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V

tomto roku trochu neskôr začíname
prežívať pôst, ako našu prípravu na slávnosť Veľkej noci. Obyčajne vypichujeme
tri hlavné momenty našej vlastnej premeny – modlitbu, pôst – ako zdržanlivosť, almužnu. Všetky spôsoby nám majú pomôcť priblížiť sa
k sebe, k Bohu a k blížnemu.
Okrem podobných duchovných praktík sa
nám ponúkajú aj priestory. A ním bude vždy na
prvom mieste chrám, ktorý je so životom veriaceho spojený od začiatku do konca. Tu svoj duchovný život oficiálne zahajujeme, a tu sa za nás
prináša obeta aj po smrti. Keď sa chceme dobre
pomodliť alebo zažiť naozajstnú atmosféru Božej prítomnosti, robíme to v chráme, lebo tu je
Boh materiálne prítomný v bohostánku. Chrám
je Božím domom, domom modlitby a bránou do
neba. Možno si niekedy neuvedomujeme, a najmä vo veľkých mestách so starobylými kostolmi
ľudia vôbec zabúdajú, aký duchovný skvost dáva
srdce ich miestu, mestu, štvrti a pod.
Za Ježišových čias existoval jediný chrám, ostatné domy boli iba modlitebňami, preto mal Jeruzalem také významné postavenie. Veď len tu
mal Boh svoj trón, preto sem každoročne putovali na Veľkú noc tisícky veriacich, aby priniesli
svoju obetu.
Ježiš si vážil tento chrám hlavne kvôli tomu, že
to bol dom jeho Otca. Preto sa tu bolo treba správať náležite a s úctou. Nebolo to miesto bežného
ruchu sveta, ale miesto pre ticho a modlitbu. Ale
obety si vyžadovali, aby tam boli zabezpečené dodávky zvierat pre bohatších i chudobných, peňazomenci zasa museli zmieňať mnohé iné meny,
lebo v chráme platila len jediná mena – chrámový šekel. Hoci šlo o dôležitú vec, stala sa neprijateľnou tým, že zakryla podstatu. Zrazu sa z domu
pokoja a modlitby stala ukričaná, veľavravná tržnica, kde namiesto modlitby šlo o „busyness“.
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Pre nás by mal byť kostol v prvom rade domom
modlitby, kde naozaj zakúšame silu ticha. Mnohí pokrstení argumentujú, že pomodliť sa môžu
aj doma, kostol im netreba. Lenže nájsť si čas
a miesto na modlitbu v hlučnej domácnosti je dosť
ťažké. Človeka okrem toho rozptyľujú aj mnohé
veci, ktoré má na rozume a priamo pred očami.
A je rozdiel aj v samotnej modlitbe. Osobná
modlitba je krásna, lebo človek sám vyjadruje,
čo pred Bohom cíti a čo potrebuje. Ale modlí sa
len sám. V kostole a cez sv. omšu sa nemodlí sám,
modlí sa tam celé spoločenstvo veriacich, a to aj
na jeho úmysly. A k nim sa ešte pripája nebeská
Cirkev – anjeli a svätí, lebo takáto liturgia sa v nebi
neslávi. To je výsada pozemšťanov. Škoda je takú
výsadu len tak prepásť.
Kto si chce takto vychutnať modlitbu, je si vedomý, že stojí pred Bohom a podľa toho sa aj správa. V pokore predstupuje pred Boha, aby v tichu
zachytil jeho slová. Myslím, že od detstva nás učili
pri vstupe do kostola byť ticho. Nejde tu o žiadnu
šikanu, ale o rešpekt a úctu voči každému, kto sa
modlí. Počas liturgie má ticho tiež svoje miesto,
keď mlčia všetci; ináč keď počúvame spoločne
alebo seba navzájom (čítania, kázeň).
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Ticho v zmysle úcty neznamená len nerozprávať v nevhodný čas, ale ani nevyrušovať ostatných neprimeranými
gestami, žmurkaním, žuvaním, mobilmi (však stane sa, no
ale nie vždy). Boh nás nebude trestať za reči v kostole, len
bude možno sklamaný, že prichádzame k nemu a on je pre
nás nepodstatný, lebo sa bavíme s inými. Aj v bežnom živote nie sme veľmi nadšení, keď nás príde niekto navštíviť, no
pritom prehodí len pár zdvorilostných fráz a radšej sa baví
s inými. Tým nám dá jasne najavo, že o nás nestojí. Keď nám
na Bohu záleží, tak sa mu budeme venovať.
Nakoniec si treba uvedomiť, prečo je chrám takým významným. Celá liturgia nás totiž vytrháva z bežného života, jeho zhonu a povznáša nás do vyšších sfér, nadčasových.
To, čo by sme mali prežívať pri sv. omši – radosť zo spojenia
s Bohom, bude naozaj a mnohonásobne účinnejšie naplnením večného života. Liturgia teda nie je ľudská vec, hoci
znaky sa prispôsobujú chápaniu človeka, ale božská a my sa
jej môžeme zúčastňovať.
Ale aby bola táto naša modlitba účinná, treba mať čisté
srdce. Teda vypratať, tak ako Ježiš, z neho zbytočnosti, aby
mal Boh kam prísť.
Prichádzame na posvätné miesto, pričom nielen Božie,
ale aj naše, lebo je to dom nášho Otca a my sme jeho deti.
Vychutnajme si chvíle v posvätnej atmosfére, aby sme odtiaľ
odchádzali vždy bohatší. •

20 | Patróni SDM v Paname
23 | Knižná ponuka
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Milí misijní
priatelia!
V dnešnej modernej dobe sa všetko skúma a rozoberá. Berú
sa vzorky, aby sa výskum mohol dôkladnejšie urobiť. Vzorky
sú potrebné, aby sa ukázala pravda o celku. Malé čiastočky
nám odhalia stav celku. Berú sa vzorky zeme, pôdy. Berú sa
vzorky vody. No predovšetkým, berú sa vzorky z človeka,
z jeho jednotlivých orgánov. Dávajú sa na rozbor. Až tam
sa dozvedáme pravdu – čo je zdravé a čo choré. A zvykneme povedať: „Potom budeme múdrejší...“
Začína sa pôstne obdobie. Chceme byť múdrejší, chceme
vedieť pravdu o sebe. Najskôr však musíme odobrať vzorky, nepatrné častice, ktoré nás poučia, čo je v nás zdravé,
životaschopné a čo vykazuje známky zlyhania. Sv. Matúš
naznačuje, z čoho máme vzorky odobrať: „Keď teda dávaš
almužnu,... keď sa modlíte,... keď sa postíte...“ (Mt 6, 1-6,
16-18). Toto všetko treba prehodnotiť a venovať tomu dostatok času.
Čo sme naposledy niekomu darovali? S čím sme sa dokázali podeliť? Načrime do minulosti a vybavme si okamihy,
kedy sme sa naposledy skrúšene modlili? Aké skutky pokánia konáme? Postil som sa naozaj preto, aby som sa dostal
bližšie k Bohu? Apoštol národov nás upozorňuje, že teraz je
čas milosti. Odoberme teda vzorky z praxe života kresťana!
Prajem vám, milí priatelia, požehnaný čas pôstu, osobnej
duchovej obnovy a dobrej prípravy na veľkonočné sviatky.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 1. marca, za horliteľov 2. marca 2019.
Šéfredaktor
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▲ Odkaz Sviečkovej manifestácie
chcú priblížiť dnešným mladým ľuďom
V piatok 8. februára sa v Bratislave konal
workshop s názvom Nech plameň Sviečkovej
manifestácie horí ďalším generáciám.
Podujatie zorganizovalo Fórum kresťanských
inštitúcií. Cieľom workshopu bolo priblížiť odkaz Sviečkovej manifestácie mladšej generácii
a spoločne hľadať cesty, ako posolstvo Sviečkovej manifestácie udržiavať atraktívne v dnešnej
spoločnosti.
Na workshope sa zúčastnili významní účastníci
manifestácie František Mikloško a Ľudmila Tollarovičová. Obaja sprostredkovali svoj jedinečný
pohľad na Sviečkovú manifestáciu a účastnínkom
priblížili kontext vtedajších udalostí.
Sviečková manifestácia alebo Sviečková demonštrácia alebo Bratislavský veľký piatok bola
pokojná manifestácia občanov za náboženské
a občianske práva a slobody v socialistickom
ČeskoSlovensku, ktorá sa odohrala 25. marca
1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.
Dnes túto udalosť považujeme za jedno z najdôležitejších vystúpení kresťanov proti komunistickému režimu v ČeskoSlovensku. •

SPEKTRUM

◀ Misijný tím Pápežských misijných diel na Slovensku zavítal do Rwandy
Misijný tím Pápežských misijných diel na Slovensku zavítal koncom januára
do východoafrickej Rwandy, kde pôsobí slovenský misionár Vlastimil Chovanec RCJ. Cieľom návštevy bolo spoznať miestnu Cirkev a život obyvateľov tejto
skúšanej krajiny. Rogacionista Vlastimil Chovanec vedie Centrum sv. Antona
v Nyanze, ktoré dáva v súčasnosti domov 41 sirotám a deťom ulice. Misia pomáha aj mnohým deťom a rodinám na okolitých kopcoch, ako sa nazývajú miesta,
kde žije väčšina obyvateľov, pretože Rwanda je známa ako krajina tisícich vrchov. Vďačnosť slovenským veriacim od miestnej Cirkvi tlmočil na stretnutí aj
apoštolský nuncius v Rwande Andrzej Józwowicz. Poznatky a fotografie z cesty
budú podkladom pre ďalšiu rozvojovú a misijnú prácu Pápežských misijných
diel na Slovensku, prípravu jesenného čísla časopisu Svetové misie, Misijnej nedele, ktorá sa tento rok slávi 20. októbra, i misijného kalendára na rok 2020. •

▪ Pápež zasväteným:
„Zasvätený život nie je
prežitok, je to nový život“
„Zasvätený život ... je živým
stretnutím s Pánom v jeho ľude.
Je to povolanie ku každodennej
vernej poslušnosti a k nevídaným
prekvapeniam Ducha Svätého. Je
to vízia toho, čo je potrebné objať, aby sme mali radosť: Ježiša.“
Takto charakterizoval zasvätený
život pápež František vo svojej
homílii pri svätej omši v Bazilike
sv. Petra na Sviatok Obetovania
Pána 2. februára, ktorý bol zároveň 23. dňom zasväteného života. Slávnostnú liturgiu otvoril
obrad požehnania sviec a sprievod reprezentantov rozličných
komunít a foriem zasväteného života. So Svätým Otcom koncelebrovali zástupcovia Kongregácie
pre inštitúty zasväteného života
a spoločnosti apoštolského života, množstvo biskupov i kňazov.
Pápež František pri príležitosti
Dňa zasvätených osôb daroval
v priebehu dňa prostredníctvom
svojho almužníka kardinála Konrada Krajewskeho všetkým rehoľníčkam bývajúcim vo Vatikáne
kvet prvosienky jarnej. •

▲ Na omšu so Svätým Otcom
prišlo na štadión v Abú Zabí
180 000 ľudí

▲ Liturgická spomienka
na svätého Pavla VI.
sa bude sláviť 29. mája
Dekrétom Kongregácie pre Boží kult
a disciplínu sviatostí pápež František
ustanovil, že pamiatka sv. Pavla VI.
sa bude v Cirkvi sláviť 29. mája, v deň
jeho kňazskej vysviacky, ako ľubovoľná liturgická spomienka.
Deň úmrtia sv. Pavla, 6. august, je totiž sviatok Premenenia Pána. Dekrét
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu
sviatostí nesie dátum 25. januára 2019.
Spolu s dekrétom boli zverejnené aj súvisiace texty, ktoré majú byť doplnené
do liturgických kníh. •

