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Milí misijní priatelia, keď si v septem-
bri  pripomíname sviatok svojej ústa-
vy a následne sa zverujeme ochrane 
hlavnej patrónky – Sedembolestnej 

Panne Márii, máme možnosť si znova uvedomiť 
a poďakovať sa Bohu za všetko, čo sme dostali a čo 
žijeme ako Slováci – malý národ uprostred Európy. 

Zvykli sme si vyplakávať sa na ťažký osud náš-
ho národa. Je totiž mylnou predstava, že len štá-
toprávnosť je vyjadrením existencie. Keď nám 
na dejepise hovorili o Samovej ríši, cítili sme to ako 
svoj praštát, aj keď len ťažko sa dalo vtedy hovoriť 
o Slovákoch. Ba aj v dobe Veľkej Moravy sme boli 
skôr súčasťou Slovanstva ako osobitým národom, 
vďaka čomu sme mohli prijať nefalšovanú zvesť 
od solúnskych bratov.

Postvojnová či skôr medzivojnová interpre-
tácia spoločnej uhorskej histórie vytvorila v nás 
pocit krajne utláčaného a zabudnutého národa. 
Samozrejme, že existovali dôvody pre tento uhol 
pohľadu, pretože nacionalistický šovinizmus, kto-
rý rozpálil národné cítenia všetkých pospolitostí 
Európy, zvlášť a intenzívnejšie pôsobil vo vlád-
nucích národoch a Maďari to dali pocítiť nielen 
Slovákom, ale aj iným menšinám uhorskej časti 
monarchie.

Tisícročné nažívanie pod cudzou korunou, 
a predsa osobitná história a rozvoj jazyka, kultú-
ry, tradícií je jasným dôkazom, že v Božom pláne 
majú aj Slováci svoje miesto. A ak máme miesto, 
máme aj svoju misiu. Sformovaním svojej identity 
v našich zemepisných šírkach sme boli uchránení 
od priamej tureckej nadvlády a islamizácie, aká po-
stihla napr. Bosniakov. Rovnako sme sa vyvarovali 
ľútej reformácie a následnej deizácie myslenia ako 
na západe, kde viera musela ustúpiť miesto ohrani-
čenému ľudskému poznaniu v mene človeka.  Ne-
zvádzali sa o nás boje medzi mocnosťami ruskej 
a nemeckej časti sveta a netrhali si nás na kusy, či 

nevyháňali na tisícky kilometrov od rodnej zeme, 
ako to niekoľkokrát postihlo Poľsko. Nakoniec aj 
morálna globalizácia k nám preniká len ťažko a aj 
to len vďaka judášskym strieborným, za ktoré eli-
ty ustupujú miesto nadnárodným záujmom a ne-
osocialistickej fi lozofi i a poriadku. V skutočnosti 
sme požehnaný národ, ak v celých svojich dejinách 
dokážeme vidieť  Boží záujem o nás.

Patronát Sedembolestnej Panny Márie nemusí 
byť iba vyjadrením utrpenia. Ináč by nám hrozila 
beznádej a následné zmiznutie z poľa dejín. On má 
byť vyjadrením poredovšetkým tej istej nádeje, kto-
rú pociťovala Bohorodička, keď, možno i nechápa-
vo, držala mŕtve telo svojho syna v náručí. A Nádej 
ju nesklamala.Na tretí deň získala nielen syna, ale 
s ním aj všetkých jeho učeníkov. 

Nádej a zodpovednosť za vyplnenie svojej úlohy 
uprostred európskych národov by Slováci nemali 
strácať z pamäti. Vytvorenie spoločných nadnárod-
ných celkov neznamená zmazanie všetkých odliš-
ností. Odstraňujeme len prekážky ku vzájomnému 
zblíženiu, aby sme sa ďalej mohli navzájom obo-
hatiť. O tom môže ísť reč len vtedy, ak hovoríme 
o dobre, povznesení, talentoch, čnostiach. Preto by 
naša historická skúsenosť, kde je zohľadnená aj naša 
kresťanská výchova, mala byť prínosom pre všet-
kých. Spoločne s ostatnými krajmi strednej Eúrópy
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máme čo spoločne odovzdať celému kontinentu. Svoje bohat-
stvo sme vypálili a očistili štyridsaťročným požiarom totality, 
pripraveným ešte aj hrôzou predchádzajúcej jemu vojny a fa-
šizmom. Zatiaľ si mnohí súčasnící pamätajú cenu za zavrho-
vanie kresťanských cností, preto si ich chránia. Aj Západ mal 
možnosť bojovať za svoje kresťanstvo, ale bolo to už dávno 
a cenu za tento dar si málokto pamätá. 

Vieme, že väčšinu bied našej histórie majú na svedo-
mí veľké štáty. Ani Británia, Francúzsko, Rusko nehľa-
dali naše záujmy, preto si nás pohadzovali, ako sa im ho-
dilo. Ale ako hovorí príslovie: „Všetko zlé je na  niečo 
dobré,“ vedeli sme z toho vyťažiť pozitíva, ktoré nám po-
mohli prežiť všetky úskalia a vyjsť z nich silnejší a skúse-
nejší. Preto netreba viac pamätať na historické poníženia, 
ale skôr ďakovať, že z nás vytvorili tých, kým sme dnes.
Rovnako pamäť na ťažké časy je varovaním, aby sme svojou 
pohodlnosťou – materiálnou a ešte viac i morálnou, neprivo-
lali na seba ešte ťažšie časy, kedy stratíme nielen svoju štátnosť, 
ale aj dušu a vôbec svet, ktorý sme vytvorili. 

Snaha pripodobiť sa modernej etike, dovoliť všetkým všet-
ko, a to ešte aj v sexuálnom pláne, je konkrétnym signálom 
blížiaceho sa pádu. Snaha vytvoriť jednoliaty celok bez roz-
dielov, je tá istá totalitná mračnosť jednej farby, či už červenej, 
čiernej, hnedej. Dokonca aj tá dúha sa premieša do nejasnej 
sivej kaše. Náš vklad má byť slovenský = kresťanský. To nás 
formovalo, to nám dávalo tvár, to nás robilo Európanmi. A to 
nás aj Európanmi zachová.  •
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Milí misijní 
priatelia!

V jednej piesni sa spieva, že kríž je znakom spásy. Akosi 
podvedome si to opakujeme. No v skutočnosti, čím je pre 
nás kríž? Vidíme v ňom znak spásy? Prijímame ho, alebo ho 
odsúvame niekam bokom? V príkaze „Kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 
34) sa skrýva podmienka, ktorú má naplniť každý, kto chce 
pravdivo nasledovať Krista. Je to podmienka, ktorá dáva kaž-
dému veriacemu urobiť „skúšku správnosti“ svojho duchov-
ného života. Je to podmienka, ktorá je sústredená na kríž. 
Kríž je viac než len určitá udalosť na Golgote v toku dejín. 
Kríž je štýl života. Je to princíp života každého kresťana.

Spisovateľ Os Guinness vyrozprával skúsenosť muža, kto-
rého komunistický režim uväznil na 15 rokov za jeho poli-
tické názory. Čas, ktorý strávil v smutne známych gulagoch, 
sa však stal pre neho aj požehnaním. Hoci vyrastal v židov-
skom náboženstve, stretnutie s Kristom, ktorého mu zves-
tovali spoluväzni, ho priviedlo ku konverzii. Viera v Krista 
mu dodávala silu prežiť neľudské podmienky väzenia, a tak 
sa vrátiť k manželke a k synovi, ktorých 15 rokov nevidel.
Stretnutie s blízkymi bolo veľmi dojímavé. Mali si veľa čo po-
vedať. Veľmi ho prekvapilo, že jeho syn, vtedy už devätnásť-
ročný mládenec, mal na krku zavesený kríž. Spýtal sa ho, čo 
pre neho znamená. Odpoveď ho však zmrazila: „Otec, pre 
moju generáciu je kríž iba módnym doplnkom.“ Čo pre otca 
bolo nádejou a posilou, pre syna bolo módnym doplnkom...

Svätý Pavol vyznáva: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím 
iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet 
ukrižovaný pre mňa a ja pre svet“ (Gal 6, 14).

