostávali hladnými alebo smädný-
mi a pritom vždy s úctou prijímali toho, kto už dávno túži 
po vás.  •
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Milí misijní 
priatelia!

S niektorými z vás sme putovali pred 
Veľkou nocou po Svätej zemi. Bola to 
krásna príležitosť spoznať našich čitate-
ľov z rôznych kútov Slovenska a vykonať 
si púť vo Svätej zemi na miestach, kadiaľ 

chodil Pán Ježiš. Články a fotografie zo Sv. zeme budú teraz 
v niekoľkých číslach na pokračovanie. Je to možnosť spoznať 
Sv. zem aj týmto spôsobom. Teším sa, že vám v tomto čísle 
Hlasov môžeme priblížiť aj prácu nášho misionára Lukáša 
Mizeráka na Kube. 

Jún je mesiac Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Božské Srdce 
oslovilo a oslovuje mnohých kresťanov. Len vedieť načúvať 
jeho hlasu... To vedeli dve ženy. V 17. storočí sv. Margita Má-
ria Alacoque – hovoríme jej apoštolka Božského Srdca, a v 20. 
storočí Jozefa Mária Menéndez, sestra z družiny Najsvätej-
šieho Srdca Ježišovho. Posolstvo , ktoré zveril Pán Ježiš prvej 
z nich, je dobre známe: sviatok Najsvätejšieho Srdca Pána, 
úcta a zbožnosť k nemu a pobožnosť prvých deviatich piatkov.

Menej sa už vie o posolstve, ktoré odkázal Pán Ježiš svetu 
po sestre Jozefe v posledných troch rokoch jej života (1920-
23), naplneného milosťami, ale aj veľkými skúškami a utr-
pením. Sestra Jozefa Mária zaznamenala: „Chcem, aby ľudia 
poznali moju lásku. Prichádzam k dobrým aj hriešnym, uče-
ným i neučeným. Hľadáš šťastie, nájdeš ho vo mne. Ak hľa-
dáš bohatstvo, ja som nekonečný Poklad. Ak túžiš po pokoji, 
ten nájdeš jedine vo mne. Ja som milosrdenstvo a láska! Ver-
te v moju lásku a milosrdenstvo. Vy ste proti mne zhrešili, ja 
vám odpúšťam. Vy ste ma prenasledovali, ja vás milujem. Vy 
ste ma zranili slovami aj skutkami, napriek tomu vám želám 
len všetko dobré a dám vám podiel na svojich pokladoch.“
Dobrá zvesť evanjelia o vykúpení nám nehovorí len to, že Boh 
sa pokúsil nás vykúpiť, ale aj to , že toto vykúpenie bude mať 
úspech. Srdce Ježišovo nie je len srdcom strýzneným a nasýte-
ným potupami, ale aj srdcom víťazným a jasajúcim. To zname-
ná, že čistá a nezištná láska bude mať predsa len úspech, že zvíťa-
zí napriek všetkému nepochopeniu, nedoceneniu a odmietaniu. 
Tak je práve pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu zdrojom 
nezlomného a víťazného optimizmu, ako aj silou , ktorá dokáže 
udržať a preniesť čistú lásku všetkým tŕním zloby. Poďme všetci 
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, občerství aj nás!

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 1. júna, za horliteľov 3. júna 2019.

Šéfredaktor

▲  Vo Vatikáne objavili a vydali doteraz 
neznáme dielo sv. Jána Pavla II.

Vatikánske knižné nakladateľstvo vydalo v týchto 
dňoch zväzok nazvaný Kristus, Cirkev a svet. Kate-
chéza na Areopágu, ktorého autorom je Karol Woj-
tyła, teda svätý Ján Pavol II. Ide o text, ktorý bol na-
písaný v roku 1966 a objavený len vlani a v októbri 
bol zverejnený v poľštine (kázaním na Areopágu). 
Rukopis má 39 strán a obsahuje meditácie o pod-
state kresťanstva na základe príhovoru sv. Pavla na 
aténskom Areopágu (Sk 17,22-34). „Nevieme, komu 
boli tieto katechézy určené, ani kedy a či vôbec boli 
niekde zverejnené - uvádza bývalý osobný sekretár 
poľského pápeža, kardinál Stanislav Dziwisz. Ich au-
tor sa obracia ku všetkým, ktorí mu načúvajú alebo 
k ľuďom našej doby. Pamätník a emeritný krakovský 
arcibiskup v predslove k Wojtyłovmu textu zdôraz-
ňuje okolnosť, že „vychádza práve v terajšej dobe, 
keď znovu pociťujeme potrebu hlbokej a všeobec-
nej katechézy o pravdách viery, ktorá nás kompletne 
uvedie do tajomstva Božieho pôsobenia v ľudských 
dejinách“. Spomínaných trinásť katechéz „vyžaruje 
mystickú dimenziu Jána Pavla II. a jeho ustavičný 
dialóg s Bohom v modlitbe. Hĺbka týchto textov - 
poznamenáva kardinál Dziwisz - dokonale odráža 
jeho mimoriadne poňatie sveta z hľadiska spoločen-
stva s Otcom i Synom i Duchom Svätým.“ Tieto kate-
chézy umožňujú priblížiť sa k tajomstvu Boha, ktoré 
hlásal sv. Pavol v Grécku a v jeho stopách Ján Pavol 
II. po celom svete. Wojtyłov rukopis nesie na každej 
stránke vľavo hore incipit AMDG (Ad maiorem Dei 
gloriam) alebo J + M (Ježiš a Mária) alebo monogram 
zložený z gréckych písmen Chí a Ró, teda Christos. •
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SPEKTRUM

▪  Zomrel Jean Vanier, zakladateľ komunity Archa

Vo veku 90 rokov zomrel 7. mája v Paríži Jean Vanier, zakladateľ komunity 
Archa, ktorá prijíma hendikepované osoby. Vo svete má približne 150 cen-
tier. Pápež František, ktorý bol v tom čase na svojej apoštolskej ceste v Sever-
nom Macedónsku, „bol informovaný o jeho smrti a modlil sa zaňho i za celú 
komunitu Archa“, uviedol vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti. S pápe-
žom Františkom sa Jean Vanier stretol v marci roku 2014. Jean Vanier trpel 
rakovinou, starala sa oňho jeho komunita v Paríži. Narodil sa v Ženeve 10. 
septembra 1928, je bývalým dôstojníkom kanadského námorníctva. Okrem 
komunity Archa (L´Arche), ktorú založil v roku 1964, je tiež zakladateľom 
hnutia Viera a svetlo (Foi et Lumière). To založil v roku 1971. Bol členom 
Pápežskej rady pre laikov a v roku 2015 získal Templetonovu cenu, ktorá sa 
každý rok udeľuje významným osobnostiam náboženského sveta. •

▲  Čile chce uzákoniť 
porušovanie spovedného 
tajomstva, Cirkev sa bráni

Poslanecká snemovňa v  Čile 
schválila návrh zákona, ktorý 
bude ukladať cirkevným predsta-
viteľom povinnosť podávať trest-
né oznámenie na delikty spácha-
né na maloletých aj vtedy, ak sa 
o nich kňaz dozvie počas spove-
de. Čilský senát teraz prerokúva 
úpravu príslušného článku 175 
trestného zákonníka, ktorým by 
štát de facto prestal rešpektovať 
spovedné tajomstvo. Návrh zá-
kona sa zrodil v atmosfére správ 
o sexuálnych deliktoch, ktorých 
sa dopustili niektorí príslušníci 
Cirkvi. Čilská biskupská kon-
ferencia reagovala prostredníc-
tvom svojho generálneho sek-
retára Fernanda Ramosa, ktorý 
pre denník La Tercera vysvetlil, 
že Cirkev podporuje iniciatívy, 
uľahčujúce dosiahnutie spravod-
livosti v prípadoch zneužívania, 
ale návrh príslušného zákona 
odmietol. „Ak kňaz poruší pečať 
spovedného tajomstva, vystavu-
je sa exkomunikácii. Žiaden zá-
kon na svete nemôže tento prin-
cíp zrušiť,“ konštatuje Fernando 
Ramos. •

▲  V Maďarsku sa vlani narodilo 
najviac detí za posledných 
dvadsať rokov

Prorodinná maďarská štátna poli-
tika prináša dlhodobé výsledky. Za 
posledných osem rokov tam klesol 
počet potratov o tretinu, rozvodov 
o 22 percent a počet uzatvorených 
manželstiev sa zvýšil o 43 percent. 
A v minulom roku sa narodilo naj-
viac detí za posledných 20 rokov. Za 
prekvapivo pozitívnym trendom 
však stojí dôsledná prorodinná po-
litika maďarského štátu a ohrom-
né finančné náklady. Ako hovorí 
maďarská ministerka pre rodinu, 
opatrenia, ktoré začali pred devia-
timi rokmi, boli reakciou na demo-
grafickú krízu. Odpovedali tiež na 
vôľu spoločnosti, v ktorej rodina 
stále zohráva dôležitú úlohu. Roz-
hodli sme sa budovať krajinu pria-
teľskú rodinám a podporiť manže-
lov, ktorí vychovávajú deti, uviedla 
Katalin Novak. •

▲  Budapešť sa pripravuje  
na Medzinárodný eucharistický 
kongres 2020

Presne 500 dní pred otvorením Medzi-
národného eucharistického kongresu 
v Budapešti sa pred tamojšou Bazilikou 
sv. Štefana zišiel spevácky zbor 500 detí, 
aby spoločne zaspievali na Božiu chválu. 
Chlapcov a dievčatá v tričkách s nápisom 
vyjadrujúcim motto kongresu: „V tebe sú 
všetky moje pramene“ zo Žalmu 87 pri-
vítal budapeštiansko-ostrihomský arci-
biskup-metropolita kardinál Péter Erdő. 
Medzinárodný eucharistický kongres 
v roku 2020 bude už 52. v poradí a usku-
toční sa v týždni od 13. do 20. septembra 
2020 v Budapešti. Už zakrátko, v dňoch 
8. – 11. mája prídu na návštevu Maďar-
ska členovia Pápežského výboru pre me-
dzinárodné eucharistické kongresy, aby 
si spoločne prešli miesta a priestory vy-
brané za dejisko pre podujatie. Patrí me-
dzi ne výstavisko Hungexpo, Námestie 
hrdinov (Hősök tere), Bazilika sv. Štefa-
na, Kossuthovo námestie (Kossuth tér) 
a mesto Ostrihom. •
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Tu si kladieme otázku: bolo to 
nutné? BOL NUTNÝ DUCH? 
Odpoveď je jednoznačná: bez 
Ducha Božieho by sme neboli 

schopní byť veriacimi. Bolo by to všet-
ko bez života a postupne by to 
zaniklo. 

Bez Ducha Svätého by sme 
neboli schopní pochopiť takmer 
nič z toho, o čom Ježiš učil a úpl-
ne nič z  toho, čo robil, hlavne 
jeho smrť a  zmŕtvychvstanie. 
Hlavne táto otázka – otázka jeho 
smrti a zmŕtvychvstania – ostá-
va bez Ducha Svätého pre ľudí 
„tabu“. 