Posledný deň svojej apoštolskej
návštevy v Spojených arabských
emirátoch Svätý Otec venoval
stretnutiu s miestnou Cirkvou.
Navštívil Katedrálu sv. Jozefa
v Abú Zabí a slávil Eucharistiu
na štadióne šejka Zayeda (Zayed Sports City) za účasti 180
tisíc veriacich.
Svätý Otec sa ráno rozlúčil s personálom rezidencie Al Mushrif
Palace, ktorá ho hostila počas
jeho návštevy krajiny, ako aj
s apoštolským nunciom v Spojených arabských emirátoch
Mons. Franciscom Padillom,
s apoštolským vikárom Južnej
Arábie Paulom Hinderom i so
skupinou kapucínov a kňazov
z apoštolského vikariátu Južnej
Arábie. •
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Neuveď nás
do pokušenia...
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: P. Ján Štefanec SVD

„Neuveď nás do pokušenia...“ Takmer denne väčšina z nás
odrieka tieto slová v najznámejšej modlitbe, akú sa kedy
ľudia modlili. A predsa, mnohí z nás zápasíme so zmyslom
týchto slov. Totiž ako môže Boh niekoho viesť do pokušenia?
Boh predsa nie je prameňom pokušení ani vodcom do
nich. Na pozadí Božieho slova prvej pôstnej nedele, ktorú
nazývame aj nedeľou pokušenia, máme možnosť sa na tieto
slová konečne pozrieť zbližša.
Potreba skúšky
a po ňom prechádzajúceho vlaku zraJe známe, že keď sa chce uviesť do zu náhle zlomil. Nevydržal zaťaženie.
všeobecného používania nejaký nový
Po takýchto rôznych katastrofách sú
prostriedok, predchádza ho skúšanie. ľudia čím ďalej, tým opatrnejší a predSkúšajú sa lieky, skúšajú sa potraviny pisy a pravidlá na uvedenie nových maa skúšajú sa aj materiály. V stavebníctve teriálov alebo vo všeobecnosti nových
máme dnes materiály, o ktorých sa nám vecí na trh sú veľmi prísne. Napríklad
pred rokmi ani len nesnívalo.
A len vďaka nim môžeme dnes
stavať takmer nemožné stavby:
Arogancia plynúca z pocitu
elegantne a ľahko vyzerajúce,
velikášstva
je tá najodpornejšia
akoby sa vznášajúce v ovzduší, no
vlastnosť,
aká
sa len pod slnkom
predsa v skutočnosti prenášajúce
nachádza.
obrovskú hmotnosť a tlaky. Tieto materiály prišli na scénu ako
výsledok nových objavov a samozrejme testov. Nie všetky materiály, predpisy ohľadom odolnosti voči ohňu,
ktoré prišli na scénu ako zázračné pro- tlaku a mnohým iným namáhaniam.
striedky, sa osvedčili. Sú známe mnohé katastrofy, ktoré sa udiali jednodu- Pokušenie k moci, k vlastneniu
cho preto, lebo nevydržali materiály, a pýche
na ktoré sa ľudia spoliehali. Spisova- Tieto pravidlá sú veľmi pochopiteľteľ Cronin vo svojom diele Klobuč- né a určite ich hlboko schvaľujeme,
níkov hrad napríklad spomína jednu aj keď niektoré z nich, keď ich musíkatastrofu, ktorá sa odohrala v Škót- me zachovať vo vlastnom živote, v nás
sku koncom minulého storočia: keď sa vyvolávajú nevôľu. V podstate, objekzrútil do rieky vlak, ktorý prechádzal tívne sme však radi, že sú. Ak má byť
po – dovtedy všetkými obdivovanom vec dobrá, musí obstáť aj v extrémnym
– moste, ktorý bol skonštruovaný z vte- podmienkach.
To isté sa robí aj s ľuďmi, ktorí sa
dy nového materiálu: zliatiny. Tento
most sa jednoducho vplyvom počasia rozhodnú pre mimoriadne poduja4
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tia: napríklad pre let do vesmíru alebo
pre výstup na najvyšší končiar sveta.
Simulujú sa podmienky a okolnosti,
v ktorých sa dotyčný človek bude nachádzať, a on ich musí zvládnuť. Ak nie,
potom napríklad do vesmíru poslaný
byť nemôže.
Znova aj s týmto hlboko súhlasíme.
Avšak, ako je možné, že toto pravidlo
testovania sa pred tým, než sa pustíme
do veci naživo, nezachovávame vždy?
Máte veľa ľudí, ktorí dostali moc, sú napríklad v politike, alebo sa stali známymi zásluhou istých svojich schopností,
alebo zbohatli a mnohí títo ľudia nielenže nie sú tými, čo bývali, ale stali sa
z nich doslova diabli. Tie tri pokušenia
z evanjelia: pokušenie k moci, k vlastneniu a pýche sú vzorcovými pokušeniami a je len málo ľudí, ktorí dokážu
s mocou v rukách, s peniazmi a slávou
zostať aj naďalej jednoduchými a čestnými ľuďmi.

DUCHOVNÉ SLOVO

Čo sa týka moci, pripomeniem
vám výrok Abraháma Lincolna, ktorý som tu nedávno spomínal: „Človek
je schopný zniesť v živote veľa skúšok
a príkorí. No ak chceš naozaj vyskúšať
jeho charakter, daj mu moc.“ Naozaj,
až moc ukáže, čo je v nás. A nemyslime
si, že musí ísť zrovna o moc povedzme
amerického prezidenta. Aj upratovačka má svoju moc. Malú, ale predsa...
To, ako zaobchádzame s mocou, veľa
hovorí o našom charaktere. A to isté
platí o peniazoch. Peniaze sú silným
pokušením. Veď prečo sa toľko hovorí
o majetkových priznaniach tých, ktorí
sú pri moci. Začať zneužívať peniaze,
kupovať si za ne všetko možné i nemožné (spomeňme si na kúpenie si vraždy
jedného z mocných v atómovej energetike na Slovensku pána Korca z Piešťan), je čosi, v čom veľmi mnoho ľudí
neobstálo a čo ich nakoniec doviedlo
do pekla. A sláva, kedy sa človek začne

správať ako poloboh alebo dokonca
boh, nie je tiež zriedkavá. Arogancia
plynúca z pocitu velikášstva je tá najodpornejšia vlastnosť, aká sa len pod
slnkom nachádza.
Nie všetci, ktorí majú moc, peniaze a slávu, však takto dopadli, a teda
musia dopadnúť. Máte ľudí, ktorí sú aj
uprostred bohatstva skromní a štedrí,
ktorí s mocou v ruke dokážu ľuďom
a ľudskému spoločenstvu slúžiť a slávu vyplývajúcu z rozvoja svojich talentov vedia nasmerovať na toho, kto
je zdrojom a prameňom všetkej slávy.
A v tomto všetkom dokážu byť opravdivo skromní a príťažliví.
V čom je to, že niektorí v tomto
všetkom obstoja a niektorí nie?
Myslím, že vo dvoch veciach: 1. sú ľudia, ktorí nemajú na to, aby im bola
daná do ruky sláva, bohatstvo a moc.
Ako zvykol hovoriť jeden môj známy:

„Každý z nás máme prah schopností,
ktorí by sme v pravde mali poznať.“
A nikdy sa poza tento prah nesnažiť
ísť. Po ten prah som perfektný v tom,
čo robím, nad tento prah to už nezvládnem. Sem spadá výzva k dobrému sebapoznaniu. Ak som človek,
ktorý kdesi v jadre je chamtivý alebo
lačný po moci, alebo pyšný, alebo mám
aj iné vlastnosti, ktoré ma už toľkokrát
zradili: som napríklad nervák, alebo
som perfekcionista, či idem na doraz...,
potom by som sa mal uspokojiť radšej
s málom. Mal by som si jednoducho
povedať: „Som liatina, a preto železničný most zo mňa nebude!“ Alebo: „Som
slama, a preto by som k ohňu nemala
liezť!“ Preto máme v kresťanskej tradícii ľudí, ktorí ušli, keď ich chceli poveriť vecami, o ktorých vedeli, že v nich
neobstoja. Boli o tom s takmer stopercentnou istotou presvedčení. A preto
vsadili na: „Ratuj svoju dušu!“ 2. alebo
sú ľudia, ktorí majú na to, aby sa im dala
do rúk aj moc, aj bohatstvo, aj sláva, no
ktorí by si mali neustále uvedomovať,
že by nemal prejsť deň, kedy by netestovali svoj stav. Tak ako most, na ktorom je nepretržite pripevnený merací
prístroj, ktorý mi dokáže ukázať, kde
som, aký je môj stav.
Neuveď nás do pokušenia
A prosba „neuveď nás do pokušenia...“
je presne o tomto: prosíme Boha, aby
nám buď nedával úrady, pocty či pozície, v ktorých by sme my osobne zlyhali (hoci iní môžu v nich obstáť dobre),
alebo ho prosíme, aby bol neustále pri
nás a dokázal nás dokonca aj drasticky „kopnúť“, keď to pôjde som mnou
z kopca.
Ježiš bol na začiatku svojej cesty. To,
čo sme počuli v evanjeliu, ten jeho príbeh na púšti bol testom jeho charakteru: či obstojí. Keby nebol obstál, nebolo by radno pre neho ísť ďalej do jeho
služby. Nebol by obstál ďalej v ničom.
Lenže on na púšti obstál, a tak sa ukázal ako súci na svoju ďalšiu dráhu. Kiež
dokážeme aj my takto testovať svoj charakter. •
MAREC 2019
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Udalosti
▲ Bohoslovci verbisti
po skúškach lyžovali na Morave
Po úspešnom ukončení skúškového
obdobia sme sa my, seminaristi Slovenskej provincie SVD, vybrali na
týždňové zrekreovanie na zasneženú Moravu.
Tam nás vo farnosti Nový Hrozenkov s otvorenou náručou privítali naši
spolubratia Dušan Šimala SVD a Pavol Baláž SVD. Spolu s našimi vietnamskými spolubratmi sme v utorok 5. 2. oslávili aj ich Nový rok. Do
Hrozenkova nás prišiel pozrieť aj pá6
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ter rektor Johny Ambattu SVD spolu
s pátrom Pushpom Anbu SVD, ktorý je zodpovedný za formáciu SVD
a brat Carlos. Navštívili sme aj rodičov
nášho spolubrata Vaška, ktorí nám
prichystali vynikajúcu večeru. Nav
štívili sme aj iných farníkov, ktorí sa
o nás počas tohto týždňa starali. Keď
že sme neodolali poriadnej nádielke
snehu, tak sa niektorí z nás vybrali na
lyže, bežky a turistiku.
Navštívili sme aj našich spolubratov Ferka Kantára SVD a Janka Rušína
SVD, ktorí pracujú v susedných farnostiach. Takto povzbudení, oddýchnutí a s novými silami sme sa s Moravou túto zimu rozlúčili. Po príchode
naspäť do Bratislavy nás privítal nový
semester s novými výzvami. Ale aj
vďaka vašim modlitbám veríme, že
ho úspešne zvládneme. •

▼ Permanentná formácia
verbistov
Žijeme ako spoločenstvo. Ohlasujeme slovom i skutkom. Podporujeme
misijnú činnosť.

