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Odhaľ
krásu
Text:
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Marhefka SVD
Foto:
Saška, UPeCe
Bratislava

M

ilí čitatelia, v októbri máme znova
možnosť uvedomiť si silu modlitby v spojení s Božou Matkou, ktorá
nás učí blízkosti a vernosti Krista
a Kristovi. Akokoľvek sa snažíme byť samostatní a hrdinsky znášať ťarchu pozemských starostí,
vždy cítime potrebu mať silného priateľa; ak nie
v činoch, tak aspoň ako oporu, tichý prístav, kde
nájdeme odpočinok.
Detský svet bohatej fantázie nám môže pomôcť
hlbšie si uvedomiť, že tí vymyslení hrdinovia, ktorí
vedia prekonávať veľké vzdialenosti, silnejší než
gravitácia, nebojácni, ohňovzdorní a pod., nie sú
už tak nereálni, ak dopustíme, že neprišli z inej
planéty, alebo ich nezrodila šťastná náhoda. Ak
ich poslal Boh nám na ochranu, dostávajú svoje
meno, vyjadrujúce ich misiu – anjeli – „poslaní“.
Anjeli sa pre mnohých dospelých kresťanov
stávajú mýtickými bytosťami, ktoré majú skôr
charakter podobenstiev pre deti, aby si tie ľahšie
uvedomili svoju zodpovednosť pred Bohom a ľuďmi. Veď pojem priateľstva je im dobre známy, kým
pochopenie urážky Boha je im tak trochu vzdialené, tak vedomosť zarmútenia priateľa dokážu
pochopiť oveľa rýchlejšie. Dosahujúc pubertu,
vyliezajúc z detských rozprávok, uvedomujúc si
vlastnú zodpovednosť za svoj život, nechávajú starých priateľov v komôrke s ostatnými hračkami.
Ježišove slová „ak nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva nebeského“, vyjadrujú predovšetkým akt plnej dôvery Bohu ako Otcovi. Práve tento postoj pomáha plnšie si uvedomiť úlohu
anjelov v Božom pláne spásy vo všeobecnosti
i konkrétne v živote každého človeka. Anjeli ako
Boží služobníci, ktorí zostali verní svojmu Stvoriteľovi, nehľadiac na svoje výsostné postavenie
v hierarchii stvorení, žijú Božskou láskou, ktorej
veľmi záleží na šťastí milovaných. Kopírujúc postoj Stvoriteľa s vervou slúžia nedokonalým ľu-

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

OKTÓBER 2019

ďom, aby im pomohli dosiahnuť tú krásu, ktorá
im je dobre známa.
Akokoľvek sladkozvučne by nevyznievali predchádzajúce úvahy, možno sa o ne spokojne oprieť
tým viac, že služba anjelov je nám dobre známa
aj z vlastných skúseností. Niesť zodpovednosť za
druhých nie je ničím iným ako patronátom, ochranou slabších od nás, či už vekom, schopnosťami
alebo postavením. Zodpovednosť musí byť neustále spojená s láskou, aby sa tak vyvarovala povýšenectvu a panovačnosti. Tak by sa pre nás mali stať
anjelmi všetci naši zodpovední lídri, vodcovia, sľubujúci lepšie zajtrajšky. Anjeli poznajú svoju cenu
i krásu večnosti, preto sú všetky ich snahy nasmerované na orientáciu ochraňovaných, na tie isté
ciele. Oni, hoci majú všetko, nespia na sladkých
vavrínoch, ani sa neopíjajú blahobytom Božieho
domu, ako píše žalmista. Tieto obrazy sú určené
pre nás – putujúcich dolinami temnoty smrti. Vedomie zodpovednosti hnané láskou a túžbou rozdeliť svoje šťastie ich núti neustále konať.
Anjeli sú najlepším príkladom pre zodpovedného kresťana, ktorý neprestáva konať dovtedy, kým
všetci jeho zverenci nedosiahnu pokoj, spravodlivosť a iné hodnoty, ktoré už tu na zemi sú znakmi Božieho kráľovstva. Podobná snaha o dobro
blížnych má byť hybnou silou práce v spoločnosti a nie letmé frázy a následné samoobohacovanie
na úkor iných.
Každý z nás je pozvaný obnoviť svoj vzťah s anjelom strážcom, prvým advokátom pred Božím
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súdom, ktorý nás nebude trestať pre nič – za nič, ale pre premárnené šance, ktoré nám Boh prostredníctvom svojich sluhov podsúval pravidelne.
V hnutí Opus Dei, ako aj v iných spoločenstvách Katolíckej
cirkvi, je prax každodennej modlitby k anjelovi strážcovi. Ja
sám sa pravidelne modlím k svojmu, ale aj k iným anjelom, aby
dávali pozor na mňa i mne drahých nielen v duchovnom, ale
aj fyzickom pláne. Nie je to mágia, ani zaklínanie od nešťastia,
hoci niekedy strach vyvolaný zložitými alebo nebezpečnými
úlohami navádza na podobné myšlienky. Uvedomujúc si, že
svoj život a všetku prácu zverujeme Bohu, dovoľujeme, aby
nás Boh skrze našich „bodyguardov“ upevňoval v rozhodnosti, slobode a dôvere, že čokoľvek robíme z úprimného srdca,
prinesie hodnotné výsledky. Rovnako podobné odovzdanie
života do Božích rúk pomáha uvedomovať si zradu hriechu,
ak sa ten vlúdi do našich skutkov, a rýchlejšie nás privedie na
cestu pokánia.
Človek dosahujúci zrelosť nie je iba ten, kto si vie poradiť so
všetkými problémami, alebo sa zastať kohokoľvek, kto potrebuje pomoc. Zrelosť predpokladá aj schopnosť spolupracovať,
spoliehať sa a dôverovať. Okrem veľkolepých snáh a dobrých
nápadov sme neustále v ohrození pokušeniami, predovšetkým pýchy, ktorá každé dobré dielo môže zneužiť proti človeku. Zrelý človek sa nemusí báť zdôveriť sa. Veď ak chce dosiahnuť čo najlepší výsledok, zapojí do procesu všetky svoje
i cudzie možnosti. A kto iný ako Boh je najlepším garantom.
Dokonca aj v prípade neúspechu si dokážeme v spoločenstve
svätých rýchlejšie uvedomiť prijatú lekciu a ešte viac sa snažiť.
Milí čitatelia, želám vám, aby ste sa nebáli spolupracovať
s nebeskými pomocníkmi, s anjelmi a raz s nimi plne odhaliť
krásu, ku ktorej sme pozvaní. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Sme zvyknutí, že k mesiacu október
patrí zvláštna spomienka na misie, misionárov a misijné povolania. V tomto roku je to ešte intenzívnejšie, pretože prežívame Mimoriadny misijný
mesiac, ktorý nás pozýva sláviť pápež František. V našich
kostoloch, farnostiach a rodinách máme možnosť sa ešte
intenzívnejšie modliť za misie a pamätať na tých, ktorí sa nachádzajú v duchovnej a materiálnej núdzi. Toto nám pripomína aj Misijná nedeľa, ktorú budeme sláviť. Je to príležitosť
pre každého veriaceho zapojiť sa do evanjelizácie a celého
misijného diela. Niekedy možno váhame, či vôbec máme
evanjelizovať našich priateľov a spolupracovníkov, ba dokonca či vôbec máme spomínať Krista svojim deťom, lebo
nevieme, čo vlastne máme povedať. Avšak neprisľúbil nám
Ježiš, že nám dá správne slová v správny čas? „Ale keď vás
vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď už nie vy budete
hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.“ (Mt 10,
19–20) Avšak my sa neraz bojíme, že nám niekto vynadá
alebo bude na nás zazerať. Chceme evanjelizovať len vtedy,
keď sa cítime absolútne bezpečne a sme si istí, že naše slová
budú znieť absolútne presvedčivo. Ak by však Ježiš čakal na
bezpečný moment, ešte stále by sme len očakávali Spasiteľov príchod na svet!
Poznáme nebezpečenstvá, ktorým musel sv. Pavol čeliť
na svojich misijných cestách. Pán Ježiš však celkom jasne
predpovedal riziká, ale dodal aj toto povzbudenie: „Nebojte
sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu.“ (Mt 10, 28)
Ohlasovanie „kameňa, čo stavitelia zavrhli“, prináša zavrhnutie. (Sk 4, 11) Svedectvo o ukrižovanom Spasiteľovi zahŕňa kríž. Hlásanie čností ako je pokora, odpustenie, čistota,
chudoba a spravodlivosť znamená nastaviť svoj vlastný krk.
No pre evanjelizáciu je charakteristické ísť „proti prúdu“,
ísť proti tomu, čo hlása svet. Verím, že aj na Slovensku prežijeme október v špeciálnej pomoci misiám a modlitbách
za misionárov. Nech nám je povzbudením Ježišov príkaz:
„Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému
stvoreniu. “ (Mk 16,15)
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. októbra, za horliteľov 4. októbra 2019.
Šéfredaktor
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▲ Svätý Otec pozdravil slovenskú púť
Ordinariátu ozbrojených síl a OZ
Pri generálnej audiencii v stredu 11. septembra
viali na Námestí sv. Petra slovenské vlajky. Pápež
František sa osobitne prihovoril 240 uniformovaným účastníkom Štrnástej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorí prišli so svojím ordinárom a za účasti
ministerky vnútra a štátneho tajomníka rezortu
obrany. Svätý Otec pozdravil aj skupiny z farnosti
Lozorno a z oblasti Košíc a Michaloviec.
V katechéze Svätý Otec zhrnul svoju práve skončenú apoštolskú cestu do Mozambiku, na Madagaskar a na Maurícius. Potom sa prihovoril jednotlivým jazykovým skupinám.
Ku slovenským pútnikom sa obrátil týmito slovami: „S láskou pozdravujem slovenských veriacich,
osobitne účastníkov Štrnástej púte Ordinariátu
ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky, vedených ich biskupom Mons. Františkom Rábekom, ako aj pútnikov z farností Lozorno a Košice. Drahí bratia a sestry, zajtra budeme sláviť v liturgii spomienku presvätého Mena
Panny Márie. Ona nech oroduje za vás a nech vás
sprevádza na vašej ceste za Kristom. S týmto želaním zo srdca žehnám všetkých vás i vaše rodiny.
Pochválený buď Ježiš Kristus!“ •

SPEKTRUM

◀ Prenasledovanie kresťanov v Severnej Kórei sa opäť výrazne zvýšilo
V poslednom roku sa prenasledovanie kresťanov v Severnej Kórei výrazne
zvýšilo. Uvádzajú to disidenti, ktorým sa podarilo utiecť z tejto krajiny, kde
sa za politický zločin považuje vyznanie iného náboženstva, ako je kult vodcu
Kim Čong-Una. Odhaduje sa, že v komunistických gulagoch je zadržaných
až 70 000 nasledovníkov Krista. Kroky, ktoré nedávno prijali kórejské orgány, naznačujú, že prebieha masívny lov na kresťanov. Útoky sa uskutočňujú
na domovy ľudí podozrivých z toho, že sú Kristovými učeníkmi, hľadá sa
v nich Biblia, kríže a iné znaky viery. Nájsť čokoľvek môže mať za následok
smrť alebo prinajmenšom poslanie do pracovného tábora. Podobne, keď je
niekto prichytený pri súkromnej modlitbe. Neexistujú presné informácie,
ale podľa opatrných prieskumov sa odhaduje, že v Severnej Kórei stále žije
asi 400-tisíc kresťanov, ktorí žijú svoju vieru v tajnosti.