Bez Ducha Svätého by jeho učenie 
ostalo len púhou filozofiou, schop-
nou síce nadchnúť pár jedincov, ale 
neschopnou premeniť ich a  najmä 
premeniť svet. Len si spomeňme, aké 
premeny sa začali diať pod vplyvom 
Ducha v apoštoloch a v ich okolí. Tie 
premeny sa nediali, zakiaľ tu bol „len“ 
Ježiš, pred príchodom Ducha.

ALE AKO SPOZNÁM, ŽE (ALEBO 
ČI) JE VO MNE PRÍTOMNÝ DUCH 
SVÄTÝ? Toto je otázka naozaj kľúčová. 
Som, či nie som vedený Duchom Svä-
tým? My všetci sme tu zrejme veriaci, 

tak si to myslíme. Veľa ľudí okolo nás 
sa vydáva za veriacich. Ako vieme, či 
sme veriaci a či tí okolo nás sú naozaj 
veriaci? Inými slovami, či sme vede-
ní Duchom. AKO TEDA SPOZNAŤ, 
ŽE DUCH SVÄTÝ JE V NÁS V ČIN-
NOSTI. 

Je veľa odpovedí na túto otázku. 
Snáď najčastejšou je táto: prítomnosť 

Ducha Svätého vo mne spoznám pod-
ľa ovocia. Sv. apoštol Pavol vo svojom 
Liste Galaťanom menuje deväť druhov 
ovocia, ktoré sú znakom prítomnosti 
Ducha Svätého v človeku: „Ale ovocie 
Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovie-
vavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 
miernosť, zdržanlivosť (Gal 5, 22-23). 
Je pravda, že ovocie, dobré ovocie, je 
znakom dobrého stromu. Lenže je tu 
jeden problém: ako spoznáte, že je na 
vás ovocie? Totiž vo chvíli, keď začne-
te na sebe rozpoznávať dobré ovocie, 
sa začne vo vás objavovať aj iné ovocie, 
ktoré je znakom toho najhoršieho: pý-
cha. Človek, ktorý má pokoru, predsa 
nebude na sebe hľadať ovocie Ducha. 

Niektorí by mohli namietať, že 
predsa naše okolie nám často dáva 
najavo, že náš život obsahuje v sebe 
ovocie dobrých skutkov. Aj keď je 
pravda, že ľudí treba počúvať a že ich 
reči treba brať – aspoň vo väčšine prí-
padov – vážne, predsa je pravdou aj 
to, že ľudia pohovoria všeličo. Nieke-

V stupni, v akom sa naše srdcia 
hýbu smerom k túžbe milovať 
a slúžiť Bohu a blížnym, sme pod 
vplyvom Ducha Svätého; a naopak 
v stupni, v akom sa hýbeme 
od tejto túžby, nie sme vedení 
Duchom Svätým.

Ako rozpoznať
prítomnosť
Ducha Svätého
vo mne?

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD

Ak ste chodili na bohoslužby počas tohto veľkonočného 
obdobia a často a pozorne počúvali bohoslužbu slova, 
všimli ste si, že sa takmer o ničom inom tak silne 
nehovorilo, ako o Duchu Svätom. Žili sme v očakávaní 
Ducha. Pripomíname si jeho zoslanie. Je to kľúčový 
moment v živote Cirkvi. Niektorí ho nazývajú momentom jej 
narodenín. Ale nejde tu len o Cirkev ako spoločenstvo. Ide 
tu aj o každého jedného jej člena. Nielen Cirkev ako celok 
prijala Ducha, ale, a predovšetkým, každý jej člen.
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dy nám úmyselne lichotia, aby si nás 
získali. Nie vždy sme schopní toto ich 
lichotenie rozpoznať. Inokedy sa zasa 
môže stať, že z tých či oných dôvodov 
na nás neuznajú skutky, ktoré sú vý-
slovne dobré a to len preto, že ich to 
dráždi. A my môžeme žiť vo frustrá-
cii. A  konečne, netreba zabúdať, že 
raz tu ovocie je, raz nie je: totiž stačí 
chvíľková neopatrnosť a v momente 
môžeme zničiť to, čo sme si budovali 
týždne. Napríklad sa pohádam s mat-
kou alebo s priateľom. Príčinou môže 
byť napríklad moja momentálna ne-
disponovanosť alebo moja neschop-
nosť regulovať svoj hnev. Znamenalo 
by toto, že vo mne nie je Duch Svätý? 
Že keď spácham nejaký jednorazový 
hriech, že z môjho života odíde Duch 
Svätý? Ak by to tak bolo, bolo by to 
veľmi drastické, a hlavne nepravdivé.

Aká je teda odpoveď na spomínanú 
otázku? Mám dojem, že o málo sub-
jektoch sa napísalo toľko kníh, koľko 
práve o tejto odpovedi. Mne osobne sa 

páči definícia prítomnosti Ducha Svä-
tého v človeku, ktorá pochádza od je-
zuitu Richarda J. Hausera SJ. (Richard 
J. Hauser SJ: Each Mortal Thing Does 
One Thing and the Same – Selves: An 
Approach to Christian Discernment, 
článok v Handbook of Spirituality for 
Ministers, ed. by Robert J. Wicks, Pau-
list Press, New York, 1995, str. 207-227.) 
Ten hovorí: V  STUPNI, V  AKOM 
SA NAŠE SRDCIA HÝBU SME-
ROM K TÚŽBE MILOVAŤ A SLÚ-
ŽIŤ BOHU A BLÍŽNYM, SME POD 
VPLYVOM DUCHA SVÄTÉHO; 
A NAOPAK V STUPNI, V AKOM SA 
HÝBEME OD TEJTO TÚŽBY, NIE 
SME VEDENÍ DUCHOM SVÄTÝM. 
Táto jeho „definícia“ prítomnosti Du-
cha Svätého v nás potrebuje niekoľko 
vysvetľujúcich poznámok. 

1. Ide tu o odstupňovanie prítom-
nosti Ducha Svätého v nás. Naozaj, 
nie je možné sa na jeho prítomnosť 
v nás pozerať podľa zásady buď/ale-
bo: buď je, alebo nie je. Je tam možné 

stupňovanie alebo inými slovami rast. 
V oddanosti Duchu je možné a nutné 
rásť. Alebo snáď lepšie slovo je: proces, 
dynamika… Rast v Duchu je proces, 
dynamika.

2. Sústreďujeme sa tu nie na skutky, 
ktoré sú alebo nie sú. (Ježiš nepokla-
dal vždy skutky za neomylný znak, že 
človek je dobrý. Pravdu povediac Ježiš 
mal najväčší problém práve s ľuďmi, 
ktorí konali najviac dobrých skutkov 
– farizejmi. Ich skutky boli dobré, ale 
ich srdce nepatrilo Bohu…) To, na čo 
sa tu sústreďujeme, je kvalita srdca. 
A tak sa pýtame, ktorá z našich vnú-
torných mohutností by sa mohla stať 
najlepším kritériom na rozoznávanie 
duchov: Predstavivosť? Myšlienky? 
Chcenie? Pocity? Najlepším kritériom 
bezpochyby je naše CHCENIE, čiže 
NAŠE TÚŽBY. Túžba po láske a služ-
be Bohu a blížnym, ktorá pochádza 
z nášho vnútra, je základným krité-
riom na rozpoznanie toho, že Duch 
Svätý transformuje naše vnútorné skú-
senosti a zážitky alebo nie. Teologické 
odôvodnenie tejto pravdy je jednodu-
ché: Sami zo svojej vlastnej iniciatívy 
nie sme schopní urobiť žiaden pohyb 
smerom k dobru, t.j. smerom k Bohu 
a k iným v láske. Nakoľko túžba milo-
vať a slúžiť Bohu a iným je jednoznač-
ne hnutím smerom k dobru, nemôže 
byť výsledkom našej iniciatívy; teda 
musí pochádzať jedine od Ducha Svä-
tého. Túžba je teda výsledkom, dielom 
Ducha Svätého. 

3. TÚŽBA je podstatným prvkom 
v  procese rozlišovania. Je omnoho 
spoľahlivejším kritériom ako city. Jed-
ného dňa sa môžeme prebudiť s chríp-
kou a vôbec sa nemusíme cítiť byť pri-
ťahovaní k službe Bohu a blížnemu. 
Avšak napriek tomu si to stále želáme. 
Je spoľahlivejším kritériom dokonca aj 
ako vnútorný pokoj. V našom živote 
sú chvíle, kedy sme preniknutí smút-
kom z  nefungujúceho vzťahu s  nie-
kým alebo znechutení z neúspechu vo 
svojej práci, ktorú napríklad robíme 
výslovne pre Boha. Vnútorný pokoj 
sa v  nás v  takýchto chvíľach  
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nemusí nachádzať, avšak aj napriek 
tomu sme „primknutí“ k túžbe milo-
vať Boha a blížneho. Za normálnych 
okolností sa obyčajne v stave vnútor-
ného pokoja nachádzame – Pavol ho-
vorí, že láska, radosť, pokoj a trpez-
livosť sú ovocím prítomnosti Ducha 
Svätého – avšak o rast v túžbe Pánovi 
sa budeme musieť snažiť dokonca aj 
vtedy, keď pokoja nemáme, počas ob-
dobí našej dezolácie (bezútešnosti), 
ktorá je normálnou súčasťou každo-
denného života. 

4. Aj nasmerovanie na LÁSKU je 
podstatným prvkom. Dve najdôleži-
tejšie prikázania, ktoré nám Ježiš dal, 
sa týkajú lásky: lásky k Bohu a k blíž-
nemu. Táto Ježišova (agapé) však nie 
je záležitosťou citov, ale vôle. Žiada 
od nás, aby sme kráčali životom tak, 
že potreby blížneho budeme považo-
vať za prvoradé. Táto láska sto-
jí v opozícii k pokušeniu kráčať 
životom individualistickým, na 
seba zameraným postojom, kto-
rý sa pozerá na svoje vlastné po-
treby ako na prvoradé vo všet-
kom, čo robíme. Pretože táto 
túžba je umiestnená do vôle, ne-
musí byť nevyhnutne sprevádza-
ná pocitmi priateľstva. Láska v priateľ-
stve predpokladá pocity a vzájomnosť 
(reciprocitu). Ježišova láska však od 
nás požaduje, aby sme milovali bez 
ohľadu na pocity a vzájomnosť. Aby 
sme milovali dokonca aj svojich ne-
priateľov. Naša láska musí byť taká, aká 
je láska Božia – univerzálna a bezpod-
mienečná. Mať takúto lásku je možné 
iba preto (alebo len vtedy), keď v nás 
prebýva Duch Boží.

5. A našou túžbou musí byť milo-
vať a SLÚŽIŤ. Naša túžba musí byť do-
prevádzaná skutkami. (Aj keď sme si 
vyššie spomenuli, že skutky nie sú naj-
dôležitejšie, že nie sú na prvom mieste 
podľa Ježiša, predsa sú dôležité. Skutky 
sú totiž ovocím Ducha, prejavom, že 
žije v nás. Vlastne faktom je to, že ak je 
v nás naozaj Duch Svätý, potom sú tu 
aj skutky. Prítomnosť Ducha Svätého 
bez vonkajších skutkov je nonsensom. 