UDALOSTI

UDALOSTI
marec 2019
2. marec
Ekumenický svetový deň
modlitieb žien;
6. marec
Popolcová streda, začiatok
pôstneho obdobia;
11. marec
Br. Ján Bartolomej Kacvinský SVD,
40. výročie smrti (1979);
15. marec
P. Ján Vančo SVD,
15. výročie smrti (2003);

Formujeme spolupracovníkov. Misia, v ktorej sme poslaní ohlasovať
radostnú zvesť, je neustálou výzvou
k rastu. Začiatok februára bol pre verbistov zo Slovenskej provincie príležitosťou stretnúť sa, povzbudiť sa a načerpať novú silu. Stalo sa tak v čase od
3. do 5. februára v Terchovej, kde sa
vrátili k svojej misii a prežili bratské
spoločenstvo. •
▲ Duchovná obnova „Identita
muža“
Cez víkend 25. až 27. januára sa konala v našom Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave duchovná
obnova pre mužov. Téma bola Identita muža s podtitulom hľadanie Božej
vôle. Obnovu viedol P. Igor Kráľ, ale
zapojený bol celý kláštor.
P. Igor predstavil vzor kráľa Dávida. Ten nebol kráľom od narodenia,
napokon ale jeho život bol hodný
„kráľa“. Predtým si musel prejsť neľahkými skúškami a aj ako kráľ nemal
hneď všetko „vyhraté“. Život mu nadelil množstvo príležitostí preukázať
svoj charakter božieho muža. Nie vždy
konal ideálne a nie vždy ovládol svoje túžby, ale práve jeho pády mu dali

možnosť ukázať jeho veľkosť – schopnosťou ľutovať a odovzdanosťou do
Božej vôle. Mali sme možnosť spoznať
tohto velikána v dejinách spásy naozaj
z každej strany a nechať sa povzbudiť
jeho príkladom. P. Igor, známy svojou
precíznosťou, zameranosťou na detail
a pútavým prednesom, vysliedil každú
maličkosť jeho života hodnú poznania
a počas prednášok vzbudil množstvo
podnetov na zamyslenie.
Mužov, odhodlaných božích bojovníkov, sa zúčastnilo na obnove 26
a spolu s nami vytvorili naozaj krásnu
atmosféru priateľstva, radosti a pohody. Zaplnili do prasknutia našu kaplnku počas spoločných modlitieb a celonočná adorácia okrem požehnania
a intímneho stretnutia sa s Pánom vyskúšala tiež schopnosť správne nastaviť budík či ohľaduplnosť spolubývajúcich pri nočnom vstávaní.
Ďakujeme mužom, božím bojovníkom, za ich službu pre nás. Za príklad ich života, povzbudenie v zdieľaní, spev a hudbu, odhrabanie snehu
okolo domu či varenie večere a umývanie riadu.
Chlapi, nech sa vám darí naďalej
rásť vo viere, plniť predsavzatia a byť
požehnaním všade tam, kde ste. •

19. marec
Slávnosť sv. Jozefa,
ženícha Panny Márie, patrón
Spoločnosti Božieho Slova;
22. marec
Svetový deň vody;
24. marec
Deň modlitieb a pôstu za
umučených misionárov (výročie
zavraždenia bl. Oscara Romera
v San Salvadore – 1980);
25. marec
Slávnosť Zvestovania Pána;
29. marec
P. Jozef Filus SVD,
20. výročie smrti (1999).
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac marec:
Za kresťanské spoločenstvá,
zvlášť za prenasledované,
aby cítili Kristovu blízkosť
a aby boli uznané ich práva.
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Spomienky
z Mexika na Kubu
Text: P. Ludvík Málek SVD
Foto: P. Ján Štefanec SVD

Aj keď som bol na Kube len trikrát
počas krátkych pobytov (2004,
2012, 2015), rád by som sa s vami
podelil o svoje postrehy a zážitky.
Kuba je jediná komunistická krajina
na západnej pologuli, kde sa
neočakávajú žiadne veľké zmeny.
Kubánci už nemajú strach hovoriť
o politike a kritizujú aspekty systému,
ktorý nefunguje. Je tiež pravda,
že Kubánci sú veľmi otvorení, zvedaví,
radi sa rozprávajú a nerobia rozdiely
medzi ľuďmi, nech je to ktokoľvek.
Odlišnosť je medzi mladými, ktorí sú
hluční a veselí a staršími ľuďmi, ktorí
majú tváre smutné a akoby smútiace.
V posledných rokoch boli prijaté
opatrenia na zlepšenie ekonomickej
situácie v krajine.
Sú možnosti na založenie rodinných
firiem a súkromných reštaurácií.
Obzvlášť sa otvorili dvere emigrácii,
ktorá je určite jednou z najväčších
ekonomických príjmov v krajine.
Kuba sa stále viac otvára
cestovnému ruchu.
8
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Zmeny na Kube
V posledných rokoch existujú zmeny
vo vzťahu vlády a Cirkvi. Dnes môžeme hovoriť o tolerancii a spolupráci.
Skončili sa časy, keď kňazi boli vyhnaní, kostoly boli zatvorené a kedy „veriaci kresťania“ boli považovaní za ničiteľa kubánskej revolúcie. Tieto zmeny
k lepšiemu dávajú Kubánci do súvislosti s putovaním milostivej sochy Virgen
de la Caridad del Cobre (Panny Márie
Milosrdnej Lásky), patrónky Kuby, po
celom ostrove v rokoch 2010 – 2012. Na
veľké prekvapenie, všetci obyvatelia vyšli do ulíc. Po mnohých rokoch socialistický systém neurobil z ľudí ateistov,
nevedomých o náboženstve a ľahostajných. A preto nie je divu, že kubánsky
ľud nosí vo svojom srdci Virgen de la
Caridad del Cobre.
Významné návštevy pápežov
Významnou udalosťou bola pápežská návšteva v roku 1998. Ján Pavol
II. si získal kubánsky ľud, keď povedal: “Nech sa Kuba otvorí svetu a svet
Kube.” Zároveň dosiahol, že Vianoce
(25.12.) sa stali sviatočným dňom. Je
pravdou, že prvý január, kedy sa oslavuje víťazstvo kubánskej revolúcie, nahrádzalo ľuďom Vianoce. V roku 2012
pápež Benedikt XVI. dosiahol, že Veľký piatok sa stal sviatočným dňom.
Dnes cestná polícia spolupracuje počas procesií krížovej cesty na Veľký piatok. A pápež František bol veľmi milo
a vľúdne privítaný v roku 2015, kde sa
stretol s veľkou sympatiou ako latinsko-americký pápež.

V roku 2018, v júni, sa oslavovalo 30
rokov prítomnosti našej misijno-rehoľnej spoločnosti na Kube. Dnes tu pôsobí deväť verbistov z rôznych kútov sveta, ktorí majú na starosti osem farností
a jedno biblické centrum.
Náročnosť misie
Misia na Kube je veľmi náročná. Dôležité je byť s ľuďmi, pomáhať ľuďom v ich
materiálnych a duchovných potrebách;
keď žiadajú jedlo, oblečenie alebo keď
sa potrebujú porozprávať. Kubánci sú
vďační, keď misionár navštívi chorých
a starých ľudí vo svojich domovoch.
Je dobré si uvedomiť, že Cirkev na
Kube, predovšetkým v Havane, prežila
vďaka starším ľuďom. Väčšina ľudí, ktorí sú zapojení do pastoračných aktivít
Cirkvi, sú starší ľudia a prevažne ženy,
ktoré zachovali a odovzdávali vieru. Na
východe krajiny máme väčšie zapojenie
mladých ľudí a detí. Základom je venovať čas pastorácii, počúvaniu, nadvia-
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Zomrel páter
Anton Bezák SVD

Pán života a smrti povolal
k sebe dňa 24. 1. 2019 nášho
spolubrata, kňaza-misionára,
pátra Antona Bezáka.

zať komunikáciu, ale hlavne zaujímať
sa o ich problémy, vnímať ich potreby
a učiť sa aj od nich.
Pomoc ľuďom
Na začiatku 90. rokov bolo nemysliteľné, aby sa mohol niekto starať o tých,
ktorí pomoc potrebovali. Dnes v našej farnosti v Havane dávajú misionári viac ako päťdesiatim ľuďom (raz do
týždňa) najesť, a to s pomocou Caritas
a misijnej podpory Španielska a Ríma.
Dokonca aj vládne organizácie začali
dávať stravovanie zadarmo tým, ktorí
to potrebujú.
V našich farnostiach na východe krajiny sa staráme o ľudí a rodiny
s Downovým syndrómom a o také rodiny, ktoré majú svojich príbuzných
vo väzniciach. Existujú malé skupinky
mladých a dospievajúcich ľudí, o ktoré
sa treba starať alebo venovať im pozornosť ako súčasnosti a budúcnosti spoločnosti a Cirkvi na Kube.

Dôležité sú katechumenálne kurzy,
kde sa dospelí pripravujú niekoľko mesiacov na prijatie sviatosti. Povzbudzujúce je vidieť, že tých pár, ktorí chcú pokračovať v kresťanskom spoločenstve,
to vykonáva s presvedčením a odhodlaním. V Havane katolíci a tiež neveriaci prinášajú na svätú omšu dlhé zoznamy svojich zomrelých. Majú v úcte
spomienky na svojich predkov, ktorí
boli pokrstení, ale nezačlenili sa do cirkevného spoločenstva.
Misia na Kube za daných okolností je náročná, náročná práca, a to kvôli
malému počtu misionárov.
Cirkevné spoločenstvo na Kube je
veľmi vďačné, prívetivé a láskavé, kde
sa každý môže cítiť ako v rodine. Tu je
misia, ktorá ide „k zabudnutým a vylúčeným ľuďom“. Môžeme spomenúť
slová pápeža Františka: náročná a obtiažna misia pre odvážnych a smelých,
ale uspokojujúca a dávajúca plnohodnotný zmysel života. •

Narodil sa 16. 10. 1926 v Chynoranoch. Prvé rehoľné sľuby zložil 8. 9. 1946 v Nitre. Po likvidácii
kláštorov bol v PTP a neskôr pracoval ako biochemik v Bratislave na
Kramároch. Štúdium teológie dokončil tajne. Doživotné sľuby zložil
22. 8. 1976 a 9. 9. 1977 bol vysvätený
vo Varšave za kňaza.
V pastorácii mu bolo umožnené
pôsobiť až v roku 1990 ako duchovný u sestier v Kláštore pod Znievom a neskôr v Smoleniciach. Od
roku 2005 bol na odpočinku v Misijnom dome Matky Božej v Nitre
na Kalvárii.
Zádušná svätá omša sa slúžila 28.
januára 2019 o 11.00 hod. v Kostole
Nanebovzatia Panny Márie v Nitre
na Kalvárii. Po svätej omši sa konali
pohrebné obrady na Cintoríne
svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.
Ďakujeme Bohu za dary, ktorými
zosnulého pátra Bezáka v živote zahŕňal, a prosíme, aby mu bol milostivý i po smrti. •
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Naši verbisti z Kuby
boli s mladými
v Paname
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Na Kube pôsobia traja slovenskí verbisti:
Radoslav Kottra, Lukáš Mizerák a Michal Vrták.
Dvaja z nich, páter Radoslav a páter Michal, prišli s mladými
na Svetové dni mládeže do Panamy. Pre Hlasy poskytli
v Paname nasledujúci rozhovor.

Pôsobíte na Kube, ako ste sa dostali do
Panamy na Svetové dni mládeže?

Páter Michal: Začalo to organizáciou mladých v našej diecéze Bayamo y
Manzanillo, kde nebol žiadny domáci
kňaz, ktorý by pripravil mladých na toto
stretnutie a tak vznikla myšlienka, že sme
sa ešte s jedným poľským kňazom ponúkli biskupovi, že túto prípravu môžeme
urobiť. Z našej diecézy prišlo na stretnutie do Panamy 24 mladých. Mali sme dve
skupinky, ktoré sme pripravovali počas
niekoľkých mesiacov. Mali sme dvanásť
tém, ktoré sme prebrali v rámci tejto prípravy. Myslím si, že to bol ten prvý impulz byť s nimi a pripraviť ich.
Páter Radoslav: Hoci diecéza Holguín, kde pôsobím ja, je väčšia ako
Bayamo y Manzanillo, z našej diecézy prišlo do Panamy 11 mladých. Sme
tu s nimi traja kňazi a jedna rehoľná
sestra. Je to skoro zázrak, že sa toľkým
podarilo prísť.
Nemali ste problémy s vízami?

Páter Michal: My konkrétne nie, lebo
ako občania Slovenska do Panamy víza

P. Michal Vrták SVD
a P. Radoslav Kottra SVD,
misionári na Kube

nepotrebujeme. Ale panamská ambasáda urobila zmenu. Dávala víza na
Svetové dni mládeže. Pre Kubáncov
urobila výnimku, dávala im víza na jeden rok. Problémy boli skôr technické,
že niektorých mladých nechcela uvoľniť škola. Tu v Paname sú prázdniny,
ale na Kube nie. Niektorým to spôsobuje problém chýbať toľko dní zo školy, ale nakoniec sa to vybavilo a mohli
prísť. Spolu sme delegácia 500 Kubáncov, čo je najviac v histórii Svetových
dní mládeže.
Páter Radoslav: Keď spočítame všetky tie účasti Kubáncov na predchádzajúcich dňoch mládeže, dohromady nedosiahneme ten počet, aký je tu
teraz v Paname. Je to aj taká výzva pre
mládež na Kube, že idú von nie preto,
že hľadajú lepšiu budúcnosť, ako je to
v prípade mnohých mladých, ktorí odchádzajú z Kuby.
V duchovnom prostredí a v rámci Katolíckej cirkvi môžu zdieľať svoju vieru, môžu vidieť svet, iné národy
a poznávať niečo, čo doteraz nemali
možnosť spoznať.
MAREC 2019

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

11

ROZHOVOR

Ako ste cestovali?