▪ V Burkine Faso chcú
džihádisti vyprovokovať
náboženský konflikt
Biskupi západoafrickej krajiny Burkina Faso upozorňujú
na snahy džihádistov rozpútať
v krajine medzináboženský konflikt. Ich terčom sú najmä kresťania.
Nestabilita v Burkine Faso sa
zhoršuje. Krajinu postihujú teroristické útoky džihádistov. Naposledy sa tak stalo v pondelok
19. augusta v meste Koutougou
na severe krajiny. O život prišlo
24 vojakov.
Už začiatkom mesiaca predseda
miestnej konferencie biskupov
Mons. Laurent B. Dabiré, biskup
Dori, odsúdil masakre kresťanov
páchané džihádistickými skupinami, ktoré sú podľa jeho slov
„lepšie vyzbrojené a vybavené“
než národná armáda. „Ak bude
svet aj naďalej nečinný, výsledkom bude eliminácia prítomnosti kresťanov“ v krajine, uviedol Mons. Dabiré.
Táto vyše 16 miliónová západoafrická krajina podpísala 12.
júla dohodu o právnej subjektivite Cirkvi. •

▲ Biskup Jozef Haľko absolvoval
náštevu katolíckej misie vo
Švajčiarsku

▲ Milión veriacich na svätej
omši Svätého Otca Františka
v Antananarive

Bratislavský pomocný biskup Mons.
Jozef Haľko, poverený Konferenciou
biskupov Slovenska starostlivosťou
o zahraničných Slovákov, absolvoval
pastoračnú návštevu Slovenskej katolíckej misie v Zürichu (6. – 8. septembra 2019).
Prvým cieľom návštevy bola prvopiatková svätá omša s adoráciou a spoločný dialóg v Liebfrauen v Zurichu. Sobotný deň navštívil biskup krajanov
v meste Lausanne. Na mieste slávil svätú omšu a besedoval spolu so slovenskými farníkmi. Zároveň po prvýkrát
pozdravil vo funkcii nového duchovného správcu Slovenskej katolíckej
misie vo Švajčiarsku Pavla Šajgalíka
OFMCap. •

V nedeľu 8. septembra Svätý Otec
slávil v Antananarive na Madagaskare svätú omšu na otvorenom
priestranstve diecézneho areálu
Soamandrakizay s účasťou veriacich odhadovanou okolo milióna. Svätého Otca v mene miestnej
Cirkvi pozdravil antananarivský
arcibiskup Mons. Odon Marie
Arsène Razanakolona. Pri oltári
boli vystavené relikvie bl. Rafaela Luisa Rafiringu (1856 – 1919),
malgašského člena rehole Školských bratov, blahorečeného pred
10 rokmi v Antananarive. Ako vychovávateľ, katechéta a mediátor
mieru bol oporou v ťažkom období pre miestnu Cirkev. •
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Vďačnosť –
cesta k celistvému
uzdraveniu
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Ondrej Pešta SVD

Vďačnosť je – podľa evanjelia – cesta k celistvému
uzdraveniu. Z 10 uzdravených malomocných iba
jeden bol uzdravený úplne. Ten, ktorý sa vrátil
Ježišovi poďakovať. Tomu Ježiš ponúkol cez vieru aj
uzdravenie ducha. Aby totiž bol schopný vidieť celý
obraz svojho života. A hlavne jeho cieľ a zmysel.
Toto tí zvyšní deviati nedostali.

V

našom živote je to podobne. Boh aj nám ponúka celistvosť: so svojím uzdravením chce vstúpiť nielen do
nášho tela, ale i duše a ducha. Mnohí
však túto celistvosť (integritu) nikdy
nedosiahneme. A to preto, lebo nie
sme vďační.

Môžem začať napríklad prítomným
okamihom a kráčať životom naspäť tak
ďaleko, ako som toho len schopný do
raných dní svojho detstva, alebo naopak môžem začať svojím detstvom
a kráčať smerom k prítomnej chvíli.
Jestvujú štyri oblasti, ktorých by
sme sa mali dotknúť.

Prečo nie sme vďační?
Lebo niektorí si myslia, že nie
Ak som presvedčený o Božej
je za čo. Takéto presvedčenie je
láske voči mne, potom budem
však znakom úbohosti videnia
schopný objaviť jeho lásku
svojho života a toho, čo sa v ňom
dokonca aj za tými najmenšími
nachádza.
vecami môjho života.
Ak skúmame pravdivo svoj
život, potom v ňom iste nájdeme množstvo príležitostí, v ktorých Ľudia
nám Boh rozličnými spôsobmi preu- Boh s nami nejedná priamo, ale vo
kázal svoju lásku a opravdivý záujem väčšine prípadov sa nám zjavuje proo nás, a teda za ktoré by sme mu mali stredníctvom ľudí, napríklad našej
ďakovať. Mali by sme stále pamätať na matky, otca alebo ľudí, ktorí opravdito, čo povedal kedysi Gándhí: „Boh sa vo formovali náš život.
nám vždy zjavuje v nejakej konkrétnej
Títo ľudia pre nás urobili veľa a ich
podobe.“ Aby som ho mohol objaviť vplyv na náš život spôsobil, že sme tým,
vo svojom živote, musím teda hľadať čím dnes sme.
tieto „konkrétne podoby“, cez ktoré
Istý kňaz rozpráva, že keď bol ešte
sa mi zjavil.
seminaristom, konal pastoračnú prax
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vo väzení. Boli tam väzni 16 až 18-roční. Rozprávali mu o svojom živote
a o príčinách, prečo sa dostali do väzenia. „Malo to na mňa dvojitý efekt,“
hovorí kňaz. „V prvom rade som si
uvedomil, že na tom, že som neskončil ako oni, nemám ja žiadnu zásluhu.
Bolo tomu tak pravdepodobne iba
preto, lebo som sa narodil a bol vychovávaný a formovaný v inom prostredí
a situácii ako títo mladí väzni. Keby
som bol býval vychovávaný v ich pro-

DUCHOVNÉ SLOVO

cíti zvláštnym spôsobom omilostený.
Každý človek má vo svojom živote aspoň niekoľko „silných zážitkov“, kedy
cítil Pánovu prítomnosť takmer fyzicky. Mohla to byť napríklad záchrana
pred nejakým veľkým nebezpečenstvom alebo momenty silného prežívania prítomnosti Pánovej lásky.
Jeden môj známy starší kňaz z mojej
rehole spomína na istý zážitok, ktorý
prežil, keď bol dieťaťom a ktorý ho –
ako sám hovorí – presvedčil o tom, že
Boh sa o neho výnimočným spôsobom zaujímal.
Práve sa skončila vojna a všade okolo v jeho rodnej obci (v Nemecku)
bolo ešte stále množstvo munície. Jedného dňa náhodou našiel ručný granát. Nevedel, čo to bolo, a tak sa hnaný
zvedavosťou dal do hľadania nejakého
nástroja, ktorý by mu pomohol dostať
sa „k jadru veci“! Na veľké počudovanie, nie a nie čosi nájsť. Jeho matka,
ktorá sa inak veľmi málo zaujímala,
ako si jej a ostatné dedinské deti krátia chvíle, sa zrazu začala zaujímať o to,
na čo som vlastne tak veľmi naliehavo
potreboval práve teraz kladivo. Keď
prišla na miesto, kde ma čakali moji
priatelia, s pocitom hororu zistila, čo
by som asi bol robil s kladivom, ak
by som ho bol býval našiel. Myslím,
že každý z nás má podobné zážitky.
Otázkou je, ako sa na ne teraz po rokoch dívame.

strediach, aký by som bol ja dnes? Bol
by som iný? Po druhé, môj rozhovor
s nimi ma viedol ku vďačnosti za všetkých tých ľudí, ktorí ma vychovávali,
formovali a ktorí mi dali pravdivý príklad kresťanského života.
Radosti
Mali by sme si spomenúť na všetky
tie radosti svojho života, ktoré sme
tak často zažívali a pritom ich brali
poväčšine ako samozrejmé. Ak som

presvedčený o Božej láske voči mne,
potom budem schopný objaviť jeho
lásku dokonca aj za tými najmenšími vecami môjho života. Ako hovorí
Bernanos: „V našom živote nejestvuje žiadna vec, čo ako by bola malá, za
ktorou by sme nemohli odhaliť Božiu
prozreteľnosť s nami.“
Zvláštne momenty milosti
V živote každého človeka jestvujú momenty silných zážitkov, kedy sa človek

Dôležité dni môjho života
Maturita, promócia, svadba, narodenie môjho dieťaťa, vysviacka, obliečka, sľuby, narodeniny, výročie... Toto
sú možné dni, kedy si človek aspoň
v mysli viac uvedomuje, že Boh si ho
vybral, že ho vedie a že ho zahŕňa svojou dobrotou.

***

Za toto všetko – ak si to dokonale
uvedomíme a pripustíme – nemôže
nasledovať nič iné iba výbuch do modlitby vďačnosti, chvály a zvelebovania
Boha. Kiež nás teda Pán vedie touto
cestou. •
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Udalosti
▲ Sľuby zasvätenej čistoty, evanjeliovej chudoby a apoštolskej poslušnosti 2019
Kostol Nanebovzatia P. Márie
(Nitra, Kalvária)
Tento rok pristúpilo k obnovovaniu
svojich rehoľných sľubov 5 seminaristov, ktorí sa pripravujú a študujú na
Slovensku. Dvaja zo Slovenska – Lukáš
Hanúsek a Dávid Kancian, dvaja z Vietnamu – Peter Nguyen Duc Thinh a Peter Nguyen Van Luong, a jeden z Českej
republiky – Václav Plánka. Niektorí obnovovali svoje ročné sľuby po prvýkrát,
niekto už po tretíkrát.
Tomuto verejnému aktu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre
predchádzala intenzívna príprava chalanov formou duchovných cvičení. Tie
sa uskutočnili vo Vidinej, dedinke pri
Lučenci, kde pôsobia verbisti už mno6
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ho rokov. Počas šiestich dní modlitieb
a meditácií mohli sľubujúci čistotu, chudobu a poslušnosť zodpovedne zvážiť
svoje rozhodnutie a preniknúť do hĺbky spoznávania svojho povolania. Sľuby
v rehoľnej spoločnosti predstavujú na
jednej strane určitý záväzok, na druhej
strane však zaručujú potrebnú väčšiu
stálosť a slobodu pre misionárske úlohy.