Opak je ale možný. Človek môže mať 
skutky, ale nemusí mať Ducha. Ne-
môže však mať Ducha a nemať skutky. 
Skutky sú tu automatické.) Evanjeliá 
už nemôžu byť v tomto ani jasnejšie. 
U Lukáša je rozprávanie Ježišovo o pri-
kázaniach lásky ilustrované príbehom 
o milosrdnom Samaritánovi. Taktiež 
na konci, pri poslednom súde, jedi-
ným kritériom bude služba. Lukášova 
verzia príkazu lásky poznamenáva, že 
iných máme milovať ako seba samých. 
Nakoľko každá láska pochádza od 
Boha, aj láska k sebe samým pochádza 
od Boha. Keď milujeme seba samých 
a keď posluhujeme sami sebe v našich 
potrebách, aj vtedy poslúchame Ducha 
Svätého. Kritériom tu samozrejme je, 
že ide o sebalásku zdravú a že hlav-
ným zameraním tejto lásky je služba 
Bohu a ľuďom. 

Túžba po raste v láske a službe Bohu 
a  blížnemu nás postupne vnútorne 
pretvára. Žiadna túžba nemá väčšie 
šance byť vypočutá ako práve táto, 
pretože tu ide o túžbu po svätosti. Je to 
tým, že čím viac vecí v našom vnútri 
je pretransformovaných, tým silnejší 
je v nás aj hlas Ducha Svätého, a tým 
slabší je v nás hlas zla. 

Na začiatku duchovného rastu je 
to naopak, preto musíme pri snahe 
o  dobro vynakladať takú obrovskú 
námahu. A tak sa môže po čase stať, 
že konanie dobra sa nám stane akoby 
druhou prirodzenosťou, ako to bolo 
v prípade Matky Terezy, Pátra Pia, Jána 
Bosca či iných.

Ako som teda na tom ja? Ako by 
som vo svetle týchto kritérií obstál? 
Je vo mne prítomný Duch Svätý ale-
bo nie je? Ak je (čo iste je), tak v akej 
miere?  •

Vlastne faktom je to, že ak je 
v nás naozaj Duch Svätý, potom 
sú tu aj skutky. Prítomnosť Ducha 
Svätého bez vonkajších skutkov 
je nonsensom. Opak je ale možný. 
Človek môže mať skutky, ale 
nemusí mať Ducha.

Dnešný Pamätný dom Matky 
Terezy bol vybudovaný v roku 

2008-2009 a je kombináciou európ-
skej a  indickej architektúry. Stojí 
na mieste niekdajšieho kostola za-
sväteného Ježišovmu Srdcu, v kto-
rom bola deň po svojom narodení 
pokrstená. Kostol, do ktorého ako 
dievča prichádzala na modlitbu 
a bohoslužby, v roku 1963 zničilo 
zemetrasenie.

Na prízemí Pamätného domu je 
múzeum s fotografiami a osobnými 
predmetmi svätice, na poschodí sa 
nachádza kaplnka s vitrážami. Súčas-
ťou domu je aj premietacia sála, kde sa 
konajú kultúrne podujatia. Ročne ho 
navštívi okolo 100 tisíc ľudí.

V dome
sv. Matky Terezy
sa pápež modlil
za pokračovanie
jej charizmy

 Text: TKKBS 

 Foto: CNS Photo

K hlavným cieľom návštevy 
pápeža Františka v Severnom 
Macedónsku patrila aj 
pamiatka sv. Matky Terezy, 
ktorá sa narodila 26. augusta 
1910 v Skopje. Jej meno 
v materinskej albánčine bolo 
Anjezë Gonxhe Bojaxhiu. 
K jej pamätnému domu 
v rodnom meste smerovali 
kroky pápeža hneď po 
oficiálnych stretnutiach 
s predstaviteľmi krajiny 
v Prezidentskom paláci.
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Svätého Otca na mieste privítali 
sestry Misionárky lásky a sprevádza-
li ho k modernej soche Matky Terezy, 
kde položil kvety. Potom vystúpil do 
kaplnky, kde ho čakali predstavitelia 
náboženských komunít prítomných 
v krajine a tiež dvaja z príbuzných al-
bánskej svätice. Päť horiacich sviec pri 
relikvii Matky Terezy reprezentovalo 
päť vierovyznaní prítomných.

Pápež najprv osobne pozdravil 
prítomných zástupcov Macedónskej 
pravoslávnej cirkvi, Islamskej nábo-
ženskej komunity, Evanjelickej me-
todistickej cirkvi a  židovskej nábo-
ženskej obce a potom zotrval v tichej 
modlitbe. Na záver predniesol nahlas 
modlitbu, v ktorej sa poďakoval Bohu 
za dar Matky Terezy a na jej prího-
vor vyprosoval pre Cirkev Božie dary 
v duchu jej charizmy a jej odkazu pre 
dnešok.

V nádvorí Pamätného domu sa pá-
pež stretol so stovkou chudobných, 
ktorým sa venujú sestry Misionárky 
lásky. Pápež si vypočul svedectvo jed-
ného z nich a požehnal aj základný ka-
meň pre svätyňu Matky Terezy.

* * *
Modlitba pápeža Františka 
v pamätnom dome Matky Terezy 
v Skopje
Bože, Otče milosrdenstva a  každé-
ho dobra, ďakujeme ti za dar života 
a charizmy sv. Matky Terezy. Vo svo-
jej nesmiernej prozreteľnosti si ju po-
volal vydať svedectvo o  tvojej láske 
medzi najchudobnejšími Indie a sveta. 
Ona vedela preukázať dobro tým naj-
núdznejším, pretože spoznala v kaž-
dom mužovi a žene tvár tvojho Syna. 
Poslušná tvojmu Duchu, sa stala mod-
liacim sa hlasom chudobných a všet-
kých, ktorí sú hladní a  smädní po 
spravodlivosti. Vnímaním Ježišovho 
výkriku z kríža, „Žíznim“, Matka Tereza 
uhášala smäd Ježiša na kríži vykonáva-
júc skutky milosrdnej lásky.

Prosíme ťa, sv. Matka Tereza, matka 
chudobných, o tvoj zvláštny príhovor 

a tvoju pomoc, tu, v tvojom rodnom 
meste, kde bol tvoj domov. Tu si prija-
la dar znovuzrodenia vo sviatostiach 
uvádzajúcich do kresťanského života. 
Tu si počula prvé slová viery vo svo-
jej rodine a v komunite veriacich. Tu 
si začala vidieť a poznávať ľudí v nú-
dzi, chudobných a  maličkých. Tu si 
sa naučila od svojich rodičov milovať 
núdznych a pomáhať im. Tu, v tichu 
kostola, si počula Ježišovo volanie na-
sledovať ho ako rehoľníčka v misiách.

Odtiaľto sa k  tebe modlíme: pri-
hováraj sa u Ježiša, aby sme tiež zís-
kali milosť byť bdelými a pozornými 
k výkriku chudobných, ľudí zbavených 
svojich práv, chorých, vytisnutých na 
okraj, tých posledných. Nech nám 
udelí milosť vidieť ho v očiach toho, 
kto na nás hľadí, pretože nás potrebu-
je. Nech nám daruje srdce, ktoré vie 
milovať Boha prítomného v každom 
mužovi a žene a ktoré ho vie rozpoznať 

v tých, ktorí podstupujú utrpenie a ne-
spravodlivosť. Nech nám udelí milosť, 
aby sme boli aj my znamením lásky 
a nádeje v našej dobe, ktorá je sved-
kom toľkých núdznych, opustených, 
vysunutých na okraj a vysťahovalcov. 
Zabezpeč, aby naša láska nebola len 
slovami, ale bola účinnou a pravou, 
aby sme mohli vydávať dôveryhodné 
svedectvo Cirkvi, ktorá má povinnosť 
ohlasovať Evanjelium chudobným, 
oslobodenie väzňom, radosť trpiacim, 
milosť spásy všetkým.

Svätá Matka Tereza, oroduj za toto 
mesto, za tento ľud, za jeho Cirkev a za 
všetkých, ktorí chcú nasledovať Kris-
ta ako jeho učeníci, učeníci Dobrého 
Pastiera, konaním skutkov spravod-
livosti, lásky, milosrdenstva, pokoja 
a služby, tak ako on, ktorý neprišiel, 
aby mu slúžili, ale aby slúžil a daro-
val život mnohým, Kristus, náš Pán. 
Amen.  •
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Udalosti
▲ Desať dospelých kresťanov  
prijalo sviatosti v UPeCe  
Bratislava

12. máj bol pre Univerzitné pastorač-
né centrum sv. Jozefa Freinademetza 
v Bratislave slávnostným dňom. Svia-
tosť birmovania a prvého svätého pri-
jímania prijali desiati dospelí študen-
ti, prípadne už pracujúci mladí ľudia, 
a sviatosť krstu jeden. 

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 vyjadre-
nia katechumenov o tom, čo je príči-
nou 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,” vyjad-
rila študentka Právnickej fakulty UK 
v Bratislave. Ďalšia kandidátka sa vy-
jadrila, že by „rada s pomocou Ducha 
Svätého, ktorého chce prijať ako svojho 
tešiteľa a radcu, pomáhala skrze jeho 
ovocie a plnosť jeho darov iným a svo-
jím životom svedčila o veľkej Božej lás-
ke”. „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 vyjadril, 
že birmovanie sa rozhodol prijať, pre-
tože chce budovať a pracovať na svo-
jom vzťahu s Bohom, a týmto ho po-
sunúť na ďalšiu úroveň. Ďalší 22-ročný 

mladík uviedol, že sviatosti sa rozho-
dol prijať preto, že pociťuje vo svojom 
vnútri vieru, ktorá je silnejšia každým 
dňom, a preto by chcel posunúť svoj 
duchovný život na vyšší level. Mladá 
vedecky pracujúca žena sa vyjadrila, 
že chce prijať dary Ducha Svätého, aby 
sa stala dospelým kresťanom a lepším 
človekom. IT pracovník sa rozhodol 
prijať sviatosti, pretože chce, aby sa 
kresťanstvo stalo súčasťou jeho bežné-
ho života. „Sviatosti beriem ako úvod 
do kresťanstva, šancu na nový život,“ 
uviedol. Ďalší kandidát vyštudovaný 
na Fakulte elektroniky a informatiky sa 
vyjadril, že príprava na sviatosť birmo-
vania mu pomohla nájsť cestu, ako by 
sa mohol stať lepším človekom a uká-
zala mu spôsob, ako začať pracovať na 
vzťahu s Bohom. 