Cestovali sme lietadlom. Biskupi si želali, aby sme išli dvomi až tromi spojmi
každý z tej časti, odkiaľ pochádza. Ale
situácia bola taká, že aerolinky poslali zoznam asi 30 letov, s ktorými bolo
možné sa prepraviť do Panamy, a tak
sme išli po menších skupinkách a dokonca v rozmedzí jedného týždňa. My
z východnej časti Kuby sme sa najskôr
museli dostať do Havany, čo nebolo
jednoduché. A tak sa stalo, že mnohí
z našich diecéz sme sa stretli potom až
tu v Paname v polovici Svetových dní...
Koľko stojí letenka z Kuby?

Nie je to reálna cena, čo sme platili, ale
platili sme zvýhodnenú cenu 250 dolárov. Väčšine mladých na to prispeli
diecézy, rehole, farnosti alebo potom
priatelia a rodiny, ktoré majú v USA.
Niektorí si na túto cestu aj požičali.
Takmer nikto nie je z nich taký, ktorý by si túto sumu mohol zaplatiť sám.
90 % z nich, ak nie viac, sú mladí, ktorí nikdy doteraz neboli mimo Kuby.
Nikdy nemali pas. Je to vidieť, ako je
všetko pre nich nové. Vojdú do metra, nevedia ako sa tam orientovať a čo
robiť. Človek si uvedomí, že je to pre
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nich skúsenosť, ktorá im tiež pomáha
spoznávať svet.
Ako sa vám darí na Kube? Čo máte nové?

Páter Radoslav: U nás v Mayarí (diecéza Holguín) som už piaty rok farárom. V poslednom čase čo sa týka našej farnosti, tak vďaka Bohu môžem
rekonštruovať kostol a faru. Čakám na
povolenie, aby sme začali s prestavbou
v dedinke Guatamala, kde tohto roku
je 100 rokov od postavenia kostola a 20
rokov od jeho zničenia. Kostol vyhorel a verím, že teraz dostaneme povolenie na to, aby sme mohli začať s jeho
opätovnou výstavbou. V ostatných komunitách farnosti beží normálny pastoračný život. Sme ovplyvnení migráciou ľudí, ťažkou sociálnou situáciou.
Je mnoho vecí, ktoré nám chýbajú.
Niekedy chýbajú potraviny, niekedy
lieky, základné veci pre každodenný
život. Ľudia prichádzajú za nami a pýtajú sa, či im môžeme pomôcť s liekmi.
Niekedy máme cestu do Mexika, kde
kúpime, alebo dostaneme niečo zo
Slovenska. Takýmito cestami získame
nejaké lieky, ktorými môžeme aspoň
trošku pomôcť.
Páter Michal: Ja už som rok kaplánom
v Yare, v diecéze Bayamo y Manzanillo.
Mojím farárom je spolubrat z Indonézie, čo študoval teológiu v Maďarsku,
takže pozná aj našu európsku mentalitu. Je to podľa mňa jedna z najkrajších
farností, čo ako verbisti máme. Táto
farnosť má všetky vekové skupiny a je
živá. Zahŕňa množstvo prekvapení,
kde keď cestujem na aute starom 50
rokov, modlím sa, aby vydržalo a nepokazilo sa cestou do najbližšej komunity. Alebo elektrická motorka,
ktorú nám požičali z Ameriky, aby sa
nevybila skôr, ako prídem do najbližšej dediny. To sú veci, ktoré sú každodenné. Pastorácia u nás je často o tom,
že človek dlho cestuje. Komunít je veľa
a doprava do nich po našich cestách
býva náročná. Preto je vždy sviatkom
a je to krásne, keď do nejakej komunity zavítame.

Čo vás čaká po návrate z Panamy?

Michal: Chceli by sme sa vrátiť všetci. Dúfam, že mladí toto nevyužijú na
emigráciu. Do augusta budem v Yare
a potom by som mal nastúpiť do Havany za farára jednej farnosti.
Ako sa vodí pátrovi Lukášovi Mizerákovi?

Kubánci nechápu, ako rýchlo napreduje so stavbou kostola. Oni nedokážu
postaviť malú budovu za dva roky a on
za dva roky vytiahol múry na kostole,
má strop, strechu... Teraz stavajú vrchné poschodie fary. Kubánci nechápu,

ROZHOVOR

• Hlavný oltár na Svetových dňoch mládeže
v Paname
• Misionári verbisti s biskupom Tomášom
Galisom v Paname
• Svetových dní mládeže v Paname
sa zúčastnilo asi 700 tisíc mladých
z celého sveta

ako to dokáže. On dokáže zorganizovať
ľudí na robotu, ale aj na adoráciu, kde
sa farnosť modlí za Božie požehnanie
pre tieto diela.
Na Kube nie je úplne bežné spovedanie sa. Páter Lukáš rozbehol spovedanie, ľudia prichádzajú a prijímajú

sviatosť zmierenia. Keď som tam bol
raz pomáhať, prišlo tam plno ľudí na
spoveď, čo bolo pre mňa až také vzácne.
Čo si odnášate z týchto dní v Paname
a čo odkážete misijným priateľom na
Slovensko?

Páter Radoslav: Heslom týchto Svetových dní je „Hľa, služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Je
dôležité pre každého kresťana rozpoznať Božiu vôľu vo svojom živote a plniť ju tam, kde je. To niekedy vyžaduje
veľa úsilia, neskrývať sa za svoju vôľu,
svoje plány, ale prijať Božiu vôľu. Pro-

síme o modlitby, duchovnú a materiálnu podporu. Ďakujeme za to všetko
doterajšie.
Páter Michal: Nezištná služba nie je
veľmi populárna v tomto svete. V Božích očiach je to ale veľká vec. Nie to,
čo si my dávame niekedy mylne na
piedestál, ako dobre zarábať, skvele vyzerať, získať tituly a pocty. Naša
Božia Matka nech nám je vzorom nezištnej služby v jednoduchosti a skrytosti. Ona slúžila svojím životom, materstvom. Dôležité je, aby sme aj my
našli odvahu slúžiť a možno aj byť nepoznaný. •
MAREC 2019
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Pokrstení a poslaní
– choďte, učte, krstite
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Ján Štefanec SVD

Pokračuje príprava na MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC
október 2019. Minulý mesiac sme vysvetlili základnú
pravdu – som Božie dieťa. V tomto texte upriamime
pozornosť na slová Pána Ježiša z jeho misijného príkazu:
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene
Otca, Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28, 19)
A konkrétne na slovo: CHOĎTE!
Apoštoli hneď idú za Ježišom
Ježiš povolal apoštolov, aby ho
nasledovali, kamkoľvek pôjde.
Pozvanie, aby ho nasledovali, prišlo náhle – boli pri mori a opravovali siete – a Pán ich povolal;
bratov Šimona, ktorého neskôr
nazval Peter a Ondreja a hneď
nasledovalo pozvanie bratov Jakuba a Jána.
Evanjelista Marek neobyčajne
dynamickým spôsobom opisuje
túto udalosť: hneď zanechali siete a nasledovali Ježiša okamžite.
A hneď v sobotu vošli do synagógy v Kafarnaume, a tam Ježiš
učil a uzdravil posadnutého zlým
duchom. Všetci sa divili a pochopili, že je to očakávaný Mesiáš.
A príbeh pokračuje, lebo stačil
iba jediný deň a Ježišove zázraky, uzdravenie z chorôb i vyháňanie nečistých duchov ohromili a povzbudili mnohých, dodali
nádej a vytvorili istotu pre každodenný život.
A potom ráno nastal obrat,
prekvapenie a zdesenie; nebol
v dome, išli ho hľadať, nemohli
ho nájsť, lebo sa išiel modliť na
pusté miesto. Keď ho našli, po14
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Ježišovo
pozvanie
je osobné
a konkrétne.
Hovorí
láskou
rodičov,
hovorí
priateľstvom
a nezištnou
pomocou
jedného
druhému.
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vedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“
On im odvetil: „Poďme inde, do
susedných dedín, aby som aj
tam kázal, veď na to som prišiel.“
A chodil po celej Galilei, kázal
v ich synagógach a vyháňal zlých
duchov. (Mk 1, 38-39)
Ježiš neostal na jednom mieste, ON ide k ľuďom, ktorí ho potrebujú. Bude učiť a bude uzdravovať a postupne vysvetlí spásny
Boží plán pre človeka.
Apoštoli začínajú postupne
prijímať poslanie Pána Ježiša.
ON chcel, aby boli v pohybe; teda,
aby si pri chôdzi dávali pozor,
kam kráčajú, aby krok bol istý,
pružný, pravidelný. ON chcel,
aby na ceste boli spolu, aby spolu
komunikovali a jeden druhému
pomáhali, čiže aby sa hýbali aj
vnútorne. Veď stačí sekunda nepozornosti a mohli by si ublížiť.
Nielen tým, že si zlomia nohu, ale
aj tým, že v srdci strácajú záujem
jeden o druhého.
Apoštoli všetko našli
Apoštoli zanechali všetko a išli za
Kristom. A po určitom čase, keď
boli s Ježišom na cestách, začali

sa im otvárať oči, lebo videli, aké
zázraky urobil a čo všetko povedal, apoštol Peter sa otvorene opýtal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“
Ježiš povedal: „Veru, hovorím
vám: Niet nikoho, kto by pre
mňa a pre evanjelium opustil
dom alebo bratov a sestry, alebo
matku a otca, alebo deti, alebo
polia, aby nedostal stonásobne
viac; teraz, v tomto čase, domy,
bratov, sestry, matky, deti i polia,
hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“ (Mk
10, 28-31)
Ježišova odpoveď bola priama a zároveň na zamyslenie: už
v tomto živote budú mať dosta-

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

tok potrebných vecí pre život
a po smrti budú s Ním navždy.
Je tu však podmienka: musia zanechať rodinu, istotu hmotného
zabezpečenia a pripraviť sa na
rôzne kríže.
Apoštoli spoznali Ježiša, prijali
jeho lásku, pod vedením Ducha
Svätého ochotne slúžili bratom
a sestrám. Apoštoli všetko našli
v Ježišovi.

a cesta nás vedie do neba. A čo je
viac, na ceste sme neustále s Ježišom, vedie nás Duch Svätý a prídeme k Otcovi, ktorý je v nebi.
Som v pohybe – v dnešnej
dobe znamená – že cestujem po
svete a ak som trošku starší, svet
sa mi priblíži vďaka televízii, časopisom alebo iným masmediálnym prostriedkom.
Dnes sme veľmi citliví na informácie a najlepšie sú správy,
Kresťan v pohybe
ktoré sú čím bližšie k reálnemu
Tu nájdeme základný kameň času; teda, médiá s radosťou uvecesty spásy nielen pre apoštola, rejňujú krátke správy každú hoale pre každého kresťana. Som dinu a nezabudnú na niekoľkov pohybe, som na ceste, moja hodinový súhrn, určite na konci
úloha je v tom, že pomáham dňa si pozrieme, čo všetko sa
iným, ako aj oni pomáhajú mne dnes stalo. Stále som na jednom

Rodina,
škola,
medziľudské
vzťahy,
vzájomná
pomoc
a najmä
prejavy
lásky
a odpustenia
sú na našej
ceste veľmi
žiadané.

