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V  poslednej dobe sa ozýva v spoločnosti 
úzkostlivý plač o ochrane prírody, o boji 
za zachovanie klímy. Uvedomujeme si, 
že ohľadom prírody a okolitého sveta 

sme mnoho zanedbali, či zneužili.
Odpad je však len časťou našich problémov 

s prírodou, či skôr problém prírody s nami. Nie-
kedy sa zdá, že veriaci sa o prírodu starať nemusia, 
lebo ich čaká rajská záhrada a život na svete po-
značenom hriechom treba vydržať, hoc aj v špine.

Pasívny postoj k prírode môžu v kresťanoch 
vzbudzovať aj politické strany zelených, ktoré sú 
tvorené často ľuďmi zo socialistického a proti-
kresťanského tábora, alebo rôzne iné ochranné 
organizácie uchyľujúce sa k akciám podobným 
terorizmu alebo tyranii v mene prírody.

Kresťania si musia byť vedomí toho, že k príro-
de ich viaže Boží zákon. Katechizmus Katolíckej 
Cirkvi túto úlohu zahŕňa do siedmeho prikáza-
nia – Nepokradneš! – zrejme v duchu zachovania 
Božieho daru pre všetkých ľudí a v úcte k ľudskej 
práci, ktorá zošľachťuje Božie stvorenie. Veriaci by 
teda mali byť reprezentantmi strednej cesty me-
dzi poškodzovaním prírody a jej zbožšťovaním, 
tým, že ľuďom ukážu, ako ju rozumne chrániť 
i využívať podľa Božieho plánu : „Ploďte a množ-
te sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad 
rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou 
zverou, čo sa hýbe na zemi!“ (Gn 2,28)

Človek je teda pánom nad prírodou. Je jasné, 
že niektorí si túto moc vysvetľujú po svojom – ako 
zvrchované právo robiť si, čo chce. Len to je vláda 
bez zodpovednosti. Ak je niekto pánom, okrem 
práva využívať prírodu a jej zdroje má rovnako 
povinnosť sa i o ňu postarať, zveľaďovať ju a chrá-
niť. A to je omnoho ťažšie než len nerozumné 
a neohraničené využívanie.

Aj na kresťanoch spočíva ťarcha tejto zodpo-
vednosti. V prvom rade ide o využitie všetkých 

prostriedkov a možností, ktoré sa nám ponúkajú 
v našom okolí. Jedným z nich je triedenie odpa-
dov pre druhotné spracovanie surovín, šetrenie 
energií a vody, angažovanosť za nové technológie, 
ktoré budú viac využívať obnoviteľné zdroje (so-
lárne panely, veterné elektrárne, biomasa a pod.).

Jedna strana našej úlohy je starať sa o príro-
du a druhá nás vyzýva dať jej prirodzené miesto 
a primeranú úctu ako Božiemu stvoreniu. Ono je 
tiež spolu s naším telom určené na oslávenie, kde 
dostane prvotnú úctu nezranenú hriechom, ktorý 
narušil vzťahy dokonca aj v nerozumnej prírode.

Takémuto chápaniu sa vymyká správanie nie-
ktorých ochranárskych skupín, ale aj zvyky cho-
vateľov, nevynímajúc kresťanov. Napr. celosveto-
vá organizácia „Zelený mier“ (Greenpeace) sa pri 
svojich akciách nebojí používať sabotáž a funda-
mentalistické riešenia s cieľom dosiahnuť to, čo 
považuje za dobré. Síce zastávajú správne veci 
v ochrane ohrozených druhov, niekedy zabúda-
jú, že ich pôsobením môže byť ohrozená práve 
skupina ľudí, ktorá visí na tom či onom love. Je to 
občas jednostranný boj. A boj ako taký nikdy ne-
slúži mieru, ktorý nesú vo svojom názve.

Na politických špičkách a na každom politiko-
vi zvlášť, keďže všetkých zaväzuje morálka, záleží, 
aby na sporné otázky ohľadne ohrozených zdro-
jov a ochrany prírody hľadali uspokojivé rieše-
nie pre všetky strany. Veď potravy je na svete pre 
všetkých dosť. Jedinou prekážkou je obchod a zá-
ujmy úzkych skupín. Len škoda, že tie prekážky 
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sú veľmi vysoké. Teraz zavadzajú jednoduchým ľuďom, ale 
v horizonte večnosti budú zavadzať práve týmto skupinám.

Aj organizácie starajúce sa o  zvieratá občas vyruku-
jú s heslami typu: „sloboda zvierat“, „právo na slobodu“ 
a pod. Je chvályhodné, že sa snažia pomôcť nemým stvo-
reniam pred vyhladovaným blúdením po svete ľudí. Lenže 
o právach nerozumných bytostí sa nedá hovoriť, lebo nie sú 
objektmi práva. Patrí im úcta ako Božiemu stvoreniu a ich 
úloha je zasa slúžiť človeku (sila, potrava, ošatenie), keď ten 
to bude robiť rozumne a s mierou. Občas je paradox medzi 
hodnotami týchto skupín – snaha zachrániť biedny život 
zvierat, kým otázky ľudskej biedy, života nenarodených detí 
sa ich až tak nedotýkajú. Treba si uvedomiť rebríček hod-
nôt, kde na vrchu stojí vždy človek, aj nenarodený. Keď si 
zodpovieme a pochopíme tieto otázky, potom sa môžeme 
venovať ďalším.

Zodpovednosť však znova stojí na autoritách, napr. rodi-
čovských. Nedávať na rozmary svojich detí, dávať pozor, aby 
sa domáci miláčikovia nestali milšími ako členovia domác-
nosti a kým po ľuďoch budeme brechať, s nimi sa budeme 
maznať. Aj prekrmovanie a nezdravá láska k zvieratám ne-
zodpovedajú Božiemu plánu a úcte k stvoreniu, ktoré takto 
zohavujeme, vrátane seba samých.

Vzor zdravej úcty k prírode si treba brať od starých hos-
podárov, roľníkov. Tí vedeli, že citlivý vzťah k domácemu 
statku, roli a lesom, starostlivosť o ne, im prinesie požehna-
nie. A to nemuseli bývať s dobytkom v maštali, ani ho po-
chovávať na osobitnom cintoríne.

Na orodovanie sv. Františka Assiského, patróna ekológov, 
nájdime si aj my zdravý vzťah a úctu k prírode – Božiemu 
stvoreniu.  •
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Milí misijní 
priatelia!

Mesiac november začíname slávnosťou 
Všetkých svätých. Tento sviatok nám 
dáva možnosť uvedomiť si, že naším 
povolaním je povolanie k svätosti, že 
svätosť je dosiahnuteľná pre všetkých. 

Pomáha nám radovať sa s tými, ktorí sú v Božej sláve a sú 
nám menovite známi, či s tými, ktorí sú síce neznámi, ale 
nám sú inak blízki: s našimi príbuznými a známymi, ktorí 
nás predišli do večnosti a sú u Boha. Usilovať sa dnes o svä-
tosť, to sa možno ťažko prijíma človeku dnešnej doby, kto-
rý má stale pred očami ideál životného úspechu, majetku 
a zmyslových pôžitkov.
Kde je však pravda? U svätcov alebo v svetskom a materi-
álnom prežívaní? Čo je pravou skutočnosťou? Trochu ta-
kzvaného sladkého života alebo spoločenstvo s Bohom, do 
ktorého vošli svätí, ktorí "bojovali dobrý boj, zachovali vie-
ru a dokončili beh" (porov. 2 Tim 4,7)? Kto priniesol svetu 
viac: Napoleon Bonaparte alebo svätý František? Obohatili, 
zľudštili a urobili svet krajším ľudia, ktorí svojím životným 
príkladom strhávali ľudí do víru vášní alebo svätci, ktorí 
boli slnkom nemocníc, koncentračných táborov, misijných 
centier a okrajových štvrtí moderných veľkomiest? Odpo-
veď je jednoduchá ...
Kde čerpali svätí silu a odvahu k svojmu životu? Vedomie 
toho, že sú Božie deti, ich napĺňalo a hýbalo vpred. Preto 
chceli dať životu najhlbší zmysel, preto vo svojom živote 
uskutočňovali Boží ideál človeka. Neuspokojili sa s trochou 
pozemského bohatstva, chceli vlastniť všetko, chceli naj-
vyššiu česť a radosť, chceli Boha bez výhrad. Do tohto zá-
pasu vložili celé srdce a celú svoju osobnosť. Všetko stavili 
na Boha a všetko vyhrali. Boh ich nesklamal a oni mohli zo 
svojho bohatstva obohatiť svoju dobu. Mnohí z nich obo-
hacujú svet po celé stáročia až dodnes. Svätí sú pre nás zá-
rukou, že prežívanie života v Božej prítomnosti je spoľahli-
vou cestou k životnému úspechu aj pre nás. Svätí nám radi 
pomôžu svojím príhovorom, aby sme aj my žili plným živo-
tom Božích detí, pre ktorých Otec pripravil večnú blaženosť. 
Povzbuďme sa v tomto mesiaci svedectvom ich statočnosti 
a vernosti Bohu a pamätajme, že Boh má aj pre nás pripra-
venú bohatú odmenu.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 3. novembra, za horliteľov 6. novembra 2019.

Šéfredaktor

▲ Známy taliansky cyklista Gino Bartali  
má šancu byť povýšený na oltár

Známy taliansky cyklista Gino Bartali, (1914 – 
2000) jeden z najväčších cyklistických šampiónov 
a tiež člen sekulárneho karmelitánskeho rádu, má 
šancu byť povýšený na oltár. Príslušné kroky v tej-
to kauze urobila už provincia bosých karmelitánov 
stredného Talianska spolu so sekulárnym rádom 
bosých karmelitánov. Konzultor Kongregácie pre 
kauzy svätých, otec Szczepan Praśkiewicz OCD pri-
pomína, že kandidát na oltár vyhral dvakrát Tour de 
France, štyrikrát získal titul talianskeho šampióna 
a dominoval v najdôležitejších talianskych cyklis-
tických pretekoch. „Bol to človek modlitby a dávali 
ho za vzor športovcom. Nikdy nedával dole z krku 
škapuliar a po víťazstve na Tour de France a rozlúč-
ke s 50-tisíc fanúšikmi na parížskom štadióne v Par-
ku princov odišiel pomodliť sa do Katedrály Notre 
Dame,“ hovorí karmelitán otec Praśkiewicz.
Počas vojny Bartali zachraňoval Židov. Okrem iného 
ukryl počas vojnového konfliktu v svojom dome vo 
Florencii rodinu Giacoma Goldenberga, Žida z Fiu-
me (dnes Rijeka). V ráme bicykla ukryl fotografie 
rodiny, keď im šiel dať vyrobiť falošné dokumenty.
„Obliekol si tričko so svojím menom a nemecké strá-
že na kontrolných stanovištiach ho zdravili, žiadali 
o autogramy a priali úspešný tréning. Keď bol odha-
lený a zatknutý, rýchlo ho prepustili, pretože Nemci 
nechceli riskovať, že udrú na legendárneho atléta,“ 
dodal otec Praśkiewicz. V roku 2012 ho inštitút Jad 
Vašem ocenil titulom Spravodlivý medzi národmi. •
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SPEKTRUM

◀ Izbu sr. Faustíny v krakowskom kláštore sprístupnili všetkým ctiteľom

Cela – rehoľná izba sv. sestry Faustíny Kowalskej v krakovskom kláštore, v kto-
rej pred 81 rokmi zomrela, bola v deň jej smrti v sobotu 5. októbra sprístupnená 
všetkým ctiteľom našej svätice od 10:00 do 18:00. Izba sa nachádza za klauzú-
rou, je v nej zriadené oratórium. Nachádzajú sa v nej relikvie a pamätná tabuľa 
pripomínajúca miesto a hodinu smrti Apoštolky Božieho milosrdenstva. Svätá 
Faustína sa narodila 25. augusta 1905 v malej dedine západne od mesta Lodž 
v Poľsku. Bola tretím dieťaťom z desiatich súrodencov. Pri krste jej dali meno 
Helena. Keď mala takmer dvadsať rokov, vstúpila do „Kongregácie sestier našej 
Panej Milosrdenstva“. Členky tejto kongregácie sa venovali starostlivosti a vý-
chove mladých problémových žien. Rok po vstupe do kláštora prijala rehoľný 
habit a meno „sestra Mária Faustína“. Správa o milosrdenstve, ktorú prijala ses-
tra Faustína, sa teraz šíri do celého sveta. •

▪ Kardinál Luis Tagle  
pokrstil štyristopäťdesiat 
detí, ktoré žijú na ulici

Znovuobjaviť krst ako dar určený 
všetkým. To bol cieľ, ktorý privie-
dol kardinála Luisa Tagleho, arci-
biskupa Manily, aby pokrstil 450 
detí žijúcich na ulici. Slávnosť sa 
uskutočnila koncom septembra 
v Katedrále Nepoškvrneného po-
čatia Panny Márie. Na Filipínach 
medzi ľuďmi na okraji spoločnosti 
panuje často presvedčenie, že pre 
chudobu alebo nedostatok peňa-
zí nemôžu prijímať milosti, ktoré 
plynú zo sviatostí. Nadácia Tulay ng 
Kabataan sa preto rozhodla v spo-
lupráci s Manilskou arcidiecézou 
zmeniť tento názor. Kardinál sa 
rozhodol udeliť krst v katedrále, 
aby všetkým odkázal, že „či sú jed-
noduchí alebo chudobní, nikdy to 
nesmie byť prekážkou na prijatie 
Božej milosti. Milosť je pre všet-
kých, predovšetkým chudobných, 
ktorých miluje. Za milosť sa ne-
môže platiť, je bezplatná. Kardiná-
lovi pomáhali krstiť aj ďalší kňazi. 
V svojej homílii zdôraznil povin-
nosť rodičov a krstných rodičov 
vychovávať deti vo viere, v ktorej 
boli pokrstení. •