OKTÓBER 2019

K dovoleniu skladať dočasné sľuby sa
vyžadujú určité podmienky. V prvom
rade je to snaha o charakterový a náboženský rast, živá viera a duch modlitby. Ďalej zmysel pre spoločný život
a schopnosť žiť v spoločenstve. Keďže
Spoločnosť Božieho Slova je misijná
rehoľa, vyžaduje sa tiež ochota opustiť domovskú krajinu, jej kultúru a ísť

UDALOSTI

UDALOSTI
október 2019
1. október
Sv. Terézia z Lisieux, panna
a učiteľka Cirkvi, patrónka misií;
2. október
Sv. Anjeli strážcovia, patróni
Spoločnosti Božieho Slova;
4. október
Sv. František Assiský;

tam, kde je jej člen povolaný. A poslednou podmienkou je aj usilovnosť a iniciatívnosť.
Rehoľné sľuby verbisti skladajú a obnovujú vždy 8. septembra, v deň založenia Spoločnosti Božieho Slova. Je
milosťou, že je to v rovnaký deň, keď
sa slávi sviatok Narodenia Panny Márie, o ktorej pomoc a ochranu si tak
často žiadame. Tento rok to bola nedeľa a slávnostnú svätú omšu celebroval P. provinciál Pavol Kruták SVD.
Kázňou sa P. Ján Kušnír SVD obracal
na seminaristov, ale aj na všetkých ostatných prítomných, pripomenutím,
že človek, ktorý chce ohlasovať Krista,
sa s ním musí aj sám stretnúť. Musí si

nájsť čas byť s ním, dať Bohu priestor vo
svojom živote a až potom môže vykročiť k druhým a byť plodným na svojej
misii. Blíži sa pápežom Františkom vyhlásený misijný mesiac október, počas
ktorého sa bude stále viac pripomínať
práve misijný rozmer každého kresťana. Nie len kňaza alebo rehoľníka, ale
každého veriaceho človeka! Ale či zasvätený alebo nie, iba ten v skutočnosti môže konať svoju misiu zmysluplne,
kto žije vzťah s Bohom.
Modlime sa za chalanov, aby vytrvali
vo svojom povolaní. Ale tiež za seba samých, aby sme vedeli s radosťou a v slobode žiť svoju misiu tam, kde sa práve
nachádzame. •

5. október
Sv. Faustína Kowalská; výročie
kanonizácie sv. Arnolda Janssena
a Jozefa Freinademetza (2003);
7. október
Ružencová Panna Mária;
11. október
Sv. Ján XXIII.;
15. október
Sv. Terézia od Ježiša, panna
a učiteľka Cirkvi;
17. október
Medzinárodný deň
za odstránenie chudoby;
20. október
Misijná nedeľa;
22. október
Sv. Ján Pavol II., pápež.
◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac október:
Aby vanutie Ducha Svätého vzbudilo novú misionársku jar v Cirkvi.

OKTÓBER 2019
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Spoločnosť Božieho
Slova v Južnej
a Severnej Amerike
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Ondrej Pešta SVD

Misionári Spoločnosti Božieho Slova hlásajú
evanjelium a zdieľajú Slovo Božie tým, že žijú, pracujú,
učia a zdieľajú sa s ľuďmi žijúcimi v misijných krajinách.
Verbisti sú najväčšou misijnou rehoľou v Katolíckej cirkvi.
Ich poslaním je hlásať Božie Slovo tam, kde ešte nebolo
ohlasované, alebo kde bolo ohlasované veľmi málo. Aj
Južná a Severná Amerika je miestom, kde verbisti pracujú
už dlhé desaťročia na ohlasovaní radostnej zvesti.
Príchod do Južnej Ameriky
úlohy pre našu spoločnosť. Zároveň
Po založení prvých misií SVD v Číne, musím spomenúť, že som niektoré
Togu a Papui Novej Guinei bola v roku ponuky pre misie aj odmietol, pretože
1898 otvorená v poradí štvrtá misia podmienky v tých krajinách boli pre
Spoločnosti Božieho Slova v Argentí- mojich spolubratov príliš náročné. Nane. V tejto krajine Spoločnosť Božieho ďalej som sa snažil hľadať možné cesty
Slova rýchlo prevzala zodpovednosť za pre tieto krajiny.
niekoľko farností, škôl a tiež za
semináre v štyroch diecézach:
Buenos Aires, Santa Fe, La Plata
Medzitým sa usilovne modlite,
a Paraná.
aby sa Duch Svätý zmiloval
nad ľudom, ktorý bol vykúpený
Rozhodnutie Arnolda
drahocennou krvou Ježiša Krista.
Janssena pre Argentínu
Zakladateľ Sv. Arnold Janssen
v jednom zo svojich listov píše: Od
Na prvé misijné miesto som poroku 1888 som sa začal zamýšľať nad slal dvoch spolubratov do Argentíny.
podnetom profesora Hengeschena Aj o Argentíne som mal prvotne poz Luxemburska, ktorý mi otvoril oči chybnosti, ale spolubratia v Steyli boli
pre nové misijné pôsobenie, a to v Juž- presvedčení, že dobrou dušpastierskou
nej Amerike. Mnohí vysťahovalci z Ne- činnosťou je ľahšie sa starať o dvadmecka, Holandska a slovanských kra- saťtritisíc nemeckých vysťahovalcov žijín tam žili v duchovnej biede pre júcich v Argentíne ako v Južnom Šannedostatok kňazov. To ich priviedlo tungu obrátiť na vieru tritisíc pohanov.
k tomu, že často nedodržiavali svoju
Od povereného kardinála, ktorý mal
vieru a odchádzali do protestantských na starosti toto argentínske územie,
skupín. Práve v tom som videl pozva- sme dostali odporúčajúci list a príslušnie Pána a jasne sa mi ukazovali nové ná kongregácia pre potrebné záležitosti
8
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udelila splnomocnenie. Dodnes si pamätám na tú chvíľu. Bola to nedeľa. Po
ukončení modlitby vešpier, ktorú sme
slávili spoločne v kostole, som odišiel
od oltára pred lavice a svojim spolubratom som oznámil: „Z Ríma sme
dostali nové misijné poslanie.“ Pamätám si, ako spolubratom zažiarili oči
a všetci s napätím očakávali, ktorá to
bude krajina. Vtedy som dodal: „Naše
nové misijné poslanie je v Argentíne.“
Všetkých študentov, bratov i kňazov
zachvátilo radostné vzrušenie. Všetci sme sa tešili, že Pán nám dáva nové
pôsobisko. A aby to neostalo len pri
ľudskej radosti, zaspievali sme Veni
Creator Spiritus a vyprosovali sme si
pomoc a milosť Ducha Svätého pre
našu novú misiu. Keď sme odchádzali
z kostola, počul som, ako si spolubratia medzi sebou rozprávajú: „Ešte nikdy sme s takým radostným vzrušením
nespievali Duchu Svätý, príď z neba.“
15. september 1889 bol ďalším významným dňom našej spoločnosti.
Páter Henrich Becher a páter Herman
Lücken dostali požehnanie a odišli na
svoju novú misiu do Argentíny. Po

HISTÓRIA SVD

kňazom, ktorý bol vysvätený v SVD
v roku 1985.

štvortýždňovej ceste a plavbe prišli do
argentínskeho hlavného mesta Buenos
Aires. Tu nadviazali kontakt s jezuitmi
a redemptoristami, zároveň ponavštevovali cirkevné autority a čoskoro našli
aj svoje misijné pole práce v provincii
Santa Fé, kde sa usadili v mestečku Esperaza. V tomto meste prevzali farskú
duchovnú správu a venovali sa aj niekoľkým hodinám vyučovania. Ich veriacimi boli Nemci, Švajčiari, Nemci
z Ruska a Poliaci. Bol som veľmi radostný, že sa spolubratia dobre usadili a našli miesto pre svoje pôsobenie.
Povzbudzoval som ich, aby rozširovali činnosť aj na ostatné národnosti, ako sú Taliani či Francúzi. Zároveň
som ich pozýval k tomu, aby sa začali venovať tlačovému apoštolátu ako
my v Steyli.
Spočiatku steylskí misionári pracovali v Argentíne hlavne vo farnostiach.
No v listoch som sa ich snažil povzbudzovať slovami: „Radou i činom pomáhajte svojim predstaveným, aby sa
snažili dostať do rúk semináre. Potom
budeme mať viac, ako keby sme mali
mnoho farností.“

Príchod verbistov do Severnej
Ameriky
V roku 1895 prišiel brat Wendelin
Meyer SVD do Spojených štátov, spočiatku predával predplatné na publikácie SVD (Spoločnosť Božieho Slova).
Objavil možnosť mnohých povolaní
a rýchlo ho nasledovali ďalší z SVD. Do
roku 1897 sa usadili na farme severne
od Chicaga, ktorá sa stala známa ako
Techny, kde verbisti založili svoj prvý
seminár v roku 1909. Dnes je centrom
pre provinciu SVD v Chicagu.
Hľadajúc spôsob ako evanjelizovať
medzi Afroameričanmi v roku 1907
SVD začala pracovať na hlbokom juhu.
V roku 1923 bol založený prvý seminár v Spojených štátoch pre Afroameričanov, ktorý bol založený v zálive St.
Louis, Mississippi.
V roku 1934 vysvätili v reholi verbistov prvých štyroch afroamerických
kňazov a v roku 1937 prví afroamerickí
bratia zložili sľuby.
V roku 1966 sa biskup Harold Perry
SVD stal prvým afroamerickým biskupom v Spojených štátoch. Páter Joseph
Tri Vu SVD bol prvým vietnamským

Rozhodnutie pracovať medzi
Afroameričanmi
Páter Arnold Janssen podal žiadosť na
Propagandu fide, aby dovolila misie medzi černochmi. Odpoveď bola pozitívna, aká sa ani nedala očakávať: „Jedná
sa o to, aby ste sa postarali o duchovné
blaho takej zanedbanej a opovrhovanej
ľudskej triedy. Preto rokujte s miestnym
biskupom, na území ktorého chcete prevziať spomínané dielo a potom predložte tejto kongregácii dohodu urobenú s ním.“
Tak sa 10. september 1907 stal rozhodným dňom, kedy Spoločnosť Božieho Slova pod vedením Arnolda Janssena
a jeho radcov definitívne prevzala misiu
u černochov. Píše o tom: „Dnes som mal
konferenciu s veľadôstojnými generálnymi radcami. Predložil som otázku, či
by sa provizórne prevzatie misie u černochov malo stať viac definitívnym a či
sa zároveň rozhodneme udržať si a ešte
ďalej rozširovať kňazské a výchovné pôsobenie u černochov Severnej Ameriky. „Žiadam vás a všetkých, ktorých sa
to týka, aby ste aj v budúcnosti pôsobili
aktívne a horlivo pre túto dôležitú misiu a prinášali pre ňu všetky také obety,
ktoré sa podľa okolností môžu a musia
prinášať,“ napísal Arnold svojim spolubratom. „Najskôr sa chceme snažiť vo
Vicksburgu a pokiaľ možno aj v Techny venovať čiernemu obyvateľstvu, ktoré chce prijať naše služby a ak to bude
možné, získať ich pre kresťanskú vieru.
Potom chceme uvážiť, či je vhodné, aby
sme pre nich pôsobili aj inde. – Medzitým sa usilovne modlite, aby sa Duch
Svätý zmiloval nad ľudom, ktorý bol vykúpený drahocennou krvou Ježiša Krista. V tomto Duchu pôsobme jednotne,
aby sme tak dosiahli Božie požehnanie
pre zväčša pohanský ľud.“
Rok po začiatku vo Vicksburgu
bola v r. 1908 otvorená druhá stanica v Jacksone. Úspechy boli viac než
skromné. Do Prvej svetovej vojny bolo
založených dovedna päť centier. •
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10 rokov misionárom
v Japonsku
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív P. Filadelfiho