mieste, a predsa cestujem po celom svete.
Žijeme v globálnom svete, žijeme neustále v strehu, čo a kde
sa niečo stalo a veľmi sme zvedaví na skutočné príbehy ľudí, živej
a aj neživej prírody. Zdieľame
a komunikujeme, hádžeme statusy a lajkujeme videá, a ak sme
starší, s veľkou chuťou sa rozprávame na všetky možné a nemožné témy.
V skutočnosti – ak to chceme
pochopiť v súvislostiach – sme
urobili počas jedného dňa veľa
krokov na našej ceste. Nevychádzame síce na cestu, aby sme
kráčali, alebo aby sme cestovali
autom, vlakom, lietadlom, loďou,
predsa ideme a spoznávame nových ľudí, objavujeme nové súvislosti v našom živote a v živote
okolo nás.
Je však na veľké zamyslenie,
podľa akých hodnôt a podľa akého príkladu pokračujeme na našej životnej ceste. Rodina, škola,
medziľudské vzťahy, vzájomná
pomoc a najmä prejavy lásky
a odpustenia sú na našej ceste
veľmi žiadané. Nielen ich vlastním ako poklad, ale ako ich odovzdávam svojmu okoliu, konkrétnym ľuďom, s ktorými sa
stretávam každý deň.
Ježišovo pozvanie je osobné
a konkrétne. Hovorí láskou rodičov, hovorí priateľstvom a nezištnou pomocou jedného druhému.
Ježiš ma volá po mene, lebo
ma pozná do detailov. A keď
vykročím s Ním a som na ceste,
chodím a hýbem sa – na vlastných nohách alebo cestujem
dopravnými prostriedkami –
a na tejto ceste nie som opustený. Naopak, Ježiš je pri mne,
vysvetľuje a povzbudzuje. Preto ma žiada, aby som teda išiel
a zvestoval evanjelium každému,
koho na svojej životnej ceste
stretnem. •
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MISIJNÉ SE STRY S SPS

Misijná kongregácia
služobníc Ducha Svätého
má nové provinciálne
vedenie
Text a foto: Sestry SSpS

Úradná doba trvá tri roky. Môže byť
aj druhý raz vymenovaná/zvolená na
tri roky, ale tretí raz len vo výnimočných prípadoch.
Sr. Jana Pavla vystriedala sr. Luciu
Annu Slušnú, ktorá viedla slovenskú
provinciu posledných 6 rokov.
Sr. Jana Pavla sa narodila 2. mája
1975 v Nitre.
Na začiatku volebného obdobia sme sr.
Jane Pavle položili zopár otázok:
1. Povedzte nám niečo o vašom pôsobení v Ghane, v čom spočívala vaša misia?

Novou provinciálnou predstavenou
Misijnej kongregácie služobníc
Ducha Svätého sa od 20. 1. 2019
stala sr. Jana Pavla Natália Tóthová.
Jej radnými sestrami sú: sr. Pia
Ľubomíra Michalicová, sr. Katarína
Florková, sr. Ivica Kúšiková
a sr. Jana Janka Eliášová.

V

našich Konštitúciách čítame: „Provinciálna predstavená so svojou
radou vedie provinciu. Je zodpovedná
za duchovné, misionárske a odborné
vzdelanie a za ďalšie vzdelávanie sestier
a stará sa o prípravu budúcich vedúcich
síl. Predstavená má byť silná vo viere
a vytrvalá v modlitbe. Má byť vedená
duchom lásky a schopná povzbudzovať sestry k otvorenosti na vedenie Duchom Svätým.“
16
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Misia v Ghane, tak ako každá misia,
spočívala v šírení Božieho kráľovstva
a v sprítomňovaní Ježišovej spásy a lásky. Na začiatku som musela študovať,
lebo moje zdravotnícke vzdelanie tam
neuznali. Takže som sa ocitla v triede so
150 žiakmi. To bola dobrá inkulturácia,
ale aj misia ako byť svedkom viery medzi mladými. Neskôr som pracovala ako
zdravotná sestra v jednej klinike na severe Ghany. Túto kliniku sme sa snažili
povýšiť na úroveň nemocnice, a preto
moja práca bola už viac administratívna.
Pastorálna práca či už vo forme vedenia
bohoslužby slova, rozdávania svätého
prijímania alebo biblického apoštolátu
bola tiež súčasťou mojej misie.
2. Ako ste prijali správu o tom, že ste
zvolená za provinciálnu predstavenú slovenskej provincie?

Určite som nič také nečakala. V októbri
minulého roku som ukončila univer-

zitu, aby som mohla učiť na zdravotníckej škole. Podľa ľudskej logiky to
bolo všetko tak dobre naplánované
a vo februári som mala začať učiť. Ale
Boh sa len usmieval nad naším naplánovaním. ☺
Prvé dni po tom, čo som obdržala
túto správu, som čakala, že niekto zavolá či napíše, že to bol nejaký omyl, ale
potom som si postupne uvedomovala,
že je to skutočnosť. Pokoj mi dávala
myšlienka a presvedčenie, že Duch Svätý to všetko má pod kontrolou a keď sa
toto udialo, On vie prečo a On ma bude
viesť. Zo skúsenosti viem, že Boh ma
nikdy neopustí, že On dáva svoju milosť v každej situácii a v mojej slabosti
ma posilní. A toto nie je nejaká sladká
a naivná teória, ale neoblomná realita.
3. Čo si prinášate z Ghany, za čo ste
vďačná a čo by ste chceli využiť vo vašej terajšej novej službe?

Som vďačná za moju skúsenosť v Ghane. Ľudia tu žijú svoju vieru jednoducho, ale o to viac pragmaticky. Dôvera
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a byť spokojný so svojou skutočnosťou
a potom je jednoduchšie byť otvorenou
pre to, že pohľady a prístup iných ľudí či
sestier sú tak dobré, ako aj moje, a preto
si netreba vždy pretláčať len to svoje. Keď
sa sama v sebe cítim dobre, tak doprajem
aj druhým, aby boli šťastní.
Takže si myslím, že keď chcem mať
dobré vzťahy, musím začať od seba
a pracovať na sebe a nie sa snažiť meniť druhých. Tiež pomôže si uvedomiť,
že predstava, že každý okolo ma bude
chváliť alebo so mnou súhlasiť, je nereálna. Keď sa človek uvoľní od tohto
tlaku, tak je oveľa slobodnejší.
5. Je niečo, čoho sa obávate?

• Misijné sestry SSpS a nové vedenie
• Sestra Jana Pavla, nová provinciálna
predstavená, pôsobila na misiách
v Ghane

v Boha a v jeho prítomnosť sa mi stala
súčasťou každodenného života. V Ghane som prežívala, že Ježiš je naozaj živý
a prítomný. Keď prišli ťažkosti, počítali sme skutočne s Ježišovou pomocou.
Sami sme si pomôcť nemohli, ako by
potom nepomohol Boh? Ako by mohol
Ježiš odmietnuť úprimné volanie, že
nemáme nikoho iného len Jeho? Koľkokrát sa stalo, že sme nemali žiadne
peniaze len pár dní pred tým, ako sme
mali vyplatiť výplaty zamestnancom
kliniky. A Boh sa vždy postaral. Naučila
som sa svoju vieru opierať nielen o skúsenosť, ale hlavne o Božie slovo. Ľudia
v Ghane čítajú Bibliu, učia sa naspamäť
verše a delenie sa Slovom sa praktizuje
v mnohých farnostiach. Denné čítanie
Písma sa stalo mojou súčasťou.

Hoci ľudia majú v Ghane menej, ale
vyjadrujú Bohu svoju vďačnosť a chválu veľmi často. S takouto skúsenosťou
sa mi zdajú niektoré problémy, ktoré
si skôr sami vytvárame, banálne a prejavom zatrpknutosti a nevďačnosti za
dar života. Takže dúfam, že tento postoj
dôvery a pozitívne nastavenie na život
sa stanú súčasťou aj mojej novej služby.
4. Služba provinciálnej predstavenej zahŕňa podporovanie atmosféry radosti, otvorenosti, vzájomnej dôvery a spolupráce
medzi sestrami. Čo vnímate ako najdôležitejšie pri budovaní dobrých vzťahov?

Boh je milostivý a láskavý, dobrý ku
každému a milosrdný. Jeho odpustenie
a milosrdenstvo zažívam denne a keď
som mu za to vďačná, potom je omnoho jednoduchšie byť láskavý a tolerantný k druhým, k ich chybám.
Každý človek chce byť prijatý a rešpektovaný. Pri budovaní dobrých vzťahov je dôležité trocha vyjsť zo seba a mať
otvorené srdce pre odlišnosti jednotlivcov. Vyžaduje si to najprv prijať seba

Nemám žiadnu predchádzajúcu skúsenosť. Nikdy predtým som nebola
predstavenou komunity alebo členkou
provinciálneho vedenia. Tiež som bola
v Ghane 14 rokov, a preto realita slovenskej provincie je mi cudzia. Myslím
si však, že tieto slabosti sa dajú využiť aj
pozitívne. Bude to vyžadovať veľa počúvania a učenia sa.
6. Aká je vaša vízia, čo vnímate ako výzvu pre slovenskú provinciu?

Víziu a zároveň aj výzvu pre slovenskú
provinciu vidím v dennom realizovaní toho, čo povedal pápež František, že
radšej má Cirkev, ktorá je zranená a pošpinená, ale vonku, na ulici a otvorená,
ako tú, ktorá je uzavretá a bez poškvrny.
To je pohľad, ktorý si myslím, že všeobecne v Cirkvi na Slovensku je cudzí,
lebo v našej kultúre uprednostňujeme
všetko pekne usporiadané a uhladené
a nie sme otvorení a nemáme dosť silnú vieru, aby sme prijali a žili v Cirkvi
zranenej. To nás pohoršuje.
7. Čo by si na záver odkázala nám všetkým?

Premôcť zahľadenosť na svoje malé vojny a na svoje problémy a vložiť energiu
radšej do súcitu s tými, ktorí to najviac
potrebujú, je výzvou pre nás všetkých,
ako aj pre našu provinciu. To sa dá, keď
upriamime svoju pozornosť na Ježiša
a urobíme Ho centrom nášho života. •
MAREC 2019
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Boli sme s mladými
v Paname
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Od 14. do 27. 1. 2019 sa konali v Paname 34. Svetové dni mládeže,
stretnutie mladých ľudí s pápežom Františkom. Na transatlantickú cestu
sa vydalo viac ako 200 Slovákov na čele s biskupom Tomášom Galisom
a riaditeľom sekcie pre mládež pri KBS otcom Ondrejom Chrvalom.
Nechýbala ani skupina 12 vysokoškolákov – pútnikov z UPeCe Bratislava
s P. Martinom Štefancom, kaplánom UPeCe. Mottom tohtoročných
Svetových dní boli slová Panny Márie zaznamenané v Lukášovom
Evanjeliu: "Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova."