Čo znamená kríž pre nás? Patríme k tým, ktorí sa pridá-
vajú k vyznaniu svätého Pavla, alebo k tým, ktorí síce nosia 
kríž, ale nemyslia na Krista?

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov odslúžim
2. septembra, za horliteľov 3. septembra 2019.

Šéfredaktor

▲  V Egypte „legalizujú“ kresťanské stavby 
vybudované bez povolení 

V Egypte prebieha rýchlym tempom proces „lega-
lizácie“ kresťanských bohoslužobných stavieb vy-
budovaných v minulosti bez potrebných povole-
ní. Ako informovala agentúra Fides, vládny výbor 
zriadený v Egypte na tento účel skolaudoval počas 
troch rokov už 1109 cirkevných budov. 
V  posledných desaťročiach bolo veľa kostolov 
a kaplniek koptských kresťanov v Egypte postave-
ných spontánne, bez všetkých potrebných oprávne-
ní, z dôvodu prísnych „10 pravidiel“, ktoré od roku 
1934 okrem iného zakazovali výstavbu nových 
kostolov v blízkosti škôl, vládnych budov, želez-
níc a obytných oblastí. To mnohokrát zabránilo 
vystavať kostoly v mestách obývaných kresťanmi, 
najmä vo vidieckych oblastiach Horného Egypta. 
Medzi hlavnými zástancami zákona o legalizova-
ní kresťanských bohoslužobných miest patrí pre-
zident Abdel-Fattah al-Sisi, ktorý mal náboženskú 
slobodu a obranu kresťanov v jednom zo sloganov 
svojej volebnej kampane. •

▪  Rímska diecéza udelí cenu pomenovanú 
po zavraždenom misionárovi 

Rímska diecéza zriadila cenu pomenovanú po mi-
sionárovi Andreovi Santorovi, ktorého zavraždili 
pred trinástimi rokmi v Turecku. Jej prvým nosi-
teľom sa stane Sebastiano D Amvra, ktorý sa už 35 
rokov zasadzuje na dialóg s islamom v Mindanau, 
najjužnejšom z fi lipínskych ostrovov. Ocenenie, 
ktoré udeľuje Misijné stredisko Rímskej diecéze 
za úsilie pri hlásaní evanjelia, snahu o dialóg a ľud-
ský rozvoj, prevezme v rámci októbrového mimo-
riadneho misijného mesiaca. •
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SPEKTRUM

◀  Cirkev v Amazónii témou medaily
7. roka Františkovho pontifikátu

Vyšla pamätná medaila k 7. roku pontifi kátu pápeža Františka. 
Tematicky je venovaná blížiacej sa októbrovej Synode o Amazó-
nii. Medaila na svojej rubovej strane znázorňuje amazónskych 
domorodcov v ich prírodnom prostredí s riekou a rastlinstvom 
pralesa. Ich rôznorodosť zjednocuje do harmónie Duch Svätý 
znázornený v podobe holubice. 
Zobrazená je aj misionárska činnosť Cirkvi cez sviatosti krstu 
a Eucharistie. Na obvode medaily z dielne talianskej výtvar-
níčky Orietty Rossi čítame citát z prvej kapitoly Knihy Gene-
zis o stvorení sveta: Et vidit Deus quod esset bonum – «A Boh 
videl, že je to dobré». •

▲  Chaldejská cirkev rokuje 
o návšteve Svätého Otca 
Františka v Iraku 

Chaldejská cirkev rokuje o návšte-
ve Svätého Otca Františka v Iraku. 
Pri úvodnom synodálnom zasad-
nutí, ktorému predsedal patriar-
cha Louis Raphael Sako, zaznel 
text listu, ktorý patriarcha poslal 
pápežovi Františkovi. Spomenul 
v ňom „veľkú radosť, ktorú medzi 
kresťanmi Iraku vyvolala ozná-
mená túžba rímskeho biskupa 
navštíviť budúci rok túto krajinu, 
ktorá je odpradávna charakteris-
tická veľkým počtom mučeníkov, 
a ich počet rastie dodnes“. Pozitív-
nu reakciu na možný príchod pá-
peža do Iraku prejavili aj moslim-
skí bratia, ktorí podľa patriarchu 
dúfajú, že v zdieľanej bolesti môžu 
byť otvorené cesty nádeje pre lep-
šiu budúcnosť. •

▲  Do katedrály v japonskom 
Nagasaki sa vrátil dlho 
nezvestný kríž 

Kríž, ktorý bol svedkom atómo-
vého bombardovania japonského 
mesta Nagasaki a bol nezvestný 
celé desaťročia, našiel cestu späť 
domov. Pôvodne visel v bývalej 
katedrále Urakami, ktorá bola 
zničená počas výbuchu americ-
kej atómovej bomby 9. augusta 
1945. Súčasnej, obnovenej kated-
rále Urakami ho vrátila vysoká 
škola Wilmington College so síd-
lom v americkom štáte Ohio. Vrá-
tený kríž bude verejne vystavený 
od tohtoročného 74. výročia zho-
denia bomby, čo má podporiť sve-
tový mier a likvidáciu jadrových 
zbraní, informoval vo štvrtok den-
ník Mainiči šimbun. Kríž zhotove-
ný z dreva má výšku približne je-
den meter a šírku 30 centimetrov. •

▲  Rodný dom Albina Lucianiho, 
pápeža Jána Pavla I. otvorili 
verejnosti

Rodný dom Albina Lucianiho, pápe-
ža ktorý bol na Petrovom stolci len 33 
dní a v súčasnosti prebieha proces jeho 
blahorečenia, je od 2. augusta prístup-
ný verejnosti. Ján Pavol I. sa narodil 17. 
októbra 1912 v obci Canale d Agordo 
v severotalianskom regióne Veneto.
Podhorský dom, v ktorom sa Boží slu-
žobník Ján Pavol I. narodil a kde bol po-
krstený, bol darovaný diecéze Vittorio 
Veneto. Ako vysvetlil miestny biskup 
Mons. Corrado Pizziolo, diecéza si ho 
dala úradne zapísať len pred mesiacom, 
a urobila všetko pre to, aby bol na za-
čiatku augusta slávnostne inaugurova-
ný. Na spomienkovom podujatí sa pri 
tejto príležitosti zúčastnil postulátor 
kauzy blahorečenia kardinál Benia-
mino Stella a viacerí experti z radov 
historikov. •
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Ustanovil a vyhlásil Sedembo-
lestnú Pannu Máriu za hlavnú 
patrónku celého Slovenska. 
Jediný raz v dejinách pápež 

navštívil túto našu svätyňu a  tu 
sa modlil Sv. Otec Ján Pavol II. 1. 
júla 1995. 

Prečo si vyvolil náš národ Se-
dembolestnú Pannu Máriu za pat-
rónku a  čo mu priniesla táto dô-
vera a úcta?

Zaiste mnohé utrpenia, kriv-
dy, ktoré znášal náš národ cez 1OOO 
rokov, ho viedli k tomu, aby hľadal po-
moc u Matky Božej, ktorá tak isto zakú-
sila utrpenie. Ale bol tam aj iný hlboký 
teologický pohľad: Panna Mária je veľká 
v hodnosti Matky, v sláve Nepoškvrne-
ného Počatia, ale bola najväčšou v utr-
pení, ktoré znášala s Kristom za spásu 
ľudstva. 

1. Náš národ môže za svoju existen-
ciu ďakovať priamo Matke Božej. Je to 
priamo zázrak: vyše 1OOO rokov byť 
podmaneným utláčaným národom, 
ktorý sa stal samostatným. Iné národy 
dávno zanikli. Spomeňme na tatársku 

pohromu v r. 1242, zvyšky národa sa 
zachránili na vrchoch a v horách.

150 rokov trvalo turecké panstvo 
dolu na juhu, odkiaľ plienili celé územie. 

K tomu zoberme vojny, živelné pohro-
my, choroby, cholera – ktoré ničili náš 
národ. Spod útlaku nadvlády vyrástol 
samostatný národ.  