Rodák z Považskej Bystrice páter Pavol Filadelfi SVD
v Japonsku pôsobí od roku 2009, kde prišiel hneď po vysviacke.
Po dva a polročnom štúdiu jazyka v meste Nagoya bol poslaný
do mesta Akita na svoje prvé kaplánske miesto. Po dvoch rokoch
pôsobenia v tomto mariánskom pútnickom meste prišiel do
Tadžimi, kde pôsobil ako kňaz ďalšie tri roky. Ďalej pôsobil
jeden rok v meste Moriuka na severe Japonska. Toto územie na
severovýchode sa volá Tohoku a v roku 2011 bolo postihnuté
cunami. Pastoračná a misijná činnosť tam pre neho nadobudla
nový rozmer, pretože pôsobil na miestach, kde ľudia
prežívali následky cunami.

Kde pôsobíš teraz?

Z mesta Moriuka som bol po roku poslaný do mesta Sendai. Sendai je najväčším mestom na severovýchode Japonska. Je to mesto, kde sídli aj biskup
Sendaiskej diecézy Martin Tetsuo Hiraga. My ako verbisti tam pôsobíme priamo v katedrále. Máme na starosti katedrálu a 7 kostolov. Z toho 3 kostoly sú
v meste a ďalšie 4 kostoly sú na pobreží
mimo mesta. Ľudia v týchto oblastiach
boli postihnutí cunami. Doteraz mávame stretnutia so skupinkami ľudí, ktoré
začali práve vtedy, keď oblasť postihlo
cunami. Máme tam takzvaný olivový
spolok, kde chodia veriaci aj neveriaci.
Idea je taká, aby ľudia, ktorí žili celý život spolu v jednej oblasti a teraz sú rozdelení, mali možnosť chodiť spolu do
školy atď. Po katastrofe, ktorá tam prišla, sa museli presťahovať na iné miesta.
Snažíme sa vytvoriť možnosť stretnutia
týchto ľudí aspoň raz za mesiac. V úvo-

Mesto s výhľadom na horu,
kde pôsobí P. Filadelfi SVD

de sa zvykneme modliť, potom mávame rôzne aktivity, ručné práce, spoločný obed. Ľudia sa stretnú, zaspievajú si.
Je to príležitosť aj pre mňa byť s týmito
ľuďmi. Cítia spolupatričnosť zo strany nášho veriaceho spoločenstva, hoci
mnohí kresťanmi nie sú.
Koľkí pracujete v tíme?

V našom dištrikte pôsobíme štyria
kňazi. Máme na starosti osem kostolov,
plus máme na starosti rehoľné sestry,
kde slúžime sv. omše a navštevujeme
katolícke školy. Sendaiská diecéza má
8 dištriktov, z toho každý má 6-8 farností. My verbisti pôsobíme ako pastoračný tím. V diecéze nemáme klasickú
hierarchiu ako napríklad na Slovensku,
kde je pán farár, kaplán. Pôsobíme ako
pastoračný tím a predstavený je vedúci dištriktu. V meste Moriuka som bol
predstaveným dištriktu, teraz som zasa
ako jeden z členov tímu.
OKTÓBER 2019
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ko je vytvorená skupinka ľudí, ktorá
Mojou úlohou je v prvom rade zabez- vie, čo má robiť. A robia to svedomito.
pečiť sv. omše, sviatosti, katechézy.
Keď napríklad niekto zomrie, príToto je úplne prvoradé. Školy máme buzní to ohlásia na fare. Skupinka na
tri katolícke. Vedú ich sestry uršu- to určená si automaticky rozdelí úlolínky, dominikánky a sestry sv. Pavla. hy: kto bude spievať, kto bude čítať, kde
Najstaršia z týchto škôl má už storoč- majú zohnať organistu, kto bude moné pôsobenie. Kňazi zabezpečujeme po duchovnej stránke rôzne prednášky a potom sv. omše.
Ľudia postihnutí chorobou
Mesto Sendai sa od tých presú naši neviditeľní trpitelia
došlých líši intenzitou pastorača ľudia, ktorí obetujú modlitby
nej a misijnej práce. Je to veľké
za Cirkev, za našu misiu.
mesto. Sú tu tieto 3 školy. Preto
je tu veľké povedomie o kresťanstve. Máme tu pomerne veľa
veriacich. V samotnom meste je veľa derovať priebeh. Tak isto pri sobášoch
ženských rehoľných komunít. Na roz- a ďalších udalostiach.
diel od predošlých miest máme veľa
mladých, ktorí prichádzajú do kated- Je v Japonsku veľa ateistov, ako sa
rály sa modliť a na sv. omše. Vidím tu často hovorí?
veľa výziev, na ktoré treba odpovedať. Mám pocit, že ateisti v Japonsku ani
nie sú. Aj keď mnohí oficiálne nie sú
veriaci, ale vnútorne veria v existenAký je vzťah veriacich ku kostolu?
Vzťah by som mohol označiť ako vrelý. ciu Boha, nejakého vyššieho princípu,
Tá komunita, spoločenstvo, kde patria, ktorý je nad nimi. Aj keď nie sú možno
si vážia ako svoj životný priestor. To vi- aktívni, ale takéto povedomie majú.
dieť na tom, ako sa zapájajú do života
farnosti. Vo farnosti sú u nás skupiny, V Japonsku sú ešte dve veľké náboženktoré majú rozdelené rôzne úlohy. Tie- stvá: šintoizmus a budhizmus. Ako ich
to úlohy si dobre plnia. Netreba ich do vnímaš?
ničoho naháňať. Keď napríklad príde Možno určitá časť je aktívna, ale väčšipohreb alebo sobáš, katechézy, na všet- nou je to ponímané ako súčasť japonČo je tvojou úlohou v Sendai?
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skej kultúry. Keď treba sobáš, je to šintoistický obrad, keď sa jedná o pohreb,
je robený budhistickým spôsobom.
Ako pozerajú títo veriaci na kresťanov?

To presne neviem. Kresťanstvo má
v Japonsku všeobecne dobré meno.
Mnohí sa s kresťanstvom viacmenej
oboznamujú.
Naši veriaci v rodinách majú konkrétnejšie skúsenosti. Keď sa človek
chce stať kresťanom, zvažujú to, ako
to zoberie rodina. Niekedy, keď na to
neberú ohľad, môže sa stať, že rodina
s nimi preruší kontakt. Vo všeobecnosti kresťanstvo v Japonsku má slobodu.
V poslednej dobe prichádzajú na rôzne
študijné programy.
V Japonsku si teraz 10 rokov. Ako to
hodnotíš? Aký je tvoj vzťah k tejto krajine?

Áno, 12. novembra to bude 10 rokov,
čo som v Japonsku. Za 10 rokov si človek naozaj zvykne. Veľa vecí sa stane
oveľa ľahšími, ako napríklad jazyk.
Človek veľa veciam začne rozumieť.
Ale 10 rokov sa mi zdá aj tak dosť málo.
Myslím si, že to bola taká príprava na
samostatnú prácu. Tým, že potrebujem určitý čas, tak si myslím, že naozajstná misijná práca bude nasledovať
práve teraz.

Koľko má Japonsko verbistov?

Je nás okolo 130 členov v Japonsku. Máme tam
Nanzan University, nejaké stredné školy, základnú školu, takže veľa kňazov pôsobí práve v školstve a určitá časť vo farnostiach.

V diecéze som dostal na starosť mládež, takže pripravujeme nejaké aktivity. Kvôli tomu som skrátil
dovolenku na Slovensku o dva týždne.
Chcem sa poďakovať za modlitby, za obety
a inú pomoc, ktorej sa nám dostáva zo strany
misijných dobrodincov. Stále cítim silu modlitby ľudí na Slovensku. Chcem povzbudiť najmä
mladých, ktorí cítia misijné a rehoľné povolanie, nech nemajú strach na toto povolanie Bohu
odpovedať. •
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Akú máš víziu ďalšej misijnej práce, keď sa vrátiš
z dovolenky?

0 0

Máme jedného postulanta, ktorý pôjde do noviciátu. Jeden Japonec bol vysvätený tento rok. Ešte
máme jedného bohoslovca z Japonska, ostatní sú
zo zahraničia, najviac z Indonézie a Filipín.

3

Ako je na tom Japonsko s misijnými povolaniami?

S K 9 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 9 1 1 5 9 7 1

Páter Sirovič pôsobil v meste Nagoya na našej
univerzite. Učil tam filozofiu. Keď som sa na neho
pýtal, pamätal si ho jeden starší páter, ktorý hovoril o ňom s obdivom, ako im prednášal filozofiu
po latinsky a že bol veľmi vzdelaný.

SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA
MISIJNÝ DOM MATKY BOŽEJ
KALVÁRIA 3
949 01 NITRA

Bol si aj na miestach, kde bol páter Sirovič (slovenský verbista zo Ždane)?

0 6 2 3 9 8 8 9 5

Mám rád ranné sv. omše, ktoré chodievam slúžiť
k rehoľným sestrám. Tiež rád dávam duchovné
cvičenia a sprevádzam ľudí v ich duchovnom živote. Mojou prioritou je aj návšteva chorých. Tí
chorí sa nachádzajú väčšinou v domovoch dôchodcov, v nemocniciach, na psychiatrických oddeleniach a podobne. V návšteve chorých vidím
zmysel. Ľudia postihnutí chorobou sú naši neviditeľní trpitelia a ľudia, ktorí obetujú modlitby za
Cirkev, za našu misiu. Sú to ľudia neraz opustení,
ktorí čakajú na kňaza, ktorý k nim príde, donesie
im Eucharistiu a dá im požehnanie.

S K9 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 9 1 1 5 9 7 1

Čo ťa najviac napĺňa?

SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA
MISIJNÝ DOM MATKY BOŽEJ
KALVÁRIA 3
949 01 NITRA

• P. Pavol Filadelfi SVD pôsobí v Japonsku
už 10 rokov
• Miništrantská služba je v Japonsku potrebná
tak isto ako u nás a deti ju majú v obľube

V Mimoriadnom
misijnom mesiaci
sa ozvali naši
verbisti zo sveta
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec
František všetkých pokrstených kresťanov
na slávenie Mimoriadneho misijného
mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym
a novým spôsobom priniesli tému misie
medzi ľudí. Podnetom je storočnica
encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum
illud o činnosti misionárov vo svete. Pápež
František pripomína výzvu Benedikta
XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na
aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie
potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú
horlivosťou a svätosťou“.
„Kto káže o Bohu, nech je Božím človekom,“ napísal Benedikt XV. v encyklike Maximum illud
z roku 1919. Viera je posilnená, keď je daná iným.
Október 2019 je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňované sú dva
podstatné body: evanjeliové zameranie misií
a odmietnutie akéhokoľvek mocenského postoja či záujmu. Pápež František vyzýva každého,
aby prežíval radosť z misie, aby svedčil o evanjeliu v prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme
povolaní, aby sme láskou, konkrétnou pomocou
a modlitbou podporovali misionárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista.
Milí misijní priatelia, v tomto
mimoriadnom mesiaci október. Som verbista, ktorý slúži svoju misiu na Kube spolu
s ďalšími ôsmimi verbistami
z rôznych krajín. Okrem mňa
sú tam ešte dvaja Slováci, ktorí sa tak isto snažia o to, aby
Božie Slovo zaznievalo aj v tejto komunistickej
krajine. Chcel by som vám poďakovať za vaše
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modlitby a mnohorakú podporu misií, pretože aj vďaka vám je naša činnosť možná.
Michal Vrták SVD,
misionár na Kube
Srdečne zdravím
všetkých misijných priateľov. Taiwan má 23 miliónov obyvateľov
a je rozlohou menší ako Slovensko.
Leží 150 km od
čínskej pevniny. Spoločnosť Božieho
Slova tu pôsobí už od 50-tych rokov
minulého storočia. Ľud na Taiwane je
pokorný a ľudia sú skôr uzavretí, ale
majú veľkú úctu k blížnym. Prítomné
sú hlavne dve nekresťanské náboženstvá: taoizmus a budhizmus. Tieto náboženstvá si napriek svojej rozmanitosti uchovávajú úctu jeden voči druhému
a žijeme tam aj s kresťanmi iných denominácií v pokoji. Misijná myšlienka
ohlasovať Ježiša Krista je veľmi aktuálna. Aj tento mesiac nám môže pomôcť
k tomu, aby sme sa povzbudili a načerpali nových síl.
Patrik Páleník SVD,
misionár na Taiwane
Pozdravujem všetkých misijných
priateľov v misijnom mesiaci október. Na Filipínach
pôsobím tri roky.
Dva roky som pôsobil na univerzite
San Carlos a mojou misiou bolo hlavne
povzbudzovať študentov v ich viere. Filipíny sú krajinou, kde je okolo 80 % katolíkov. Nie je tu prvotné ohlasovanie
evanjelia. Ale niektorí ľudia majú veľmi
jednoduché poznanie našej viery. Našou hlavnou úlohou je ísť hlbšie, ukázať
ľuďom, že Ježišova radostná zvesť má
hĺbku, že vie byť centrom nášho života.
V minulosti ľuďom stačila jednoduchá
viera. Dnes, keď máme globalizáciu,
väčšina študentov je bežne pripoje-

ná k internetu a mnohí študenti majú
pochybnosti vo viere. Mojou hlavnou
úlohou je udržovať ich vieru a povzbudzovať ich. Snažím sa im ukázať, že pochybnosti vo viere nie sú niečo zlé, ale
vyzývajú nás ísť ďalej.
Peter Fillo SVD,
misionár na Filipínach
Pri príležitosti Mimoriadneho
misijného mesiaca chcem pozdraviť všetkých misijných priateľov. Už
desiaty rok slúžim
ako správca farnosti v Archangeľsku. Je to 1200 km
na sever od Moskvy na pobreží Bieleho
mora. Miestna Cirkev nás misionárov
potrebuje, lebo nemajú domácich kňazov. V diecéze sme kňazi takmer z celého sveta. Miestnych kňazov je asi len
10 %. Keď som prišiel do Archangeľska, farnosť bola bez kňaza. Teším sa,
že som s pomocou dobrých ľudí vybudoval pastoračné centrum, ktoré bolo
nedávno skolaudované. Máme v ňom
aj kaplnku, kde môžem slúžiť sv. omše
pre ľudí. Pomáham miestnej Cirkvi,
aby ľudia mali možnosť ísť cestou do
Božieho kráľovstva.
Jozef Roman SVD,
misionár v Rusku
Pozdravujem misijných priateľov pri príležitosti Mimoriadneho
misijného mesiaca. Moja misia je
v Japonsku. Japonská misia je špecifická tým, že máme tam rôzne typy
práce. Takou najcharakteristickejšou
je práca v školách. Ja pracujem na univerzite. V krajinách ako Japonsko misijná činnosť ide cez školy, tzv. preevanjelizácia, ako príprava pre ďalšiu
evanjelizáciu. Kresťanstvo v Japonsku
je pomerne obľúbené a tolerované. Veľa
ľudí má oň záujem, hoci mnohokrát iba
OKTÓBER 2019

povrchný. Ale vďaka Pánu Bohu nemáme prenasledovanie. Snažíme sa využiť
šance a dobré podmienky, ktoré nám
Pán Boh dáva pre našu misiu.
Jakub Rajčáni SVD,
misionár v Japonsku
V rámci Mimoriadneho misijného mesiaca by
som chcel pozdraviť všetkých misijných priateľov na
Slovensku. Ako
misionár som pracoval do roku 2017 na Madagaskare,
kde som bol činný najskôr v pastorácii
prvotnej evanjelizácie a neskôr som
vyučoval v interdiecéznom seminári vo Fianarantsoa. Teraz už dva roky
pôsobím vo Francúzku. Osobne teraz
pôsobím v novej misii v meste Noisy le
Grand. Zvláštnosťou tejto misie je to, že
je to šesť farností, kde väčšina farníkov
je z imigrácie. Vo farnostiach máme ľudí-veriacich z 36 národností. Je to jeden
z dôvodov, prečo pán biskup zveril tieto
farnosti nám verbistom. Misia pre mňa
znamená neustále stretnutie. Stretnutie s tým, ktorý ma posiela, s Kristom
a tiež stretnutie s tými, ku ktorým ma
posiela. Je to výzva k neustálej transformácii. Nechať sa premieňať Kristom cez
tých, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Cez odlišnosť kultúr,
jazyka a myslenia. Misia je stretnutie,
ktoré je a stáva sa výzvou každodenného života.
Marcel Martinko SVD,
misionár vo Francúzsku
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Pokrstení a poslaní –
evanjelizujeme v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC október 2019 vyjadruje základnú pravdu
kresťanskej viery: Cirkev je svojou povahou misionárska. Radostná
zvesť Pána Ježiša pozýva všetkých ku spáse. Preto najväčší skutok
milosrdnej lásky je ten, že odovzdávam toto pozvanie všetkým ľuďom
dobrej vôle. Ide o to, aby spoznali lásku Otca, priateľstvo Syna, nechali
sa posvätiť Duchom Svätým a stali sa učeníkmi. Učeník pozná Majstra,
s radosťou prijíma krst, ochotne ide a pomáha iným, aby sa stali
učeníkmi a prijali krst.
Ježiš prosí o krst
V kresťanskom živote je KRST
prvá sviatosť. Krstom začína učeník v sile živého Boha konať skutky milosrdnej lásky a jeho slovo je pravdivé a preniká srdce
človeka.
Je vhodné si pripomenúť, že
krst si prosí dospelý človek, alebo o krst prosia rodičia dieťaťa.
Podobne reagoval aj Ježiš, keď
prichádza k Jánovi Krstiteľovi
a prosí ho, aby ho pokrstil: „Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal
pokrstiť. Ale Ján mu odporoval
a hovoril: „Ja by som sa mal dať
tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku
mne?“ Ježiš mu však povedal:
„Len to nechaj, lebo sa patrí, aby
sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.
(Mt 3, 13-15)
Ježiš chcel vykonať všetko, ako
bolo predpísané. Tak bol ponorený do vody, čo znamenalo, že sa
zmyli jeho hriechy. Hoci mu Ján
Krstiteľ odporoval, lebo vedel, že
16
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Krst je vždy
vyznaním
viery
v živého
Boha
a zrieknutím
sa hriechov,
keďže
hriech je
príčinou
smrti.
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je bez hriechu, jednako ochotne
splnil všetky potrebné náležitosti.
Ježiš otvorene a slobodne vyznal, že prišiel poslúžiť svojim
bratom a sestrám. ON, bez hriechu, sa za nás hriešnikov obetuje
a kladie na seba naše hriechy voči
Bohu, voči blížnym, voči stvorenej prírode a najmä hriechy človeka voči sebe samému.
Ježišova spravodlivosť prekvapuje svojím jasným posolstvom,
lebo ju môžeme správne pochopiť a aj my sa môžeme obetovať
za našich najbližších, ako aj za
tých, čo nás prosia o modlitbu, sú
v rôznych potrebách tela a duše.
Ježiš prijal krst a poslanie
Krst je vždy vyznaním viery v živého Boha a zrieknutím sa hriechov, keďže hriech je príčinou
smrti. Ježiš sa obetuje za hriešnikov – a hoci je bez hriechu –
úplne sa s hriešnikmi stotožňuje:
prijíma krst na odpustenie hriechov. A nasleduje ďalší krok, prijíma poslanie – aby išiel a zvesto-

val veľkú Božiu lásku voči ľuďom:
Boh dal vlastného Syna, aby vykúpil hriešneho človeka, daroval
mu nebo a zvestoval, že máme
Otca v nebi.
Ježišov krst sa stal priestorom
a časom epifánie – zjavenia Najsvätejšej Trojice: „Keď bol Ježiš
pokrstený, hneď vystúpil z vody.
Vtom sa mu otvorilo nebo a on
videl Božieho Ducha, ktorý ako
holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel
hlas: „Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie.“(Mt
3, 16-17)
Pri krste a zjavení Otca (bolo
počuť hlas) a Ducha Svätého
(bolo vidieť holubicu) spolu s Ježišom (vystúpil z vody na breh)
nastáva okamih pravdy – Ježiš
neostal sám – je s ním Otec a je
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Za dlhé stáročia kresťania
vždy ohlasovali evanjelium a krstili. Vedeli, že viera v Krista a Cirkev a obmytie krstnou vodou je
zárukou spásy. Preto podľa príkazu Pána Ježiša „choďte, učte
a krstite“ sa mnohí stávali učeníkmi a ich rodiny spolu s nimi
prijali vieru a krst v mene Otca
i Syna i Ducha Svätého.
Len si spomeňme, krst si vyžaduje prípravu. Pre dospelého
človeka dlhodobú (rok a viac)
a pre dieťa príklad rodičov, tak
vnútorný (pokoj a láska), ako aj
vonkajší (objatie , pokľaknutie,
Kresťan pokrstený a poslaný
prežehnanie) a postupné kroky
Žijeme v dobe, ktorá je veľmi cit- vo vysvetľovaní viery, morálky,
livá, keď sa hovorí o krste. Cirkev ale najmä v konaní skutkov miučí jednoznačne: každý má právo losrdnej lásky.
na krst a každý rodič má právo na
Sme si vedomí, že krstom sme
krst svojho dieťaťa.
sa stali Božími deťmi a patríme

s ním Duch Svätý. Tu je okamih,
ktorý rozhoduje o živote každého kresťana. Pretože kresťan
nikdy nie je sám. V tejto jednoduchej vete sa pri každom krste znova a znova sprítomňuje
Trojjediný Boh. Je to naozaj až
tak duchovné? Až tak nad naše
chápanie a porozumenie? Ježiš
sprítomnil každému kresťanovi
cestu a otvoril bránu, že vieme,
ako sa stretnúť so živým Bohom
a postupne sa učíme, že nikdy nie
sme sami, nech sa nám v živote
stane čokoľvek.