P

o dňoch v diecézach, kde mali
mladí možnosť bývať v rodinách, sa slovenská skupina ubytovala v škole sv. Vincenta. Podmienky boli študentské a dobré. Mali
sme strechu nad hlavou. Tešila sme sa,
že sa môže bývať v triedach, vonku sme
mali školský dvor, kde sme si vo voľnom čase mohli posedieť, porozprávať
sa. Chodili sme na katechézy do kostola,
ktorý nám bol pridelený spolu s českými
pútnikmi. Katechézu viedli biskupi: Tomáš Galis, žilinský biskup, českobudějovický biskup Pavel Posád a královohradecký biskup Jan Vokál.
Významné miesto stretnutia
Pápež František a mladí pútnici z celého sveta mali príležitosť navštíviť jedno
z najvýznamnejších historických miest
Latinskej Ameriky. Historické mesto
Panama City sa však nachádza necelých
10 km za súčasným hlavným mestom
a nazýva sa Stará Panama. Tieto ruiny
sú pozostatky prvého európskeho mesta
na pacifickom pobreží Ameriky. V roku
1670 napadol mesto pirát Henry Morgan
a to, čo z mesta zostalo, bolo presunuté
do súčasnej Starej štvrti, ktorá je od roku
1997 súčasťou Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
18
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Hlavné udalosti SDM sa konali
v Metropolitnom parku sv. Jána Pavla
II. s rozlohou 2,6 km². Tu mladí oslavovali s pápežom sobotnú vigíliu a nedeľnú záverečnú svätú omšu, pri ktorej bolo
oznámené miesto konania ďalších SDM.
Zaujímaví ľudia strednej Ameriky
Na SDM v Paname sme stretli množstvo
ľudí z Panamy, ale aj okolitých krajín
Kostarika, Salvádor, Nikaragua, Kuba,
Honduras, Kolumbia. V tvárach týchto
ľudí sme mohli čítať veľkú úctu k pútnikom, priateľstvo a pozornosť, ktorú nám
venovali. Mladá pútnička z Kostariky sa
ma pýtala, odkiaľ som. Povedala som, že
zo Slovenska. Ona sa ma ďalej pýtala, aby
som spresnil, z akého mesta. Pomyslel
som si, že načo sa pýta, či to nestačí, že
som povedal názov krajiny. Ona mi potom oznámila, že má kamarátky v Žiline.
Panamské Svetové dni mládeže boli
prvými, ktoré venovali zvláštnu pozornosť domorodým národom. Dôraz je
tiež kladený na väčší rešpekt k životnému prostrediu, pretože v tejto časti Panamy sa nachádza veľké množstvo chránených druhov: ako zvierat, tak i rastlín.
„Vzhľadom na to, že jedným z dôrazov
tohoto stretnutia je encyklika Laudato si,
máme tímy mladých ľudí pridelených na

spracovanie recyklovateľného a nerecyklovateľného odpadu, aby sa znečistenie
minimalizovalo,“ uviedol koordinátor
logistiky Erik Guerrero. Týchto mladých
dobrovoľníkov prezývame „Laudato si
brigáda“ a ich úlohou je zabezpečiť, aby
sa SDM stali úplne ekologicky udržateľnou udalosťou.
Čo najviac oslovilo pápeža
Františka?
Sv. Otec sa podelil po návrate do Vatikánu o svoje dojmy. Jeden z najsilnejších
dojmov z návštevy preňho bol pohľad
na matky a otcov, ktorí s hrdosťou dvíhali svoje deti, aby ich požehnal:
„Keď prechádzal papamobil, všetci
mali na rukách deti: dvíhali ich, akoby
hovoriaci: „Hľa, moja pýcha, hľa, moja
budúcnosť!“ A ukazovali svoje deti. Bolo
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svätá omša SDM. Svätý Otec mladých
pochválil, že vedeli hoci nielen preniknutí entuziazmom, ale pri eucharistickej adorácii dokázali aj zotrvať v tichu
a načúvaní. Pápež pri tomto stretnutí
nazval Máriu takzvaným „influencerom“ (angl. ten, kto niečo či niekoho
ovplyvňuje, má na niečo či niekoho
vplyv), pretože viac než ktokoľvek iný
ovplyvnila dejiny sveta. Mladým Svätý
Otec zároveň zdôraznil ich povolanie
žiť evanjelium dnes:
„Pretože mladí sú nielen zajtrajškom,
nie, sú dneškom pre zajtrajšok. Nie sú len
niečím ,zatiaľ‘, ale sú dneškom, sú súčasnosť Cirkvi a sveta. A apeloval som tiež
na zodpovednosť dospelých, aby novým
generáciám nechýbala práca, komunita
a rodina.“
Silným momentom boli svedectvá
mladých, ďalej adorácia, kde 600-tisícový dav dokázal v tichosti adorovať
a modliť sa pred Eucharistiou.

• Slováci počas vigílie na Svetových dňoch
mládeže
• Páter Martin Štefanec z UPeCe Bratislava
sa víta v Paname s otcom Jozefom Žvandom
z UPeCe Ružomberok
• Všetci čakali, kedy pápež prejde okolo nich
• Počas sv. omše so Sv. otcom koncelebrovali
kňazi z celého sveta

ich skutočne veľa. Otcovia a matky hrdí
na svoje deti. Pomyslel som si: koľko
dôstojnosti je v tomto geste a aké je veľavravné pre demografický zimu, ktorú
zažívame v Európe! Pýchou ich rodín sú
deti. Istota do budúcnosti sú deti. Demografická zima, hoci bez detí, je tvrdá vec!“
Keďže hlavným motívom pápežovej
cesty do Panamy boli SDM, Svätý Otec
tu absolvoval aj iné stretnutia: prihovoril sa statným autoritám a diplomatickému zboru, stretol sa s biskupom Strednej

Ameriky, vo väzení pre maloletých spovedal a slávil kajúcnu liturgiu, pri svätej
omši so zasvätenými a kňazmi posvätil
oltár miestnej katedrály a navštívil veľa
charitatívnych domov pre mladých trpiacich na AIDS. Nakoniec sa stretol aj
s 15-tisíc dobrovoľníkmi.
Svetovým dňom mládeže predchádzalo stretnutie mladých pochádzajúcich z radov domorodcov a stretnutie
Afroameričanov.
Jednou z tradičných súčastí SDM je
pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa pápež
modlil spolu s mladými v piatok večer.
„S niečím sa vám zverím: veľmi rád sa
modlím krížovú cestu, pretože to znamená kráčať s Máriou za Ježišom,“ povedal pápež František.
Vrcholnými udalosti SDM bola sobotňajšia vigília a nedeľná záverečná

Sv. omša v nedeľu
Vrcholom stretnutia bola sv. omša v nedeľu, ktorá sa slávila už o 8:00 ráno, kvôli
páliacemu slnku. Mladí po vigílii a adorácii v sobotu večer už neodchádzali do
svojich ubytovní, ale na karimatkách
a spacákoch ostali na mieste až do nedele
rána, keď sa slávila sv. omša.
Sv. Otec zaželal pútnikom: „Nech rodina Cirkvi, v Paname i na celom svete
čerpá z Ducha Svätého vždy novú plodnosť, aby na zemi napredovala a šírila
sa púť mladých učeníkov Ježiša Krista.“

***

Svedectvá

Angelika, študentka VŠ,
UPeCe Bratislava
Tieto SDM boli veľmi špecifické aj vďaka krajine, v ktorej sa konali. Panama
je krásna, živá krajina, plná temperamentných ľudí s dobrým srdcom. Je to
zážitok na nezabudnutie. Nielen domáci, ale aj všetci mladí sme vytvorili veľké
spoločenstvo, ktoré vyvrcholilo stretnutím s pápežom. Ťažko to opísať, to musíte zažiť.
MAREC 2019
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P. Martin Štefanec SVD,
kaplán UPeCe Bratislava
Mám radosť, že napriek nedostatku času
(bolo práve skúškové obdobie na vysokých školách) prišlo zo Slovenska tak
veľa mladých a že vďaka slovám biskupov Tomáša Galisa, Pavla Posáda, Jana
Vokála a samozrejme pápeža Františka
sme sa povzbudili vo viere. Povzbudivé
bolo pre mňa stretnutie s ľuďmi Strednej Ameriky, ich srdečnosť, priateľstvo
a viera, ktorú bolo vidieť navonok. Stretol
som aj skupinu z Turecka, odkiaľ prišlo
18 mladých. Aj v tejto krajine sú mladí,
ktorí idú za Ježišom a žijú podľa hodnôt
evanjelia. Nepochybujem o tom, že sa pre
všetkých pútnikov toto stretnutie v Paname stalo veľkým duchovným prínosom.
Marek Ševčík, pútnik zo Spiša
Na verbistov mám milé spomienky
zvlášť vďaka pátrovi Jánovi Uličnému

SVD, ktorý pôsobil v našej farnosti
Chrasť nad Hornádom a pátrovi Jánovi Nemčíkovi SVD, ktorý u nás tiež dva
roky pôsobil. V roku 1997 som mal zlomenú nohu, trochu bližšie som sa dostal
k Bohu. Túžil som mať spoločenstvo.
Išiel som s mladými na ples a vtedy oni
išli na Svetové dni mládeže do Paríža.
To som už nestihol, ale zato som potom
v roku 2000 išiel na SDM do Ríma. Na
mňa to tak zapôsobilo, že som sa rozhodol, že vždy, keď sa bude dať, pôjdem na
Svetové dni. Toto sú už moje ôsme SDM.
Rím, Toronto, Kolín, Sydney, Madrid,
Rio, Krakov a teraz Panama. Z každého
si človek niečo odnesie. Teraz na mňa
najviac zapôsobilo prijatie v diecéze, kde
nás prijali a aj to, že prišiel som do takej
rodiny, kde otec rodiny bol treťou generáciou, čo emigrovali z Číny. Aj keď sme
rôzni ľudia, vieme chváliť Boha a vieme
sa spolu pomodliť. •

Panama v číslach
Územie krajiny má veľmi rôznorodý charakter – nájdeme tu viac než tisíc
ostrovov ležiacich v oblasti Karibiku a Tichého oceánu, tropické dažďové pralesy, hory i náhorné plošiny. Takmer 60 % územia pokrývajú lesy,
z toho 34 % tvoria národné parky.
Zo štvormiliónového obyvateľstva 65 % tvoria takzvaní mestici, čiže
miešanci medzi pôvodnými obyvateľmi a Európanmi. Domorodci tvoria 12,3 % obyvateľstva, černosi 9,2 %, mulati takmer 6,8 % a belosi 6,7 %.
V krajine je úradným jazykom španielčina, existuje tu však viacero domorodých jazykov. Osobitný charakter má hlavné mesto Panama City,
v ktorom žije viac než jeden milión 700 tisíc ľudí, čo je takmer polovica
obyvateľov krajiny. Mesto sa nachádza na strategickom bode pri tichomorskom pobreží, neďaleko vstupu do Panamského prieplavu.
Panamská cirkev
Kresťania tvoria až 93 % obyvateľov Panamy, katolíkov je viac než 88 %.
Cirkev v Paname má celkovo osem cirkevných oblastí: metropolitnú arcidiecézu Panama, päť sufragánnych diecéz, teritoriálnu prelatúru Bocas
del Toro a apoštolský vikariát Darién. Predsedom Konferencie biskupov
Panamy je v súčasnosti arcibiskup Panamy Mons. José Domingo Ulloa
Mendieta. Apoštolským nunciom je Mons. Miroslaw Adamczyk, pôvodom z Poľska.
Cirkev v Paname má 15 biskupov, 420 kňazov, 81 trvalých diakonov,
450 rehoľníčok a 200 seminaristov. Okrem toho tu pôsobí 4200 laických
misionárov a takmer 2000 katechétov. Cirkev spravuje 132 vzdelávacích
centier rôzneho stupňa. Farností je v Paname 196, ďalšie pastoračné centrá sú v počte 164.
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Patróni
SDM
v Paname
Zdroj: Vatican News,
Catholic Standard, Catholica

Na začiatku spoločného
stretnutia štyria mladí Američania
predstavili osem patrónov SDM.
Sú nimi sv. Ján Bosco, bl. Mária
Romero Menesesová, sv. Oscar
Arnulfo Romero, sv. Ján Pavol II.,
Sv. José Sanches del Rio,
sv. Juan Diego, sv. Ružena z Limy
a sv. Martin de Porres.