2. Panna Mária – Matka naša Sedem-
bolestná zachovala nám vieru. Sv. Cyril 
a Metod postavili pevné základy života 
Cirkvi. Po smrti Metodovej roku 885 
nešťastný Svätopluk vyhnal jeho žiakov, 
bola to veľká rana, ale aj ovocie: zaniesli 
evanjelium ostatným slovanským náro-
dom: Bulharom, do Ruska, na Balkán. 

U nás sa Cirkev utiahla do rodín, 
a tak mohla prekvitať. Najväčší úder ju 
zasiahol pri reformácii, takmer celé Slo-

vensko bolo protestantské, tu bol zásah 
Matky *Božej, že rekatolizáciou na na-
vrátili späť do Cirkvi. Ani husitské, ani 
kalvínske, ani turecké násilie nevládali 
zničiť Cirkev, ktorá sa naďalej rozvíjala 
pod ochranou Matky Božej. Sami sme 
zakúsili jej pomoc najmä počas vlády 
ateistického komunizmu: Cirkev vyš-
la víťazne. 

3. Dnes je boj proti Cirkvi rovnako 
ťažký: satan zapojil masmédiá, na-
dovšetko je tu útok na rodinu. Atei-
zácia v novej forme liberalizmu, glo-
balizácie, hedonizmu, strhuje duše, 
usiluje o  znemravnenie národa, detí 
i mladých, ničiac rodinu. Toto všetko 
ohrozuje priamo existenciu slovenské-
ho národa. Sedembolestná je našou ná-
dejou v tomto zápase.

Svätý Otec Ján Pavol II. v encyklike 
Novo Millenio Ineunte hovorí: „...zájdi 
na hlbinu.“ A pokračuje: „Kto chce ísť 
k prameňu (evanjelia), musí ísť aj proti 

Pridŕžajme sa hodnôt, ktoré 
jediné môžu zušľachtiť človeka, 
hodnôt, ktoré sú zárukou
šťastia a večnej spásy. 

Sedembolestná 
 Text: Mons. Dominik Tóth

 Foto: Martin Štefanec SVD

22. apríla v r. 1927 Sv. Otec Pius XI. bulou potvrdil úctu 
k Sedembolestnej Panne Márii ako patrónke Slovenska 
a dovolil len nám Slovákom, aby sme po Loretánskych 
litániách mohli vzývať Pannu Máriu: Oroduj za nás, Matka 
Sedembolestná. Urobil tak preto, lebo otcovia biskupi 
mohli vydať svedectvo, že je Panna Mária uctievaná 
v našom národe ako Sedembolestná. Už jeho predchodca 
Benedikt XIII. v r. 1717, skoro pred tristo rokmi, vyhlásil 
Pannu Máriu za patrónku slovenského národa a v r. 1727 
rozšíril sviatok Sedembolestnej na celú Cirkev. Pápež Pavol 
VI. v  r. 1964 vyznačil Národnú svätyňu Sedembolestnej 
Panny Márie v Šaštíne titulom „basilica minor“. 
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prúdu, lebo kresťanstvo nie je nejaký sta-
tický príbytok, dom – ale cesta. Byť kres-
ťanom dnes znamená stáť, mať Kristov-
ho ducha, mať tvár života a ísť dopredu.“ 
Nedajme sa zmiasť, nevzdajme sa Boha, 
jeho prítomnosti v našom svedomí ani 
v živote. Pridŕžajme sa hodnôt, ktoré je-
diné môžu zušľachtiť človeka, hodnôt, 
ktoré sú zárukou šťastia a večnej spásy. 
Aj dnes stoja pri Ježišovom kríži rôzni 
ľudia, jedni s vierou, iní v poznaní svo-
jej hriešnosti a odkázanosti na Boha, iní 
zasa s výsmechom. Situácia sa nezmeni-
la ani po dvoch tisícročiach. No ak bu-
deme spolu s Pannou Máriou pri Ježi-
šovom kríži, obstojíme ako jednotlivci 
i celý národ, teraz i v budúcnosti. Drahá 
bolestná Matka, Matka viery a dôvery, 
s tým všetkým sme dnes prišli k tebe, 
prišli sme ku krížu tvojho Syna a nášho 
Vykupiteľa. Prihovor sa za nás u Syna, 
pomáhaj nám budovať civilizáciu lásky 
a života. Chceme urobiť všetko, čo nám 
povie tvoj Syn.  •

V sekulárnej dobe prevláda v západnej spoločnosti tendencia odstraňovať 
(alebo aspoň limitovať) viditeľné náboženské symboly. Zvlášť sa to dotýka 
kríža, ktorý pre kresťanov bol, je a bude v centre viery. Nie je to hocijaký 
kríž, ale ten Ježišov. Ten, o ktorom má každý kresťan hovoriť a evanjeli-
zovať. Nie nadarmo sv. Pavol hovorí: „My však ohlasujeme ukrižované-
ho Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre po-
volaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť.”

Ježiš o ňom uvažuje spoločne s Nikodémom počas tajomnej noci. Ten-
to tajomný učeník, farizej, je svedkom momentu, kedy Ježiš predstavuje 
svoj kríž. Miesto podobné tomu, kde „Mojžiš vyzdvihol na púšti hada”. 
Podobne ako Mojžišov had „musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby 
každý, kto verí, mal v ňom večný život”. Kríž sa tak stáva centrálnou uda-
losťou, skrze ktorú Boh spasil človeka.

Boh sa darúva pre človeka. A kríž sa stáva viditeľným znakom Božej 
lásky voči človeku. A keď zviditeľňujeme kríž, zviditeľňujeme túto obetu-
júcu lásku. Raz som v jednom rozhovore s mladými poznamenal: „Láska, 
ktorá nebolí, nie je láskou.” Akosi sa strhla vlna nevôle – dnešný človek 
nevie spojiť prežívanie lásky s obeťou a so zriekaním sa. A preto ťažko chá-
pe, že kríž – ten Ježišov v prvom rade, ale aj tie ľudské každodenné kríže 
– je dôležitý pre prežívanie skutočnej lásky. V jeho centre nie je utrpenie 
a bolesť, ale skrze obetu vyjadrená láska.

 Jn 3,13-17: Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, 
čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak 
musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom več-
ný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh ne-
poslal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. •

Kríž, symbol lásky 
 Text: Dominik Macák   Foto: Martin Štefanec SVD

Kríž nad obcou
Čerpotok v Rumunsku,
kde žijú Slováci
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Súčasťou areálu Misijného domu 
Matky Božej v Nitre je aj exercičný 
dom. Rôzne skupiny veriacich sem 
prichádzajú, aby sa zúčastnili du-
chovných cvičení, obnov alebo se-
minárov. Oslovili sme správcu exer-
cičného domu, P. Jána Štefanca SVD 
a položili mu zopár otázok. 

Čo to vlastne znamená 
“exercície“?
Exercície je ľudové pomenovanie du-
chovných cvičení. Duchovné cvičenia 
sú časom odlúčenia sa od sveta,  aby 
sme v  tichu a  v  osobnej rozjímavej 
modlitbe nad Svätým písmom hľada-
li a nachádzali Božiu vôľu a podľa nej 
usporiadali svoj život.

Pre koho sú určené?
Duchovné cvičenia sú určené pre kaž-
dého, kto má záujem hľadať a nachá-
dzať Božiu vôľu, aby mohol prežívať 
plnšie svoj život. Sú teda pre každého 
dospelého človeka, ktorý si je schopný 
klásť otázky týkajúce sa prežívania vie-
ry a duchovného rozlišovania. Či žije 
človek v  laickom povolaní, alebo za-
svätenom živote, tieto otázky sa z času 
na čas vynárajú a ak sme otvorení, vní-
mame potrebu naučiť sa ich správne 
rozlišovať. Duchovné cvičenia sú ex-
celentným nástrojom na rozlišovanie, 
lebo umožňujú stíšenie sa, zahĺbenie sa 
do svojho najhlbšieho vnútra, umožňu-
jú vo svetle Božieho Slova rozpoznávať 

Božie vnuknutia a tiež Jeho pozvania 
k prekračovaniu seba samých, prípad-
ne zaužívaných stereotypov.