Viera je
živá iba
vtedy, keď
sa s vierou
podelím
a stane sa
pre mňa
živá, lebo
môj Ježiš
je živý
a ja žijem
z Neho.

do Cirkvi, čo je spoločenstvo veriacich v Krista. A jedine spoločenstvo veriacich, ktoré prijalo
Ducha Svätého, je schopné vytrvalo sa zúčastňovať „na učení
apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na
modlitbách“. (Sk 2,42)
Krstom prijímame Krista –
hovoríme, že sme sa do Krista
obliekli – čo znamená, že spolu s Kristom umierame hriechu
a spolu s Kristom sme zmŕtvychvstali do nového života. Tajomstvo viery a odpustenia hriechov
však nestojí na našom správnom
pochopení danej témy, ale že veríme Bohu v troch osobách. To
je základné tajomstvo viery a to
veríme a nevysvetľujeme.
Mnohí sú, čo očakávajú Božie vyslobodenie a myslia si, čo
všetko sa im podarí. Veď stačí
vieru prijať a pokrstiť a je postarané. Viera je živá iba vtedy, keď
sa s vierou podelím a stane sa pre
mňa živá, lebo môj Ježiš je živý
a ja žijem z Neho. A keďže môj
Boh je živý, žijem nielen pre seba
a mojich blízkych, ale ochotne
ohlasujem evanjelium každému,
kto je ochotný počúvať a je otvorený na živé slovo, ktoré sa stalo
telom a prebývalo medzi nami.
Lenže nestačí hovoriť o Bohu, je
potrebný konkrétny znak, ktorým vyjadrujem, že som veriaci – naučím budúceho učeníka
prežehnať sa: v mene Otca i Syna
i Ducha Svätého.
Jednoduché prežehnanie sa
– urobené s vnútornou vierou
a navonok pokojne a dôstojne –
začína každé poslanie a neustále vyžaruje dôveru v Ježišov kríž,
ktorý je znakom spásy.
Sme poslaní, aby sme o tejto
radostnej zvesti hovorili v našich
rodinách a každému človekovi
dobrej vôle. A najmä tým, ktorí
už stratili nádej a radosť zo života.
Čo poviete, začneme? •
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MISIJNÉ SE STRY S SPS

Misijný sv. ruženec
(pre súkromnú pobožnosť)
Text a foto: Misijné sestry SSpS

Milí čitatelia Hlasov z domova a misií!
V tomto Mimoriadnom misijnom mesiaci a zároveň mesiaci svätého ruženca
vám chceme ponúknuť pre súkromnú pobožnosť modlitbu svätého ruženca. Je popretkávaná myšlienkami misijnej sestry služobnice Ducha Svätého
Veroniky Theresie Ráckovej, ktorá pôsobila v Južnom Sudáne a ktorá tragicky zahynula pri prevoze tehotnej pacientky do nemocnice dňa 20. mája 2016.
Zároveň pri každom tajomstve je citát zo Svätého písma, ktorý poukazuje na
to, že sestra Veronika Theresia sa snažila nasledovať Krista a pripodobniť svoj
život Kristovi. Nech nám tieto rozjímania pomôžu zamyslieť sa aj nad naším
povolaním a poslaním, ku ktorému nás pozýva aj Svätý Otec František, ktorý
pri príležitosti Svetového dňa misií 2019 povedal: „Každý pokrstený človek je
na misii, každý z nás je misiou vo svete, pretože je plodom Božej lásky.“
1. tajomstvo:
Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil
Zo spomienok sr. Veroniky Theresie:
„Ešte nikdy som sa v živote nestretla s ľuďmi, ktorí by tak hrozne trpeli po všetkých stránkach. Obdivujem
ich, že sú silní a nevzdávajú to. Som
presvedčená, že Boh ich nesmierne
miluje a nás – misionárky a misionárov – ku nim posiela, aby mohli pocítiť túto Jeho lásku.“ (Hlasy z domova
a misií 2014)
18
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Ježiš povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto
proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov
na svoju žatvu.“ (Mt 9, 37 – 38)
Otče náš ... Zdravas Mária ... Sláva Otcu
2. tajomstvo:
Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný
Sr. Veronika Theresia píše: „Dozvedeli sme sa, že v Jube bol pokus o prevrat a mnoho ľudí prišlo o život. Naša
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komunita sa rozhodla zostať s ľuďmi.
Každý z nás urobil svoje vlastné rozhodnutie a cítili sme, že nemôžeme
ľudí opustiť a nechať ich v takejto núdzi a neistote. Potrebovali našu psychickú, duchovnú a fyzickú podporu.
Naša komunita sestier sa pod záštitou
charity a za pomoci ďalších snaží poskytovať núdznym potrebnú pomoc,
najmä jedlo, vodu a lekársku starostlivosť.“ (Január 2014)
„Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli
ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo
nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa
videli chorého alebo vo väzení a prišli
sme k tebe?“ (...) „Veru, hovorím vám:
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“(Mt 25, 35-40)
Otče náš ... Zdravas Mária ... Sláva Otcu
3. tajomstvo:
Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním
korunovaný
Pri jednej príležitosti sr. Veronika Theresia povedala: „Pre mňa nie je nič
krajšie na svete, než byť misionárkou
– služobnicou Ducha Svätého.“
Ježiš povedal: "Každý, kto pre moje
meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo
polia, dostane stonásobne viac a bude
dedičom večného života.“ (Mt 19, 29)
Otče náš ... Zdravas Mária ... Sláva Otcu
4. tajomstvo:
Ježiš, ktorý pre nás ťažký
kríž niesol
Veronika počas občianskej vojny v jednom z rozhovorov povedala: „Ježiš neopustil ľudí a ani miesto, keď nastali
problémy. On vytrval. Ako jeho učeníčka ho nasledujem v sile Ducha Svätého. Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne,
pretože ich milujem.”
„Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov
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a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho
dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal
nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti
je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie
stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi:
„Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie
si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci,
len pre ľudské!“ (Mt 16, 21-23)
Otče náš ... Zdravas Mária ... Sláva Otcu
5. tajomstvo:
Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný
Sr. Maria Theresia Hörnemann, generálna predstavená Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, v smútočnom oznámení o sestre Veronike
napísala: „Jej smrť je nenahraditeľnou
stratou pre nás, pre jej rodinu a pre
ľudí, ktorým slúžila, osobitne v Yei.“
A ďalej pokračuje prosbou o pokoj:
„Spojme sa v modlitbe, aby sa jej krv
a smrť stali semiačkom zasiatym pre
väčší mier pre ľudí v Južnom Sudáne
a na celom svete.“
„Vám, svojim priateľom, hovorím:
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám,

koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý
keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla!
Áno, hovorím vám: Tohto sa bojte! Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere?
A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“ (Lk 12, 4 – 7)
„V Pánových očiach má veľkú cenu
smrť jeho svätých.“ (Ž 116, 15)
Otče náš ... Zdravas Mária ... Sláva Otcu

***
Záver:
Sr. Veronika Theresia vložila do misií
celé svoje srdce – plné lásky a vášne pre
Krista i pre druhých. Bola si vedomá
toho, že Kristus ju posiela a ona na Jeho
pozvanie odpovedala: „Áno.“
Odpovedajme aj my ako kresťania
„s veľkodušnosťou a svätosťou“ na
volania a výzvy našej doby. Veď On –
Kristus ide pred nami.

Na úmysel Sv. Otca: Otče náš ...
Zdravas Mária ... Sláva Otcu
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Svätý Otec František zavíta
na konci novembra do Thajska
a Japonska
V dňoch 19. – 26. novembra 2019 Svätý Otec navštívi Thajsko a Japonsko.
Ako informoval vatikánsky hovorca
Matteo Bruni, pápež František prijal
pozvanie príslušných vlád a biskupov
oboch krajín.
Presný plán apoštolskej cesty do Thajského kráľovstva a do Japonska bude
zverejnený neskôr. Zatiaľ Svätá stolica
oznámila termíny jednotlivých etáp.
Od 20. do 23. novembra bude pápež
František v Thajsku a následne bude
23. až 26. novembra hosťom v Japonsku. V programe cesty v Japonsku je
návšteva miest Tokio, Nagasaki a Hirošima.
Pápež František bude po sv. Jánovi
Pavlovi II. druhým pápežom, ktorý navštívi Krajinu vychádzajúceho
slnka. Obe krajiny už pripravili svoje
motto a logo, ktoré budú túto návštevu Svätého Otca sprevádzať. Motto
apoštolskej cesty do Thajského kráľovstva odkazuje na 350. výročie založenia Apoštolského misijného vikariátu
Siam: „Kristovi učeníci, misionárski
učeníci“.
Apoštolskú cestu do Japonska vyjadruje motto „Chráň každý život“ a odkazuje na „modlitbu za našu zem“ zo
záveru encykliky Laudato si, na svet
stvorený a udržiavaný Bohom, aby
sme rešpektovali dôstojnosť každého
človeka, ale i životné prostredie. Motto
vyjadruje odhodlanie japonskej cirkvi
ohlasovať evanjelium života, ktoré priniesol Kristus, modliť sa a pracovať pre
Kristov pokoj.
Svoj úmysel navštíviť Japonsko verejne vyjadril Svätý Otec po prvý raz 12.
septembra 2018 pri stretnutí so skupinou japonského združenia „Tensho
Kenoh Shisetsu Kenshoukai“, ktorého
cieľom je približovať svetu historickú
osobnosť známu pod menom Mancio Ito. Tento mladý Japonec navštívil
v 16. storočí Európu z iniciatívy jezuitských misionárov. •
HLASY Z DOMOVA A MISIÍ
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Letná misia
vo farnosti Bodonoš
(Rumunsko)
Text a foto: P. Juraj Begany SVD