▲ Svätý Otec rozhodol, 
že poľského kardinála 
Wyszyńského blahorečia

Cirkev už čoskoro bude mať 
piatich nových blahoslavených. 
Kongregácia pre kauzy svätých 
uznala zázrak na príhovor Cti-
hodného Božieho služobníka 
kardinála Stefana Wyszyńského, 
arcibiskupa metropolitu poľské-
ho Hniezdna a Varšavy. Stefan 
Wyszyński sa narodil 3. augusta 
1901 v Zuzele a zomrel 28. mája 
1981 vo Varšave. 
Druhý dekrét potvrdzujúci zá-
zrak sa týka talianskeho diecéz-
neho kňaza Francesca Mottolu 
(1901 – 1969), zakladateľa Seku-
lárneho inštitútu oblátok Najsvä-
tejšieho Srdca. •

▲ V Mjanmarsku vysvätili za kňazov. 
Sú misionármi vo vlastnej krajine

Katolícka cirkev v Mjanmarsku oslavuje 
Mimoriadny misijný mesiac výnimočnou 
udalosťou, ktorá má misijný rozmer. Ide 
o svätenie novokňazov, ktoré sa uskutoč-
nilo 29. septembra v Katedrále Panny Má-
rie v Yangone, starobylom hlavnom meste 
Mjanmarska. Vysvätení boli traja jezuiti 
z Mjanmarska a šesť diecéznych kňazov 
z mesta Yangon. Noví kňazi sa okamžite 
stali misionármi v svojej vlastnej krajine, 
v oblastiach, v ktorých dochádza ku kon-
fliktom alebo ľudia žijú v chudobe. „Naj-
výraznejšou črtou týchto svätení a násled-
ných slávností je zjavná radosť v rodinách, 
v dedinách; všetci členovia klanu alebo 
komunity, do ktorej patrí každý nový 
kňaz, ľudia rôznych náboženstiev, preja-
vili nadšenie,“ uviedol pre agentúru Fides 
páter Mark Raper, predstavený mjanmar-
skej jezuitskej misie. •
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Pozrime sa na vývoj učenia 
o zmŕtvychvstaní, ako sa na-
chádza vo Svätom písme. 
V Starom zákone je možné 

vidieť tri etapy vývoja tohto učenia. 
Prvá, ktorú vlastnili aj Saduceji v dobe 
Ježišovej, život po smrti odmietala. 
No napriek tomu, predsa nebo-
li schopní prijať presvedčenie, 
že by človek prestal po smrti to-
tálne jestvovať. A preto prišli na 
myšlienku tzv. Šeolu (podsvetia), 
ktorý bol akýmsi bezfarebným 
spôsobom života, bez zmyslu, 
bez príťažlivosti. Niektorí žalmis-
ti prosili Boha, aby ich ušetril od 
tohto stavu. Napr. Ž 6, 6: 

„Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na 
teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí?“

Alebo Ž 30, 10: 
„Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby 

som v zemi skazu vzal? A či ťa prach 
môže velebiť, alebo hlásať tvoju vernosť?“ 

Kráľ Ezechiáš formuloval nepríťažli-
vý život Šeolu vo svojej modlitbe, ktorú 
predniesol po svojom uzdravení: 

„Veď nie podsvetie ťa bude velebiť, 
nie smrť ťa bude chváliť, tí, čo zostupu-
jú do jamy, nedúfajú v tvoju vernosť.“ 
(Iz 38, 18) 

V druhej etape sa objavujú vážne 
otázky, ktoré sa týkajú nespravodli-
vostí v  tomto svete. Príbehy ľudí vo 

svete a jeho dejiny zostanú nedokon-
čené, ibaže... Ibaže čo? Kniha Jóbova je 
najvýrečnejšou reprezentantkou úvah 
o konečnej spravodlivosti. Jób pevne 
verí, že Boh je dobrý a láskavý. A teda 
ak nespravodlivosti tohto sveta ostanú 
nevyriešené z tejto strany hrobu, potom 

sa musí stať ešte niečo iné. Jób, aj na-
priek týmto svojim myšlienkam váha, 
aby sa vyjadril jednoznačne o živote po 
smrti. No Ž 139, 8: 

„Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; 
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.“

Teda ani podsvetie (Šeol) nie je vy-
ňaté z Božej prítomnosti. 

Tretiu etapu možno pozorovať po 
babylonskom zajatí. V knihách, ktoré 
sa zrodili v tejto dobe, je jasne viditeľné 
pevné presvedčenie o živote po smrti. 
Najznámejším je úryvok z Knihy múd-
rosti (3, 1-10): 

„Duše spravodlivých sú v Božích ru-
kách, muka sa ich nedotkne... tí, čo boli 

verní, v  láske zotrvajú pri ňom... Ale 
bezbožní utŕžia trest podľa toho, ako 
zmýšľali, oni, čo pohrdli spravodlivým 
a odpadli od Pána.“ 

V Knihe proroka Daniela, pochá-
dzajúcej asi z r. 165 pr. Kr., sa nachádza 
jasné učenie o zmŕtvychvstaní: 

„A mnohí z  tých, čo spia v prachu 
zeme, sa zobudia; niektorí na večný 
život, iní na hanbu a večnú potupu.“ 
(12, 2) 

Keď prišiel Ježiš so svojím učením, 
vedel, že väčšina jeho poslucháčov má 
toto presvedčenie o  budúcom živo-
te. Saduceji boli vo výraznej menšine. 
Jeho učenie bolo však jasným dovŕše-
ním celého tohto vývoja a jeho osoba 
aj vysvetlením toho, ako sa to všetko 
stane. V  Ježišovom učení nachádza-
me množstvo obrazov a poukazov na 
večný život, ktoré nám, ak ich správne 
pospájame, dávajú jasný obraz o tom, 
aká je naša budúcnosť. 

Tradícia Cirkvi na základe jeho 
učenia potom vytvorila jasné učenie 

V Ježišovom učení nachádzame 
množstvo obrazov a poukazov 
na večný život, ktoré nám, 
ak ich správne pospájame, 
dávajú jasný obraz o tom, 
aká je naša budúcnosť.

Život po smrti
 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Ondrej Pešta SVD

Božie Slovo druhej novembrovej nedele nám predkladá 
tému, ktorej sa na jednej strane vyhýbame, no na strane 
druhej túžime mať v nej jasno: čo bude po smrti? Hoci kauza, 
ktorú Saduceji predložili Ježišovi, je úplne absurdná, treba 
vedieť čítať ich pravé úmysly. Saduceji, konečne ako všetci 
ostatní ľudia, mali problém: ako to bude po smrti? Postoj, 
ktorý oni zastávali, ich neuspokojoval: v zmŕtvychvstanie 
neverili. A to nebolo ktoviečo.
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o troch stavoch po smrti: o nebi, pekle 
a očistci. Celé generácie sa upierali na 
toto učenie a snažili sa vysvetliť si ho 
sebe primeraným spôsobom, čo ne-
bolo bez dôsledkov. To, čo tu my dnes 
máme, je bohužiaľ často nie jasné a čis-
té biblické učenie o posmrtnom živo-
te, ale skorej mix rozličných vysvetlení 
a predstáv tohto učenia. Preto sa potre-
bujeme znova vrátiť k Ježišovi a hľadať, 
v čom tkvie pravá podstata týchto troch 
tradičných stavov, o ktorých Cirkev učí: 
neba, pekla a očistca. 

Veľmi pozoruhodné v tomto zmysle 
je učenie veľkého koncilového a pokon-
cilového teológa Karla Rahnera, ktorý 
sa vo svojej knihe Základy kresťanskej 
viery zaoberá okrem iného aj escha-
tológiou (čo je náuka o  posledných 
veciach človeka). Hovorí, že záhrob-
né veci nie sú čímsi novým, pre nás 
neznámym, ale sú to skôr veci, ktoré 
majú svoje korene v našich terajších 
skúsenostiach, zážitkoch a postojoch. 
Ak teda chceme hovoriť o tom, čo člo-

veka čaká po smrti, musíme sa pozrieť, 
ako tento človek žije vo vzťahu k svojej 
možnej budúcnosti dnes a teraz. 

Základom pre našu kresťanskú ná-
dej, že v budúcnosti budeme mať účasť 
na vzťahu a živote s Bohom, je Božia 
milosť, ktorú od neho každý človek 
dostáva pri svojom stvorení. A  táto 
milosť v nás počas celého nášho živo-
ta pôsobí. Jej pôsobenie je viditeľné 
predovšetkým na našich túžbach po 
niečom vyššom než to, čo práve pre-
žívame. Niektorí túto milosť počúva-
me a dovolíme jej, aby v nás pracovala 
a aby sa v nás rozvíjala, niektorí ju ne-
počúvame, alebo ju dokonca vedome 
v sebe potláčame. 

Ak chceme teda konkrétne pochopiť 
koncepty neba, pekla a očistca a toho, 
čo oni opravdivo znamenajú, musíme 
sa pozrieť na skúsenosti a zážitky, kto-
ré ako ľudia máme už v tomto časnom 
svete, zážitky, ktoré v sebe nesú niečo 
z večnosti a z naplnenia našej defini-
tívnej túžby. Máme mnoho zážitkov, 

ktoré nás učia, že naša ľudskosť nie 
je vnútorne podmienená ani časom, 
ani priestorom, napríklad osobná lás-
ka alebo intenzívna tvorivosť. Každý 
zážitok človeka, ktorý presahuje jeho 
zmyslové vnímanie (t.j. ktorý je seba-
-transcendentný), ho otvára pre zmy-
sel a hodnotu, ktoré by boli definitívne. 
Kto z nás napríklad už niekedy nezažil 
nový život a nádej po predchádzajúcej 
tragédii alebo utrpení, alebo výrazný 
prelom k novému spôsobu života po 
predchádzajúcom intenzívnom pocite 
beznádeje a opustenosti? Takéto skúse-
nosti nám poukazujú na našu radikál-
nu nedokončenosť, na našu závislosť na 
tajomstve Boha, ktorému s konečnou 
platnosťou patríme. Takéto skúsenos-
ti a zážitky nás učia, že sme ako ľudské 
a konečné bytosti nasmerovaní na bu-
dúcnosť, ktorá bude koncom utrpenia 
a prísľubom plnosti (naplnenia). Kaž-
dá láska prahne po večnosti, a Božia 
láska si utíšenie tohto prahnutia nielen 
želá, ale ho aj spôsobuje, a to dokonca aj 
uprostred utrpenia a straty. Presne taká-
to bola skúsenosť učeníkov pri kríži, po 
ktorom nasledovalo veľkonočné ráno.

A tak podľa tejto perspektívy môže-
me NEBO chápať ako definitívne zavŕ-
šenie stavu milosti. V tejto milosti sa 
človek nachádza preto, lebo Boh sám 
sa mu daroval v láske. A táto láska od 
človeka požaduje, aby na ňu odpovedal 
podobne, teda darom seba samého. Je 
to vzťah intimity s Bohom, uskutoč-
nenej v spoločenstve aj s inými ľuďmi. 
Toto spoločenstvo je pre nás zdrojom 
neopísateľnej radosti a  je splnením 
všetkých našich konečných túžob. Ne-
beská blaženosť získaná po smrti teda 
nie je výsledkom nejakého zákonného 
paktu udeleného tým, ktorí sú nepretr-
žite ustarostení o spásu svojich duší ako 
odmena za ich striktné zachovávanie 
všetkých pravidiel a rituálov. Je to sko-
rej dar udelený tým, ktorí v okamihu 
smrti dovŕšia svoj celoživotný projekt 
darovania seba samých. Nebo je vlast-
ne transformáciou celého bytia člove-
ka, založenou na výsledku jeho totálnej 
celoživotnej orientácie.  
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Na druhej strane PEKLO je odcu-
dzenie sa od tohto spásneho stavu, 
je to popretie človekovho pravého ja, 
hriešne odmietnutie reagovať láskou 
na volanie Božej milosti. Je to teda 
kompletná smrť a deštrukcia, dôsle-
dok hriechu, lebo ako hovorí Pavol: 
„Mzdou za hriech je smrť.“ (Rim 6, 23) 
Peklo je odstránenie či zničenie člove-
kovho základného bytia tým, že zlyhal 
v povinnosti pracovať na vylepšovaní 
a odstraňovaní stavu svojej rozbitosti, 
ktorá sa nachádza v ľudskej existencii. 
Večné utrpenie pekla symbolizuje to-
tálny a neodvolateľný stav, do ktorého 
sa človek odsúdil sám. Tento stav je 
dôsledkom toho, že človek sa rozho-
dol pre separáciu od Boha a od ľudí, 
a to tým, že sa totálne ponoril do seba 
samého a že svoje vlastné záujmy po-
stavil úplne na prvé miesto pred 
záujmy iných. Peklo je stavom, 
pre ktorý sa človek sám rozhodne 
tým, že sa rozhodne žiť život bez 
Boha a bez ľudí. Skrátka, peklo je 
večná strata, ktorá je výsledkom 
odmietnutia milovať.