Akým spôsobom ich možno prežiť 
čo najplodnejšie?
To, či budú pre nás duchovné cviče-
nia prínosom, závisí od každého jed-
notlivca. Od jeho disponovanosti, akú 
váhu dá procesu, do ktorého vstúpi, už 
len tým, že sa rozhodne pre duchov-
né cvičenia. Je veľmi dobre starostlivo 
sa pripraviť na tento mimoriadny čas 
s Bohom a vstúpiť “celý“. Vyhradiť si 
tento čas iba pre Boha. Nedovoliť roz-
ptyľovať sa zbytočným naháňaním za-
nedbaných praktík a podobne. Mám 
na mysli taký prístup, ktorý vychádza 
čisto z racionálnych pohnútok. Zane-
dbal som oddych, tak si odpočiniem 
počas duchovných cvičení. Alebo mal 
som predsavzatie prečítať nejakú knihu 
a nestihol som, tak teraz počas duchov-
ných cvičení to doženiem. Alebo takéto 
podobné výkonové aktivity – prečítať 
polovicu Biblie, prejsť 30 000 krokov 

a podobne. Toto nepomáha plodnému 
prežitiu času s Bohom. To je doháňanie 
zanedbaného. Prísť, začleniť sa do dy-
namiky duchovných cvičení naplno je 
cesta, ktorá môže byť korunovaná veľ-
kým úžitkom prežitého času.

Sú potrebné v dnešnej dobe?
Svet, v ktorom žijeme, je veľmi uponá-
hľaný. Ani nám neumožňuje nudiť sa, 
naopak, neraz sa cítime preťažení a pre-
pracovaní. Máme pocit, že nie je mož-
né vystúpiť z tohto kolotoča povinností 
a záväzkov, množstva práce, záujmo-
vých a spoločenských aktivít. Človek 
je však od počiatku nadizajnovaný tak, 
že v tomto všetkom potrebuje rovnová-
hu. Potrebuje nielen fyzickú kondíciu 
a osvojenie určitých zručností, ale po-
trebuje vnútorný pokoj, pohodu, po-
trebuje byť vyrovnaný, koncentrovaný 
a po duchovnej stránke naplnený. Práve 
preto možno pokladať čas duchovných 
cvičení za blahodarný, lebo napomáha 
tejto vyváženosti pre zvládanie každo-
denných povinností a výziev. Veď spo-

Miesto,
kde človek
stretne
Boha

 Text: Seminaristi SVD
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kojne môže byť časom revízie a hľada-
nia odpovedí v dôležitých životných 
okamihoch a situáciách.

Čo ponúka Exercičný dom v Nitre?
Exercičný dom v Nitre ponúka rozličné 
duchovné aktivity. Sú nimi predovšet-
kým duchovné cvičenia a duchovné ob-
novy pre laikov, ale aj zasvätené osoby. 
Duchovné cvičenia pre rôzne skupiny či 
už mladých ľudí, rozličných spoločen-
stiev alebo seniorov. Kurzy o komuniká-
cii, biblické vzdelávacie kurzy, obnovy 
pre manželov, výchovno-poradenské 
kurzy a školenia, príprava do manželstva 
pre snúbencov. Dôležitou súčasťou ná-
plne exercičného domu je starostlivosť 
o členov Misijnej rodiny, ktorá narastá 
a je novým apoštolátom verbistov s la-
ikmi, ako aj starostlivosť o našich spolu-
pracovníkov na šírení misijných časopi-
sov Hlasy, Mladý misionár, kalendárov. 
Špecifi ckou výzvou sa stávajú pre nás ro-
diny spolubratov misionárov, ktorí pô-
sobia vo svete alebo pracujú v domácej 
Slovenskej provincii.

Ako je možné sa prihlásiť? 
Rozdeľujú sa záujemcovia napr. 
podľa veku?
Prihlasovanie na jednotlivé programy 
v  našom Exercičnom dome v  Nitre 
na Kalvárii je možné realizovať pro-

stredníctvom našej webovej strán-
ky:  http://program.verbisti.sk ale-
bo telefonicky na  telefónnom čísle 
0905 269 004, prípadne cez reklamu 
v Hlasoch, Katolíckych novinách, webe 
Výveska.sk. Plánujeme šíriť programo-
vú ponuku aj prostredníctvom rádia 
Lumen a TV Lux.

Záujemcovia sa môžu orientovať 
v ponuke na základe tém, ktoré ponú-
kame, prípadne na základe vekového 
odporúčania pri jednotlivých kurzoch.

Chceli by ste ešte niečo dodať?
Mojou veľkou túžbou je, aby sa Exercič-
ný dom v Nitre na Kalvárii stával čoraz 
viac duchovným centrom verbistickej 
rodiny, kde budú chodiť čerpať posilu 
všetci tí, ktorí pociťujú potrebu lepšie 
a správne rozlišovať vo svojom živote, 
aby vládali plniť Božiu vôľu. Aby sme 
boli schopní vytvoriť kvalitný tím, kto-
rý bude mať čo odovzdávať všetkým 
návštevníkom programov, ktoré budú 
zohľadňovať každodenné potreby člo-
veka.

Mám nádej, že sa nám toto dielo 
podarí, lebo služba človeku je našou 
prioritou v duchu hesla sv. Arnolda 
Janssena: Aby Srdce Ježišovo žilo v na-
šich srdciach a  v  srdciach všetkých 
ľudí.  •
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Udalosti
▶ 25. výročie kňazstva 
P. Petra Kubíka SVD

Dňa 28. júla vo farskom kostole Obe-
tovania Pána v Slovenskej Vsi slávil sv. 
omšu a poďakoval za 25 rokov kňazskej 
služby páter Peter Kubík SVD.

Na úvod eucharistickej slávnosti ju-
bilant privítal rodákov, priateľov, vzác-
nych hostí, ktorí prišli z celého Sloven-
ska. Slávnostný kazateľ bol provinciál 
Slovenskej provincie SVD P. Pavol Kru-
ták SVD. Na  slávnosti sa zúčastnili 
i rektor Misijného domu sv. Arnolda 
Janssena v Bratislave P. Johny Ambattu 
SVD, misionár z Indie, ktorý dlhé roky 
pracuje na Slovensku a P. Jozef Roman 
SVD zo susednej Spišskej Belej, ktorý 
v súčasnosti pôsobí v Rusku a bol pod 
Tatrami na dovolenke.

P. Peter Kubík SVD spoločne s prí-
tomnými ďakoval Pánovi Ježišovi 
za dar kňazskej služby a mnohé Božie 
milosti, ktorými mohol poslúžiť veria-
cim i hľadajúcim pri spoznávaní nášho 
jediného Spasiteľa Ježiša Krista. 

Slávnostný kazateľ P. Kruták poďa-
koval jubilantovi za všetky služby, ktoré 
vykonal pri hlásaní evanjelia a poprial 
mu – slovami žalmistu – aby čo naj-
dôvernejšie poznával Pána Ježiša ako 
Dobrého pastiera.

Po záverečnom požehnaní jubilan-
tovi zablahoželali aj rodáci a povzbudi-
li ho, aby naďalej prichádzal do rodnej 
obce a modlil sa za nich.

Jubilujúci kňaz P. Peter Kubík SVD 
prijal kňazskú vysviacku z rúk arcibis-
kupa Mons. Jána Bukovského SVD, 
apoštolského nuncia v Rumunsku, dňa 
30. júla 1994 v Slovenskej Vsi. V rokoch 
1994 – 2000 spravoval farnosť Cerová 
a prednášal fi lozofi u na Teologickej fa-
kulte Trnavskej univerzity v Bratislave. 
Pokračoval v doktorandskom štúdiu 
v Ríme a v rokoch 2003 – 2005 opäť 
prednášal fi lozofi u na Teologickej fa-
kulte Trnavskej univerzity. V rokoch 

2004 – 2006 pôsobil vo farnosti Ter-
chová a od roku 2006 v Nitre na Kalvá-
rii. V rokoch 2007 -2010 bol rektorom 
formačného domu SVD v Bratislave – 
Petržalke, v ktorom sa pripravujú bu-
dúci misionári a v rokoch 2010 – 2018 
bol správcom farnosti Svätoplukovo 
pri Nitre. V súčasnosti pôsobí vo far-
nosti Povýšenia sv. Kríža v Bratislave 
– Petržalke.