Naša Pani z Antiguy
Svetové dni mládeže v Paname, ktorých
mottom sú Máriine
slová: „Hľa, služobnica Pána, nech
sa mi stane podľa tvojho slova,“
(Lk 1,38) sa konali pod ochranným
plášťom „patrónky Panamy“, ktorou je Naša Pani z Antiguy. Úctu
k Panne Márii Kráľovnej do Panamy doviezli zo španielskej Sevilly
a Panama sa stala prvou diecézou
na americkom kontinente, ktorú
28. augusta 1513 pod menom Santa Maria de la Antigua ustanovil pápež Lev X. Až o 6 rokov neskôr bolo
oficiálne založené mesto Panama na
mariánsku slávnosť Nanebovzatia
(15. 8. 1519). Z tejto malej panam-
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skej úžiny sa evanjelium začalo šíriť
po americkom kontinente.
Sv. Ján Bosco
Prvým z patrónov SDM
v Paname je sv. Ján Bosco
(1815-1888), ktorý celý
svoj život zasvätil vzdelávaniu mladých ľudí, pre ktorých je darom svetla. Pôsobil v talianskom Turíne, kde
založil dom pre siroty, ktoré vzdelával a pomáhal im hľadať prácu. V roku
1859 založil kongregáciu zasvätenú sv.
Františkovi Saleskému, ktorá sa dnes
nazýva Saleziáni Don Bosca a pôsobí
na celom svete, vrátane Panamy, kde
v latinskoamerickom kontexte jeho
charizma vydala cenné plody. V roku
1988, 100 rokov po jeho smrti, ho sv.
Ján Pavol II., ďalší patrón SDM a zakladateľ mládežníckeho zhromaždenia, vyhlásil „otcom a učiteľom mládeže“.
Bl. Mária Romero
Menesesová
Aj ďalší patrón SDM pochádza zo saleziánskej
rodiny a je ňou bl. Mária Romero
Menesesová (1902-1977), rehoľníčka
z kongregácie Dcér Márie Pomocnice. Pochádza z Nikaraguy a takmer
päťdesiat rokov svojho života venovala
školstvu a zdravotníctvu v Kostarike.
Založila centrá pre distribúciu jedla
a zdravotné strediská pre chudobných
a zranených, ktorým darovala svoj život. Ďalej založila internátnu školu pre
dievčatá, ktoré žili na ulici a neskôr
chránenú dedinku pre sociálne nízke rodiny. Blahorečená bola sv. Jánom
Pavlom II. v roku 2002.
Sv. Oscar Arnulfo
Romero y Galdámez
Stretnutie mládeže chránil tiež „svätý Romero
oboch Amerík“, ako býva nazývaný
obľúbený salvádorský arcibiskup sv.
Oscar Arnulfo Romero y Galdámez
(1917-1980), svätorečený pred tromi
mesiacmi pápežom Františkom.

Jeho výzvy k mieru a sociálnej spravodlivosti ho priviedli k mučeníckej
smrti na začiatku osemdesiatych rokov. Romero je vzorom pastiera svojho ľudu, ktorý za svoj ľud položil aj
svoj život.
Sv. Ján Pavol II.
Ďalšieho patróna a zároveň zakladateľa Svetových
dní mládeže netreba dlho
predstavovať. Je ním poľský pápež sv.
Ján Pavol II. (1920-2005), ktorý ukázal
svetu „mladú tvár Krista“ a učil láske
k Márii, Matke Cirkvi. Sv. Ján Pavol II.
tiež hral významnú úlohu vo svetovej
politike a je mu prisudzovaný podiel
na zrútení komunistických režimov
v strednej a východnej Európe. Počas
svojho pontifikátu navštívil 129 krajín
a nechýbala medzi nimi ani Slovenská
republika. Sv. Ján Pavol II. je tiež zakladateľom Svetového stretnutia rodín
a kanonizovaný bol v roku 2014.
Sv. José Sanchez
del Rio
Mladí ľudia sa môžu nechať inšpirovať aj svojím
vrstovníkom, pätnásťročným mexickým mučeníkom sv. José
Sanchez del Rio (1913-1928), nazývaným „Joselito“. Bol umučený v roku
1928 počas povstania Kristeros, ktoré
sa postavilo proti protikatolíckej politike vlády prezidenta Mexika a zákonu,
ktorý zakazoval verejné uctievanie. Sv.
José bol prijatý do kresťanskej armády,
kde mal na starosti obraz Panny Márie
Guadalupskej. V noci sa s členmi armády modlil ruženec a keď bol generálov kôň zastrelený, ponúkol mu svojho.
Svätý Joselito bol uväznený vládnou
armádou a namiesto toho, aby sa vzdal
svojej viery, zomrel mučeníckou smrťou. Svätorečený bol v roku 2016.
Sv. Juan Diego
Aj ďalší patrón SDM pochádza z Mexika a je ním
sv. Juan Diego (14741548). Je to muž, ktorému sa v roku

1531 v dnešnom Mexiku zjavila Panna Mária Guadalupská, ktorá ho požiadala, aby jej postavil chrám. Keďže
mu ale biskup nechcel uveriť, Panna
Mária urobila znamenie. Na Juanovom
plášti z agáve, ktorý pred biskupom
roztvoril, sa objavil obraz Panny Márie Guadalupskej a dokonca v pravom
oku Madony je zachytená scéna, ktorá
sa 12. decembra 1531 v dome biskupa
Zumarraga odohrala.
Do ôsmich rokov od tohto zjavenia tu prijalo vieru takmer 9 miliónov ľudí.
Sv. Ružena z Limy
Sv. Ružena z Limy (15861617) je prvou sväticou
Ameriky a už raz patrónkou SDM bola, a to v roku 2013 na
Svetových dňoch mládeže v neďalekej
Brazílii. Sv. Ružena pochádza z Peru
a vstúpila do Tretieho rádu sv. Dominika. Svoj život zasvätila starostlivosti o chudobných a chorých, venovala sa aj deťom, ktoré učila hrať na
hudobné nástroje a napr. starať o záhradu. Lebo trávila veľa času v modlitbe, bola známa ako žena „tajného
rozjímania“.
Sv. Martin de Porres
Tiež posledný menovaný
patrón sv. Martin de Porres (1579-1639) pochádza
z Peru a má vzťah aj k Paname, odkiaľ
pravdepodobne pochádzala jeho matka, černošská otrokyňa.
Vzhľadom k svojej tmavej pleti
sa nemohol stať rehoľníkom, a preto vstúpil do kláštora Panny Márie
Ružencovej ako laický služobník. Na
starosti mal údržbu domu a službu
bratom, ktorí ho však neprijímali. On
na ich urážky ale odpovedal s pokorou a úsmevom, až mu nakoniec bolo
udelené povolenie stať sa rehoľným
bratom. Aj on, podobne ako sv. Ružena z Limy, venoval svoj život službe chudobným a chorým. Svätorečený
bol v roku 1962. •
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PUTUJTE S HLASMI

Verbisti vás pozývajú
na púť po stopách sv. Pavla,
prvých kresťanských komunít
a ekumenických koncilov

TURECKO
10-dňový pútnický zájazd
s leteckou dopravou

Sprievodca: Páter Ján Štefanec
Info a prihlášky na:
stefanec1965@gmail.com
Tel: +421 903 809 603

Termín: 8. – 17. 5. 2019
Cena: 970,V cene je zarátané:
letecká doprava so všetkými poplatkami, autobusová doprava v Turecku podľa programu, 9 x hotelové ubytovanie
s raňajkami v 2 – 3 lôžkových izbách so
soc. zariadením, 9 x večera, sprievodca –
kňaz, miestny sprievodca.
V cene nie je zarátané:
vstupný poplatok (15 eur na hraniciach
Turecka), vstupy do areálov v Turecku,
komplexné cestovné poistenie 2 eurá/
deň, ktoré obsahuje poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti
za škody, poistenie predčasného návratu.
Rámcový program pútnického
zájazdu:
▸ 1. deň: odchod z Bratislavy na letisko
do Viedne s následným odletom do Istanbulu, nocľah.
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▸ 2. deň: raňajky, celodenná prehliadka
mesta. Istanbul (do roku 1930 Konštantínopol) je najväčšie mesto Turecka a bývalé hlavné mesto Byzantskej ríše, nachádza
sa na rozhraní Európy a Ázie, umiestnený priamo na pahorkoch pri brehoch
Bosporu, Marmarského mora a zálivu
Zlatý Roh. Význam Konštantínopola ďaleko presahoval hranice Byzantskej ríše,
mesto sa stalo štyrikrát miestom zasadania ekumenických koncilov. Dnes tu sídli
Grécky patriarcha pre anatólskych kresťanov, hoci je otázka kresťanstva v krajine stále dosť napätá. Jednou z najimpozantnejších stavieb v Istanbule je Modrá
mešita, ktorej interiér je zhotovený z 20
tisíc modrých obkladačiek. Oproti Modrej mešite je ďalšia významná pamiatka
Istanbulu - Hagia Sophia, čiže Chrám
svätej múdrosti, ktorý bol postavený v 6.
stor. na základoch bývalého kostolíka.
Z množstva ďalších pamiatok zaujme
hipodróm (Mejdani) či Topkapi (Palác
s delovou bránou). Nocľah v Istanbule.
▸ 3. deň: raňajky. Návšteva mesta Chalcedon, ktoré sa preslávilo 4. ekumenickým
koncilom v Kostole sv. Euphemie a bol
zvolaný na žiadosť pápeža Leva I. v roku
451 n. l. Na koncile sa zúčastnilo približne
600 biskupov a môže byť považovaný za
najveľkolepejší zo siedmich, ktoré sa odohrali. Výsledné uznesenie koncilu bolo
definovanie Krista ako dokonalého Boha
a dokonalého človeka v jednej osobe. Nasleduje návšteva Nicea (dnešný Iznik).
Mesto sa nachádza v Marmarskej oblasti
Turecka, medzi Bursou a Istanbulom. Dôležitým faktom je, že sa tu odohral prvý
ekumenický koncil (r. 325 n. l.), na ktorom
došlo k uzneseniu o formulácii prvej časti vyznania viery a definovanie božskosti
Syna Božieho. Nocľah pri meste Bursa.
▸ 4. deň: raňajky, transfer autobusom do
Denizli. Po príchode prehliadka mesta.
Ubytovanie a nocľah.
▸ 5. deň: raňajky, návšteva Pamukkale,
najvyhľadávanejšie pamiatky sú Kostol sv. Filipa, Apollónov chrám, svätyňa
Plutónium, svätyňa Nymfy a Nekropolis – cintorín s 1200 hrobmi, Laodicea
(staroveké antické mesto), Pamukkale,
(nazýva sa aj bavlnené kráľovstvo vďa-

ka travertínovým jazierkam, vyvierajúca voda má vysoký obsah vápnika, ktorý
na vzduchu oxiduje a vyzráža sa vo forme travertínov, ktoré pripomínajú cencúle alebo jaskynné útvary), Nekropola,
Kolosy, Hierapolis. Nocľah pri Denizli.
▸ 6. deň: raňajky, odchod do Bodrumu
(3000 rokov staré mesto). Perzský satrapa
kárskeho pôvodu Mausólos tu vybudoval
viacero monumentálnych stavieb, vrátane jedného zo 7 divov sveta – Mausóleion. Začiatkom 15. stor. tu križiacki rytieri johaniti postavili významný hrad. Hrad
nazvali Petronium. V 16. stor. osmanský
sultán Suleyman dobyl mesto, ktoré ovládali johaniti na Rodose. V tureckom období sa skomolením latinského názvu
hradu Petronium (Hrad svätého Petra)
vytvoril názov Bodrum/Budrum. Hrad
bol sto rokov významnou pevnosťou.
Nocľah pri meste Kusadasi.
▸ 7. deň: raňajky, odchod a návšteva Efezu. Je jedným z najzachovanejších antických miest a patril k najvýznamnejším
mestám starovekého Grécka. Efez bol takisto aj jednou zo zastávok apoštolských
ciest sv. Pavla, kde bola založená jedna
z prvých kresťanských komunít na svete.
V súčasnosti patrí medzi najnavštevovanejšie pamätihodnosti Turecka. Taktiež
sa tu nachádza hrobka Sv. Jána a dom, kde
žila Panna Mária (v Merzemane). Taktiež
bude nasledovať návšteva Artemidinho
chrámu – jedného zo 7 divov sveta, archeologického areálu v Efeze; Merzemana. Návrat na nocľah do Kusadasi.
▸ 8. deň: raňajky, krátka zastávka vo Filadelfii, Sardi, Smyrne (nachádza sa tu
Chrám sv. mučenice Fotinie), nocľah
v Smyrne (Izmire).
▸ 9. deň: raňajky, odchod a návšteva Pergamonu. – (Patrí k najstarším antickým
mestám – bol založený v 8. stor. pred Kr.
Lysimachom, jedným z vojvodcov Alexandra Macedónskeho. Najpôsobivejší
zo všetkých pamiatok je dnes amfiteáter.)
Asklépion. Návrat do Izmiru, nocľah.
▸ 10. deň: raňajky, odchod na letisko s následným odletom do Istanbulu a Viedne.
Transfer autobusom do Bratislavy.
Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny
programu podľa okolností. •

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

Dar Kristových rán
a Terézia Neumannová
Rastislav Najdek
Stigmatizácia je fenomén
tiahnuci sa dejinami Cirkvi.
Ľudia, ktorí boli stigmatizovaní, nosili na svojom tele rany
Ježišovho umučenia. Tieto
nadprirodzené znamenia im
boli dané ako dar od Boha.