Konečne OČISTEC sa chápe 
ako proces očisťovania, zdoko-
naľovania seba samých, ktorý 
nám pomáha stať sa otvorenejšími pre 
Božiu lásku. Presnejšie povedané je to 
utrpenie, ktoré je na nás položené nie 
zvonka vo forme trestu za hriech, ale 
skorej ako forma vnútornej bolesti, 
ktorú musí niesť každý, kto sa rozhod-
ne pre nasledovanie sebaobetujúcej, 
agapickej lásky viditeľnej na Kristovi. 
Táto láska si vyžaduje, aby sme preta-
vili, prečistili svoj vnútorný egoizmus, 
aby sme zomreli sebe samým, a  to 
preto, aby v našom srdci, mysli a vôli 
mohla vládnuť Božia láska. V tomto 
zmysle vlastne očistcom je samotný 
duchovný život, ktorý je tým existen-
ciálnym zápasom v práci na vlastnej 
spáse cez sebatranscendentnú lásku, t.j. 
cez zákon kríža. Každý človek je vola-
ný k duchovnej dokonalosti cez proces 
integrácie a dozrievania, ktorý sa deje 
vo vyrovnávaní sa s napätiami medzi 
životom a  smrťou, medzi časnosťou 

a večnosťou. V tomto zmysle očistec 
je vlastne ortieľom stávania sa samým 
sebou (svojím pravým ja) v odpovedi 
na Božiu iniciatívu. Je to divinizujúca 
púť duše smerom k Bohu. A je jasné, že 
tento proces nemusí byť vždy dovŕšený 
tuná v časnosti, a tak sa prenáša často 
až za hranice smrti. 

Nebo, peklo a očistec teda nemusia 
byť odmietnuté ako mytologické výtvo-
ry dávnych nekritických časov. Oni sú 
prítomnými realitami v našom živote, 
ktoré nám približujú to, čo leží poza 
tento svet v živote budúcom. Nakoľko 
naše pravé túžby, naše pravé ja, nemô-
žu byť naplnené alebo privedené k do-
konalosti v  tomto živote, je dôležité, 
aby si nebo, peklo a očistec udržali svoj 
štatút ako transcendentálne ríše bytia, 
ponad pozemskú existenciu, ako mož-

né definitívne zavŕšenie života, ktoré je 
ponúknuté každej duši. 

Je užitočné vypočuť si aj hlasy tých, 
ktorí kritizujú vieru v záhrobný život 
a tých, ktorí sa oň usilujú (napr. Marx, 
Nietsche, Freud) a ktorí sa na záhrob-
ný život pozerajú ako na zbožné odvá-
dzanie pozornosti od ťaživých problé-
mov tohto života a falošnú a sebeckú 
„nahrážku“ za problémy tohto sveta. 
Autentická kresťanská nádej však ne-
podceňuje dôležitosť zodpovednosti za 
tento svet. Pravdu povediac, túto zod-
povednosť chápe v kontexte konečnej 
spásy – nielen spásy každého individu-
álneho človeka, ale aj spásy samotného 
sveta. Čo nás čaká po smrti, nie je mož-
né presne poznať, no tí, ktorí prebývajú 
v láske, nájdu uspokojenie v slovách sv. 
Pavla: „Ani oko nevidelo, ani ucho ne-
počulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho 
milujú.“ (1 Kor 2, 9)  •

Každá láska prahne po večnosti, 
a Božia láska si utíšenie tohto 
prahnutia nielen želá, ale ho 
aj spôsobuje, a to dokonca aj 
uprostred utrpenia a straty. 

Veni Sancte 
v UPeCe 
Bratislava

 Text: UPeCe

 Foto: Archív UPeCe

Univerzitné pastoračné 
centrum svätého Jozefa 
Freinademetza v Bratislave 
(UPeCe) privítalo 2. októbra 
začiatok akademického roka 
2019/20 slávnostnou akciou 
Veni Sancte. Otvorenie sa 
uskutočnilo v priestoroch 
UPeCe na internátoch 
v Mlynskej doline. 
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Privítanie študentov začalo slávnost-
nou svätou omšou, ktorej hlavným 

celebrantom bol P. Ján Štefanec SVD, bý-
valý správca, ktorý prišiel na pozvanie sú-
časného správcu P. Stanislava Krajňáka 
SVD. Vo svojej homílii povzbudil študen-
tov k plneniu si povinností a neustálemu 
učeniu sa počúvať Boží hlas a rozlišovať, 
čo je pre človeka a kresťana správne a ná-
sledne podľa toho aj žiť. Po sv. omši bola 
vo veľkej sále eucharistická adorácia. Štu-
denti sa modlili za Božiu pomoc a dary 
Ducha Svätého. Konalo sa tradičné aga-
pé, kde, ako býva zvykom, sa prítomní 
mohli posilniť študentským jedlom: rož-
kami a nátierkami. Tie pripravil gastro 
tím. Jednou z myšlienok tejto slávnosti 
bola snaha pozvať nových študentov, aby 
sa začlenili medzi UPeCe spoločenstvo, 
ale aj ponuka, ktorú nám dáva Ježiš, pre-
tože on má pre každého z nás priprave-
né jedinečné miesto. Predstavili sa noví 
študenti, ktorí prišli do Bratislavy zo všet-
kých kútov Slovenska. Predstavili sa tiež 

jednotlivé študentské tímy UPeCe, ktoré 
v rámci UPeCe pôsobia. Tie si pripravili 
kreatívne videá zo svojej činnosti. Noví 
študenti tak mali príležitosť vybrať si a za-
členiť sa do jednotlivých tímov, ktoré pri-
spievajú k bohatému programu a životu 
v UPeCe Bratislava. •

• Veni Sancte býva v UPeCe jednou 
z najväčších udalostí roka

• Bývalý správca UPeCe P. Ján Štefanec SVD 
bol kazateľom a hlavným celebrantom 
slávnosti
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Udalosti
▲ Stretnutie seminaristov SVD 
v Sankt Augustine

V  polovici septembra sa konalo 
v  Nemecku, v  meste Sankt Augus-
tin, stretnutie seminaristov z provin-
cií Nemecka, Slovenska a Uralu. Celé 
stretnutie sa nieslo v atmosfére otvo-
renosti a záujmu jedného o druhého. 
Jeho cieľom bolo bližšie spoznanie sa 
chalanov navzájom, získanie kontaktov, 
výmena skúseností, spoločná modlit-
ba či nová inšpirácia. V programe boli 
aj prednášky na tému multikulturality 
a generačnej výmeny spojené so zdie-
ľaním v skupinách v rôznych jazykoch 
(v angličtine, nemčine a  slovenčine/
poľštine). Na stretnutí sa okrem spo-
menutého veľa diskutovalo o výzvach, 
ktorým dnes čelí Cirkev v rôznych kú-
toch sveta. V nemeckom seminári totiž 
momentálne študuje alebo vykonáva 
svoju prax 15 mladých mužov, z toho 

takmer každý pochádza z inej krajiny 
(od Južnej Ameriky cez Európu, Afri-
ku až po Vietnam a Čínu). Práve ich 
seminár hostil tento rok aj stretnutie. 
Ďalej boli prítomní chalani z Ruska, 
keďže Provincia Ural má svoj seminár 
v Petrohrade. Oni sú momentálne traja, 
všetci pochádzajú z tejto krajiny, z toho 
jeden je už diakonom. Zo Slovenska 
sme prišli všetci šiesti spolu s prefek-
tom Tomášom Balejom SVD, dokopy 
sedem účastníkov. 

V Sankt Augustine pôsobia tiež dva-
ja slovenskí kňazi: P. Miroslav Kollár 
SVD a P. Jozef Bištuť SVD. Obaja sú 
zaangažovaní aj do vedeckej činnosti 
v rámci rehole a svoju prácu vykoná-
vajú na najvyššej úrovni. Bolo možné 
sa tam s nimi stretnúť a nechať sa nimi 
obohatiť a povzbudiť. 

Zo Sankt Augustina je to už neďale-
ko aj do materského domu verbistov – 
do Steylu. Preto po skončení programu 
sme boli ešte my zo Slovenska a chalani 
z Uralu navštíviť túto komunitu. Prešli 
sme miesta, kde vyrastal Zakladateľ re-
hole sv. Arnold Janssen, kam chodieval 

na púte a napokon aj samotné miesto 
založenia prvého kláštora. Tu v Steyli 
dnes stojí celý komplex budov, ktorý 
bol takmer celý vystavaný ešte za živo-
ta Zakladateľa a z ktorého boli počas 
mnohých rokov vysielané stovky mi-
sionárov do celého sveta. 

Vďační Bohu za tento požehnaný 
čas tešíme sa na ďalší akademický rok, 
a povzbudení bratmi aj históriou na-
šej spoločnosti chceme byť stále horli-
vejšími pri šírení božieho kráľovstva. •
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UDALOSTI 
november 2019

1. november
Slávnosť Všetkých svätých, 
prikázaný sviatok;

2. november
Spomienka na všetkých verných 
zosnulých (dušičky);

4. november
Brat Vendelín Fidel Vrábel SVD, 
40. výročie smrti (1979);

16. november
Narodeniny P. Paulusa Budi 
Kledena SVD, generálneho 
predstaveného SVD (1965);

17. november
Deň boja za slobodu 
a demokraciu – štátny sviatok;

24. november
Slávnosť KRISTA KRÁĽA;

28. november
Bl. Mária Helena Stollenwerk, 
SSpS, spoluzakladateľka misijnej 
kongregácie Služobníc Ducha 
Svätého a kongregácie
Služobníc Ducha Svätého 
ustavičnej poklony.

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac november:
Aby sa na Blízkom východe, kde 
spolu žijú rozličné náboženské 
tradície, zrodil duch dialógu, 
stretnutia a zmierenia.

▼ Stretli sa verbisti pôsobiaci  
v Čechách

V  Liberci v  Českej republike sa ko-
nalo v dňoch 23.-24. septembra 2019 
stretnutie misionárov verbistov pôso-
biacich v tejto krajine.

V dištrikte pôsobí 15 spolubratov. 
Hosťom stretnutia bol provinciál Slo-
venskej provincie P. Pavol Kruták SVD. 
Súčasťou programu bola svätá omša, 
spoločné zdieľanie sa, ale aj preroko-

vanie pripravených okruhov a  tém. 
Cirkev je v Českej republike postavená 
pred ťažkú úlohu hľadať spôsoby a for-
my ako prinášať radostnú zvesť Ježiša 
Krista ľuďom, ktorí sú od nej už mno-
ho rokov odlúčení, vôbec ju nepoznajú, 
alebo ktorí jej už nerozumejú. Aj toto 
stretnutie vlialo opäť nové sily a  im-
pulzy do našej práce, povzbudilo nás 
a utvrdilo v našom poslaní. Ďakujeme 
všetkým za ich obetavú prácu, ktorá je 
inšpiráciou pre ostatných. •
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Kde ste vyrastali? Poznali ste misionárov 
verbistov? 
Vyrastal som v Írsku. Spomínam si, že 
misionári verbisti vydávali časopis, ktorý 
sa volal Word (angl. Slovo). Pamätám si, 
že v tom čase bolo veľa náboženských ča-
sopisov pre mňa nudných. Časopis Word 
bol veľmi atraktívny, obsahoval veľa ob-
rázkov a príbehov, reportáže z misií z cu-
dzích krajín a tiež duchovné slovo. Tento 
časopis bol výnimočný v tom, že viedol 
čitateľov k zvedavosti, ktorá potom prešla 
aj k náboženským témam. Veľa mladých 
čítalo tento časopis i keď neboli všetci ve-
riaci, ale dávalo im to zmysel k pochope-
niu sveta. To je aj pre mňa veľmi dôležité. 
V Cirkvi nerozprávame iba o sebe o na-
šich vlastných problémoch. Snažíme sa 
prísť na to, ako môžeme spoločne budo-
vať lepší svet. Takže toto je v stručnosti, 
ako som spoznal misionárov verbistov 
a ich časopis Word.

Pracovali ste dlhé roky v komunikácii? 
Čo rozumiete pod komunikáciou vy? 
Do seminára som vstúpil pomerne mla-
dý. Študoval som cirkevné právo a te-
ológiu. Potom som pôsobil ako učiteľ. 
Nemal som štúdiá týkajúce sa komuni-
kačných prostriedkov, ale vyučovanie 
je predovšetkým o komunikácii. Učiteľ 
musí zdieľať vedomosti s inými ľuďmi 
a  učiteľ nie je zodpovedný len podávať 
ďalej určitú náuku, ale musí si byť istý, 
že študenti rozumejú tejto náuke. Dob-
rá komunikácia pre mňa nie je len to, čo 
povieme, ale je to o tom, koľko druhá 
osoba porozumie. Môj prístup k vyu-
čovaniu bol vždy dialóg. Poviem niečo, 
počúvam a potom vidím, nakoľko mi 
poslucháči rozumejú. 

Ako ste sa dostali do Vatikánu? 
Učil som v Írsku. Môj priateľ sa stal ar-
cibiskupom v Dubline. Opýtal 

Sociálne médiá
hrajú v Cirkvi
dôležitú rolu

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Biskup Paul Tighe, tajomník Pápežskej rady 
pre kultúru, navštívil 1. októbra Univerzitné pastoračné 

centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave. Pred večernou 
sv. omšou mal pre študentov prednášku s diskusiou na tému 

Zdieľanie dobrých správ v digitálnom svete. Pre Hlasy 
odpovedal na niekoľko otázok.

 

Biskup, Mons. Paul Tighe, tajomník 
Pápežskej rady pre kultúru sa prihovoril 

mladým v kaplnke UPeCe Bratislava
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sa ma, či môžem zobrať Úrad komuni-
kácie. Po niekoľkých rokoch som bol 
pozvaný do Vatikánu, aby som pracoval 
v oblasti komunikácie. Keď som prišiel 
do Vatikánu, videl som, že Vatikán je 
veľmi silný v komunikácii. Majú noviny, 
televíziu, rádio, vysielanie v mnohých 
jazykoch. Ale nebol silný v digitálnych 
médiách, nových médiách, ako sa tomu 
vtedy hovorilo. Takže sme sa snažili po-
sunúť všetky tieto existujúce médiá aj do 
digitálnej formy. Videli sme potrebu, že 
treba zjednotiť TV, tlač a rádio do niečo-
ho, čo funguje najskôr digitálne, online 
na internete. A toto bolo dôležité. Soci-
álne médiá začali byť v tom čase známe. 