Biskup Jozef Haľko ich po pred-
stavení v homílii povzbudil, aby čer-
pali silu z  viery v  dnešnom svete 
a boli opravdivými kresťanmi na tých 
miestach, kde ich Boh chce mať. •
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UDALOSTI 
jún  2019
1. jún
Medzinárodný deň detí;
5. jún
Svetový deň životného prostredia;
8. jún
Slávnosť Zoslania Ducha Svätého;
12. jún
Blahoslavení Ľudovít Mzyk, 
Stanislav Kubista, Alojz Liguda, 
Gregor Frąckowiak SVD, verbistickí 
mučeníci v období nacizmu;
13. jún
Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, 
najvyššieho a večného kňaza;
16. jún
Slávnosť Najsvätejšej Trojice;
Deň otcov;
18. jún
P. Jozef Kližan SVD, 40. výročie 
smrti (1979);
20. jún
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho 
Tela a Krvi; Svetový deň utečencov;
24. jún
Slávnosť Narodenia sv. Jána 
Krstiteľa;
28. jún
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho;
29. jún
Slávnosť sv. Petra a Pavla, 
apoštolov, prikázaný sviatok, 
patróni Spoločnosti Božieho Slova; 
P. František Sirovič SVD, 5. výročie 
smrti (2014).

◆ ◆ ◆

Úmysel apoštolátu modlitby  
na mesiac jún:
Za kňazov, aby sa striedmym a pokor-
ným životom zasadzovali za účinnú 
solidaritu s najchudobnejšími.

▲ Nové provinciálne vedenie rehole 
verbistov

1. mája sa v Nitre konalo provinciálne 
zhromaždenie rehole verbistov. Zúčast-
nili sa ho spolubratia verbisti pôsobiaci 
na Slovensku a v Čechách. Dôvodom 
stretnutia bolo uvedenie do úradu novej 
provinciálnej rady. 

Počas slávnostnej sv. omše bol prečí-
taný menovací dekrét od generálneho 
predstaveného rehole verbistov P. Paula 
Budiho Kledena SVD, ktorý po voľbách 
vymenoval novú provinciálnu radu SVD 
na Slovensku. Provinciálom sa stal P. Pa-
vol Kruták SVD. Noví provinciálni rad-
covia sú: P. Johny Ambattu SVD, P. Ma-
rek Vaňuš SVD, P. Ján Kušnír SVD a P. 
Igor Kráľ SVD. Nová provinciálna rada 
bola uvedená do úradu na dobu 4 rokov. 

Po slávnostnej sv. omši sa prítomní 
verbisti stretli na spoločnej schôdzi, kde 
diskutovali o pastoračných úlohách, re-
hoľnom prežívaní zasväteného života 
v praxi a službe v misiách. Stretnutie sa 
skončilo spoločnou modlitbou v popo-
ludňajších hodinách. •

▶ O biblickom apoštoláte  
Spoločnosti Božieho Slova

V dňoch 23. – 26. apríla sa vo Večnom 
meste konal Medzinárodný biblický 
kongres Katolíckej biblickej federácie 
pri príležitosti 50. výročia jej založenia. 
Medzi účastníkmi, ktorých v záverečný 

deň prijal na audiencii Svätý Otec Fran-
tišek, bol aj P. Marek Vaňuš SVD, ktorý 
na kongrese zastupoval misionársku re-
hoľu verbistov.

P. Marek Vaňuš SVD, ktorý je od roku 
2014 v rámci Spoločnosti Božieho Slova 
generálnym koordinátorom pre biblický 
apoštolát, pre Vatikánsky rozhlas struč-
ne priblížil angažovanosť rehole na poli 
biblického apoštolátu a osobitne v rám-
ci štruktúr Katolíckej biblickej federá-
cie. „Naša rehoľa verbistov sa angažuje 
v biblickom apoštoláte zvlášť od roku 
2000, keď boli stanovené 4 jej priority: 
biblický apoštolát, spravodlivosť a po-
koj – Justice and Peace, masmediálna 
komunikácia a misijná animácia. Takže 
podľa možnosti každá naša provincia má 
takého biblického koordinátora, ktorý 
koordinuje tie aktivity, ktoré sa týkajú 
biblického apoštolátu. Je to jednak prá-
ca s ľuďmi vo farnostiach, organizovanie 
rôznych kurzov v našich biblických cen-
trách a podobne. •
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Ako dlho pôsobíte vo Sv. zemi? 
Pôsobím tu už dvanásty rok. Avšak do 
Svätej zeme som chodil ešte aj pred-
tým, keď som ako kňaz zo Slovenska 
organizoval púte pre farníkov. Keď 
som sem nastupoval ako sprievodca 
pred vyše jedenástimi rokmi, tak som 
tu prichádzal ako domov. 

Kedy do Sv. zeme prichádza najviac pút-
nikov? 
V posledných dvoch rokoch už je to 
ťažko povedať. Celý rok je tu veľmi veľa 
pútnikov. Snáď voľnejší je júl a august, 
kedy sú vysoké teploty. Ale aj cez Via-
noce, v januári a februári a samozrej-
me ďalších mesiacoch v roku je tu veľ-
mi veľa pútnikov. 

Ktoré miesta sú najžiadanejšie? 
Jednoznačne je to Jeruzalem. Pretože 
celá naša spása sa odohráva na tomto 

mieste, či už cez utrpenie Pána Ježiša 
Krista, ktoré začína poslednou veče-
rou, potom agóniou v Getsemanskej 
záhrade, samotnými udalosťami Veľ-
kého piatku, súd Pána Ježiša, krížová 
cesta, jeho smrť a nakoniec základ na-
šej viery: zmŕtvychvstanie vo Veľko-
nočnú nedeľu. 

Ako sa dá prežiť taká púť vo Sv. zemi? 
Čo je cenné? 
Určite pri každej púti to závisí od člo-
veka, ako ju chce prežiť. Pútnici, kto-
rí chcú zažiť veľa nového a zamýšľať 
sa nad tým, čo hovoríme, prežijú tú 
púť užitočnejšie ako takí, ktorí prídu 
iba za poznaním, prežiť ju bez ocho-
ty prehĺbiť sa po duchovnej stránke 
a povedzme aj zmeniť sa. Aj keď som 
tu týždeň čo týždeň, snažím sa uvedo-
miť si, čo sa na týchto miestach udia-
lo a vždy, keď dám čas ľuďom 

Púť čitateľov Hlasov
je vo Svätej zemi
vždy špeciálna

 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Jaroslav Slašťan

Otec Michal Pitoniak sprevádzal našu púť 
vo Svätej zemi pred Veľkou nocou. Pútnici Hlasov sa stretli 

na tejto púti z mnohých častí Slovenska a viacerí boli po prvýkrát 
vo Svätej zemi. Zážitky z tejto púte si odniesli vo svojich srdciach 

domov, čo zaiste posilnilo ich vieru. Otec Michal Pitoniak 
odpovedal vo Sv. zemi pre Hlasy na niekoľko otázok.

 

Otec Michal Pitoniak 
s našimi pútnikmi v Jeruzaleme
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na fotografovanie, ja si sadnem kdesi 
v kúte baziliky a spokojne sa pomod-
lím. Uvedomujem si, že sú to vlastne 
veľmi cenné chvíle. 

Zažili ste tu nejaké väčšie obrátenie? 
Kedysi som spovedával na Slovensku 
stovky až tisíce ľudí. Boli to väčšinou 
takí, ktorí chodili každý prvý piatok na 
sv. spoveď, alebo jednoducho sa spove-
dávali dosť často. Tu spovedáme veľmi 
málo. Avšak pokiaľ tu niekto príde žia-
dať o sv. spoveď, lebo ľudia väč-
šinou prichádzajú vyspovedaní 
z domu, to sú už mnohokrát prí-
pady, keď desaťročia neboli pri 
sv. spovedi. 

Ktoré sú ešte krajiny, kde sprevá-
dzate pútnikov? 
Dá sa povedať, že po celom sve-
te. Pretože pokiaľ tu nie je sezóna, 
odchádzam do Mexika, do Apare-
cídy do Brazílie, to sú tie najväčšie 
mariánske pútnické miesta na svete. Po-
tom sprevádzam konferencie o spoluprá-
ci svetových náboženstiev. Tam sa mie-
ri väčšinou na Ďaleký východ. No a po 
Európe sprevádzam bežné púte, akými 
sú Lurdy, Fatima, Rím, Sicília... 

Aké vidíte rozdiely na púťach v Južnej 
Amerike a v Európe? 
Veľký počet pútnikov, aký je v juhoa-
merických svätyniach, o tom my mô-
žeme len snívať. Faktom je, že Latinská 
Amerika má 55 % všetkých katolíkov. 
To sa odráža v  počte návštevnosti 
v Guadalupe, Aparecíde, Lujáne či vo 
Valparaiso. Prichádza tam obrovské 
množstvo pútnikov. 

Aj ich zbožnosť je spontánna ako 
celý ich život. Sú to ľudia zväčša chu-

dobní, ale veľmi nábožní, ktorí doká-
žu svoju vďačnosť Pánu Bohu prejaviť 
spôsobom, za aký by sme sa my v Eu-
rópe snáď aj hanbili. Oni sú veľmi dob-
rosrdeční a tá ich zbožnosť ide naozaj 
zo srdca. 

Aké máte plány sprevádzania do konca 
tohto roka? 
Do konca roka mám už všetky možné 
termíny obsadené. Zapĺňam už kalen-
dár na rok 2020. 

Máte nejakú obľúbenú skupinu pútni-
kov? 
Skupiny pútnikov sú tak rôznorodé, že 
je ťažko povedať, čo je lepšie či výhod-
nejšie. Prichádzajú sem farské púte, ale 
aj ľudia, ktorí sa zozbierajú z Poľska, 
Čiech, Moravy, Slovenska i  Slováci 
žijúci v zahraničí. Každá púť je špeci-
fická. Vôbec sa to nedá dať do nejakej 
šablóny. Vždy si ale milo spomínam na 
púte Hlasov z domova a z misií, ktoré 
sa konajú už niekoľkýkrát. Špecifikum 

Pútnici, ktorí chcú zažiť veľa 
nového a zamýšľať sa nad tým, 
čo hovoríme, prežijú tú púť 
užitočnejšie ako takí, 
ktorí prídu iba za poznaním, 
prežiť ju bez ochoty prehĺbiť sa 
po duchovnej stránke 
a povedzme aj zmeniť sa.
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pútí s Hlasmi je v tom, že sú tu pútni-
ci na Kvetnú nedeľu. A Kvetná nedeľa 
tu má svoje čaro, čo sme mali aj teraz 
možnosť zažiť. Tie desaťtisíce pútnikov, 
ktoré prichádzajú spievať, volať Pánu 
Ježišovi Kristovi na slávu a vďaku za to, 
čo pre nás podstúpil. Sú to púte veľmi 
špecifické a dojímavé, ktoré sa dajú ab-
solvovať len raz v roku. A to sú s Hlas-
mi z domova a z misií.  •

• Kvetná nedeľa v Jeruzaleme.  
Medzi pútnikov Hlasov prišiel  
aj Mons. Pierbattista Pizzaballa O.F.M., 
rímskokatolícky titulárny arcibiskup  
a apoštolský administrátor Jeruzalemského 
latinského patriarchátu v Palestíne.

• Muži púte Hlasov v pozadí s mestom 
Jeruzalem

13HLASY Z DOMOVA A MISIÍJÚN 2019



Povedz nám niečo o tvojej krajine a ro-
dine... 
Togo je krajina v západnej Afrike. Suse-
dov máme Ghanu a Burkina Faso. Mám 
5 súrodencov. Dvoch bratov a tri sestry. 