Ad multos annos! •

▼ Donnie Sequeira SVD 
vysvätený na kňaza

10. augusta bol v Indii vysvätený Do-
nie Ronald Sequeira SVD na kňaza. 
V jeho rodnej farnosti v Taccode v Indii 
ho vysvätil biskup Leo Cornelio SVD, 
biskup diecézy Bhopal. Sv. omša bola 
v miestnom jazyku congeny, ktorý je 
jazykom kresťanov tej oblasti. Na sláv-
nosti vysviacky sa zúčastnilo asi 700 
ľudí, z toho bolo 13 zo Slovenska. Prí-
tomných bolo 25 kňazov, 18 verbistov 
z  Indickej provincie. Svojou prítom-
nosťou novokňaza podporil aj provin-
ciál SVD z provincie Mumbai a rektor 
tamojšieho malého seminára.  V nede-
ľu 11. augusta o 8:00 celebroval novo-
kňaz Donie primičnú sv. omšu vo svo-
jej rodnej obci Taccode. Donnie prišiel 
v roku 2013 na Slovensko na misijnú 
prax a následne si dokončil štúdiá teo-
lógie na Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Bratislave. 

Donie sa narodil v roku 1987 v štá-
te Karnatka v  južnej  Indii rodičom 
Richardovi a Florine. Má dve sestry. 
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UDALOSTI
september 2019
3. september 
Sv. Gregor Veľký, patrón 
Spoločnosti Božieho Slova;
5. september
Sv. Matka Terézia z Kalkaty 
– zakladateľka kongregácie 
Misionárok lásky;
6. september
P. Viktor Števko SVD, 5. výročie 
smrti (2014);
8. september
Sviatok Narodenia Panny Márie, 
výročie založenia Spoločnosti 
Božieho Slova (r. 1875);
14. september
Sviatok Povýšenia svätého Kríža;
15. september
Slávnosť Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska; 
patrónka Slovenskej provincie 
Spoločnosti Božieho Slova;
18., 20., 21. september
Jesenné kántrové dni; obsah 
modlitieb – poďakovanie za úrodu;
26. september
P. Karol Benovic SVD, 100. výročie 
narodenia (1919);
27. september
Sv. Vincent de Paul, patrón 
Spoločnosti Božieho Slova; 
narodeniny P. Pavla Krutáka, 
provinciála Spoločnosti Božieho 
Slova na Slovensku (1957);
29. september
Sviatok sv. Michala, Gabriela 
a Rafaela, archanjelov, patrónov 
Spoločnosti Božieho Slova. 

◆ ◆ ◆

Úmysel apoštolátu modlitby 
na mesiac september: 
Za politikov, vedcov a ekonómov, 
aby spolupracovali pri ochrane 
svetových morí a oceánov.

Na základnú školu chodil do Školy sv. 
Jozefa a štúdiá dokončil v roku 2003. 
Strednú školu, ktorá trvala 2 roky, vy-
študoval v  Škole sv. ruženca. Počas 
svojho detstva spoznal Boha a kres-
ťanskú vieru pomocou každodenných 
modlitieb v rodine, katechéz a svätých 
omší. V roku 2005 sa rozhodol vstúpiť 
do Spoločnosti Božieho Slova. Počas 
prvého ročníka formácie v malom se-
minári strávil čas štúdiom anglické-
ho jazyka. V druhom ročníku odišiel 
do strednej Indie na kurz s názvom 
„Spiritualita, integrácia a  štúdium“. 
Po  absolvovaní kurzu bol poslaný 
na bakalárske štúdium biotechnoló-
gie, ktoré úspešne absolvoval v roku 
2010. V nasledujúcom roku bol posla-
ný do noviciátu a 10. júna 2011 zložil 
svoje prvé rehoľné sľuby v Spoločnosti 
Božieho Slova. V nasledujúcich dvoch 
rokoch formácie sa venoval štúdiu in-
dickej a západnej fi lozofi e.V roku 2013 
bol vybraný na OTP štúdium na  Slo-
vensko. Počas prvého roka svojho po-
bytu na Slovensku trávil čas štúdiom 
slovenského jazyka a kultúry. V nasle-
dujúcom roku pôsobil v Kostole Pový-
šenia svätého Kríža na Daliborovom 
námestí v Petržalke. V roku 2015 za-
čal študovať na Trnavskej univerzite 
v Bratislave a ukončil bakalárske štú-

dium v odbore Základy kresťanskej fi -
lozofi e a kresťanskej teológie. V roku 
2016 začal magisterské štúdium teo-
lógie. Jeho misijným určením je Pro-
vincia Chile.•

▼ Misijné prázdniny

V dňoch od 21. do 27. júla sa konal 
ďalší ročník Misijných prázdnin pre 
deti. Ich témou bol biblický príbeh 
o Noemovej arche. Celý týždeň sme 
prechádzali Noemovým životom, po-
máhali mu stavať loď, hľadali zvieratá 
či plavili sa po vode. Tento čas sa niesol 
v znamení spevu, tanca,tvorivých akti-
vít či športov, ktorými sme mali o zába-
vu postarané. Každodenná svätá omša, 
spoločné modlitby a zdieľania nám zasa 
umožnili hlbšie hľadanie aj načúvanie 
Bohu,sebe a druhým.

Spolu 50 detí rozdelených do 5 kon-
tinentov museli spĺňať niekedy ná-
ročné, niekedy možno viac úsmevné 
úlohy. Zvládali to však výborne. Za ani-
mátorov môžem povedať, že nám bolo 
cťou a potešením stráviť tento čas s deť-
mi. Bol to požehnaný čas. Je radosť vi-
dieť ďalšiu generáciu a  to, ako rastú 
ľudia, ktorí majú už teraz veľké srdce. 
Tešíme sa opäť o rok. • 

(Seminarista Lukáš)
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Michal, zaujímala by nás tvoja cesta 
do Spoločnosti Božieho Slova. Ako si 
sa dostal do SVD?
Božia prozreteľnosť spôsobila, že v čase 
podávania prihlášok na vysokú školu 
som sa cez priateľov dostal k informá-
cii, že štúdium žurnalistiky, o  ktoré 
som sa zaujímal, má aj Katolícka uni-
verzita, na ktorej som spoznal môjho 
veľmi dobrého kamaráta a spolužiaka 
Michala Lipiaka, toho času animá-
tora Misijných prázdnin. V  treťom 
ročníku som sa vďaka nemu dostal 
na  slávenie Veľkonočného trojdnia 
do Nitry na Kalváriu a zažil pre mňa 
nevídané, živé spoločenstvo mladých 
ľudí hrdých na to, že uverili Kristovi 
a žijú pre neho, čo vyvolalo vo mne 
mnohé otázky o zmysluplnosti môj-
ho života a aj toho, kam smerujem, ak 
moje postoje nezmením. A hoci som 
vnútorne túžil zažiť opäť také stretnu-
tie a cítiť vo svojej blízkosti silu viery, 
mal som obavy, že môj život medzi bir-
movkou a týmto stretnutím bol neod-

pustiteľnou urážkou Boha, avšak Jeho 
prozreteľnosť opäť zariadila, že som 
sa do Nitry o dva roky neskôr vrátil, 
aby som tam opäť prežil Veľkú noc 
a Pán mi doprial na Kalvárii aj moje 
prvé, skutočné, vnútorné obrátenie. 
Bolo to na  Veľký piatok a  pamätám 
si, ako vo mne všetko horelo túžbou 
patriť iba Jemu a počúval som s ne-
skrývanou zvedavosťou, ako sa k du-
chovnému povolaniu dostali pre mňa 
drahí, dnes už súrodenci z našej Ar-
noldovej rodiny, Katka Pavelová SSpS 
a Lukáš Mizerák SVD. Dnes sa mi to 
zdá až neuveriteľné, ale na konci mar-
ca padlo moje rozhodnutie zasvätiť sa 
Trojjedinému Bohu a na jeho pozvanie 
stať sa verbistom-rehoľníkom (o čom 
som skoro nič nevedel), som odpo-
vedal, že to beriem, nech to znamená 
čokoľvek a so slzami v očiach v takmer 
prázdnom kalvárskom kostolíku som 
sa mu dal celý. O dva mesiace neskôr 
som úspešne dokončil štúdium na uni-
verzite a v júni 2008 som sa stal 

Na Kube prejavujem 
ľuďom dôveru
a odpustenie

 Text: Dávid Kancián

 Foto: Archív P. Michala Vrtáka SVD

V tomto rozhovore priblížime život slovenského misionára 
P. Michala Vrtáka SVD. Pochádza z obce Nedožery-Brezany 

neďaleko Bojníc. Už vyše roka pôsobí na Kube, ktorá v rámci SVD 
patrí do Mexickej provincie. 