Čo vás nadchlo pre sociálne médiá? Čo 
je ich výhodou? 
Pamätám si, že som bol na konferencii 
v roku 2009 v Los Angeles. A niekto nám 
tam hovoril o Twitteri, ktorý bol vtedy 
iba rok v činnosti. Keď som prvýkrát 
počul o Twitteri, povedal som si, že to je 
niečo smiešne. Je to tak malé a jednodu-
ché. Ale neskôr som pochopil, že sociál-
ne médiá sa stali niečím veľmi dôležitým. 

Tradičné médiá (TV, rádio, tlač) – 
môžete ich čítať, počuť, vidieť. Sociálne 
médiá sú iné v tom zmysle, že v kontakte 
s nimi môžete aj reagovať. Človek si vy-
berie, čo chce čítať alebo pozerať. Je 
možnosť dávať otázky alebo písať 
komentáre, hodnotenia. Prostred-
níctvom sociálnych médií vzniká 
určitý vzťah s osobou, ktorá pre-
zentuje správu a dáva určitý obsah. 

Keď sa pozrieme na Facebook, 
veľa ľudí číta správy na Face-
booku. Zhrnutia článkov a odporúča-
nia prečítať si ich sú od ľudí, ktorým 
dôverujú. Vzťah je tu dôležitý. V tom-
to sú sociálne médiá iné, než na čo sme 
boli zvyknutí. Nie je to iba o obsahu, ale 
aj o vzťahu. 

Ako sa ujali sociálne médiá vo Vatikáne? 
Pracoval som v tíme, kde sme sa snažili 
pápežovi Benediktovi predstaviť sociálne 
médiá a ich výhody. Konkrétne sme mu 
predstavili Twitter a všetko o tom, ako 
fungujú sociálne médiá. On vtedy po-

vedal: „Ak som dobre pochopil, toto mi 
dovolí, aby som mohol publikovať krátke 
správy nádeje a povzbudenia ľuďom, ku 
ktorým by som sa inak nedostal. Zvlášť 
k mladým. Ak to nebude prílišná práca 
navyše, idem do toho.“ Mal správnu in-
tuíciu a predvídavosť o hodnote, ktorou 
sú sociálne médiá na oslovenie miliónov 
ľudí. Bol to aj dobrý príklad pre biskupov 
a kňazov, ktorí môžu tiež efektívne pô-
sobiť cez sociálne médiá. 

V čom je výhoda používania sociálnych 
médií pre veriaceho človeka? 
Keďže sociálne médiá sú o vzťahoch, 
je to dobré pre Cirkev. Pretože v živote 
Cirkvi chceme dať ľuďom informácie 
a správy, ale tiež chceme, aby boli spojení 
s Cirkvou aj týmto spôsobom. 

Uvediem príklad. Keď pápež začal 
používať Twitter, urobili sme analýzu, 
kto nasleduje a zdieľa pápeža na Twit-
teri. Zistili sme, že krajina s najväčším 
počtom používateľov Twitteru, kto-
rí nasledujú pápeža, boli krajiny ako 
Saudská Arábia, Spojené arabské emi-
ráty a pod. Pýtali sme sa, ako je to mož-
né. Zistili sme, že veľa ľudí v týchto kra-
jinách boli robotníci z Filipín a Indie, 
ktorí sú katolíci a ktorí nemohli ísť do 
kostola. S Twitterom sa však cítili spoje-

ní s pápežom a získavali rôzne aktuálne 
správy a duchovné materiály. 

Toto je veľmi dôležité, ako využíva-
me výhodu sociálnych médií pre život 
Cirkvi, pre budovanie spoločenstva. 
Máme možnosť ako kresťania deliť sa 
s našimi príbehmi a obohacovať živo-
ty iných. 

Ako by mali reagovať veriaci vo využívaní 
sociálnych médií? 
Stáva sa, že ľudia sa na online diskusiách 
veľa urážajú. Mnohokrát odsudzujú a za-

vrhujú iných. Ľudia používajú reč, ktorá 
je veľmi násilná. Jednou z úloh kresťanov 
a Cirkvi je priniesť viac ľudskosti do so-
ciálnych médií. Povzbudiť ľudí k tomu, 
aby mysleli pozitívne. 

Názov pápežovho mena na Twitteri je 
@Pontifex , čo znamená „ten, kto buduje 
mosty“. Úsilím Cirkvi je budovať mosty 
medzi ľuďmi, počúvať sa navzájom a učiť 
sa od seba navzájom namiesto toho, aby 
boli ľudia vystrašení, ale aby si vážili bo-
hatosť darov každého človeka. 

V súčasnosti pôsobíte ako sekretár pre 
kultúru. Čo to znamená? 
Snažíme sa vytvárať dialóg prostred-
níctvom kultúry, teda hudby, umenia, 
literatúry, architektúry. Pokrývame celý 
rad aktivít. Ako sekretár koordinujem 
veľa aktivít. Osobne som zaangažova-

Jednou z vecí, ktoré sa snažíme 
riešiť, je, ako môže umelá inteligencia 
byť pre dobro všetkých ľudí a nie len 
bohatých a vplyvných.
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ný v tzv. digitálnej kultúre. A v tomto 
obore pracujem na tom, ako digitalizá-
cia mení človeka, politiku, spoločnosť. 
A tiež sa zaujímam o nové objavy. Hlav-
ne v oblasti umelej inteligencie. Keď na-

programujeme stroje, aby robili určitú 
činnosť, môžu to robiť rýchlejšie. Toto 
má mnohé výhody. Keď máme naprí-
klad naprogramovaného robota, ktorý 
robí röntgenové snímky niekoho, kto 

má v tele nádor. Takýto robot vie po-
rovnať výsledky veľmi rýchlo s mnohý-
mi inými pacientami v databáze z celé-
ho sveta. A vie veľmi rýchlo analyzovať 
z týchto výsledkov a určiť čo najlepšiu 
liečbu, možno rýchlejšie ako doktor. 
Toto je veľmi dobré. Takýto robot môže 
určiť aj kvalitnú liečbu. Alebo roboty na 
miestach, ktoré sú veľmi nebezpečné, 
napríklad v baniach. Takže toto sú po-
zitíva, ktoré prichádzajú s umelou inte-
ligenciou. Našou obavou je, že umelá in-
teligencia môže mať negatívne následky, 
lebo ľudia, ktorí vlastnia robotov s ume-
lou inteligenciou naberajú väčší vplyv, 
iní ľudia môžu stratiť prácu a celkový 
význam. Jednou z vecí, ktoré sa snaží-
me riešiť, je, ako môže umelá inteligen-
cia byť pre dobro všetkých ľudí a nie len 
bohatých a vplyvných. 

Čo by ste odkázali našim čitateľom? 
Chcel by som misijným priateľom na 
Slovensku poďakovať za pomoc a pod-
poru misionárom verbistom. Keď obja-
víme vo svojej viere zmysel, že sme mi-
lovaní Bohom, pomáha nám to v živote. 
Viera v Boha nám dáva silu, odvahu. 
Myslím, že keď toto v sebe cítime, chce-
me sa s tým podeliť aj s ostatnými. Nie 
preto, že chceme byť dominantní alebo 
mať väčší počet ľudí okolo seba, ale pre-
to, že evanjelium je požehnaním pre nás 
a chceme sa s ním podeliť s ostatnými. 
Chcem povzbudiť čitateľov Hlasov, aby 
prežívali radosť z viery. Niekedy sú mož-
no pozvaní k tomu, aby boli misionármi 
radostnej zvesti svojim deťom alebo vnú-
čatám, ktoré nemajú dar viery. Bez toho, 
aby ste ich kritizovali, dajte im príklad, že 
viera vám prináša radosť a pokoj v živote 
a že to nás robí špeciálnymi ľuďmi. •

• Mons. Tighe bol v tíme ľudí, ktorí pripravovali 
pápežov Twitter účet, ktorý spustil Benedikt  XVI.

• Mons. Tighe navštívil aj verbistov v misijnom 
dome v Petržalke. Na fotografii zľava  
P. Stanislav Krajňák, Mons. František Rábek, 
Mons. Paul Tighe, Otec Martin Kramara  
a P. Martin Štefanec 

• Prostredníctvom sociálnych médií sa ľuďom  
po celom svete prihovára aj pápež František 
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S tarý kultúrny región Gruzínska 
bol po Arménsku najstarším 
kresťanským kráľovstvom. Už 
na začiatku 4. storočia tam hlá-

sala evanjelium svätá Nino – popri svä-
tom Jurajovi a Panne Márii najdô-
ležitejšia svätica v krajine. Od čias 
získania nezávislosti od Sovietske-
ho zväzu sa znovu veľmi uplatňuje 
ortodoxná viera – zaiste kvôli so-
ciálnym problémom ako chudoba, 
nezamestnanosť a korupcia. Sved-
čia o tom novozaložené mníšske 
mužské i ženské kláštory. Napriek 
mnohým politickým, často krvavým tur-
bulenciám sa Gruzínsko kvôli svojim prí-
rodným a kultúrnym krásam pokladá za 
obľúbenú krajinu na cestovanie. Početné 
hrady, kláštory a kostoly sú v Zozname 
kultúrneho dedičstva UNESCO.

Takéto je azda jaskynné mesto Var-
dzia v rozpukanom horskom údolí rieky 

Mtkvari: kedysi tam žilo až 40 000 ľudí, 
z toho dvetisíc mníchov v onom kláštore, 
ktorý siaha až k vládkyni Tamar, titulova-
nej s rešpektom ako kráľ (nie kráľovná!), 
ktorá zomrela v r. 1213. Portrét zakla-

dateľky sa nachádza zvečnený v Kostole 
Panny Márie. Službukonajúci mních mi 
dovoľuje napriek zákazu, aby som si ho 
odfotil, dokonca mi fresku osvieti jedi-
nou lampou, ktorá bola poruke. Naproti 
tomu napomenie ďalšie zahraničné tu-
ristky, aby si v ortodoxnom chráme dali 
na hlavu povinné šatky. Zatiaľ čo mini-

sukne sú tolerované, nohavice u žien (aj 
dlhé) sa javia ako absolútne neprípustné; 
šatky vo všetkých veľkostiach sú pripra-
vené na zahalenie.

Kláštor Zemo Vardzia
Hore prúdom rieky trochu ďalej je žen-
ský kláštor Zemo Vardzia, založený až 
v r. 1995; kostol z 11. storočia stojí oproti 
kamenným obytným budovám s dreve-
nými verandami. Tamar, ktorá mi pri-
náša kľúč, je jednou z 22 mníšok; tu žije 
už jedenásť rokov: „Áno, ako devätnásť-
ročná som sa stala novickou, na prianie 
mojich rodičov.“ Rada rozpráva plynulou 
angličtinou, asi o svojej láske k hudbe: 
vedie zbor mníšok, spievajú trojhlasne. 
„Predo mnou to nebolo, s tými najtalen-
tovanejšími som naštudovala chorály.“ 
Archimandrit (opát) mužského klášto-
ra vo Vardzii je predstaveným ženského 
kláštora a vedie cez víkend liturgiu. Roz-
hoduje aj v dôležitých záležitostiach. „Pri-
tom veľmi presne vieme, čo treba vyba-
viť,“ podáva Tamar emancipovane. Ona 
je už modšili – „akýsi druh polo-mníšky“, 
smeje sa. „Tie už smú mať vlastnú izbu.“ 
Kúri sa drevom, elektrina je príliš drahá. 
Ku kláštoru patrí včelárstvo, chov pstru-
hov a ošípaných, ovocné záhrady, polia 
a pasienky. Dokonca tu šijú. Novicky 
a modšili sa smú vrátiť do sekulárneho 

Gruzínsko leží východne od Čierneho mora a južne od Veľkého 
Kaukazu. Má rozlohu 57 000 km2, počet obyvateľov cca 4,5 milióna. 
Zväčša pozostáva z hôr a horských masívov. Od r. 1991 je Gruzínsko 
štátom nezávislým od Sovietskeho zväzu. V roku 2008 po vnútorných 
etnických konfliktoch a po otvorenej vojne s Ruskom stratila krajina 
de facto nezávislé provincie na severe: Abcházsko a Južné Osetsko. 
Od čias nezávislosti v roku 1991 majú kostoly a kláštory znovu čulý 
príliv mníchov, noviciek, turistov a reštaurátorov.

Slávnostný vstup, nádherné 
rúcha, mitry v tvare koruny 
a predovšetkým staré gruzínske 
spievané chorály mi pripomínali 
operné predstavenie.

Gruzínsko – 
krajina kostolov
a kláštorov

 Text: Eva Maria Teya Mayer  

 Foto: Iakob Tunievi

Kláštor v Anauri v Gruzínsku patrí k najväčším v krajine.
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života, ak život v kláštore nezodpove-
dá ich očakávaniam. „Až úplná mníška 
skladá sväté sľuby, ktoré ju viažu na celý 
život.“ Chce zostať? „Každopádne. Som 
tu šťastná.“

Cirkev na vzostupe
Gruzínska Pravoslávna cirkev má značný 
vplyv v politickom a spoločenskom živo-
te. Jej predstaviteľ vyše 80-ročný patriar-
cha Iľja II. sa usmieva z mnohých stien, 
často zaskočený politikmi najrozličnej-
ších kuloárov. Jeho autoritu nedokážu 
podkopať ani klebety o jeho bývalej úlo-
he údajného ruského špióna.