Ako sa žije v Togu? Aké u vás prevláda 
náboženstvo?
Život v Togu je úplne iný ako na Slo-
vensku. Tam je iná realita. To je Afri-
ka. Togo tiež je malá krajina, podobne 
ako Slovensko. Bežnou realitou je, že 
ľudia majú polia a každý deň na nich 
pracujú. Moji rodičia nemajú polia. 
Môj otec je učiteľ a moja mama je žena 
v domácnosti. 

Vieme, že v Togu sú aj iné náboženstvá, 
napríklad náboženstvo vudu. Mohol by 
si nám k tomu povedať niečo bližšie?
Od narodenia som kresťan, tak o nábo-
ženstve „vodun“ neviem veľa. Pochádza 
z južného Toga a ja som zo severného. 
Viem len toľko, že vudu je náboženstvo 
spočívajúce v uctievaní predkov a ne-
beských božstiev. 

Si v seminári u verbistov. Aká bola tvoja 
cesta k misijnému povolaniu a ku kňaz-
stvu?
Rozhodol som sa stať kňazom už pred 
niekoľkými rokmi. Do seminára som 
vstúpil pred 8 rokmi, doma som študo-
val 6 rokov a sem som prišiel na misijnú 

prax a už som tu skoro dva roky. Začal 
som v Togu, pokračoval som v Ghane 
a potom som prišiel na Slovensko na 
pastoračnú prax.

U vás v Togu trvá príprava na kňazstvo 9 
rokov. Ty už sa pripravuješ 8. Pôjdeš do-
mov doštudovať ten jeden rok. Prečo si 
sa rozhodol prísť na Slovensko?
My verbisti počas formácie máme mož-
nosť ísť mimo domu, aby sme sa naučili 
žiť v inej kultúre, a preto som prišiel na 
Slovensko. Mohol som ostať v Togu, ale 
chcel som ísť mimo našej krajiny, aby som 
sa naučil niečo o novej kultúre a aby som 
sa naučil iný jazyk. Predstavení mi po-
núkli, že môžem prísť na Slovensko. Tu 

Na Slovensku
som si všimol,
že ľudia sa často
nezdravia

 Text: Patrik Hrebeňár 

 Foto: Archív SVD

Bruno Wensan'na Bawerima 
pochádza z Toga, je verbista 
a študent teológie. Na Slovensku 
prežil dva roky a urobil si pastoračnú 
prax. V rámci internacionality, 
ktorú rehoľa verbistov poskytuje, 
mal možnosť učiť sa slovenčinu 
v našej krajine a tiež pomáhať 
pri pastorácii v Univerzitnom 
pastoračnom centre v Bratislave. 
Bruno sa narodil 13. apríla 1992 
v meste Kara na severe republiky 
Togo. Pochádza z kmeňa Nawda. Je 
štvrtý zo šiestich detí. Jeho otec sa 
volá Wensan'na Tarkpa Andre a jeho 
matka Dabanina Marceline. 6. mája 
sa vrátil naspäť do Toga. O svojom 
pobyte u nás a o svojich plánoch 
rozpráva v nasledujúcom rozhovore.
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mi ponúkli službu v UPC, aby som mal 
skúsenosť služby medzi mladými ľuďmi.

Toto je tvoj druhý rok na Slovensku. Čo 
si robil prvý rok?
Prvý rok bol určený na štúdium jazy-
ka. A od septembra som nastúpil sem 

do Univerzitného pastoračného centra 
v Bratislave na pastoračnú prax.

Ako sa ti páči v UPC, ako sa cítiš medzi 
nami študentmi?
Mal som dobrú skúsenosť. Som veľmi 
vďačný za to, že som stretol veľa dob-
rých ľudí. A musím tiež povedať, že tu 
je to úplne iné ako doma. Tu je iné pro-
stredie. Na začiatku to bolo pre mňa 
ťažké, ale časom som si zvykol a UPC 
mi bude chýbať.

Aké vidíš rozdiely v prežívaní života u vás 
a tu u nás? 
Počas môjho pobytu a práce som ne-
raz porovnával niektoré rozdiely, ktoré 

existujú medzi našou a slovenskou kul-
túrou. Z detstva si spomínam, ako som 
nerád zdravil susedov a potom som mal 
za to u rodičov zle. Na Slovensku som 
si všimol, že ľudia sa často nezdravia. 
Dokonca aj v UPeCe. Nie vždy každý 
odzdravil, aj keď som ho ja pozdravil. 
Mával som tiež službu na recepcii, ale 
nie vždy všetci pozdravili, keď prišli. 

Na druhej strane som si všimol, že 
ľudia u vás poctivo dodržiavajú eucha-
ristický pôst, teda hodinu pred svätým 
prijímaním nič nejedia. Bolo pekné 
vidieť, ako vážne pristupujú aj mladí 
k týmto veciam. Stretával som veľa mla-
dých ľudí, ktorí boli silní vo viere a kaž-
dý deň chodili na svätú omšu.

Stihol si počas tých dvoch rokov navští-
viť aj nejaké slovenské pamiatky a vý-
znamné miesta?
Z  jazykovej školy sme mali výlet po 
Slovensku. Navštívil som Oravu, Nit-
ru, Lučenec. Okrem toho spolu s ver-
bistami sme boli na Považí, v našich 
verbistických farnostiach v Terchovej 
a na Morave. 

Poznáš slovenské jedlá? Ochutnal si 
bryndzové halušky?
Ochutnal som asi všetky slovenské jedlá, 
ale bryndzové halušky mi nechutia.

Tešíš sa už domov?
Nechcem hovoriť, či sa teším alebo nie. 
Ale fakt je ten, že pôjdem domov. Tu sa 
tiež cítim doma. Kým som tu, tak do-
mov je tu. Tu sa tiež cítim doma.

Čo ťa čaká, keď sa vrátiš do Toga? 
Najskôr idem domov do Toga na dovo-
lenku k rodine a už v júni pôjdem do 
Ghany do nášho SVD seminára, a tam 
budem pokračovať vo svojich štúdiách. 
V novembri tohto roku by som mal 
mať diakonskú vysviacku a budúci rok 
v auguste by som mal byť vysvätený na 
kňaza. Čo sa stane potom, to neviem. 
Neviem, kam dostanem misijné urče-
nie. To závisí od predstavených. Podľa 
toho, kam dostanem misijné určenie, 
tam pôjdem.  •

• Bruno Wensan'na na pastoračnej praxi 
v UPeCe Bratislava nabral veľa skúseností

• Medzi bohoslovcov Bruno zapadol od prvej 
chvíle

• Bruno sa lúčil s komunitou SVD. Rozlúčková 
sv. omša v Misijnom dome sv. Arnolda 
Janssena

• Bruno s kňazmi UPeCe, ktorým pomáhal 
počas praxe
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Pri krste sa dotýkame tajomstva 
lásky a odpustenia: 
• lásky, ktorá nečaká na darče-
ky a oslavu, stačí, že milovaný je 
šťastný a ochotne o svojom šťastí 
svedčí a vie sa podeliť v konkrét-
nom živote; 
• odpustenia, ktoré napĺňa vnútro 
človeka, tíši a lieči srdce a napo-
kon pohýna srdce, aby sa znova 
a znova odhodlane otváralo od-
pusteniu od živého Boha a potom 
odpúšťalo každému, kto potrebu-
je odpustenie a potešovalo kaž-
dého, kto je v potrebe tela a duše.

Krstom sa začína osobná 
misia kresťana
Krstom sa začína intenzívny ži-
vot s  Ježišom. Pri krste vyzná-
vame vieru a zriekame sa hrie-
chu. Slobodne sa rozhodujeme 
pre život s Trojjediným Bohom. 
Zomierame s Kristom a potom 
s ním vstávame k novému životu.

Krstom sa mnohí preporo-
dili a stali sa neúnavnými sved-
kami viery v Zmŕtvychvstalého 

Pána a okamžite – s veľkým na-
sadením a  úžasnými výsledka-
mi – prinášali ovocie krstu: život 
a pravdu o Bohu Otcovi, o  lás-
ke jeho jediného Syna, o smrti, 
ktorú Ježiš premohol a  prisľú-
bil, že znova príde a zoberie nás 
k nemu do neba. V tejto situácii 
pokrstení získali radosť a  silu 
v Duchu Svätom a začali konať 
zázraky.

Prvotná Cirkev v Jeruzaleme 
– po zoslaní Ducha Svätého – je 
naplnená nadšením a istotou Je-
žišovej prítomnosti, čo sa viditeľ-
ným spôsobom ukázalo v mno-
hých prípadoch. 

Apoštoli vedení Duchom Svä-
tým hlásali spásu a odpustenie 
hriechov a podľa slov Pána Ježi-
ša vysvetľovali pokánie: „(Židia 
v chráme) povedali Petrovi a os-
tatným apoštolom: „Čo máme 
robiť, bratia?“ Peter im povedal: 

„Robte pokánie a nech sa dá kaž-
dý z  vás pokrstiť v  mene Ježi-
ša Krista na odpustenie svojich 
hriechov a dostanete dar Svätého 

Ducha. Veď to prisľúbenie patrí 
vám a vašim deťom i všetkým, 
čo sú ďaleko, všetkým, ktorých 
si povolá Pán, náš Boh.“ ... Oni 
prijali jeho slovo a dali sa pokrs-
tiť; a v ten deň sa pridalo asi tri-
tisíc duší.“ (Sk 2, 37-40) 

Krst je naozaj nevyhnutný 
k spáse. Lebo bez Ježiša nemô-
žeme byť spasení a prísť do neba. 
Z  prvého pohľadu je to jedno-
duché a  úžasne ľahko prijateľ-
né. Lenže apoštoli boli tí, ktorí 
vysvetľovali, učili, hlásali vieru 
a ich slová potom Boh potvrdzo-
val zázrakmi na tele i na duchu. 
Ježiš práve apoštolom dal misiu, 
aby ohlasovali radostnú zvesť 
evanjelia a  zázrakmi aj  spoloč-

Prvotná 
Cirkev 
v Jeruzaleme 
– po zoslaní 
Ducha 
Svätého – je 
naplnená 
nadšením 
a istotou 
Ježišovej 
prítomnosti, 
čo sa 
viditeľným 
spôsobom 
ukázalo 
v mnohých 
prípadoch.
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Pokrstení a poslaní 
– moja osobná misia

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

Pokračujeme v príprave na MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC 
október 2019. Pri každom krste sa dieťa stáva Božím dieťaťom 
a dospelý človek – muž alebo žena – sa stáva bratom a sestrou 
Pána Ježiša. Takto sa snažíme vysvetliť, ako je živému Bohu 
pokrstený človek. A jedným dychom pokračujeme, ako je 
dôležité pochopiť, že viera v Boha neostáva schovaná a prísne 
strážená vo vnútri kresťana, ale práve naopak, že viera sa ukáže 
v konkrétnych skutkoch ďalším ľuďom, v konkrétnom životnom 
príbehu mojej rodiny, práce, veľkých plánov a najmä pri 
prežívaní a znášaní krížov, ktoré sa v živote vždy nájdu.