 

Kuba je známa ako perla Karibiku. 
Preslávená je cigarami, hudbou, rumom 
a nádhernými plážami. No sú i tu ľudia,

ktorí majú hlad po Bohu. 
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postulantom v  Spoločnosti Božieho 
Slova, kde som k mojej veľkej rodine 
dostal ďalších 10 000 bratov a sestier 
po celom svete a ak aplikujeme rodin-
nú analógiu ešte viac, tak v postulá-
te som sa stal jedným z trojičiek, na-
koľko sme v tom istom čase vstúpili 
do  Spoločnosti traja a  dnes slúžime 
Bohu ako verbisti na troch odlišných 
kontinentoch. 

Pred doživotnými sľubmi si verbisti píšu 
žiadosť o misijné určenie, v ktorej uve-
dú jedno až tri miesta a spôsoby svojej 
služby Bohu. Prečo si sa rozhodol napí-
sať práve Kubu? Mala na to vplyv aj tvo-
ja dvojročná prax v Mexiku?
Tak najprv, ja som si napísal celý Ka-
ribik, ktorý je rozdelený medzi tri 
provincie SVD a dal som ho na tretie 
miesto. Neviem, či som testoval Pána 
alebo seba, ale pravdou je, že ísť praco-
vať na Kubu bola moja túžba už od no-
viciátu a o skúsenosť do Mexika som 
žiadal práve pre to, že Kuba je súčas-
ťou Mexickej provincie SVD. Ale ke-
ďže som túžil a túžim plniť Jeho vôľu, 
to čo som chcel ja, som dal až 
na záver a zakamufl oval medzi 
mnohé ďalšie krajiny. Možno sa 
to niekomu zdá prehnané, ale to 
mi neprekáža, každý nech pre-
modlí čo najlepšie svoje rozhod-
nutie a potom stačí dôverovať 
Bohu, pretože On chce pre nás 
to najlepšie.

Aká bola tvoja cesta na Kubu a prvé 
chvíle v misii? Ako ťa privítala Havana?
Cesta bola pomerne rýchla. Keďže 
som letel po sezóne hurikánov, alebo 
ako to tu pri 24°C nazývajú v zimnej 
sezóne, mal som možnosť priameho 
letu z Viedne a za krátkych 12 hodín 
som sa ocitol v Havane. Nakoľko „pa-
pierovačky“ tu trvajú veľmi dlho, pre-
žil som prvé mesiace v našej havanskej 
farnosti, kde som vypomáhal spolu-
bratovi, ktorý súčasne spravuje ešte 
ďalšiu farnosť. Začiatky boli pre mňa 
ľahšie aj vďaka tomu, že som už hovoril 
po španielsky a situáciu mi priblížili aj 

spolubratia zo Slovenska, ktorí tu pô-
sobia dlhšie.

Ako na teba pôsobí tamojšia klíma, kto-
rá je odlišná od tej slovenskej?
Prvý mesiac po prílete mi bolo veľmi 
teplo, najmä kvôli vysokej vlhkosti, ale 
potom som si zvykol. Dokonca teraz, 
keď máme v zimných mesiacoch rána 
s teplotou pod 18°C, tak hľadám oble-
čenie s dlhými rukávmi... Ale keď slnko 
vystúpi vyššie, tak okolo pol jedenástej, 
opäť zavládne teplo. To je aj dôvod, pre-
čo väčšina aktivít sa tu odohráva ráno 
alebo večer. 

Aký je stav Cirkvi na Kube? Koľko je 
praktizujúcich katolíkov? 
Katolíci tvoria len veľmi malú časť oby-
vateľstva. Ak by sme hovorili iba o prak-
tizujúcich, ktorí aspoň raz do roka prídu 
do kostola a majú aspoň krst, bolo by to 
približne 12 % populácie (bez zarátania 
pokrstených, ktorí do kostola nechodia 
nikdy). Takých, čo chodia aspoň raz 
za týždeň, je v našej farnosti menej ako 
3 % obyvateľstva. Aj kresťania sú pozna-

čení strachom. Strachom, že ak niečo 
povedia alebo urobia, stanú sa terčom 
tichých represálií, a  tak radšej si po-
hundrú a posťažujú sa len medzi sebou. 

Kde momentálne pôsobíš? Čo je nápl-
ňou tvojej práce?
Som kaplánom vo farnosti Yara, ktorá 
je zasvätená sv. Jozefovi a sv. Rite. Mo-
jím farárom je spolubrat z  Indonézie 
P. Remi. Je to jediná farnosť v diecéze 
Bayamo-Manzanillo spravovaná verbis-
tami. Okrem nás dvoch pôsobí v diecé-
ze ešte ďalších 14 kňazov. Naša farnosť 
sa rozprestiera vo dvoch okresoch, pri-

čom najvzdialenejšia komunita ležia-
ca na úpätí pohoria Sierra Maestra je 
od fary vzdialená 50 minút cesty autom. 
Čo sa týka náplne práce, tak s výnimkou 
vysluhovania sviatostí je to neraz aj pri 
podrobnom plánovaní o tom, do akého 
rána sa zobudíme. Darmo sme chysta-
li celodenné stretnutie pre mladých, ak 
na poslednú chvíľu zlyhala preprava ale-
bo iná, na oko nepodstatná, drobnosť. 
Veľa sa tu čaká v radoch, a tak aj keď si 
poviete, že „len skočím do obchodu 
a potom niečo...“, nie je nič nezvyčajné, 
že už máte predobedný program vypl-
nený státím v rade na niečo.

Ako ťa prijala tvoja komunita a miest-
ni ľudia v Yare? Máš aj nejakých spolu-
pracovníkov či ľudí, na ktorých sa vieš 
spoľahnúť?
Komunít máme vo farnosti šesť a mys-
lím, že si na mňa zvykli, aj keď tu sú 
radi, ak majú vôbec nejakého kňaza 
vzhľadom na to, že je nás v diecéze tak 

Ľuďom treba dať v prvom rade 
dôveru a keď ju zneužijú,
je potrebné dať príklad 
odpustenia, čo je asi jedna 
z najťažších skúšok.
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málo a mnohé odľahlejšie dedinky vi-
dia kňaza len párkrát do roka. A aj to 
je dôvod, prečo by to bez laických spo-
lupracovníkov nešlo. Oni sú hlavnými 
animátormi v komunitách a starajú sa 
o miesta, na ktorých sa vysluhujú svia-
tosti. Ja som tak trochu nastúpil do roz-
behnutého vlaku (aj keď povedzme si 
úprimne, že tá rýchlosť nebola vôbec 
vysoká). Vo farnosti funguje desať pas-
toračných dimenzií diecézy. Máme tu 
laikov, ktorí sa starajú o skupinku detí, 
mladých, katechumenov, dospelých, 
väzňov, chorých, chudobných… Na-
priek občasným neočakávaným výpad-
kom niektorého z animátorov sa vždy 
našlo riešenie ako pokračovať a za to 
patrí Bohu vďaka. Ľuďom treba dať 
v prvom rade dôveru a keď ju zneužijú, 
je potrebné dať príklad odpustenia, čo 
je asi jedna z najťažších skúšok.
Na Kube pôsobia aj ďalší dvaja slovenskí 
misionári – Lukáš Mizerák a Radoslav 
Kottra. Ako sa im darí? Ako sa majú? 