Na jednom pahorku hlavného mesta 
Tiflis sa týči katedrála Najsvätejšej Troji-
ce, posvätená až v roku 2004. Je dôležitým 
symbolom národnej slobody a identity. 
Na mariánsky sviatok posledného sep-
tembra som sa zúčastnila na viachodi-
novej slávnostnej liturgii, ktorú slávil 
sám Iľja II. spolu s kňazmi a mníchmi. 
Slávnostný vstup, nádherné rúcha, mitry 

v tvare koruny a predovšetkým staré gru-
zínske spievané chorály mi pripomínali 
operné predstavenie; účastníci liturgie, 
medzi nimi aj mnohí mladí ľudia, vydr-
žali stáť so sviecami v rukách až do konca.

Nové pracovné možnosti
Výrazný pocit národnosti a  turizmus, 
najdôležitejší zdroj príjmov v krajine, 
sa starajú o zachovanie kultúrneho de-
dičstva: organizácie ako National Agen-
cy for Cultural Heritage Preservation of 
Georgia sa starajú o historicky významné 
stavby, ako napr. chrám Ateni Sioni v ma-
lebnom údolí Tany. Vnútorné i vonkajšie 
vybavenie prejde v najbližších rokoch ge-
nerálnou sanáciou. Mám šťastie: dvaja 
mladí reštaurátori Salome a Alexander 
prerušujú svoju prácu na lešení. Smiem 
vyliezť k nim. „Fresky pochádzajú z 11. 
storočia,“ nadchýna sa Salome a ukazu-
je mi v závratnej výške svoju obľúbenú 
Pannu Máriu. Obdivujem hneď vedľa 
anjela zo Zvestovania, ináč nedostupné-

ho, a vyhýbam sa pohľadu nadol… Podľa 
svetelných podmienok pracujú od 9. do 
19. hodiny, v nedeľu je voľno. Mesačný 
plat obnáša cca 600 lari, čo je približne 
250 eur. Pre porovnanie nástupný plat 
učiteľa je 200 lari, u bankových úradní-
kov 300 lari; priemerná rodina potrebuje 
na prežitie 1000 lari. Salome našla povo-
lanie svojho života: „Tu pracujem rada.“

Aj bývalý manažér Giorgi je v zamest-
naní spokojný: pracuje vo svojom rod-
nom regióne Svaneti ako sprievodca 
cudzincov. Po nemecky vysvetľuje sva-
netské tradície, siahajúce do predkres-
ťanských čias. Pomáha hosťovi prejavujú-
cemu záujem s vytrvalým dožadovaním 
dostať sa do zatvorených dedičných a ro-
dinných kostolov, ktoré sa od 12. storočia 
nachádzajú vo vlastníctve starousadlých 
rodín. Fresky v interiéri sa rátajú k naj-
krajším v Gruzínsku, zakladatelia seba-
vedome hľadia v rovnakej výške do očí 
svätým. Nikdy nesmú chýbať archanjeli 
Michal a Gabriel, rovnako ani výjavy zo 
života Panny Márie a Pána Ježiša.

Predkresťanské počiatky
Aj zvyk ďakovnej obety je starý: „Priná-
šame ju vtedy, keď niečo dopadne dobre 
– azda nejaká nehoda.“ Vtedy blízo ro-
dinného kostola zabijú ovcu alebo kozu 
a uvaria ju v obrovskom kotle. Po mod-
litbe jedia mäso s pálenkou. Rituálne ná-
doby sa nájdu nielen v múzeu v Mestii. 
Na otázku o účele veľkého kotla v bočnej 
miestnosti malého mariánskeho kláš-
tora v Ušguli mi službukonajúci mních 
odpovedal vyhýbavo: „Á, ten sa kedysi 
používal na krst.“

„Dodnes sa zachovali aj lovecké rituá-
ly“, zdôrazňuje Giorgi a ukazuje na jeden 
snehobiely vrchol Kaukazu, okno Dali. 
Teda tam azda býva Dali, stará bohyňa 
lovu? Giorgi sa smeje: „Dnes je to anjel 
lovu, vzývame ju spoločne so svätým Ju-
rajom!“  •

Kláštorný komplex Davit Gareja. 
Nachádza sa v Kakheti, v obci Sagarejo, 
60-70 km juhovýchodne od Tbilisi 
na hore Gareji
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

„Jedného dňa, neskoro na jeseň 1882, 
pocítil vikár Julich jemný odpor. Pred 
ním stála žena, ktorej bol on duchovným 
otcom. Teraz chcela urobiť krok, s kto-
rým on nesúhlasí. Táto žena je – Hele-
na Stollenwerková ...“ Úryvok z knihy: 
Bola iba slúžkou

Kto bola bl. Mária Helena 
Stollenwerková? 
Narodila sa v  mestečku Rol-
lesbroich v Nemecku 28. novem-
bra 1852. Otec jej zomrel, keď 
mala 7 rokov. Jej matka sa druhý-
krát vydala. Za stolom bolo vidieť 
aj 7 detí z 3 rodín. Už v detstve 
sa Helena učila slúžiť, ustupovať 
a prispôsobovať sa. Bola aktívna 
vo farnosti – slúžila chudobným, cho-
rým, osamelým a umierajúcim. O jej 
ruku sa uchádzal aj atraktívny mladý 
muž, ale Helena silno cítila, že jej ces-
ta je iná. 

Jej snom bolo ísť ako misionárka do 
Číny. Hlboko vo svojom srdci cítila toto 
volanie. Pastor Julich, ktorý bol jej du-
chovným vodcom, bol však človekom 
reálnym a otvoreným. Rok 1871 v Ne-
mecku nebol vhodným časom pre mi-
sionárov, kňazov a rehoľníkov. Kláštory 
a semináre sa zatvárali a niekoľko kňa-

zov a biskupov bolo uväznených. Nebol 
vhodný čas na myšlienky, ktoré Hele-
na cítila ako pozvanie do zasväteného 
života. „Si ešte mladá, Helena. Počkaj 
2 roky. Keď sa zmení doba, pomôžem 
ti.“ Takto usmerňoval Helenu pastor 
Julich. Helena čakala nie 2, ale takmer 
11 rokov. Túžba stať sa misijnou sestrou 
prenikala jej život, a to aj napriek tomu, 
že všetko vyzeralo dosť beznádejne.

Roky čakania boli dôležité 
V  r. 1881 sa dopočula o  Arnoldovi 
Janssenovi, ktorý tiež „sníval o misi-
ách“. V r. 1875 založil misijný seminár 
a Spoločnosť Božieho Slova pre kňazov 
a bratov misionárov. Dvaja kňazi už v r. 
1879 odišli do Číny. Helena našla jeho 
adresu a napísala mu: „Ak len môžete, 
prijmite ma, pre Božiu lásku. Nevadi-
lo by mi, keby ste ma aj ihneď poslali 
do Číny. Som zdravá a mám 28 rokov.“

Dúfala, že jej sen sa rýchlo naplní. 
Ale Arnold Janssen jej ponúkol mož-

nosť stať sa v misijnom dome slúžkou. 
V srdci Heleny sa vyjasnievalo a roz-
háral sa oheň novej nádeje. V polovici 
decembra prišla ako 30-ročná do Mi-
sijného domu v Steyli a pridala sa k ďal-
ším dvom ženám – Therese a Hendrine. 
Mladé ženy tam žili, modlili sa, praco-
vali a čakali v nádeji, že jedného dňa sa 
stanú aktívnymi misionárkami. Roky 
čakania v kuchyni misijného domu boli 
pre ňu veľmi dôležité roky, ktoré jej po-
mohli dozrieť na osobnej úrovni a tiež 
pri zrode charizmy a identity Kongre-
gácie služobníc Ducha Svätého.

Matka Mária bola ženou vyvolenou 
Bohom pre Jeho plány, pre plány, kto-
ré ona nepoznala. Ale Božie Slovo sa jej 
dotklo a radikálne pretváralo jej život. 
Boh ju postavil na cestu, po ktorej krá-
čala s otvorenými očami upretými na 
cieľ. Jej srdce horelo pre Boha a pre mi-
sie. Aj napriek ťažkostiam a prekážkam 
dôverovala poslaniu, ktoré jej dal Boh. 

Ktorási sestra sa spýtala: „Ako sa 
môžeme identifikovať s Helenou, ktorá 
sa zdala byť taká dokonalá? Aké mala 
ťažkosti, čo musela prekonávať, aby 
„dozrela“?“ 

Zápisky sestry Heleny hovoria veľa
Stačí, keď sa pozrieme na tieto roky cez 
jej vlastné zápisky. Helena mala 30 ro-
kov, keď prišla do Steylu. Počas nasle-
dujúcich rokov čakania si uvedomila, 
že v živote už nemá veľa času a neustá-
le hľadá hlbší zmysel svojho povolania. 
Bol to pre ňu čas uzdravovania a milos-
ti, čas premeny negatívnych stránok 
z minulosti a tiež čas spájania modlitby 
a práce. Tu bola konfrontovaná so svo-
jou vlastnou realitou, ale aj s ťažkosťami 
spojenými s jej povolaním. 

Helena to vyjadrila takto: „My, ale-
bo aspoň ja, vstúpila som do misijné-
ho domu s pevnou vierou, že budem 
neskôr pracovať ako misijná sestra pre 
ten istý cieľ, ktorý mal aj misijný dom, 
menovite za obrátenie nešťastných po-
hanov v ďalekých misiách. Sestry Božej 
prozreteľnosti nám často hovorievali, 
aby sme sa prihlásili do ich Kongregá-
cie, a tam by sme boli okamžite prijaté...

Bl. Matka Mária, 
Helena Stollenwerk 
– žena milujúceho
odovzdania sa

 Text a foto: Sestry SSpS

Milí naši čitatelia!
V novembri si pripomíname sviatok našej blahoslavenej Matky 
Márie, Heleny Stollenwerk. Pri tejto príležitosti vás opäť pozý-
vame priblížiť si jej život a nechať sa povzbudiť jej svedectvom.

Matka Mária Helena bola ženou, 
ktorá bola schopná snívať sen, 
ktorý zakúsila ako volanie Boha 
a ktorý ju niesol na dlhej a ťažkej ceste.
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(V tom čase bývali v misijnom dome 
aj sestry Božej prozreteľnosti.) Tiež 
nám bolo povedané, že žiadna rehoľ-
ná kongregácia sa tu nerozvinie. Boli 
sme veľmi otrasené. Musím sa priznať, 
že som kvôli tomu veľmi trpela. Často 
som bola preniknutá veľkým strachom 
a úzkosťou, že tu nebudem prijatá do 
rehoľného života. No na druhej strane, 
nepožiadala by som o prijatie do žiad-
nej inej kongregácie.“ 

Matka Andrea o týchto ťažkých ča-
soch napísala: „Boli to tmavé a hmlisté 
dni v kuchyni misijného domu. Zvlášť, 
keď predstavená Sestier sv. Jozefa po-
vedala jednej zo 4 čakateliek: „Ľudsky 
povedané, z vás štyroch tu nič nebude. 
Úbohé deti, namáhate sa a vyčerpávate 
zbytočne. Keby ste sa prihlásili k nám, 
hneď by sme vás prijali.“ A pri inej situ-
ácii: „Čakáte na založenie kongregácie 
rehoľníkmi – mužmi. Je to takmer ne-
slýchané, že muž založí ženskú kongre-
gáciu. Naša kongregácia bola založená 
ženou.“ V takýchto chvíľach nielenže 
vietor dul medzi týmito štyrmi žena-
mi, ale priam dlhotrvajúca búrka, ak 
nie hurikán. Temnota a ťažkosti však 
Helenu nezlomili. Dovolila, aby bola 
v tom čase vedená Duchom Svätým. 
Cítila, vnímala a spoznávala, že Boh jej 
zostane vždy verný. Cez tento osobný 
vzťah sa stávala pokojnejšou. Poznala, 
že nie je dôležité, či pôjde do Číny, či 
nie. Najdôležitejšie bolo, že dala seba 
samú úplne k dispozícii Božej vôli. 

Arnold Janssen sledoval s obdivom 
život týchto „slúžok“. V jednom otvo-
renom rozhovore povedal: „Ani raz sa 
ma nepýtali, či majú nejakú nádej na 
splnenie svojich túžob. Tak sa mi zdá, 
že Duch Svätý ich volá, a preto im dáva 
čnosť tichej trpezlivosti a spokojnej vy-
trvalosti.“ Arnold sa však choval tak, 
akoby vôbec o kongregácii sestier ne-
myslel. A predsa už dávno nosil v sebe 
túto myšlienku. 

Konečne prišiel zrod kongregácie 
Misijných sestier
Až prišiel ten správny čas a na sviatok 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

v roku 1889 sa zrodila nová kongregá-
cia Misijných sestier, služobníc Ducha 
Svätého. V januári 1892 sa Helena spo-
lu s ostatnými stala novickou. Dostala 
nové meno: Mária. V roku 1894 Helena 
zložila prvé sľuby. Stala sa služobnicou 
Ducha Svätého. Takmer 24 rokov uply-
nulo odvtedy, čo sa prvýkrát zdôverila 
o svojom misionárskom sne pastoro-
vi Julichovi. Jej misiou sa teda nestala 
Čína, ale vytvorenie rehoľnej komunity, 
kde sa stala predstavenou sestier. Vždy 
sa zaujímala o sesterskú lásku medzi 
sestrami. Postupne prišla k poznaniu, 
že svoj sen bude žiť a napĺňať v Steyli. 
Zdalo sa, že bola povolaná, aby viedla 
mladú kongregáciu a aby povzbudzo-
vala svoje sestry v príprave do zámor-
ských misií. Tešila sa z vyslania prvých 
sestier do Argentíny v r. 1895, do Toga 
v r. 1897 a do Novej Guiney v r. 1899.