NOVÁ EVANJELIZÁCIA



nie i smrť apoštolov a veriacich. 
A predsa najväčší nepriateľ Šavol 
sa stal Pavlom – najväčším misi-
onárom. Iste, Ježiš sa mu zjavil: 

„Šavol, Šavol, prečo ma prena-
sleduješ?“ On povedal: „Kto si, 
Pane?“ A ten: „Ja som Ježiš, kto-
rého ty prenasleduješ. Ale vstaň, 
choď do mesta a povedia ti, čo 
máš robiť.“ Muži, čo ho sprevá-
dzali, stáli ako ohromení, lebo 
hlas počuli, ale nikoho nevideli. 
Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, 
ale nič nevidel. Vzali ho teda za 
ruku a zaviedli do Damasku. Tri 
dni nevidel a nejedol, ani nepil.“ 
(Sk 9, 4-9) 

Ale zjavenie nestačilo, sv. Pa-
vol najskôr prijal krst, potom sa 
dlhší čas modlil a meditoval, až 
pochopil a prijal misiu ohlaso-
vania evanjelia všetkým ľuďom 
dobrej vôle. 

Cirkev sa do dnešných čias 
rozširuje po celom svete. My 
kresťania prežívame veľa rados-
ti s Ježišom, ktorý nás posilňuje 
na tele a duchu. Pokorne prizná-
vame, že mnohokrát zabúdame 
na krstné sľuby, ale ako podáva 
svedectvo Sv. písmo – Boh neza-
búda a ostáva verný, – lebo krs-
tom sme sa stali Božími deťmi 
a bratmi a sestrami jeho jediné-
ho a milovaného Syna. 

My kresťania sme Cirkev. 
Svedectvo kresťanského života 
je v  dnešnej dobe rozhodujú-
ce, nakoľko živá viera oslovuje 
mnohých v  našom okolí a  zá-
sadný vnútorný kresťanský po-
stoj sa ukáže v našich rodinách, 
vo vzťahoch s inými ľuďmi a naj-
mä v prejavoch milosrdnej lásky 
všetkým, ktorí to práve teraz a tu 
potrebujú. 

Odvážne prijmime našu osob-
nú misiu. Žime v spoločenstve 
veriacich a odvážne vstúpme do 
života Najsvätejšej Trojice – tam 
sme vždy pozvaní, lebo sme pri-
jali krst.  •

ným rozhodovaním upevňova-
li veriacich, ktorí boli pokrstení 
v Ježišovom mene.

Spomeňme si na zázrak 
uzdravenia chromého, keď Pe-
ter a Ján vystupovali do chrámu 
v Jeruzaleme pomodliť sa: „Prá-
ve prinášali istého muža, ktorý 
bol od narodenia chromý. Den-
ne ho kládli k chrámovej bráne, 
ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal 
almužnu od tých, čo vchádzali 
do chrámu. Keď videl vchádzať 
do chrámu Petra a Jána, prosil, 
aby mu dali almužnu. Peter sa 
naň s  Jánom zahľadel a  pove-
dal: „Pozri sa na nás!“ On sa na 
nich pozrel a čakal, že od nich 
niečo dostane. Ale Peter pove-

dal: „Striebro a  zlato nemám, 
ale čo mám, to ti dám: V mene 
Ježiša Krista Nazaretského vstaň 
a choď!“ Chytil ho za pravú ruku 
a  zodvihol ho. Vtom mu spev-
neli nohy a členky, vyskočil, po-
stavil sa a chodil. Vošiel s nimi 
do chrámu, chodil, vyskakoval 
a chválil Boha. Všetok ľud videl, 
ako chodí a chváli Boha, a po-
znali ho, že je to ten, čo sedával 
pri Krásnej bráne chrámu a žob-
ral. A naplnil ich úžas a vzruše-
nie nad tým, čo sa s ním stalo.“ 
(Sk 3, 1-10)

Prvotná Cirkev je v Skutkoch 
apoštolov plná sily a  energie 
Ducha Svätého, a predsa prišlo 
prenasledovanie a  veľké utrpe-

Krst je 
naozaj 
nevyhnutný 
k spáse. 
Lebo bez 
Ježiša 
nemôžeme 
byť spasení 
a prísť do 
neba. 
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Je úžasné môcť dôverovať 
a spoliehať sa len na Neho, vedieť, 
že o týždeň súrne potrebujeme 
cement na betónovanie 
a spoliehať sa len na Jeho pomoc.

Od môjho posledného po-
zdravu už uplynul takmer 
rok, tak aspoň zopár riad-
kami by som vám chcel 

sprítomniť niečo z  mojich posled-
ných mesiacov misie na Kube. Ako asi 
viete, od roku 2016 sme dostali toľko 
očakávané povolenie na stavbu prvého 
kostola v našej farnosti. (V roku 
1962 starý kostolík utrpel veľ-
ké škody pri prechode cyklónu 
Flora a v roku 1992 padol a zni-
čil sa úplne. Nebolo možné zís-
kať povolenie na jeho opravu. 
Odvtedy sa ľudia zhromažďo-
vali na slúženie svätých omší na 
tom istom pozemku, ale už len v tieni 
stromov.) V poslednom liste som písal, 
ako vďaka Bohu, vašej duchovnej, ale aj 
finančnej pomoci a tiež veľkej fyzickej 
námahe mnohých ľudí sa nám poda-
rilo napredovať v našej stavbe kostola. 

Minulý rok na jar sme mohli ukončiť 
už časť prvej strechy. Teraz, ako už aj 
na fotkách môžte vidieť, vďaka Bohu 
už sme v sobotu pred Kvetnou nede-
ľou mohli ukončiť poslednú časť betó-
novej strechy, tú najvyššiu časť (meria 
9 metrov). Od minulého roka tu bolo 
nepretržité pracovanie 10 robotníkov 

a pri betónovaní striech (je potrebné 
betónovať, lebo pri cyklónoch je to zá-
ruka, že to vydrží a zároven sa to bude 
používať ako centrum evakuácie) je 
to nespočetné množstvo ľudí, medzi 
nimi deti, mladí a mnoho dospelých, 

nie vždy len tých, ktorí pravidelne na-
vštevujú bohoslužby. Vďaka veľkej ná-
mahe mnohých, ktorí mi pomáhajú so 
zháňaním materiálu, ktorý je veľmi, 
veľmi ťažko zohnať, sme mohli pokra-
čovať v stavbe. Som si veľmi vedomý, že 
v mnohých momentoch pre mňa sú to 
„zázraky“, keď nikde nie je možné kú-
piť cement alebo klince, zrazu sa objaví 
v našom malom okrese cemente P250, 
ktorý sa používa na murovanie a ce-
mente P350 na betónovanie, viem, že 
to nie je len náhoda. Určite je to Božie 
riadenie. A takýmito „zázrakmi“ sme 
mohli počas minulého roka pomôcť 
nielen celej našej diecéze (zakúpiť väč-
ší počet cementu a potom ho zaslať na 
biskupský úrad alebo do iných farnos-
tí, kde potrebovali niečo opraviť), ale 
aj iným diecézam na Kube.

Stavba kostola v  našej farnosti je 
dôvodom veľkej radosti nielen pre na-

Veľa požehnania  a pokoja v srdci prajem vám všetkým na 
Slovensku, zvlášť v tomto ešte veľkonočnom čase. Nech 
zmŕtvychvstalý Ježiš napĺňa srdce radosťou každého jedného 
z vás, ktorí čítate tieto riadky. Využívam svoju prítomnosť teraz 
počas dvoch týždňov tu v Mexiku, lebo na Kube už je to pre mňa 
troška ťažšie, aj keď musím priznať, nie nemožné.

Pozdrav z Kuby
 Text a foto: P. Lukáš Mizerák SVD
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šich veriacich, ale aj pre mnohých ľudí, 
ktorí ešte stále zo strachu pred prena-
sledovaním, ktoré je ešte veľmi silné, 
neprídu na bohoslužby, ale v určitom 
zmysle nás podporujú. Občas naprí-
klad prídu pomôcť pri betónovaní 
strechy kostola (tých spolu už bolo 5), 
alebo občas nám pomôžu zohnať ne-
jaký materiál, alebo aspoň nám v nie-
čom poradia. To je niečo špeciálne, 
cítiť takúto podporu. Lebo v situácii, 
kde teraz začína svoju prítomnosť aj 
mnoho iných protestantských cirkví, je 
troška ťažké spolunažívanie. V zmys-
le, kde Katolícka cirkev je videná ako 
najhoršia, či už kvôli Svätému Otcovi, 
alebo a čo je najčastejšie kvôli uctieva-
niu Panny Márie. To je asi tá dosť veľká 

skupina ľudí, nepočítajúc vládu a všet-
kých, ktorí tvoria skupinu komunistic-
kej strany, ktorá sa vôbec neteší tejto 
stavbe kostola. A skoro každý deň je 
možné počuť nejaké komentáre proti 
nám alebo proti stavbe. Ale aké by to 
bolo naše úsilie bez týchto „malých“ 
prekážok? ☺

Zakaždým, keď vidím úsmev na tvá-
ri hlavne tých ľudí, ktorých som tu stre-
tol pred takmer siedmimi rokmi, stojac 
pod stromami pri slúžení svätej omše, 
počas dažďa, slnka, pri štípaní komárov 
a iných podobných situáciách… Vždy 
mi to dá novú silu pokračovať a dôve-
rovať, že Boh je nad tým, ako mi to do-
kazuje už viac ako sedem rokov života 
tu na Kube. Ďakujem v tom každému 
jednému z vás, ktorí si na mňa, ale aj 
na našu farnosť a našu stavbu kostola 
v modlitbách spomeniete. Je to neu-
veriteľné, ako každá obeta a modlitba 
má obrovskú silu. Len mať otvorené oči 
a srdce a každý deň je obrovské a krás-

ne dobrodružstvo. Je úžasné môcť dô-
verovať a spoliehať sa len na Neho, ve-
dieť, že o  týždeň súrne potrebujeme 
cement na betónovanie a spoliehať sa 
len na Jeho pomoc. A do týždňa sa ob-
javí v obchode cement. Veď nakoniec, 
ak to nie je Božia vôľa, čo môžem ja, čo 
môžu robotníci, nie?

Veľmi sa teším, ze so stavbou rastie aj 
účasť ľudí na svätých omšiach. A hlav-
ne čo bolo už aj pred začatím stavby, že 
deti so svojou úprimnosťou a jednodu-
chosťou nikdy nechýbajú na mnohých 
stretnutiach a aktivitách. Z nich ne-
skutočne žiari energia a sila, ktorú tak 
často potrebujem, potrebujeme všetci. 
Pohľad na ne zaženie mnohé mraky po-
chýb, či to naozaj má zmysel.

Ďakujem zo srdca každému jedné-
mu z vás za vaše modlitby, že nezabú-
date na nás misionárov, na mňa a moju 
farnosť a v modlitbách vám vyprosu-
jem veľa Božích milostí tak potrebných 
pre náš život.  •

• P. Lukáš Mizerák SVD spolu s veriacim 
spoločenstvom v Cayo Mambí na Kube

• Práce na kostole v mestečku Cayo Mambí 
napredujú rýchlo vďaka pomoci mnohých 
farníkov
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Kráľovstvo svedomia
V  jednom verši z babylonského Tal-
mudu sa píše, že desať mier krásy pri-
šlo na svet, Jeruzalemu pripadá deväť 
a zvyšku sveta jedna. Žalmista zas ho-
vorí: Keby som Jeruzalem zabudol na 
teba, nech mi odumrie pravica. A pút-
nici tvrdia, že ak hľadáte odpustenie, 
toto mesto je tým najlepším miestom 
na svete.