Nájde sa aj čas na spoločné stretnutie?
Darí sa im dobre, či v rámci možností. 
Obaja sú totiž farármi, a tak ich povin-
ností je viac ako mojich kaplánskych 
a okrem toho obaja majú vo svojich 
farnostiach rozbehnuté stavby kosto-
lov/kaplniek. Momentálne sme všetci 
traja na východe Kuby, a tak okrem spo-
ločných stretnutí všetkých spolubratov 
pracujúcich na Kube, ktoré bývajú dva 
alebo trikrát do roka, sa môžeme zísť 
napr. v Radkovej farnosti, ktorá je ho-
dinu cesty z Lukášovej farnosti a dve 
a pol hodiny od nás z Yari. No už čosko-
ro to bude komplikovanejšie, nakoľko 
by som mal byť preložený do Havany, 
kde už dlho sám spravuje dve farnosti 
jeden spolubrat.

Čo by si rád povedal misijným priateľom 
na Slovensku?
V prvom rade sa im chcem poďakovať. 
Za ich modlitby a podporu, ktorou pre 
Kubu nešetria, pretože tie stavby, ktoré 

realizujú spolubratia, by bez podpory 
dobrodincov zo Slovenska zostali len 
v štádiu snov. Kuba je chudobná kraji-
na, kde sa za každú potrebnú maličkosť 
platí aj päťnásobne viac, a preto verím, 
že aj Pán znásobí každú vašu modlitbu 
a pomoc, ktorú obetujete pre Kubu. 
Nech vás žehná Svätý Trojjediný Boh 
Otec + i Syn i Duch Svätý.  •

• Nedokončené stavby v Havane
• Vianočné stretnutie kňazov a rehoľníkov 

v diecéze, kde pôsobí P. Michal
• P. Michal s veriacimi po oslave sobáša
• P. Michal plánovacom stretnutí v diecéze
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Bejrút má západnú architek-
túru. Nie je mestom orien-
tálnym. 

Je ale mestom veľmi dra-
hým. Každý sa čuduje, ako môžu Li-
banončania žiť v takom drahom štáte, 
keď zarábajú tak málo. No zo-
berme si to takto - ako môžu žiť 
Slováci v štáte, kde sú najvyššie 
ceny energie a mnohých artiklov 
v porovnaní s Európou? Aj ľudia 
v Libanone vedia prežiť – majú 
kontakty v rámci rodiny, klanov 
– a neplatia dane. Vždy sa v ro-
dine nájde niekto, kto je vplyv-
ný, majú konexie medzi sebou, 
a takto dokážu prežiť v tej trme-vrme, 
ktorá v Libanone je. Aj preto je Liba-
non nestabilný.

Keď pozeráte libanonskú televíziu, 
pripomína vám to, akoby ste pozerali 
nemeckú televíziu. Mnohé veci sú na-
ozaj v Libanone úplne iné ako v arab-
skom svete. Ani v Jordánsku nie je svet 
tak prozápadný ako v Libanone. Je to 
aj tým, že viac ako polovica obyvateľov 
Libanonu žije v zahraničí. Tu nasiaknu 
rôznymi vplyvmi a potom tieto vplyvy 
premietnu aj do fungovania štátu. 

V Bejrúte sú typické arabské školy 
pre kadetov, vojakov. Na tomto si arab-
ský svet veľmi potrpí. Keď tu chcete ne-
jakým spôsobom zasiahnuť do politi-
ky, musíte vyštudovať nejakú vojenskú 
akadémiu.

Libanon je krajinou kontrastov. Vid-
no to aj na reklamných bilboardoch po-
pri cestách. Tu reklamy, ktorých tvorca-
mi sú kresťania, sú šteklivé, niekedy až 
dráždivé. Takú reklamu by zdržanliví 
a prísni šiiti nikdy nevyrobili. Kresťa-
nia tu teda predstavujú ten liberálnej-
ší prúd. Libanon je aj veľkým odbytis-
kom drog.

 
Zasvätení obchodu
Libanon bol vždy bankou Blízkeho vý-
chodu. Tu si bohatí Arabi ukladajú pe-

niaze podobne ako Američania a Euró-
pania do švajčiarskych bánk. A tiež tu 
mnohí arabskí šejkovia majú postave-
né svoje vily – v horných častiach Bej-
rútu, kam sa chodia schladiť v čase let-
ných horúčav.

Od tých najstarších čias sa obyva-
teľstvo tejto krajiny oddávalo obchodu 
a doslova sa mu zasvätilo. Obchod – to 
je také ich životné krédo. Tu aj dieťa – 
ak sa ho opýtate, koľko je 2+2, vám od-
povie, že to závisí od toho, či predávate 
alebo kupujete. 

Libanon je jediná krajina Blízkeho 
východu, kde nemusíte hľadať zmenár-
ne. Všade sa dá platiť cudzou menou – 
budú však radšej, keď pri platení skôr 
použijete americké doláre ako eurá.

Tri štvrtiny obyvateľstva žijú na po-
breží a jedna štvrtina obýva libanonské 
kopce a hory. Zo všetkých obyvateľov 

Libanon – 
krajina kontrastov
Spracované podľa cestovateľa 
a sprievodcu Jána M. 

 Text: Ján M.

 Foto: Archív SVD

Libanon ako samostatný slobodný štát vznikol v roku 1946. 
Predtým bol pod kontrolou Francúzov. Libanončania preto 
ovládajú francúzštinu, angličtinu a samozrejme vedia 
po arabsky. Žije tu aj pomerne veľa Rusov. Obchodníci 
ovládajú aspoň základy ruštiny. Rečová vybavenosť 
Libanončanov je teda veľmi dobrá. 

Libanon nie je politicky veľmi 
stabilný – ale dnes sa to otriasa 
aj v takých krajinách, ktoré boli 
kedysi považované za politicky 
stabilné. Do Libanonu v súčasnosti 
prúdia zástupy utečencov – 
kresťanov zo Sýrie a z Iraku.
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polovica obýva Bejrút. A ešte jedna 
zvláštnosť – dvaja z troch Libanonča-
nov nežijú v Libanone, ale na Západe. 
Veľmi veľa ich žije v krajinách Golfské-
ho prúdu a tiež vo Francúzsku. Hovorí 
sa, že Paríž je druhé hlavné mesto Liba-
nonu. Tu mnohí majetní Libanončania 
majú postavené svoje domy. V Ameri-
ke sú uznávanými obchodníkmi a biz-
nismanmi – samozrejme s patričnými 
konexiami v Libanone.

Ľudia žijúci v Libanone sú zaujímaví 
a otvorení – teda úplne iní, ako by ste 
videli v Sýrii. 

Libanon nie je politicky veľmi sta-
bilný – ale dnes sa to otriasa aj v takých 
krajinách, ktoré boli kedysi považova-
né za politicky stabilné. Do Libanonu 
v súčasnosti prúdia zástupy utečencov 
– kresťanov zo Sýrie a z Iraku. Keď pre-
chádzate popri hranici so Sýriou, kde 

sú sústredené utečenecké tábory, máte 
pocit, akoby ste prešli niekam do Afri-
ky. Všetko je tam špinavé, zanedbané...

Najväčším nepriateľom Libanonu je 
Sýria. Dnes i historicky. Vieme – ako 
hovorí Biblia, že izraelský kráľ Achab 
sa oženil s  libanonskou princeznou 
Jezábel. Dôvodom tohto sobáša bolo 
vytvoriť spojenectvo proti Damašku, 
teda proti Sýrii.

 
Ropa, ekológia, infraštruktúra
Libanon – čo sa týka ropy – je odkázaný 
na arabský svet. Ani Sýria nemá dosta-
točnú zásobu ropy, aby zásobovala Li-
banon. Zásobárňou ropy pre Libanon 
je predovšetkým Saudská Arábia, ktorá 
bola najbližšia aj niekdajšiemu predse-
dovi vlády Haririmu. 

V  Libanone sa našli ložiská ropy 
a niektoré z nich sú medzi Izraelom 

a Libanonom. Samozrejme, že silnej-
ší Izrael si nárokoval, že patria jemu. 