Ale Boh ju pozýval ešte ďalej, k hlb-
šej odovzdanosti. Keďže o. Arnold bol 
presvedčený, že ovocie misijnej činnos-
ti závisí od Božieho požehnania a mi-
lostí vyprosovaných v modlitbe, 

8. decembra 1896 sa zrodila tretia 
kongregácia – Misijné sestry Služob-
nice Ducha Svätého ustavičnej poklo-
ny. O. Arnold požiadal Matku Máriu, 
aby prešla do kontemplatívnej vetvy. Vo 

veku 46 rokov bola vyzvaná začať znova 
od úplného začiatku. Jej odpoveď bola: 
„Áno, Pane. Nech sa stane tvoja vôľa.“ 

Čas jej konečnej a úplnej odovzda-
nosti prišiel skôr, ako to mohol niekto 
očakávať. Ochorela a bola pripútaná 
na lôžko. Zomrela 3. februára 1900 ob-
klopená svojimi spolusestrami. Arnold 
Janssen vtedy napísal sestrám: „Nech je 
ctená ako zakladateľka! Boh ju v živote 
povolal k tomu, aby ako spoluzaklada-
teľka išla kus cesty so mnou. Dala nám 
naozaj príklad veľkej pokory, keď za-
nechala miesto predstavenej a vstúpi-
la ako novicka do klauzúry ... Ona sto-
jí na čele oboch vetiev, pretože patrila 
ako k misijným, tak i ku klauzúrnym 
sestrám.“ 

Dňa 7. mája 1995 ju pápež Ján Pa-
vol II. vyhlásil za blahoslavenú.

Boh si vybral Helenu, aby bola mat-
kou, srdcom a život darujúcim lonom 
Kongregácie misijných sestier služob-
níc Ducha Svätého. Helena bola ženou 
milujúceho odovzdania sa. Otvorená 
váza, ktorá chcela celú seba dávať a pri-
jímať v láske. Jej symbolom by mohol 
byť bambus. Ako bambus rástla – bola 
zoťatá, obratá o lístie – preťatá a otvo-
rená – stala sa nástrojom lásky a života.

Silný vplyv jej života dnes cítime na 
každom kontinente. Matka Mária He-
lena bola ženou, ktorá bola schopná 
snívať sen, ktorý zakúsila ako volanie 
Boha a ktorý ju niesol na dlhej a ťažkej 
ceste. Sen, ktorý sa pre ňu osobne nik-
dy nenaplnil, ale napĺňa sa dnes v tisíc-
kach jej duchovných dcér roztrúsených 
po celom svete. 

Nech jej život prehovorí do náš-
ho srdca tým, čo najviac potrebujeme 
počuť. Nech jej služba pre Boha a pre 
iných vedie i nás k Bohu a k iným. Nech 
Duch Svätý, v ktorom žila každý oka-
mih, ožije aj v každom z nás. 

* * *
Duchu Svätý, osvieť nás, svojou mi-

losťou posilňuj nás! Blahoslavená Má-
ria Helena, oroduj za nás!  •
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Lev rímskych arén
V bojnickej zoo môžete ako v jedinej na 
Slovensku a jednej z mála na svete vidieť 
levy berberské, ktoré boli v prvých sto-
ročiach po Kr. používané v Koloseu na 
popravy kresťanov.

Leva berberského by ste vo voľnej prí-
rode hľadali márne. V ľudskej opatere 
prežíva vo svete menej ako 100 jedincov. 
V minulosti sa lev berberský používal 
na boj v gladiátorských zápasoch i na 
popravy kresťanov v rímskom Koloseu. 
Historické pramene udávajú, že naprí-
klad cisár Július Caesar (100 – 44 pred. 
Kr.) len počas jedného festivalu použil 
až 400 berberských levov, šialenec Nero 
( 37 – 68 po Kr.) levom berberským há-
dzal do arén kresťanov zašitých v zviera-
cích kožiach pre zábavu rozbesneného 
rímskeho ľudu, ktorý sa tešil z krvi ne-
vinných obetí. Heslo „kresťanov levom“ 
si za svoje zobrali aj ďalší z vládcov Rím-
skej ríše. Čím krutejšia a primitívnej-
šia spoločnosť existuje, tým je krutejšie 
a primitívnejšie prenasledovanie. Kres-
ťanov bičovali, upaľovali, kameňovali, 
mučili. Prví kresťania sa až do začiatku 
4. storočia často stávali potravou levov 
berberských, pričom pre „vylepšenie“ 
zábavy bolo divákom povolené do nich 
hádzať oštepy či kamene.  Rímske Ko-
loseum, ktoré bolo najväčšou stavbou 
v Rímskej ríši, bolo miestom, kde sa ko-
nali veľkolepé hry – preteky konských 
záprahov, krvavé gladiátorské zápasy 
a kruté popravy, pri ktorých zaživa há-
dzali kresťanov levom. V roku 240 po Kr. 
len počas jedného predstavenia v Ko-
loseu použili Rimania 70 berberských 

levov, 30 slonov a 20 leopardov. Tieto 
krvavé praktiky zakázal až kresťanský 
cisár Flavius Honorius (384 – 423 po 
Kr.). V roku 1749 vyhlásil pápež Bene-
dikt XIV. Koloseum za posvätné miesto, 
v ktorom boli mučení prví kresťania 
a zasvätil ho utrpeniu Krista.

Lev berberský
Berberské levy boli rozšírené od Ma-
roka cez Tunisko, Alžírsko až do Líbye 
a západných častí Egypta. Ich systema-
tické zabíjanie začali už Rimania, ktorí 
ich nielen lovili, ale aj po stovkách od-
chytávali a prevážali do Ríma a iných 
miest svojej ríše. V Líbyi bol zabitý po-
sledný jedinec tohto leva okolo roku 
1700, v severnom Egypte okolo roku 
1800, posledný jedinec v Tunisku bol 
ulovený v roku 1891, v Alžírsku 1893. 
Posledného leva berberského žijúceho 
vo voľnej prírode zastrelili v Maroku 
v roku 1942. Práve tu dnes prebiehajú 
aktivity na návrat tohto kráľa zvierat, 
ale je to ťažká a náročná úloha. A tak 
sa posledným útočiskom tejto šelmy 
stali zoologické záhrady sveta. Posled-
né levy berberské žili na kráľovskom 
dvore v Rabate. V poslednej ére svojej 
existencie obýval tento poddruh leva 
pololesnaté a  trávnaté oblasti pod-
horských systémov Veľkého a Malého 
Atlasu. Neskôr žil v malých sociálnych 
jednotkách (1 samec + 2, prípadne 3 sa-
mice). Hlavnou zložkou potravy levov 
v marockých horách boli diviaky lesné 
berberské (Sus scrofa barbarus), jelene 
berberské (Cervus elaphus barbarus), 
paovce hrivnaté (Ammotragus lervia) 

a gazely edmi (Gazella cuvieri). Ľahšou 
korisťou však pre nich boli kozy, ovce či 
kone arabských pastierov. Kniha príbe-
hov o tom, ako človek spôsobil vyhynu-
tie konkrétnych druhov zvierat je stále 
obsiahlejšia a počet jej strán narastá. Na 
zachovanie populácie v prírode je totiž 
vždy potrebné určité množstvo jedin-
cov, závisí to od reprodukčnej stratégie 
a iných faktorov, a keď počet klesne pod 
určitú hranicu, druh vymrie. Aj preto 
už nikdy neuvidíme vo voľnej príro-
de severnej Afriky leva berberského 
(Panthera leo leo).

 
Historický areál
V pleistocéne boli levy rozšírené na všet-
kých kontinentoch vrátane Ameriky. 
K veľkým zmenám došlo koncom po-
slednej doby ľadovej, okolo roku 10 000 
pred Kr. levy vymizli z Ameriky a z veľ-
kých častí Európy i Ázie. V Európe boli 
posledné levy vyhubené okolo roku 100 
po Kr., dovtedy prežívali v menších po-
puláciách na Pyrenejskom, Apeninskom 
a Balkánskom polostrove. Dnes sa levy 
vyskytujú len v Girskom lese v  juho-
západnej Indii a v savanách a stepiach 
Afriky na juh od Sahary (nevyskytujú 

Leva premohol Samson i Dávid,  
levov používali Rimania
na popravy kresťanov

 Text: Jaroslav Slašťan, Národná zoo Bojnice

 Foto: Michal Sloviak a archív Národnej zoo Bojnice
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sa v púšťach, pralesoch a nadmorských 
výškach nad 3600 m n. m.)

Levy Svätej zeme
Dnes už lev perzský (Panthera leo persi-
ca) vo Svätej zemi nežije, v biblických ča-
soch sa tu však vyskytoval bežne. V Bib-
lii sú levy spomenuté asi 150-krát. Aj 
keď vo väčšine prípadov ide o obrazné 
a symbolické vyjadrenia, v niektorých 
kapitolách sa spomínajú skutočné levy. 
Napríklad v príbehoch o Samsonovi, 
Dávidovi a Banaiášovi sa v Biblii píše, že 
každý z nich zabil leva. (Sdc 14,5 a 1Sam 
17,34 a 2Sam 23,20). Kniha kníh tiež ho-
vorí, že niektorí ľudia sa stali obeťami 
týchto šeliem. (1Kr 13,24 a 2Kr 17,25). 
V staroveku žil lev na území od Blízkeho 
východu a Grécka až po Palestínu, Sýriu, 
Mezopotámiu a severozápadnú Indiu. 
Toto zviera, ktoré v ľuďoch vždy vyvolá-
valo rešpekt a strach, je častým motívom 
v literatúre a umení Blízkeho východu. 
Podľa záznamov križiaci lovili levy perz-
ské v Palestíne ešte koncom 12. storočia 
po Kristovi, pravdepodobne levy z tej-
to oblasti vymizli krátko po roku 1300. 
V Mezopotámii a Sýrii sa vyskytovali 
aj v 19. storočí a v Iraku a v Iráne do-

konca aj v prvej polovici 20. storočia, 
v Iráne bol pozorovaný lev ešte v roku 
1941. S masívnym rozšírením strelných 
zbraní v priebehu 18. storočia vymizol 
lev z veľkej časti ázijského kontinentu. 
Lev indický (Panthera leo goojratensis) 
dnes žije len v jednej lokalite s rozlohou 
asi 1400 km2 v Indii, v Girskom lese 
v štáte Gujarat. Po celé stáročia lovený, 
čo spolu s neskorším ničením jeho bio-
topov viedlo k tomu, že sa jeho populá-
cia stala ohrozenou. V roku 1936 bola 
odhadovaná na 287 dospelých jedincov, 
v 60-tych rokoch 20. storočia ich žilo 
len 180, v roku 2005 ich počet vzrástol 
na 359 (291 v Girskom lese a 68 mimo 
tejto chránenej oblasti). O 10 rokov ne-
skôr, v roku 2015 sa ich počet zvýšil na 
523 jedincov. V súčasnosti ch populácia 
rastie asi o dve percentá ročne, minulý 
rok (2018) sčítanie populácie ukázalo, že 
tu žije viac ako 600 levov. Ďalšie oficiál-
ne sčítanie sa bude konať v roku 2020.

Africké levy
Africké levy sú väčšie ako ich ázijskí prí-
buzní, dospelý samec dosahuje hmot-
nosť aj viac ako 230 kg. V Juhoafrickej 
republike (JAR) bol v roku 1936 ulovený 
samec leva, ktorý vážil 313 kilogramov. 
Najťažšieho leva chovala londýnska zoo, 
vážil 375 kg. Na začiatku roku 2000 sa 
niekoľko organizácií pokúsilo odhad-
núť celkový počet voľne žijúcich levov 
(Panthera leo) v Afrike. Vychádzali zo 

súhrnu poznatkov nedávnych odha-
dov, vedeckých prieskumov a znalec-
kých posudkov. Dve nezávislé iniciatívy 
určili počet jedincov afrického leva na 
22 800 až 39 000.

Levy v bojnickej zoo
Veľké mačkovité šelmy patria k najobľú-
benejším chovancom zoologických zá-
hrad po celom svete. Prvými zástupcami 
veľkých mačiek v bojnickej zoo bol pár 
levov Tarzan a Laura, ktorý sme v sied-
mom roku existencie zoo doviezli 2. júla 
1962 z Poľska. Vedenie zoo sa o získanie 
levov usilovalo viac ako 2 roky a ich prí-
chod bol v tom čase skutočnou senzá-
ciou. Leví pár sa začal postupom času 
rozmnožovať, v roku 1965 sme umelo 
odchovali prvé levíča v našej histórii, 
ktoré dostalo meno Boris. Neskôr pri-
búdali ďalšie odchovy. Celkovo sme 
v rokoch 1965 – 1988 odchovali v zoo 
30 levíčat. S výnimkou krátkodobého 
chovu leva ázijského (Panthera leo per-
sica) v rokoch 2011 – 2012 sme chovali 
len krížence levov (hybridné levy). Dnes 
sa Národná zoo Bojnice venuje chovu 
v prírode vyhynutého leva berberského 
(Panthera leo leo). Základom dnešného 
chovu 80 levov v zoo sveta sú zvieratá 
vybrané z rabatského chovu medzi rok-
mi 1973 – 1978. Jedným z najúspešnej-
ších európskych chovateľov berberských 
levov je aj nemecká zoo Neuwied. Odtiaľ 
pochádza mladý samec Aslan, narode-
ný 1.januára 2011. Na jeho prevoze sa 
podieľala ako partner projektu spoloč-
nosť Bushman, transport Aslana trval 
2 dni, spolu sa najazdilo 2040 km a 1. 6. 
2013 Aslan „prekročil“ brány našej zoo. 
Prvý odchov mláďat leva berberského 
sme dosiahli v roku 2014, keď sa 30. de-
cembra narodili Ramzes a Zara. Dnes 
v Národnej zoo Bojnice môžete vidieť 
dvoch samcov, Aslana a jeho syna Ram-
zesa a dve samice Ginu (matka Ramze-
sa) a Busettu.  •

Autor článku dáva výklad návštevníkom 
Zoo Bojnice počas Svetového dňa levov. 
V rámci neho boli pripravené edukačné 
aktivity pre verejnosť.
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B iblia spomína len Salamis 
a  Pafos – tieto dve miesta 
Cypru, ktoré apoštoli navští-
vili. O  ich ďalších krokoch 

týmto územím sa Biblia nezmieňuje. 
Máme správy len z ortodoxných pra-
voslávnych prameňov, že apoštoli nešli 
popri mori, ale príjemnejším horským 
prostredím pohoria Trodos. A skutoč-
ne – keď sledujeme aj ďalšie Pavlove 
cesty, vidíme, že predovšetkým v lete 
dával prednosť putovaniu horskými 
oblasťami, kde nebolo tak teplo.