Vycestovať do Izraela za totality bolo 
u nás nemožné, s touto krajinou neexis-
tovali ani diplomatické styky. My sme 
potrebovali len niečo viac ako 3 hodiny, 
aby sme sa z viedenského letiska pre-
miestnili do Ježišovej zeme. V 5. storo-
čí pred Kristom grécky dejepisec 
Hérodotos ako prvý pomenoval 
túto krajinu Palestína. Názov sa 
najskôr používal pre Judeu, na-
pokon ako spoločný názov aj pre 
Samáriu, Pereu a Dekapolis. Je to 
Ježišova krajina. On nie je neja-
kým prízrakom, literárnou po-
stavou či legendou, ktorej môže-
me veriť, alebo aj nie. On je historický 
a konkrétny. Nemožno sa ho tu rukou 
dotknúť, ale môžeme sa dotýkať kame-
ňov, ktorých sa dotýkal a ísť po tých is-
tých cestách, po ktorých chodil. Kto vie 
čítať v krajine, tomu sa v Izraeli otvára 
Ježišovo posolstvo s novou silou a v sú-
vislostiach, ktoré sú možno nie všetci 
schopní si všimnúť. Boli sme zvedaví, 
ako tieto miesta vyzerajú dnes, ale tiež 
nás zaujímalo, ako vyzerali pred dvomi 
tisícročiami. Spoločne sme teda hľadali 
odpovede. Za Ježišových čias tu spolu 

na ploche okolo 30 000 štvorcových ki-
lometrov žili asi 3 milióny obyvateľov 
a rozprávalo sa tu po aramejsky. Perz-
ský kráľ Darius I. zaviedol tento heb-
rejčine príbuzný jazyk ako úradný, pre-
tože bol používaný aj v Sýrii a severnej 
Mezopotámii. 

Prameň vinice
Po prílete na Letisko Ben Guriona 
v Tel Avive pokračujeme autobusom 
do vnútrozemia. V deň nášho prícho-
du do Izraela sa konali predčasné voľ-
by. Volebný deň je v Izraeli dňom pra-
covného voľna, preto sú diaľnice plné 

presúvajúcich sa ľudí, po splnení ob-
čianskej povinnosti využívajú voliči 
voľný deň na cestovanie spojené s od-
dychom. Voľby vyhral Likud na čele 
s Benjaminom Netanjahuom. Nábo-
žensko-pravicový blok, ktorý už nie-
koľko desaťročí dominuje izraelskej 
politike, získal 65-mandátovú väčšinu 
v 120-člennom knesete, o 6 mandátov 
viac ako v posledných voľbách v roku 
2015. Neďaleko od Jeruzalema po ľavej 
strane diaľnice sú Emauzy. Spomeniem 
si na učeníkov, ktorí nespoznali svojho 

Učiteľa a je to prvý, ale zďaleka nie po-
slednýkrát, kedy zažívam mystérium 
z uvedomenia si, kde sa nachádzame 
a čo nás tu čaká. Ježišov životný príbeh 
predchádzali tajomné udalosti v Ain 
Karem, v rodnej dedine Jána Krstiteľa. 
A práve to bolo prvé miesto, ktoré sme 
po príchode do Izraela navštívili. Ain 
Karem či En Kerem v preklade zname-
ná Prameň vinice. Sem za Alžbetou, 
matkou Jána Krstiteľa, putovala Mária 
v požehnanom stave cez skalnaté výši-
ny Samárie a Judey zo 160 kilometrov 
vzdialeného Nazaretu. Nedá sa s istotou 
objasniť, či Mária bola vzdialenou prí-
buznou Alžbety, alebo jej neterou. Keď-

Púť Hlasov
vo Svätej zemi

 Text a foto: Jaroslav Slašťan

Je mestom bez začiatku, staršie ako každá ľudská pamäť. 
Hovorí sa, že v ňom aj kamene rozprávajú.
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V jednom verši z babylonského 
Talmudu sa píše, že desať mier 
krásy prišlo na svet, 
Jeruzalemu pripadá deväť 
a zvyšku sveta jedna.



že hebrejčina nemá slová na označenie 
bratranca alebo sesternice, Lukášovo 
evanjelium hovorí iba o príbuznej. Veľ-

ký vekový rozdiel medzi nimi umožňu-
je predpokladať, že ide o Máriinu tetu, 
sestru Máriinej matky. 

Nazaret 
Historik Hugh Thomas vyrátal, že v tej-
to fáze dejín žije na Zemi asi 200 milió-
nov ľudí. Existujú obrovské metropo-
ly s miliónmi obyvateľov ako Babylon, 
Rím alebo Alexandria. India a Čína 
so svojimi 40 a 60 miliónmi obyvate-
ľov sú zaľudnené hustejšie ako ostatné 
krajiny. Galileu v tých časoch spravuje 
podlízavý vazal Ríma, Herodesov syn 
Herodes Antipas. Za vladárske sídlo 
ustanovil mesto Tiberias pri Geneza-

retskom jazere, ktoré je pomenova-
né po úradujúcom cisárovi Tiberiovi. 
Keďže sa však časť zo 40 tisícovej met-
ropoly vybudovala nad starým židov-
ským cintorínom, odmietli zbožní Ži-
dia vkročiť za hranice tohto mesta čo 
i  len jednou nohou. Nazaret je v ča-
soch Ježiša ospalé mesto či skôr osada, 
v ktorej podľa najnovších vykopávok 
nežilo viac ako 150 obyvateľov. Nachá-
dza sa na úpätí 490 metrov vysokého 
vrchu Džebel en-Nebi Sa´i v dĺžke asi 
500 metrov. Via maris, ktorá ide 10 km 
južne od Nazaretu, sa stará o spojenie 
s okolitým svetom. Obyvatelia Nazare-
tu žili v jaskyniach, každá mala kuchy-
ňu, spací a obývací priestor, obilnice 
na skladovanie zrna a  maštaľný kút 
pre domáce zvieratá. A práve tu v Na-
zarete sa spoznala Mária, pochádzajú-
ca pravdepodobne z Jeruzalema, s bu-
dúcim manželom Jozefom, ktorý bol 
Betlehemčan. Márii sa pred svadbou 
s Jozefom stala udalosť, ktorá sa nedá 
pochopiť. „Anjel k nej pristúpil,“ opi-
suje udalosti evanjelista Lukáš a ďalej 
píše, že ju pozdravil, upokojil a ozná-
mil jej, že našla milosť u Boha, počne 
dieťa a porodí syna. Mária mu oponuje, 
že ona muža nepozná, ale anjel Gabriel 
jej vraví, že Duch Svätý na ňu zostúpi 
a moc Najvyššieho ju zatieni, a preto 
bude jej dieťa Božím Synom. Po zves-
tovaní anjela a Máriinom fiat sa v tomto 
nenápadnom mestečku prevrátili deji-
ny sveta. Tu sa začína najväčší príbeh 
a my sme sa rozhodli objaviť jeho silu 
a vznešenosť. V Nazarete sme ubyto-
vaní v blízkosti Baziliky Zvestovania, 
najväčšej mariánskej katedrály na Blíz-
kom východe. Stojí na mieste Máriin-
ho príbytku, ktorý je dodnes zachova-
ný. Je to jediné miesto na svete, kde je 
v modlitbe Angelus Domini povolené 
pred slová „anjel Pána“ a „Slovo sa Te-
lom stalo“ pridať ukazovacie zámeno 
„tu“ na zdôraznenie autenticity tohto 
mystického miesta. Dnes je Ježišova 
domovská obec s takmer 80 000 obyva-
teľmi prevažne moslimského vyznania 
najväčším arabským mestom v Izraeli. 

(pokračovanie v budúcom čísle)

• Nijaké mesto na svete dodnes nevyvolá-
va väčšie vášne a polemiky než Jeruzalem

• Bazilika Zvestovania v Nazarete je najväčšia 
mariánska katedrála na Blízkom východe. 
Stojí na mieste Máriinho príbytku, ktorý je 
dodnes zachovaný

• Na tomto nenápadnom mieste sa pre-
vrátili dejiny, tu sa začína najväčší príbeh 
v dejinách sveta a my sme sa rozhodli objaviť 
jeho veľkosť a vznešenosť

• Obraz chladu a odcudzenosti, exces 
dnešných čias. Betónový, osem metrov 
vysoký múr oddeľujúci Západný breh Jordánu 
od zvyšku Izraela
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Pápež sa na večerné podujatie 6. 
mája v Sofii vrátil po celodennom 

programe v meste Rakovski pri Plovdi-
ve. Stretnutie náboženstiev za mier sa 
konalo po 18. hodine miestneho času 
na Námestí nezávislosti. Symbolom ná-
boženských tradícií spolunažívajúcich 
v Bulharsku bolo v rukách detí šesť za-
pálených lampášikov, ktoré odolali aj 
kvapkám dažďa. Po slovách jednotli-
vých zástupcov sa pápež František po-
modlil slovami sv. Františka z Assisi za 
pokoj a prihovoril sa prítomným.

Príhovor Svätého Otca 
pri stretnutí za pokoj
Drahí bratia a sestry, modlili sme sa za 
pokoj slovami inšpirovanými sv. Fran-
tiškom z Assisi, veľkým milovníkom 
Boha Stvoriteľa a Otca všetkých. Túto 
lásku dosvedčoval samotným nadšením 

a úprimnou úctou k stvorenstvu a každej 
osobe, ktorú stretával na svojej ceste. Je to 
láska, ktorá zmenila jeho pohľad, dávajúc 
mu vedomie, že v každom je „lúč svetla, 
ktorý sa rodí z vnútornej istoty, že sme 
nekonečne nadovšetko milovaní“ (Apoš-
tolská exhortácia Evangelii gaudium, 6). 
Láska, vďaka ktorej sa stal autentickým 
tvorcom pokoja. 

Aj každý z nás je povolaný, v jeho sto-
pách, stať sa budovateľom, „remeselní-
kom“ pokoja. Pokoja, ktorý musíme vy-
prosovať a pre ktorý musíme pracovať. 
Je to dar i úloha, dar i neustále každo-
denné úsilie budovať kultúru, v ktorej 
aj pokoj bude základným právom. Po-
koj aktívny a „opevnený“ proti všetkým 
formám sebectva a ľahostajnosti, ktoré 
nás nútia dávať malicherné záujmy nie-
ktorých pred neporušiteľnú dôstojnosť 
každého človeka.

Pokoj vyzýva a žiada, aby sme dialóg 
urobili našou cestou, spoluprácu naším 
správaním, vzájomné poznanie metódou 
a kritériom (porov. Dokument o ľudskom 
bratstve, Abú Zabí, 4. februára 2019), aby 
sme sa stretli v tom, čo nás spája, rešpek-
tovali to, čo nás oddeľuje a povzbudzovali 
sa hľadieť na budúcnosť ako na priestor 
príležitostí a dôstojnosti, najmä pre bu-
dúce generácie.