U

niverzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza v Bratislave (UPeCe) tvoria rozličné tímy,
ktoré zabezpečujú aktivitu, aktuálnosť, ako aj chod pastoračného centra.
V rozmanitosti tímov sa nachádza aj
tzv. misijný tím, ktorý sa venuje misijnej aktivite UPeCe. V rámci tohto projektu sa aj v tomto roku konali misie
v Rumunsku. Konkrétne v období od
20. júna do 4. júla 2019. Skupina jedenástich mladých ľudí spolu s P. Jurajom
Beganym SVD navštívila rímskokatolícku farnosť v Bodonoši, po rumunsky
Budoi. Táto farnosť je známa tým, čím
aj viaceré dedinky v okolí, a to prítomnosťou rumunských Slovákov. Správcom farnosti je rumunský Slovák pán
farár Jaroslav Frnka. V blízkosti farského úradu sa nachádza slovenské lýceum, na ktorom sa vyučuje v slovenskom jazyku. Vo farnosti Bodonoš sa
nachádzajú tri kostoly: farský kostol
priamo v Bodonoši, Kostol Dobrého
pastiera v Derne a Kostol sv. Jána Nepomuckého v Bajaši.
Mladí misionári sa rozdelili do
dvoch skupín, aby sa ich služba a prítomnosť mohla dostať do všetkých
končín farnosti. Misionári v Bodonoši boli prijatí na miestnom lýceu,
kde bývali na internáte. V lýceu sa
nachádzajú aj priestory pre stretávanie sa s miestnymi mladými ľuďmi
a deťmi. Katechézy s dospelými, ako
20
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aj staršími veriacimi, sa uskutočňovali v miestnom kostole. Mladí v Derne
boli prijatí v budove miestneho Zväzu
rumunských Slovákov a pastoračné
aktivity sa uskutočňovali buď priamo
vo dvoch miestnych kostoloch, alebo v ich blízkosti. Centrom každého
dňa bolo slávenie Eucharistie. Obohatením slávenia bola aj hudba a spev,
ktoré misionári ponúkli miestnym
spoločenstvám. Po bohoslužbách sa
konalo stretnutie s dospelými a staršími veriacimi. Stretnutie sa zameralo
na slávenie svätej omše a Eucharistiu.
Spoločne sme sa zamýšľali nad tým,
aký význam má Eucharistia pre náš
život, ako prežívame slávenie svätej
omše, prečo chodíme na svätú omšu
atď. Mladí misionári dopoludnia pripravovali program pre deti. Cieľom
stretnutia bolo priblížiť život Pána Ježiša od narodenia až po smrť na kríži.
Jednotlivé okamihy zo života Pána Ježiša boli predstavené scénicky a zároveň boli pripravené hry a aktivity, ktoré
sa týkali spomínanej tematiky.
Aj obed a poobedňajší čas bol
miestom stretávania sa. Veriaci tejto
farnosti boli veľmi milí a štedrí. Pravidelne nás pozývali na obed, ktorý
bol vždy veľmi chutne a s láskou pripravený. Pri tejto príležitosti sme mali
možnosť položiť otázky týkajúce sa
ich zamestnania, kde pracovali alebo
pracujú, ako a kde sa zoznámili... Aj
takéto stretnutia nám dotvárali obraz
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o celej atmosfére a živote rumunských
Slovákov.
V poobedňajších hodinách sa konala misia s cieľom pomoci tým, ktorí
ju potrebovali. A tak misionári štiepali a ukladali drevo, kosili trávu alebo lúskali orechy... Potom nasledovalo
stretnutie s mladými, prostredníctvom
katechézy a hier.
Misie v Rumunsku boli naozaj požehnanou skúsenosťou. Často sme
zhodnotili, že nám dávajú viac, ako my
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Asia Bibiová poďakovala
ľudom, ktorí jej pomohli,
osobitne Figeľovi

• P. Juraj Begany SVD s veriacimi po sv. omši
v obci Derna
• Animátori pripravili na stretkách pre deti
zaujímavé aktivity
• Vďaka pozvaniam do rodín animátori
spoznali tamojších ľudí a ich príbehy

do nich vkladáme. Počas týchto dvoch
týždňov sa o nás staral Pán a posielal
nám do cesty takých ľudí, aby sme jeho
lásku ešte viac objavovali a obdivovali.
Aj touto cestou ďakujeme pánovi farárovi a rumunským Slovákom v Bodonoši, Derne a Bajaši za ich svedectvo života, lásku a otvorenosť. Zároveň
ďakujem aj všetkým mladým misionárom, že ako novokňaz som mal príležitosť byť s nimi a zažiť takúto misijnú
skúsenosť. •

Pakistanská kresťanka Ásíjá Nóríová, známa pod menom Asia Bibi,
ktorá bola odsúdená na smrť z rúhania a po deviatich rokoch bola
prepustená z väzenia, poďakovala
ľuďom, ktorí jej pomáhali v čase, keď
sedela v cele smrti. Špeciálne Jánovi Figeľovi, osobitnému vyslancovi
Európskej únie pre náboženskú slobodu. Uviedla to vo svojom prvom
živom videu z exilu zverejnenom na
portáli The European Post.
„Chcem poďakovať anjelovi, osobe,
ktorá mi doteraz pomáhala od môjho uväznenia: týmto človekom je
Ján Figeľ, osobitný vyslanec Európskej únie pre náboženskú slobodu.
Som mu skutočne vďačná a želám
si, aby Boh mohol poskytnúť viac
ľudí ako on,“ povedala podľa portálu Asia Bibi.
Asiu Bibi, matku piatich detí, v roku
2010 odsúdili na smrť obesením za
údajné rúhačské slová, ktoré mala
rok predtým vysloviť počas banálnej hádky s moslimkami. Verdikt bol
vynesený na základe kontroverzných
pakistanských zákonov o rúhaní.
Hádku spustila rozšírená povera,
podľa ktorej ak sa kresťan napije
z moslimskej studne, znečistí tým
vodu. „Nedostatok vzdelanosti, poverčivosť a predsudky sú základom
pre neznášanlivosť. Dnes má v Pakistane veľký priestor fundamentalizmus až fanatizmus. Chcem len
pripomenúť, že v trinástich štátoch
sveta je trest smrti za ateizmus, v 22
štátoch, väčšinou sú to moslimské,
je trest smrti za odpadnutie od viery a vyše 70 štátov sveta používa
zákony proti rúhaniu. Pakistan je
spolu s Mauretániou najvypuklejší
príklad,“ povedal vlani v decembri
pre tablet.tv Figeľ, ktorý sa za oslobodenie Asie Bibi angažoval už od
roku 2016.
(Zdroj: Teraz.sk)
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dzajúca štyrmi krajinami a takmer 650
malými obcami či dedinkami.“
Kultúrne pamiatky na ceste
Ako ďalej uvádza Luca Bruschi, franská
pútnická cesta v sebe zahŕňa okolo 350
kultúrnych pamiatok, ako sú historické
centrá starobylých miest, mosty, rímske
stavby či kostoly a katedrály. V stredovekých časoch boli súčasťou púte zastávky v mnohých kostoloch a kaplnkách ako súčasť zbožnosti. Koľko ľudí
sa v súčasnosti vydáva na púť?

Starobylá pútnická
cesta Via Francigena
kandiduje na UNESCO
Text: Rádio Vatikán

Foto: Archív SVD

Pradávna pútnická trasa Via Francigena (Franská cesta), čiže
cesta vedúca do Ríma z Britských ostrovov cez územie Frankov,
bude možno onedlho patriť k „svetovému dedičstvu“ UNESCO.
O jej kandidatúru sa snažia štyri krajiny Európskeho kontinentu,
cez ktoré 2000-kilometrová trasa vedie: Veľká Británia,
Francúzsko, Švajčiarsko a Taliansko. Túto historickú trasu plnú
náboženských, historických i prírodných skvostov postupne
znovuobjavuje čoraz väčší počet turistov i náboženských
pútnikov z Európy i iných kontinentov.
Pôvodca cesty
Pôvodcom pútnickej Franskej cesty je
canterburský arcibiskup z 10. storočia, ktorý si šiel do Ríma po pálium,
vysvetľuje v rozhovore pre Vatikánsky
rozhlas riaditeľ Európskeho združenia
Franských ciest Luca Bruschi:
„Via Francigena je tisícročná pútnická a obchodná cesta spájajúca Severnú
Európu a Rím, na ceste do Jeruzalema.
22
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Je to cesta, ktorá odkazuje na denník arcibiskupa Canterbury menom Sigeric,
ktorý v roku 990 zaznamenal etapy svojej cesty návratu z Ríma, kam šiel prijať
pálium od pápeža, až do Canterbury. Je
to 79 etáp, ktorých opis zanechal v denníku, uchovanom v Londýne v Britskej
národnej knižnici (British Library).
V súčasnosti je trasa znovuobjavená
ako moderná pútnická cesta prechá-
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Tisíce pútnikov každý rok
„Minulý rok 45 tisíc pútnikov vykonalo
púť v rozsahu šesť až sedem dní. Potom
sú tu i takí, ktorí za tri mesiace prejdú
z Canterbury do Ríma, iní zas možno
jednoducho kráčajú počas víkendu či
počas predĺžených víkendov v priebehu
roka. Toskánsko je úsekom, ktorý je zo
všetkých najviac prepracovaný, najbezpečnejší a najviac oceňovaný.“
Na cestu Via Francigena sa mnohí rozhodnú vydať aj s cieľom duchovnej púte. Prichádzajú dokonca aj
z iných kontinentov. Riaditeľ Európskeho združenia Franských ciest Luca
Bruschi upresňuje: „Približne 10 – 15 %
ľudí uvádza, že cestu koná aj z náboženských dôvodov. Nateraz je približne
polovica pútnikov z Talianska a ďalšia
polovica prichádza z Európy alebo zo
Severnej Európy či z Južnej Kórey, Austrálie, USA, Brazílie a i z ďalších krajín.“
O význame projektu pre súčasnú
Európu predseda kultúrneho združenia vysvetľuje:
„V podstate ide o projekt, ktorý
nemá politický podtón, ale je projektom zrodeným pre spájanie, pre budovanie mostov, a teda môžeme jednoducho povedať, že Via Francigena
je mostom pre dialóg medzi severnou a stredomorskou Európou, medzi anglosaskou a latinskou Európou.
Je kultúrnym mostom o to viac, keďže
v Európe sa s ťažkosťou hľadá vlastná
identita. Je projektom, ktorý má veľkú
kultúrnu identitu, kde je docenená aj
príroda a história Európy.“ •

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

Do boja s ružencom
Štěpán Smolen
Český katolícky kňaz Štěpán
Smolen nás všetkých v knihe pozýva do skutočného
boja. S ružencom v ruke. Postupne nás učí ako víťaziť nad
protivníkmi v našom živote
a získavať pre naplnený život
tak dôležité cnosti.

Si výnimočný
Max Lucado
Smutný dreváčik Gašpar plný
čiernych nálepiek stretáva veselú Luciu, ktorá ho nasmeruje k rezbárovi Elimu, tvorcovi
drevených postavičiek. Jeho otcovský prístup pomôže prinavrátiť Gašparovi jeho povedomie o jeho skutočnej hodnote.