Dôvody rozchodu Jána Marka 
s Pavlom
Hoci je Barnabáš spočiatku uvádza-
ný ako líder apoštolskej cesty, práve 
na Cypre, v  meste Pafos, sa poradie 
apoštolov Barnabáša a Pavla obracia. 
Pavol sa od tohto momentu spomína 
ako vodca apoštolskej cesty a Barnabáš 
ustupuje do úzadia.

Nato sa oddeľuje od Pavla Ján Ma-
rek. Dnes sa vedú diskusie o tom, aký 
bol dôvod tohto rozdelenia. Isteže – 
Pavlova povaha nebola ľahká. Bol to 
cholerik a mal aj mnoho nepriateľov. 
Vyjsť s  ním nebolo jednoduché. No 
i napriek tomu sa dnes skôr predpo-
kladá, že dôvodom nezhôd medzi Pav-

lom a Jánom Markom boli skôr dok-
trinálne dôvody. Pavol bol progresívny, 
svojím spôsobom liberál – obriezka 
nebola preňho dôležitá, nepovažoval 
za podstatné jedávať kóšer jedlá, čo 
na zanieteného Žida Jána Marka, kto-
rý pochádzal z konzervatívnych jeru-
zalemských kruhov, muselo pôsobiť 
prinajmenšom rozpačito. Liberalizmus 
Pavla bol teda pravdepodobne tým 
hlavným dôvodom, prečo sa s ním Ján 
Marek nezniesol. Ako sa v tomto sme-
re zhodol Pavol s Barnabášom, ktorý 
bol tiež svojimi názormi ortodoxnej-
ším Židom ako Pavol, o tom zmienku 
v Písme nemáme.

„Štyridsať bez jednej“ od svojich
Avšak aj keď bol Pavol v otázkach tý-
kajúcich sa židovstva viac liberálom, 
predsa sa pri svojich apoštolských 
cestách viditeľne opieral o synagógu. 
Ohlasoval evanjelium v  prvom rade 
v židovských synagógach. Určite však 
nemieril do tých najortodoxnejších, 
kde predpokladal okamžité odmiet-
nutie. Skôr mu boli bližšie otvorenejšie 
liberálne kruhy, o ktorých sa v rámci 
židovstva vedelo.

V žiadnej synagóge to Pavol nemal 
ľahké. Všade viac alebo menej ho po-

važovali za zradcu židovskej viery, za 
samozvanca, ktorý odmieta pre Židov 
neodmysliteľnú obriezku. Práve v sy-
nagóge v meste Pafos na Cypre okolo 
roku 45 dostal „štyridsať bez jednej“ 
rán bičovaním. Židia mali svoje prak-
tiky, ako udržať poriadok a disciplínu 
v synagóge a bičovanie patrilo k tým-
to spôsobom.

Pavol musel veľmi veľa zniesť pre 
Krista pri ohlasovaní evanjelia. Od 
tých vlastných zvlášť. Miesto v  Pa-
fos, kde bol Pavol bičovaný, navštívil 
v rámci svojej apoštolskej cesty aj Be-
nedikt XVI. 

Pavol mal rád hory a more
Pavol pri cestovaní dával prednosť ces-
tovaniu po mori. Po mori sa cestovalo 
iba v lete, lebo v zime boli búrky a silné 
dažde. Ale v jarnom až jesennom ob-
dobí more bolo bezpečnejšie ako súš. 
Na lodi bol za bezpečnosť a životy všet-
kých cestujúcich zodpovedný kapitán. 
Vždy bol i dostatok proviantu, ktorý sa 
nakladal na loď v prístave.

Prvá misijná apoštolská cesta
Od Salamis po Pafos
(Cyprus)

 Text: Ján M. 

 Foto: Archív SVD

Prvá misijná cesta Pavla, Barnabáša a Jána Marka sa konala približne 
v rokoch 46/47-49/50. Jej vedenia sa ujal Barnabáš, rodák z Cypru. 
Zrejme aj preto sa stal Cyprus prvým cieľom tejto cesty, z jeho 
túžby ohlásiť rodákom evanjelium spásy. Cesta Cyprom sa začala 
v prímorskom meste Salamis a skončila v meste Pafos, odkiaľ sa 
apoštoli odplavili do Malej Ázie, dnešného Turecka.
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Naproti tomu cestovanie po súši 
nebolo bezpečné. Na cestách bolo 
množstvo zbojníkov a  aj divej zveri 
bolo kedysi viac ako dnes. Z dobových 
prameňov vieme, že i hostinskí zbojní-
kom udávali tipy na hostí, ktorých sa 
oplatí okradnúť. Preto v tej dobe ľudia 
cestovávali v karavánach. Aj na veľké 
sviatky do Jeruzalema bolo zvykom 
cestovať vo väčších skupinách.

A keď musel Pavol putovať po súši, 
putoval horskými oblasťami. V  jeho 
veku už nebolo jednoduché prekoná-
vať dlhé kilometre za horúčav. Ohlaso-
vanie evanjelia v prímorských mestách 
– nakoľko to bolo možné – situoval 
radšej do zimných mesiacov, pretože 

vtedy pri mori nebolo tak nepríjem-
ne teplo. A ani toľko komárov. Z tra-
dície (od Tertuliána) vieme, že Pavol 
na jednej z apoštolských ciest dostal 
maláriu. Odvtedy sa prímorským ob-
lastiam v lete vyhýbal. (Ale napríklad 
vieme, že v prímorskom Efeze strávil 
až tri roky.)

Cieľ Pavlových ciest – zakladanie 
spoločenstiev
To predpokladalo vytvoriť si sieť zanie-
tených, horlivých a verných spolupra-
covníkov. Pavol musel byť do značnej 
miery spoločensky otvorený človek. 
A hoc mal aj nepriateľov, Sväté písmo 
uvádza nespočetné množstvo jeho 
priateľov a spolupracovníkov. Pavol sa 
vždy staral, aby aj keď z mesta odíde, 
mal svojich pokračovateľov, ktorí do-
hliadnu na učenie a rast spoločenstva.

Najvernejších spolupracovníkov 
mal Pavol v  Timotejovi a  do urči-
tej miery aj v Títovi, ktorého nechal 
ako biskupa na Kréte. Medzi najver-
nejších nesporne patrí i Lukáš, ktorý 

dlho sprevádzal Pavla ako zapisova-
teľ. V Korinte to boli manželia Priscil-
la a Akvila, ktorí ho sprevádzali až do 
Efezu. Predovšetkým zo záveru Listu 
Rimanom (16. kapitola) vidno, koľ-
ko ľudí Pavol poznal. Títo spolupra-
covníci boli chrbtovou kosťou prvej 
Cirkvi: „Odporúčam vám našu sestru 
Fébu, služobníčku cirkvi v Kenchrách. 
Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí na 
svätých, a pomáhajte jej vo všetkom, 
čo bude od vás potrebovať, veď aj ona 
pomáhala mnohým, aj mne samému. 
Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich 
spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi. 
Oni nastavili vlastné šije za môj život. 
Im som nielen ja zaviazaný vďakou, ale 
aj všetky cirkvi z pohanov. Pozdravte 
aj cirkev v ich dome. Pozdravte môjho 
milovaného Epaineta, prvotinu Ázie 
v Kristovi. Pozdravte Máriu, ktorá veľa 
pracovala pre vás. Pozdravte Androni-
ka a Juniáša, mojich pokrvných a spo-
luväzňov, ktorí sú známi medzi apoš-
tolmi a už predo mnou boli v Kristovi. 
Pozdravujte Ampliáta, môjho milova-
ného v Pánovi. Pozdravte Urbana, náš-
ho spolupracovníka v Kristovi, i môjho 
milovaného Stachysa. Pozdravte Apel-
la, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte 
tých, čo sú u Aristobula. Pozdravte He-
rodióna, môjho pokrvného. Pozdrav-
te tých, čo sú u Narcisa a sú v Pánovi. 
Pozdravte Tryfainu a  Tryfózu, ktoré 
pracujú v Pánovi. Pozdravte milovanú 
Persidu, ktorá veľa pracovala v Páno-
vi. Pozdravte Rúfa, vyvoleného v Pá-
novi, i jeho aj moju matku. Pozdravte 
Asynkrita, Flegonta, Hermesa, Patro-
basa a Hermasa a bratov, čo sú s nimi. 
Pozdravte Filológa a Júliu, Nerea, jeho 
sestru i Olympasa a všetkých svätých, 
čo sú s nimi.“ (Rim16,1-15)

Pavol mal aj dobrú pamäť, keď ich 
takto všetkých dokázal vymenovať.

Iste niektorí z  učeníkov Pavla aj 
sklamali. Keď čítame 1Tim, máme tam 
istého Démasa, Demetera atď., o kto-
rých Pavol hovorí, že ho nepochopili, 
že ich zlákal tento svet, že mu narobili 
veľa zla. Tieto vzťahy mohla však kom-
plikovať i Pavlova ťažká povaha.  •

• Mesto Pafos leží na západnom pobreží 
ostrova a je jedným z najdôležitejších 
archeologických miest Cyprusu.  
Sv. Pavol tu bol zajatý Rimanmi a zbičovaný 

• Mesto Salamis dnes. Kedysi patrilo medzi 
desať kráľovských miest
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Otče náš
Otče svetla, života a všetkých bytostí, Otče 
anjelov, svätých a spravodlivých, Otče 
všetkých ľudí. Otče divočiny a všetkého 
živočíšstva, Otče aj nemých a bezduchých 
tvorov. Otče predovšetkým svojho jediné-
ho, pravého a večného Syna Ježiša Krista, 
ktorý nás spojil na jeden ľud a jedno det-
stvo. Jeho ústami, jeho slovami a v jeho du-
chu pozdvihujeme k tebe našu modlitbu:

Otče náš, ktorý si na nebesiach
Ty si nám nablízku a si k nám dobrý, 
a predsa bývaš v neprístupnom svetle tvo-
jej výsostnej svätosti. Ona je nepoškvrne-
ná, nedotknuteľná a blčiaca vnútorným 
svetlom tvojho svätého Božstva. Tak ťa 
prosíme pre tvoju česť:

Posväť sa meno tvoje
Posvätené, uctievané a zbožňované od 
všetkých stvorení. Posvätené v posluš-
nosti, posvätené v  láske, posvätené vo 
vyznaní, že len ty, Pane, si dobrý. Posvä-
tené tvojou svätou Cirkvou, ktorej si zveril 
úctu tvojho mena a tvoju chválu a poklo-
nu tvojej slávy v duchu a v pravde.

Príď kráľovstvo tvoje
Nech k nám príde pravda a poznanie, že 
iba ty si hodný mať všetku moc a byť Bo-
hom. Nech k nám príde tvoja vláda nad 
nami, viera v teba, podmanenie a klaňa-
nie. Nech k nám príde tvoja milosť a láska, 
spoločenstvo a pokoj. Nech k nám príde 
tvoj Svätý Duch so svojou vrúcnosťou 
a dobrotou. Nech k nám príde tvoj Syn, 
aby dokonal svet, aby dokonal vykúpenie 
a aby všetko podrobil tvojej vláde, aby si 
bol všetko vo všetkom.

Buď vôľa tvoja, ako v nebi,  
tak i na zemi
Tvoja vôľa je lepšia. Áno, ako je nebo nad 
zemou, tak je tvoja múdrosť nad našou 

múdrosťou a tvoje cesty sú nad našimi 
cestami. Nech sa stane tvoja vôľa, ako, 
kedy a kde sa ti páči. Lebo tvoja vôľa je 
spásou, záchranou a milosrdenstvom, či 
udieraš alebo chrániš, súdiš alebo uzdra-
vuješ. Vezmi si našu slobodu, dávame ti 
ju, aby si ju spravoval, slobodnú z múd-
rosti tvojho Božského rozhodnutia. No 
nech sa stane tvoja vôľa aj cez nás. Chce-
me počúvať tvoju vôľu, ako to robia aj tvoji 
svätí anjeli, chceme ju uchopiť, chceme ju 
zvestovať, chceme ju obhajovať, chceme 
sa zasadiť za ňu, bojujúc a víťaziac v tvo-
jej sile. Tvoja vôľa nech je nám pokrmom, 
cestou a cieľom. Tvoja vôľa nech je našou 
túžbou a naším naplnením.

Chlieb náš každodenný  
daj nám dnes
Lebo naše telo je vzaté zo zeme a potre-
buje pokrm, ktorý nám dávaš. Ako by žili 
tvoje stvorenia, keby si ty neustále neudr-
žiaval ich život ako Darca pokrmu a všet-
kého dobrého? Nech je ti česť za chlieb 
a za každý pokrm, ktorý je na našom 
stole. Nauč nás prijímať ho s vďačnosťou 
a v bratstve ho dávať tým, čo to potrebu-

jú. Nasycuj hladných. Daj nám všetkým 
každodenný chlieb pre telo i pre dušu.