Tento večer sme tu, aby sme sa mod-
lili pred týmito pochodňami, ktoré nesú 
naše deti. Symbolizujú oheň lásky, ktorý je 
zapálený v nás, a ktorý sa musí stať majá-
kom milosrdenstva, lásky a pokoja v pro-
strediach, v ktorých žijeme. Majákom, 
ktorým by sme chceli rozžiariť celý svet. 
Ohňom lásky chceme roztopiť ľad vojny.

Prežívame toto podujatie za pokoj na 
troskách starovekej Serdiky, v Sofii, srdci 
Bulharska. Môžeme odtiaľto vidieť mies-
ta bohoslužieb rôznych cirkví a nábožen-
ských vyznaní: Chrám Svätej Nedele na-
šich pravoslávnych bratov, Kostol svätého 
Jozefa nás katolíkov, synagógu našich star-
ších bratov židov, mešitu našich moslim-
ských bratov a tu blízko kostol arménov.

Na tomto mieste sa po stáročia vzá-
jomne zbližovali Bulhari zo Sofie, patria-
ci k rôznym kultúrnym a náboženským 
skupinám, aby sa stretli a diskutovali. 
Kiež toto symbolické miesto predsta-
vuje svedectvo pokoja. V tejto chvíli sa 
naše hlasy zmiešavajú do jednoty a sú-
zvučne vyjadrujú horúcu túžbu po po-
koji: Nech sa pokoj rozšíri po celej zemi! 
V našich rodinách, v každom z nás, a to 
najmä v tých miestach, kde toľko hla-
sov boloumlčaných vojnou, udusených 
ľahostajnosťou a ignorovaných ničivou 
spoluúčasťou v skupinových záujmoch.

Nech všetci spolupracujú pri realizá-
cii tejto snahy: predstavitelia nábožen-
stiev, politiky, kultúry. Každý tam, kde sa 
nachádza, zastávaním úlohy, ktorá mu 
prináleží, môže povedať: „Pane, urob ma 
nástrojom tvojho pokoja“. Je to prianie, 
ktorým sa realizuje sen pápeža sv. Jána 
XXIII., že zem sa stane domovom pokoja. 
Nasledujme jeho túžbu a svojím životom 
povedzme: Pacem in terris! Pokoj na zemi 
všetkým ľuďom, ktorých Pán miluje.  •

Stretnutie náboženstiev 
za pokoj uzavrelo program 
pápeža v Bulharsku

 Text: TKKBS   Foto: CNS photo/Paul Haring

Podporiť spojenectvo náboženstiev v úsilí o mier bolo cieľom závereč-
ného bodu programu pápeža Františka v Bulharsku. Na stretnutí počas 
jeho návštevy na námestí v historickom centre Sofie sa podieľali pravo-
slávni, katolíci, protestanti, arménski kresťania, židia a moslimovia.
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Všetko tvorím nové
John Eldredge
Táto prevratná kniha o na-
šej budúcnosti sa odvíja od 
skutočnosti, že podľa Biblie 
nebo nie je naším večným 
domovom – je ním nová 
zem.
212 strán, cena: 9,90 EUR

7 tajomstiev Božieho 
milosrdenstva
Vinny Flynn
Autor napísal tri knihy. 7 ta-
jomstiev Eucharistie, Božieho 
milosrdenstva a 7 tajomstiev 
svätej spovede. Naviedla ho 
na to skúsenosť, že mnoho 
ľudí, možno aj väčšina, má 
obmedzený a často skreslený 
pohľad na tieto sviatosti.
232 strán, cena: 8,90 EUR

Dary Ducha
Pápež František
Predkladáme texty sied-
mich podnetných katechéz 
pápeža Františka, ktoré za-
zneli postupne pri generál-
nych audienciách roku 2014 
v Ríme. 
40 strán, cena: 2,20 EUR

Ja a diabol
Rino Cammilleri
Kniha je románovým spra-
covaním životopisného prí-
behu svätého Antona Pa-
duánskeho. Úcta k  tomuto 
svätcovi je veľmi rozšírená 
a  je len veľmi málo kosto-
lov, kde sa nenachádza jeho 
socha. Tradične sa vzýva pri 
hľadaní stratených vecí.
216 strán, cena: 11,90 EUR

Novéna k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu
s blahoslaveným Jánom Pavlom II.
Jerzy Semak
Novéna – 9 dňová pobož-
nosť môže pomôcť prehĺ-
biť úctu k Božskému Srdcu 
nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
72 strán, cena: 1,90 EUR

7 tajomstiev Eucharistie
Vinny Flynn
Autor v  knihe veľmi jasne 
a zrozumiteľne predstavuje 
hlboké myšlienky o Eucharis-
tii. Pomôže tiež čitateľovi k du-
chovnému rastu a bude ho 
sprevádzať otázkami o Kristo-
vej skrytej prítomnosti.
112 strán, cena: 7,90 EUR

Vyrovnanosť a pokoj
Jim McManus,
Stephanie Thornton
Autori poukazujú na to, že 
staroba nie je len obdobím 
straty, ale aj jedným z naj-
krajších darov. Je to čas na 
skutočný duchovný rast.
184 strán, cena: 7,70 EUR

Modlitby srdca
Jozef Šuppa SJ
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.
158 strán, cena: 2,90 EUR
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Riaditeľ školy v Singapure poslal 
rodičom svojich študentov takýto 
list: 
„Záverečné testy vašich detí 
začínajú čoskoro. Viem, že by ste 
veľmi chceli, aby sa im podarili čo 
najlepšie. Ale, prosím, pamätajte, 
že medzi študentmi bude sedieť 
aj umelec, ktorý nepotrebuje 
vedieť matematiku. Je tam budúci 

podnikateľ, ktorého nezaujíma 
dejepis alebo anglická literatúra. 
Je tam športovec, pre ktorého 
je fyzická kondícia dôležitejšia 
ako fyzika. Ak vaše deti dostanú 
skvelé známky, výborne! Ale 
ak nie, prosím, neberte im ich 
sebavedomie a dôstojnosť. 
Povedzte im, že je to v poriadku, 
že je to len test! V živote ich čakajú 

oveľa väčšie veci. Povedzte im, 
že bez ohľadu na to, akú budú mať 
známku, milujete ich a nebudete 
ich súdiť. Prosím, urobte to – a keď 
to urobíte, sledujte, ako vaše deti 
dobyjú svet. Jeden test alebo zlá 
známka im nezoberú ich talenty 
a sny. A prosím, nemyslite si, 
že doktori a inžinieri sú jediní 
šťastní ľudia na svete.“

Sledujte,
ako vaše deti
dobyjú svet

 Text: Ispirational stories

 Foto: P. Piotr Hadziuk SVD
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„Vydavateľ časopisu spracúva mnou poskytnuté osobné údaje na účely zasielania 
predplateného časopisu. Predplatiteľom sa stávam zaplatením určenej sumy. 
Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným 
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, 
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie 
osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na 
začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa nedochádza 
k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ 
vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, 
že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.“

Predplatné na rok 2019 je 12 eur 

Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

Bohuznámy zo Šamorína 50,- EUR • Bohuznáma – Rišňovce 
100,- EUR • Bratstvo sv. ruženca Obyce 150,- EUR • Od-
beratelia Hlasov Nemšová 100,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Malá Hradná 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Cífer 50,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Modranka 120,- EUR • Odberatelia hlasov 
Žabokreky n.N 40,- EUR • Bohuznáme Naháč 30,- EUR • 
Ružencové spoločenstvo Stará Bystrica 100,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo Belá pri Varíne 50,- EUR • Ružencové bratstvo 
Šamorín 100,- EUR • Dobrodinci Čajkov 50,- EUR • Čitatelia 
Hlasov Melek 150,- EUR • Odberatelia Hlasov Dolný Lopašov 
30,- EUR • Odberatelia Hlasov Ruskovce 50,- EUR • Odbe-
ratelia Hlasov Jabloňové 50,- EUR • Misijní priatelia Staškov 
u Kožákov 100,- EUR • Odberatelia Hlasov Malatiná  100,- EUR 
• Odberatelia hlasov Alekšince 50,- EUR • Odberatelia hlasov 
Rybany 43,- EUR • Odberatelia Hlasov z Modry nad Cirochou 
30,- EUR • Odberatelia Hlasov Hronské Kľačany 16 ,- EUR • 
Odberatelia Hlasov a Posla z Trenčína 100,- EUR • Dobrodinci 
z Čajkova 70,- EUR • Odberatelia Hlasov z Kluknavy 140,- EUR 
• Anna Zahurancová 50,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla 
Zemplínska Teplica 70,- EUR • Bohuznáma Lovce 10,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Dežerice 50,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Cífer 145,- EUR • Odberatelia Hlasov z Habovky 110,- EUR • 
Ružencový spolok Močenok 90,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Sološnica 30,- EUR • Odberatelia Hlasov Modrova 40,- EUR 
• Čitatelia Hlasov Štiavnik 60,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Terňa 20,- EUR • Odberatelia Hlasov z Pečenian 105,- EUR 
• Bohuznáma z Horných Držkoviec 40,- EUR • Odberatelia 
Hlasov, Posla a spol. z Koplotoviec 68,- EUR • Odberatelia 
Hlasov pri kostole sv. Heleny Trnava 200,- EUR • 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

25HLASY Z DOMOVA A MISIÍJÚN 2019



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

Osobné zasvätenie sa 
Božskému Srdcu
Ježišovmu 
Ja, (meno), zasväcujem sa Tebe,
Božské Srdce Ježišovo. Odovzdávam 
Ti seba celého(ú) – svoj život, svoje 
myšlienky, svoje skutky, bolesti,
aj trápenia. Zasväcujem sa Ti tak, 
aby každá čiastka mojej vôle a mojej 
bytosti oslavovala Teba, môjho Tvorcu 
a Vykupiteľa a patrila iba Tebe.
Chcem z lásky k Tebe rešpektovať Tvoju 
svätú vôľu, ktorú mi zjavuješ v slovách 
Evanjelia a chcem sa vyhnúť všetkému, 
čo Ty odsudzuješ ako hriešne a nehodné 
Božieho dieťaťa. Ty, Božské Srdce, 
buď jediným objektom mojej lásky, 
ochrancom môjho života, zárukou 
spasenia, lekárom mojej krehkosti 
a nestálosti v dobrom, buď mojím 
útočiskom v hodine mojej smrti.
Dobrotivé Srdce, buď mojím 
ospravedlnením u svojho Otca.
Odvráť odo mňa trest jeho spravodlivého 
hnevu. Láskavé Srdce, na Tebe staviame 
všetku svoju dôveru. Pre svoju hriešnosť 
sa obávam všetkého,ale pre Tvoju 
dobrotu nestrácam nádej.
Znič vo mne všetko, čo by sa Ti nepáčilo, 
alebo bolo proti Tebe. Vtlač do môjho 
srdca svoju lásku tak hlboko, aby som
na Teba nikdy nezabudol(a).
Amen