Mesiac svätého Jozefa
Modlitby a piesne
V tridsaťdňovej pobožnosti
sa v denných zamysleniach
zahĺbime do života a smrti sv. Jozefa, spoznáme jeho
čnosti a vyprosenú pomoc.
V knihe nechýbajú litánia,
modlitby a piesne k súkromnej pobožnosti.

120 zamyslení
s Teréziou z Lisieux
Patricia Treece
Ste pozvaní kráčať s Teréziou
z Lisieux po jej malej ceste
svätosti a nechať sa vtiahnuť
do rýdzosti jednoduchého
dievčaťa, ktoré pápež Pius
X. nazval „najväčšou sväticou moderných čias“.

Múdrosť kríža
Marián Sivoň
Veľký pôst je v prvom rade
darom, lebo je milostivým
časom. Z Božej strany je časom Božej trpezlivosti so
mnou, z mojej strany cestou
obrátenia sa k nemu. Je kráčaním Boha ku mne a mňa
k nemu, ideme si v ústrety.

91 strán, cena: 4,40 EUR

200 strán, cena: 9,00 EUR

200 strán, cena: 8,90 EUR

112 strán, cena: 3,90 EUR

Krížová cesta za deti
a mládež
Peter Paľonder
Pane, tvoja krížová cesta sa neskončila v uzamknutom hrobe
a všetci ťa vždy znova potrebujeme cítiť a zažívať ako Zmŕtvychvstalého. Žehnaj všetky
naše snahy vo výchove.

Moja malá knihovnička
Veľká noc
Preklad:
Mária Šajgalová
Poď, pozývam ťa, ukážem ti
svet viery.

Katechizmus pre veľkých
i malých
Vinny Flynn
Katechizmus pre veľkých
i malých je výbornou pomôckou pre tých, ktorí chcú
mať prehľad v náuke Katolíckej cirkvi a postupne si osvojiť jej učenie.

Spomienka na môj krst
3 knihy pre vaše dieťa
Súbor troch krásnych knižiek, ktoré pripomenú dieťaťu výnimočné dni jeho
života. Biblické príbehy,
modlitby a špeciálny krstný
pamätník povzbudia rodiny
na ich ceste viery.

190 strán, cena: 4,00 EUR

69 strán, cena: 11,40 EUR

24 strán, cena: 1,00 EUR

24 strán, cena: 1,70 EUR

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

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
Podpis:			Tel.:
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fax: 037/7769437;
mail:

MISIJNÁ RODINA

Stále živá túžba
zo Steylu
Text: Margaréta Bencelová

Foto: Archív SVD

Nepochybne existuje množstvo spôsobov, ako sa podieľať na
misijnom poslaní Cirkvi. Každý z nás vo svojom vnútri prirodzene cíti,
ktorá oblasť mu je blízka a do ktorej sa cíti povolaný slúžiť. Jednou
z možností je stať sa členom laického spoločenstva pri Spoločnosti
Božieho Slova a mať tak účasť na práci a dobrách misionárov verbistov.
Misijná rodina Spoločnosti
Božieho Slova (MR SVD)
Túžba otca Arnolda Janssena po zjednotení s laikmi prerástla v zakladanie malých skupiniek v rôznych krajinách sveta. Ich úlohou je ohlasovať evanjelium na
miestach, kde žijú a pôsobia, a zároveň
mať účasť na misii Spoločnosti Božieho
Slova či už duchovnou, alebo praktickou
pomocou. Venujú sa oblasti podpory
záujmu o zahraničné misie a projekty
v rámci svojich farností, pomoci ľuďom
na perifériách, či už sociálne hendikepovaným, chorým alebo opusteným. V neposlednom rade bdejú v modlitebnom
patronáte nad jednotlivými misionármi
verbistami po celom svete.
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Základné úlohy a spôsob
fungovania MR SVD
Pre jasnejšiu a zrozumiteľnejšiu predstavu či už záujemcom, alebo už aj aktívnym členom misijnej rodiny boli
definované možné úlohy, do ktorých sa
v rámci spoluúčasti na ohlasovaní Kristovho evanjelia možno zapojiť:
• Skrze osobnú poslušnosť voči Božiemu Slovu prinášať do sveta hodnoty
evanjelia a sprítomňovať Ježiša Krista.
• Budovať v mieste svojho pôsobenia
(rodina, priatelia, práca, bydlisko...)
misijné povedomie a vzbudzovať záujem o zahraničné misie.
• Podľa svojich možností sa starať
o chorých a ľudí na okraji spoloč-

•

•

•
•
•

nosti a pozývať ich k modlitbe za
misie.
Prejavovať záujem o dianie v misiách, spolupracovať pri príprave
a šírení misijných časopisov (Hlasy
z domova a misií, Mladý misionár...)
Šíriť laický modlitbový patronát nad
jednotlivými kňazmi a seminaristami (duchovná adopcia misionára
SVD).
Pomáhať pri organizovaní a príprave
misijných jarmokov a iných aktivít,
ktoré slúžia pre dobro misií.
Modlitbou napomáhať duchovnej
obnove kresťanskej Európy.
Iné podľa vlastného uváženia a kreativity v súlade so spiritualitou Spoločnosti Božieho Slova.

NAŠI DOBRODINCI

Vo svedectve života svätého Arnolda Janssena môžeme vnímať silný a hlboký vzťah k Duchu Svätému ako tretej Božskej
osobe. V duchu tradície SVD sú laici pozvaní k vzbudzovaniu
úkonu viery, nádeje a lásky cez tzv. štvrťhodinovú modlitbu,
účasť na svätej omši a svätom prijímaní podľa možností aj vo
všedné dni, každodennú modlitbu svätého ruženca, čítanie
Svätého písma, pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia,
šírenie úcty k patrónom a slávenie sviatkov SVD.
Stretnutia členov jednotlivých skupiniek pri spoločnej modlitbe a zdieľaní sa uskutočňujú spravidla 1-krát za mesiac. Okrem
iných aktivít sa odporúča účasť na spoločných duchovných cvičeniach MR SVD 1-krát za rok a v rovnakej frekvencii absolvovanie
duchovných cvičení s pátrom SVD v mieste svojho pôsobenia.
Laickí misionári sa stretávajú po celom svete, Slovensko nie je
výnimkou a aj u nás fungujú mnohé z nich.
Zo života MR SVD na Krupinskej
v bratislavskej Petržalke
V januári sme si pripomenuli hneď viacero sviatkov Spoločnosti Božieho Slova – či už Zjavenie Pána, sviatok nášho zakladateľa
svätého Arnolda Janssena alebo spomienku nemenej významného misionára pôsobiaceho v Číne svätého Jozefa Freinademetza.
Medzi dôležité udalosti nepochybne patrí 15. január, kedy sa
rozhodli zoficiálniť svoj vstup do Misijnej rodiny Spoločnosti Božieho Slova viacerí kandidáti zložením sľubov pred celým farským
spoločenstvom prítomným na svätej omši a zároveň posilniť obe
fungujúce skupiny činné pri misionároch verbistoch v Misijnom
dome svätého Arnolda Janssena v ich službe.
Pri príležitosti výročia úmrtia otca Arnolda sa uskutočnilo
v kostole na Krupinskej v bratislavskej Petržalke slávnostné Triduum, ktoré nás pozývalo k zamysleniu sa a meditácii nad myšlienkami a vnútornými pohnútkami tohto pre nás tak dôležitého
človeka. Bohatý program týchto troch dní nám chcel pripomenúť
Kristov láskavý hlas volajúci k jeho nasledovaniu.
Štvrtok sa niesol v znamení adorovaného sviatostného Krista so zamyslením sa nad tým, ako byť misionárom tam, kde sme,
v našej rodine, okolí, práci. Na piatok si bohoslovci a ochotní dobrovoľníci pripravili sprítomnenú krížovú cestu podľa myšlienok
svätého Arnolda Janssena a v sobotu nás čakala animovaná modlitba svätého ruženca.
Celý slávnostný týždeň vyvrcholil hodovou slávnosťou v nedeľu 20. januára za účasti nášho dekana Jozefa Vadkertiho pôsobiaceho v kostole v Podunajských Biskupiciach v rámci dekanátu
Bratislava – Juh, ktorý nás svojou prítomnosťou, spontánnosťou
a blízkosťou povzbudil napriek náročnosti dní. Spolu s našimi misionármi verbistami a ostatnými farníkmi sme tento deň pokračovali v oslave na pripravenom agapé v misijnom dome.
Kristovo pozvanie prostredníctvom veľkej túžby nášho zakladateľa nám otvára nové obzory slúžiť životu v rôznych oblastiach
a my sa už teraz tešíme, čo prinesie najbližší kalendárny rok. Lebo
láska taká je, tvorivá, kreatívna. •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!
Odberatelia Hlasov Medzibrodie nad Oravou 77,- EUR • Odberatelia
Hlasov Dolný Lopašov 30,- EUR • Odberatelia Hlasov Ruskovce 50,- EUR
• Odberatelia 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 • Odberatelia 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 Bzenice 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 • Odberatelia Hlasov Šelpice 20,- EUR • Misijné
združenie DS Veľký Krtíš 52,- EUR • Odberatelia Hlasov Udavské 150,EUR • Čitatelia Hlasov a Posla Lovce 40,- EUR • Odberatelia časopisu
Posol Rybany 25,- EUR • Deviatnik Kto dá prístrešie sv. rodine Nemšová
100,- EUR • Odberatelia Hlasy, Posol Koplotovce a spol. 80,- EUR •
Odberatelia Hlasov a mis. kalendárov Radošina 70,- EUR • Ružencové
bratstvo Hrnčiarovce nad Parnou 100,- EUR • Odberatelia Chtelnica 58,EUR • Odberatelia Hlasov Veľké Vozokany 90,- EUR • Rodiny - Deviatnik
- Skačany 170,- EUR • Ružencové spoločenstvo Madunice 100,- EUR
• Spol. sv. ruženca Žilina 65,- EUR • Klub priateľov misií Prievidza
55,- EUR • Odberatelia Posla Modrová 40,- EUR • Odberatelia Hlasov
Golianovo 40,- EUR • Čitatelia Hlasov Svinia 30,- EUR • Odberatelia
Hlasov Lokca 30,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Zuberec 100,- EUR
• Odberatelia Hlasov Valaská Belá 120,- EUR • Odberatelia Hlasov
Obyce 90,- EUR • Odberatelia Posla Obyce 80,- EUR • Odberatelia
Hlasov Sedliacka Dubová 130,- EUR • Členovia SSV Nižná nad Oravou
40,- EUR • Ružencové bratstvo Terchová 100,- EUR • Odberatelia Hlasov
Spiš. Bystré 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Ivanka pri Nitre 165,- EUR •
Rodina deviatnika – Kolta 56,- EUR • Vdp. z farnosti Michal nad Žitavou
25,- EUR • Odberatelia Hlasov – Divina 182,- EUR •
„Vydavateľ časopisu spracúva mnou poskytnuté osobné údaje na účely zasielania
predplateného časopisu. Predplatiteľom sa stávam zaplatením určenej sumy.
Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie
osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na
začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa nedochádza
k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ
vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie,
že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.“

Predplatné na rok 2019 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

MAREC 2019

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

25

„Deti si prosili chlieb,
a nebolo, kto by im ho lámal.“ (Nár 4,4)

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

ODOSIELATEĽ:

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

Chceš mať aj ty účasť na tejto misii Cirkvi?
Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých mužov,
ktorí majú záujem stať sa misionármi, kňazmi alebo
rehoľnými bratmi. Sme rodinou svätého Arnolda Janssena,
muža s veľkou túžbou po záchrane ľudí všetkých národov.
Sme rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša
Krista. Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním
od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela.
Podmienkou k prijatiu je úprimná túžba nasledovať
Krista v službe bratom a sestrám, fyzické a psychické
zdravie, maturita a život viery.
Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova
posielajte do 30. apríla 2019
Viac informácií nájdeš na www.verbisti.sk
P. Milan Toman SVD
e-mail: toman.milan@gmail.com

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