A odpusť nám naše viny
Existuje nejaká vážnejšia prosba za spá-
su duše, keď sme pochopili, že si svätý? Ó, 
valiace sa dobro, aký vyprázdnený je náš 
život. Ó, nepretekajúca, nikdy nevysycha-
júca láska, ako môžeme obstáť vedľa teba? 
A keď si dokonca pripomíname naše hrie-
chy, kto by tu mohol obstáť? Zmiluj sa nad 
nami, ó, Pane, pre svoje veľké milosrden-
stvo, ako sa aj my chceme zmilovať.

Ako i my odpúšťame  
svojim vinníkom
A pretože nemáme nič odsudzovať, zba-
vovať práv, žijúc chudobní a iba z tvojho 
milosrdenstva, čím by sme sa ti mohli 
preukázať, tak sa musí zviditeľniť aspoň 
tento znak pochopenia a vďačnosti pred 
tebou, aby sme podávali ďalej našim bra-
tom zľutovanie, s akým si sa ty staral o nás. 
Nauč nás odpúšťať zo srdca.

A neuveď nás do pokušenia
Áno, takto musíme prosiť, aj keď sme 
dostali tvoje milosrdenstvo, prijaté od 
teba, a stali sme sa Božími deťmi, skrytý-
mi v tvojej láske. A nik, koho si povolal, 
nesmie povedať, že už je zachránený. Ne-
uveď nás do pokušenia, ktorému podľa-
hol tvoj apoštol Peter a v ktorom sa Judáš 
stal zradcom. Neuveď nás do pokušenia 
nadmierou šťastia a nadmierou bolesti, na 
ktorú je naše neočistené a kolísavé srdce 
príliš slabé.

Ale zbav nás zlého
Zla tela a duše. Všetkého zla v Cirkvi, ro-
dine, národe. Zbav nás zlého, pokiaľ je to 
možné v tomto zničenom svete. Raz nás 
zbav všetkého zlého v dobrej smrti. Vy-
kúp nás predovšetkým vo svätom prícho-
de tvojho Syna, keď bude súdiť svet, zničí 
diabla, vyhladí zlo, keď rozkvitne všetko 
dobro, keď sa prinesú poklady národov 
do tvojho svätého mesta, keď osušíš kaž-
dú slzu a nebude ani smútku, ani utrpe-
nia, ani bolesti.
Amen.
Áno, nech sa tak stane. Amen.

Rozjímavý Otčenáš
 Text: Klemens Tilmann    Foto: Martin Štefanec SVD
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Modlitby a pobožnosti 
za duše v očistci
Nestačí zapáliť sviečku na 
dušičky! Je dôležité sa mod-
liť za duše v očistci, pretože 
to je spôsob ako im môžeme 
pomôcť, keďže oni sa už za 
seba modliť nemôžu.
64 strán, cena: 1,00 EUR

Rozjímanie nad ružencom
Podľa videní bl. Anny Kata-
ríny Emmerichovej
Dielo je vďaka mimoriadne 
živým vstupom vynikajúcim, 
pútavým a celistvým rozprá-
vaním, ktoré prevedie čitateľa 
jednotlivými etapami života 
Panny Márie, Ježiša Krista, 
ale aj prvotnej Cirkvi.
128 strán, cena: 5,90 EUR

Traktát o očistci
Svätá Katarína Janovská
Autorka svojím krátkym die-
lom priniesla Cirkvi závan 
novej radosti a  nádeje. Jej 
slová vyznievajú autenticky 
a majú veľký vplyv na mnoho 
generácií teológov i veriacich 
z celého sveta.
68 strán, cena: 1,90 EUR

Meditácie na advent 
a vianoce
Mária Celesta Crostarosa
Zastav sa. Uvažuj, vnímaj, 
pozoruj, čo Boh robí pre 
teba. A potom choď a  rob 
podobne.
134 strán, cena: 3,50 EUR

7 Tajomstiev sv. spovede
Vinny Flynn
Ak ste ešte nezažili vyzna-
nie ako nádherné osobné 
stretnutie s Ježišom, ak ne-
poznáte ten pocit ísť na svätú 
spoveď s rovnakou radosťou 
a  horlivosťou ako na svä-
té prijímanie, potom je táto 
kniha presne pre vás.
192 strán, cena: 8,90 EUR

Adventné príbehy (nielen) 
pre deti
Mirka Blahová
Autorka vytvorila titul v podo-
be 24 kapitol na 24 decembro-
vých dní,v ktorých postupne 
vedie deti k plnohodnotnému 
prežitiu Vianoc. Kniha sa tak 
môže stať nápaditým advent-
ným kalendárom.
85 strán, cena: 4,90 EUR

Záchranné koleso 
kňaza a psychiatra 
Maxa Kašparů
Max Kašparů
Triezve a priame rady, ako 
si budovať a zachovať dob-
ré vzťahy, manželstvá a ro-
diny. Dlhoročné skúsenosti 
známeho odborníka a jeho 
pohľad na život.
144 strán, cena: 8,90 EUR

Modlitbový denník
Modlitbový denník 2020 je 
úžasnou pomôckou, kde si 
môžeš zapísať čokoľvek, čo 
Ti hovorí Pán, osobné úvahy, 
svoje zápasy a výhry, inšpi-
rujúce výroky, modlitbové 
úmysly, vyslyšané modlitby, 
aj osobné modlitby.
224 strán, cena: 5,20 EUR
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-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

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

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



Působím v  hlavním městě 
a  moje činnost je zaměře-
na hlavně na školství. Hlav-
ní činností je vyučování na 

vysokých školách, na papežské Uni-
verzitě a  na teologickém řeholním 
institutu. Přednáším předměty jako 
biblické historické knihy a dějiny Izra-
ele, biblickou Hebrejštinu, Pentateuch 
(Pět knih Mojžíšových), biblickou 
Spiritualitu a  Moudroslovné a  Poe-
tické knihy. Pořádám biblické kurzy 

pro mladé lidi, manželské páry a také 
seniory. Každé společenství má svoji 
základnu a na setkání si vždy někdo 
připraví úryvek z Písma Svatého, který 
potom společně rozebíráme. Senioři 
mají také prostor, aby si mohli popo-
vídat a  také pocítit, že někdo jejich 
potřeby vnímá. A pokud se vydáme 
za Indiány do hor, jsou to misie, kde 
jdou s námi také lékaři jak praktičtí 
tak lékaři zubní. 

Přinášíme nejen duchovní slovo ale 
pokud možno aspoň i kousek zdraví, 
protože obyvatelé hor nemají zdravot-
ní péči dostupnou.

V každé vesnici je určen domoro-
dý muž, který má na starost zajistit 
ubytování, místnosti na přednášky 
a zdravotní ošetření a pokud ve vět-
šině případech není kostel, připraví 
i místo ke slavení Mše Svaté. Na nás je 
abychom jim předali radost a pokoj, 
aby na jejich tvářích zářil úsměv a ra-
dost z Ježíše Krista. Tak si nás předá-
vájí od vesnice k vesnici a je zajímavé, 
že u nás v Evropě mají většinou všech-
ny přípravy na starosti ženy. Tady za-
jišťují většinou všechno muži, včetně 
modliteb, adorace i slavení Mše Svaté. 
Jsou velmi vděčni za jakoukoliv po-
moc a hlavně za to, že mohou slavit 
Mši Svatou.

Jak dobře víme v Mexiku se uctívá 
Panna Maria Guadalupská. Její svátek 
se slaví 12. prosince, kdy se připomíná 
její zjevení (12/12 1531). V tuto dobu 
přichází mnoho poutníků do mari-
ánské baziliky, která se nachází přímo 
v hlavním městě. Zvláště pak během 
celého adventního času se konají osla-
vy k úctě Panny Marie Guadalupské 
a to nejen na církevní úrovni ale i ve 
státních a  soukromých školách, fir-
mách a všech podnicích. 

V Mexiku snad neexistuje jediné 
místo, kde by nebyla vyjádřena pří-
tomnost Panny Marie Guadalupské 
buď obrazem a nebo sochou. V na-
šich farnostech je velmi rozšířena její 
úcta a každá ulice má jednu a nebo 
více kapliček, kde se lidé scházejí ke 
společné modlitbě svatého Růžence 

a tak vyjádřují své díkuvzdání a své 
prosby za zdraví, práci a klidné a ra-
dostné soužití v rodinách a ve společ-
nosti. Není divu, že Panna Marie Gua-
dalupská je také „misionářkou“, neboť 
její úcta se neustále rozšiřuje a to ne-
jen v Mexiku a v Latinské Americe, ale 
také po celém světe. Vždyť její výzva 
a prosba “postavit Boží chrám” v in-
diánském jazyce “náhuatl” znamená 
více než jen postavit místo k její úctě 
a oslavě, ale znamená vytvořit prostor 

Milí přátelé 
a dobrodinci misií!
Dovolte mi, abych Vám napsal 
o mé misijní činnosti. Jmenuji 
se P. Ludvík Málek, pocházím 
z Moravy, z Újezdce u Luhačovic, 
jsem misionář SVD a působím 
již 18 let v Mexiku.

List 
misionára
z Mexika

 Text a foto: P. Ludvík Málek 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 2020 je 12 eur 

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

E. Hašková z Vidinej 50,- EUR • p. Janštová z Vidinej 10,- 
EUR • A. Segečová z Vidinej 40,- EUR • Spolok živého 
ruženca z Vidinej 200,- EUR • A. Kamenská z Vidinej 50,- 
EUR • A. Rapčanová z Vidinej 50,- EUR • Rod. Tatkovská 
Mníšek nad Popradom 10,- EUR • Rod. Hudecová Mníšek 
nad Popradom 20,- EUR • Ružencový omšový spolok 
Imrichovej Mníšek nad Popradom 40,- EUR • Bohuznáma 
rodina Melek 50,- EUR • Mária z Topoľčian 30,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Cabaj-Čápor 55,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo Farnosť Zobor-Nitra 100,- EUR • Členovia sv. 
ruženca p. Tomášikovej z Moravian nad Váhom 120,- EUR 
• Z pohrebu Alexandra Durkáča 15,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo Soblahov 350,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Žabokreky n. N. 30,- EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 
20,- EUR • Misijní dobrodinci z Lovče 115,- EUR • Odbera-
telia Hlasov zo Štefanova nad Oravou 125,- EUR • Veriaci 
Malá Hradná 200,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky 
n. N. 20,- EUR • Bohuznámi veriaci z Horného Vadičova 
50,- EUR • Čitatelia Hlasov Melek 150,- EUR • Členovia 
sv. ruženca p.Tomášikovej z Moravian nad Váhom 120,- EUR 
• Z pohrebu Alexandra Durkáča 15,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo Soblahov 350,- EUR • Odberatelia hlasov 
Žabokreky n. N. 30,- EUR • Bohuznáma z Obýc 20,- EUR 
• Bohuznámy – Nemecko 20,- EUR • R. Nagyová – Dolné 
Obdokovce 20,- EUR • Bohuznámy 10,- EUR • P. Matuš-
ková 10,- EUR • Bohuznáma 150,- EUR • p. Kolečániová 
35,- EUR • Ružencový spolok – Dolné Krškany 130,- EUR 
• Rodina Šanková Veľký Lapáš 50,- EUR • Ružencové 
bratstvo Obyce 400,- EUR • Vdp. Marek Bôžik 100,- EUR 
• Veriaci z Obýc 900,- EUR • M. Patulsová Veľké Zálužie 
50,- EUR • V. Paulíny Veľké Zálužie 50,- EUR • Bohuznáma 
Lukáčovce 10,- EUR • Bohuznáma Chrabrany 10,- EUR • 
Členovia Ružencového bratstva Čierne pri Čadci 100,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Ruskovce 70,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo Budatínska Lehota 50,- EUR • Odberatelia 
hlasov Žabokreky n.N. 20,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Svrčinovec 20,- EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 
40,- EUR • Misijní priatelia a dobrodinci z Dubodiela a Tr. 
Mitíc 720,- EUR

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI

a prostředí k úctě života, lidské svobody a důstojnosti a to jak 
v Mexiku tak i na celém světě. A to je zároveň také naše mi-
sijní poslání k hlásání radostné zvěsti o živote, pokoji a lásce 
mezi všemi lidmi.

Moje misie měla být původně na Kubě, ale okolnosti byly 
složité a já jsem zůstal v Mexiku. Kubu jsem navštívil třikrát 
(2004, 2012, 2015) a to jako první misionář ze Slovenské Pro-
vincie. Také tady jsem působil jako lektor. 

Vyučoval jsem náboženství a pořádáním biblických kurzů 
jsem poznával Kubu. Je to jiná země než Mexiko, ale lidé jsou 
zde otevřeni pro Boží slovo a i po tolika letech útlaku si víru 
zachovali.  •
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

S obdivom obraciam dnes svoje oči k vám, slávne zástupy vyvolených, a teším sa z blaženosti, ktorú požívate. 
I vy ste kedysi bývali na tejto zemi, i vy ste boli vystavení pokušeniam, ktorým tak často podlieham, i vy ste 
boli uprostred tohto sveta, ktorý ma tak často sklamal. Lenže vy ste hrdinsky bojovali a vo všetkom hľadali 
zaľúbenie u Boha a túžili ste len po službe Bohu a po záchrane svojej duše. Týmto ste sa stali hodnými prijať 
korunu večnej slávy. Udeľte mi, blahoslavení bratia a sestry, zo svojej trpezlivosti, tichosti a zo všetkých 
čností, vďaka ktorým ste sa stali ozdobou neba. Zmilujte sa nad mojou biedou a chudobou! Pomáhajte mi, 
aby som premohol(a) svet, ako ste ho vy premohli, aby som raz bol(a) prijatý(á) medzi vás. Amen.

Modlitba
ku Všetkým svätým