Jednotný katolícky
spevník
(bordový a modrý)
V poradí už 76. vydanie vychádza v úplne novom grafickom šate s mnohými praktickými prvkami
a s úvodom predsedu Konferencie biskupov Slovenska
Stanislava Zvolenského.

120 zamyslení
s Teréziou z Lisieux
Patricia Treece (ed.)
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“.

68 strán, cena: 3,90 EUR

31 strán, cena: 8,50 EUR

631 strán, cena: 4,90 EUR

200 strán, cena: 8,90 EUR

Z temnôt do svetla
Marino Restrepo
Kniha, ktorú budete čítať, je
výsledkom života naplneného drámou, mystikou a zážitkami, ktoré sa môžu tým,
čo sú ďaleko od Boha, zdať
plné protirečenia.

Deti sa modlia ruženec
s Pannou Máriou
Angela A. Burrinová
Mária v knihe hovorí deťom
o každom tajomstve ruženca
a vysvetľuje, čo sa v každom
z nich stalo. Kráľovná zeme
i neba tiež vedie deti, aby sa
modlili ruženec spolu s ňou
a na jej príhovor.

Kto zomrie, uvidí
očistec a raj
Don Dolindo Ruotolo
Kniha obsahuje osobitný odkaz na svätú omšu, na jej nekonečné ovocie spásy pre
živých i zomrelých. Nechýba výzva zvlášť sa modliť za
zosnulých kňazov.

Pravdou proti moci
Silvester Krčméry
Skutočný príbeh „slovenského Solženicyna“ - jedného
z najvýznamnejších odporcov komunistického režimu
nielen na Slovensku.

143 strán, cena: 6,00 EUR

464 strán, cena: 12,90 EUR

280 strán, cena: 8,90 EUR

45 strán, cena: 5,70 EUR
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Na stretnutie s pápežom prišli
tisíce pracovníkov talianskych
väzníc
„Ďakujem, vpred a odvahu!“ Do týchto troch slov sformuloval Svätý Otec
svoju blízkosť pracovníkom talianskej
správy väzníc, ako aj množstvu dobrovoľníkov, ktorí sa spolu s rodinami
zišli na audiencii na Námestí sv. Petra
v sobotu 14. septembra. Cez nich zaslal
povzbudenie aj samotným väzňom.
Na námestie pred vatikánsku baziliku
prišli s celými rodinami strážnici, administratívne sily, dobrovoľníci i väzenskí kapláni, aby si vypočuli slová
Svätého Otca Františka. Slovo „ďakujem“ im vyslovil s vysvetlením, že ich
práca je skrytá, ale podstatná. Ocenil
ich službu, ktorú prežívajú ako pomoc
tým, ktorí sú slabí:
„Ďakujem, pretože takto, ako pracujete, sa deň za dňom stávate tkáčmi
spravodlivosti a nádeje.“ Pripomenul
im Božie slovo, ktoré hovorí: „Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi
uväznení“ (Hebr 13,3). A znovu im poďakoval: „Ďakujem teda, že nie ste iba
strážnici, ale aj opatrovníci ľudí, ktorí
vám boli zverení, aby si v nadobudnutí vedomia vykonaného zla osvojili
perspektívu znovuzrodenia pre dobro
všetkých. Ste tak povolaní byť mostami medzi väznicou a občianskou verejnosťou.“
Svätý Otec týmto služobníkom vo väzniciach pripomenul, že je podstatné
najprv si uznať vlastnú potrebu odpustenia, takže sa ich vlastné biedy
stanú pre nich záchytnými nádobami
pre Božie milosrdenstvo, a takto sa stanú hodnovernými svedkami Božieho
odpustenia.
A napokon sa pápež František obrátil
aj na odsúdených, slovkom „Odvahu!“
Ako Svätý Otec uviedol, práve oni, odsúdení, sú vzácni v Božích očiach, sú
dôležití pre Boha, ktorý v nich chce
naplniť zázraky:
„Odvahu, nikdy nezadúšajte plamienok nádeje. Vždy treba hľadieť na horizont budúcnosti, vždy existuje budúcnosť nádeje, vždy.“ •
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Posolstvo pápeža
ku Svetovému dňu misií 2019:

„Pokrstení a poslaní“
Text: Rádio Vatikán

Foto: Archív SVD

„Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev v misii vo svete“ – to je
názov posolstva pápeža Františka ku Svetovému dňu misií 2019,
ktorý Cirkev slávi v nedeľu 20. októbra. Tento rok navyše Cirkev
slávi október ako Mimoriadny misijný mesiac.

T

itul posolstva sa zhoduje s témou tohtoročného osobitného
misijného mesiaca október. Ten
má „pomôcť znovuobjaviť misionársky zmysel nášho priľnutia k viere
v Ježiša Krista – viere, ktorú sme prijali
ako nezištný dar pri krste“, uvádza v posolstve Svätý Otec. Vyjadruje tiež povzbudenie Pápežským misijným dielam
ako celosvetovej sieti, ktorá mu pomáha
v jeho misijnej činnosti.
Tohtoročný osobitný misionársky
mesiac október, ktorý ohlásil pápež František ešte v roku 2017, sa koná pri príležitosti 100. výročia apoštolského listu
pápeža Benedikta XV. Maximum illud,
OKTÓBER 2019

v ktorom sa už Pápežské misijné diela
odporúčali ako „účinný misijný nástroj“.
Ako píše pápež v posolstve, „Cirkev je
vo svete na misii“, „vychádza až po kraj
sveta“. To si vyžaduje neustálu a trvalú
konverziu. Každý pokrstený človek je
na misii, „každý z nás je misiou vo svete,
pretože je plodom Božej lásky“, pripomína pápež a dodáva:
„V otcovstve Boha a materstve Cirkvi
je zakorenená naša misia, pretože neodmysliteľnou súčasťou krstu je poslanie, ktoré Ježiš vyjadril vo veľkonočnom poverení: ako Otec poslal mňa, i ja
posielam vás, plných Ducha Svätého,
pre zmierenie sveta (porov. Jn 20,19-23;

NAŠI DOBRODINCI

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Mt 28,16-20). Kresťanovi prináleží toto vyslanie, aby nikomu
nechýbalo ohlasovanie o jeho povolaní byť adoptívnym synom
či dcérou, istota o jeho osobnej dôstojnosti a o vnútornej hodnote
každého ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť.
Šíriaci sa sekularizmus, v ktorom sa z pozitivistického a kultúrneho hľadiska odmieta aktívne otcovstvo Boha v našich dejinách,
zabraňuje každému autentickému univerzálnemu bratstvu, ktoré sa prejavuje vo vzájomnej úcte k životu každého človeka. Bez
Boha Ježiša Krista sa každá odlišnosť redukuje na pekelnú hrozbu, znemožňujúc akúkoľvek bratskú pohostinnosť a plodnú jednotu ľudského rodu.“
Svätý Otec zároveň poukazuje na to, že v Apoštolskom liste
Maximum illud pápež Benedikt XV. pripomína, „že Bohom daná
univerzálnosť misie Cirkvi si vyžaduje prekonať exkluzivistickú
príslušnosť k svojej vlasti a etniku. Otvorenie sa kultúry a komunity pre spásonosnú novosť Ježiša Krista si vyžaduje prekonanie
každej nepatričnej zahľadenosti do seba, etnickej i ekleziálnej.“
Pápež František v posolstve pripomína, že v októbri tohto roku
bude Cirkev zároveň sláviť aj Synodu biskupov o Amazónii. Je to
výzva k otvorenosti a vnímaniu dôležitosti misie Cirkvi aj pre túto
oblasť sveta a jej obyvateľov:
„Obnovené Turíce roztvárajú dvere Cirkvi dokorán, aby žiadna
kultúra nezostala uzavretá sama v sebe a aby žiaden národ nebol
izolovaný, ale otvorený pre univerzálne spoločenstvo viery. Nikto
nech nezostane uzavretý vo vlastnom ja, v autoreferenčnosti vlastnej etnickej a náboženskej príslušnosti. Ježišova Pascha ničí úzkoprsé limity svetov, náboženstiev a kultúr, volajúc ich k rastu v úcte
k dôstojnosti muža a ženy, k čoraz plnšiemu obráteniu sa k Pravde zmŕtvychvstalého Pána, ktorý darúva všetkým pravý život.“
Svätý Otec zveruje misiu Cirkvi Panne Márii, Matke Cirkvi,
ktorá je vzorom totálneho vloženia sa do Ježišovej misie. •

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. Matušková 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 • Odberatelia Hlasov pri kostole
sv. Heleny Trnava 140,- EUR • Kolektív lásky Liptovská
Teplička 270,- EUR • Spolok sv. ruženca Žilina 82,- EUR
• Čitatelia Hlasov Melek 100,- EUR • Bohuznáma Šaľa
15,- EUR • Bohuznámy Trebišov 30,- EUR • B. Jakabčinová
Jarovnice 20,- EUR • Bohuznámy Zempl. Teplica 20,- EUR
• M. Chlebašková Zempl. Teplica 10,- EUR • T. Fedorová Rozhanovce 10,- EUR • H. Maščaková Rozhanovce
10,- EUR • A. Finková Rozhanovce 20,- EUR • Ružencové
spoločenstvo, farnosť Nitra Zobor 100,- EUR • Odberatelia
Posla a Hlasov Veľké Zálužie 60,- EUR • Dobrodinci Golianovo 20,- EUR • Ružencové bratstvo Sečovce 50,- EUR •
Ctiteľky Božského Srdca Ježišovho Machulince 10,- EUR •
Deviatnik sv. Jozefa Petrova Ves 50,- EUR • Čitatelia Hlasov
Úľany nad Žitavou 60,- EUR • Odberatelia Hlasov Fačkov
50,- EUR • Kolektív lásky Liptovská Teplička 145,- EUR
• Ružencové bratstvo Viničné 100,- EUR • Ružencové
bratstvo Jovsa 50,- EUR

„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)
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Nové misijné kalendáre
na rok 2020
Chcete spoznávať svet? Chcete byť
nielen cestovateľmi, ale aj misionármi?
Misionári verbisti vám ponúkajú na rok
2020 Misijný kalendár o Amerike,
kde môžete viac spoznávať život
misionárov, a tak mať účasť na ich
misii, ktorá je Kristovou misiou.
Misionári verbisti vám ponúkajú
Misijný obrázkový kalendár
na rok 2020. Nájdete v ňom
nielen kalendárium na budúci rok,
ale aj krásne fotografie z misijných
krajín s myšlienkami Sv. Otca
Františka z jeho exhortácie
„Evangelii Gaudium“
(Radosť evanjelia).

Kalendár
knižný
3.00 Eur

Kalendár
nástenný
2.00 Eur

Objednávky posielajte na adresu predajne Verbum.
verbum@svd.sk • tel.: 037 / 776 94 37

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