Libanon má veľmi znečistené pobre-
žie. Na juh od Bejrútu sa vyhadzovali 
všetky smeti mesta. Tiež sa hovorí, že 
egyptské lode povypúšťali do Stredo-
zemného mora vela nečistôt. Veľa sa 
s tým zatiaľ neurobilo, keďže Libanon 
roky nemal stabilnú vládu.

Za života Ježiša Krista nebolo hlav-
ným zdrojom rýb pre Palestínu Gali-
lejské more, ale práve Libanon a jeho 
more.

Libanon je Mekkou archeológov. 
Mnohé pamiatky ostávajú stále ukryté, 
lebo nie je dostatok peňazí na archeo-
logický výskum. 

Kedysi – bolo to ale veľmi dávno 
– existovala v krajine železnica, kto-
rá spájala Damask s Medinou a  tiež 
Bejrút s Haifou. Dnes sa v Libanone 
žiadna fungujúca železnica nenachá-
dza. Od roku 1948 je tu všetko zru-
šené. I  keď v  pohorí Rosh HaNikra 
ešte vidno nejaké zbombardované tu-
nely ako pozostatok tejto železnice.
Keď sa chcete z Bejrútu dostať na vý-
chod, napríklad do Sýrie, musíte pre-
konať dve hradby hôr. Čím vyššie sú 
priesmyky, tým sú cesty užšie, nekvalit-
nejšie a premávka po nich náročnejšia. 
Najdôležitejšou spojnicou v krajine je 
diaľnica Bejrút – Damask. Na hrani-
ciach treba vykonať všetky byrokratic-
ké úkony a Arabi, ktorí tadiaľto chodia, 
to majú vždy uľahčené.  •
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Vnútorná premena je dar 
Realita života dnešných dní je 
zarážajúca. Vidíme a počujeme 
mnohé životné príbehy. Najviac 
sa hovorí o nešťastí, ktoré člo-
veka postretlo a zasiahlo na naj-
citlivejšom mieste – zomierajú 
deti aj dospelí – trápia sa v mno-
hých chorobách, a  tak by sme 
mohli pokračovať. Isteže, počuje-
me a vidíme aj úspešných, plných 
energie a vitality. Rodia sa krásne 
deti a športovci i vedci dosahujú 
obrovské úspechy. Výstižne ho-
voríme, že svet a ľudia sa menia. 
Z mladého je starý a zo zdravého 
je chorý. Táto logika síce pomá-
ha v živote, ale vôbec nehovorí 
o vnútre človeka. Zo slabého sa 
stáva silný, z nešťastného príjem-
ne šťastný, zo smutného radostný. 
A preto často hovoríme: polepši sa, 
pomáhaj, snaž sa pracovať, buď 
dobrý a nebuď zlý. 

Vidíme a počujeme, ako sa nie-
kto dokáže podeliť s inými, lebo 
usúdil, že je to potrebné, urobil 
si prieskum a zvážil, že jeho kon-

krétna pomoc bude ozaj účinná 
a verejne prospešná. A získal sku-
točný a príjemný zážitok, ktorým 
vlastne obohatil sám seba, hoci 
musel dať peniaze a schopnosti 
pre iných. Teda premenil penia-
ze na hodnotu, ktorá sa uložila 
v jeho vnútri. 

Realita kresťanského života 
je postavená a vyjadrená v oso-
be Pána Ježiša. Namiesto obavy 
a strachu alebo opojného altru-
izmu – som tu aj pre druhých, 
veď sa mi poďakujú – sme po-
zvaní k pravde, ktorú nám po-
núka Duch Svätý. Pripomeňme 
si, že viera je Boží dar a človek si 
sám od seba nevie vytvoriť alebo 
navrhnúť, že bude veriaci alebo 
neveriaci. 

Žijeme v dobe, kedy ktokoľ-
vek si nájde na sociálnych sieťach 
informácie o rôznych nábožen-
stvách alebo o liečiteľoch a iných 
tajomných javoch. Kresťan s  is-
totou rozlišuje medzi duchmi 
a nadprirodzenými vecami, lebo 
Kristus je Pánom živých i mŕt-

vych, ON zostúpil k zosnulým 
a všetkým ponúka spásu. ON je 
živý a my žijeme v ŇOM. Kristus 
je sloboda a rešpektuje slobodu 
človeka aj v prípade, že človek je 
pomýlený a vyberá si úplne inú 
cestu života. 

Preto krstom sme schopní 
pravdivo hovoriť o Bohu a svedčiť 
o našej vnútornej premene. Kres-
ťan vysvetľuje, že viera je dar, ne-
zaslúžený a nedá sa ničím odplatiť. 
Kresťan sa správa inak, namiesto 
aby si vieru chránil iba vo svojom 
srdci, ochotne sa s vierou pode-
lí, lebo vie, že viera sa dávaním 
upevňuje a prehlbuje. A viera, kto-
rá sa nedá ohodnotiť na peniaze,

Povzbuďme
sa, naša 
spoločná 
modlitba 
pozýva Pána 
Ježiša k nám 
do rodiny 
a svetlo 
Ducha 
Svätého 
nám ukazuje 
Ježišovu tvár 
plnú lásky, 
odpustenia, 
porozumenia 
a milosrden-
stva.
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Pokrstení a poslaní 
– Duch Svätý ponúka 
vnútornú premenu

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Marcel Martinko SVD

Pokračujeme v príprave na MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC 
október 2019. V tomto článku sa zameriame na premenu vnútra 
človeka prostredníctvom dotyku Ducha Svätého. Tento Boží 
dotyk nastáva vždy, keď sa snažíme a svedčíme o viere slovom 
a konkrétnym skutkom milosrdnej lásky. Tento Boží dotyk je 
konkrétny a osvecuje veriaceho človeka v každodennom živote. 

NOVÁ EVANJELIZÁCIA



Svätý žijú spoločne v  jednote, 
pravde a láske. 

V krste sme pozvaní k pravde 
a  jedine krst nám dáva záruku, 
že Ježišovu pravdu dokážeme aj 
správne prijať. Je preto jednodu-
ché na pochopenie, že príprava 
na krst je dôležitá a vyznanie vie-
ry – ktorú nám predpisuje Cirkev 

– prednesieme v plnej vážnosti 
a s úprimným srdcom. Zároveň 
sme si vedomí slávnostnej chvíle, 
lebo viera v Krista je našou spá-
sou a jedine Kristus odpúšťa hrie-
chy, ktoré sú príčinou našej smrti, 
teda života bez nášho Pána Ježiša, 
ktorý je láska a svetlo v celom na-
šom živote. 

Takéto veľmi hlboké a napĺňa-
júce chvíle prežívali apoštoli s Ježi-
šom. Preto ich svedectvo bolo pre-
svedčivé. Apoštoli vedeli – KTO 
a AKÝ BOL JEŽIŠ – a predsa nie-
kedy nechápali, nemohli sa správ-
ne rozhodnúť, ba dokonca mali 
rôzne pochybnosti. Až na TU-
RÍCE, keď prijali Ducha Svätého, 
pocítili istotu a rozhodne svedčili 
o Trojjedinom Bohu. 

Cirkev opätovne pozýva veria-
cich k nasledovaniu Pána Ježiša 
a prostredníctvom svätej liturgie 
a prijímaním sviatostí ponúka 
posvätenie človeka, jeho práce, 
rodiny, celého sveta. A s veľkou 
starostlivosťou vedie kresťan-
ské rodiny, aby žili vieru a jeden 
druhého povzbudzovali ku skut-
kom milosrdnej lásky.

V  tomto svetle rodina je do-
máca cirkev. Ponúka miesto, kde 
sa rodičia a deti modlia, zdieľajú 
radosťami i starosťami, kde prijí-
majú pravdu o láske, odpustení 
a najmä sa vzájomne učia obetám, 
ktoré život prináša. 

Povzbuďme sa, naša spoloč-
ná modlitba pozýva Pána Ježiša 
k nám do rodiny a svetlo Ducha 
Svätého nám ukazuje Ježišovu 
tvár plnú lásky, odpustenia, po-
rozumenia a milosrdenstva.  •

dokáže obohatiť človeka do takej 
miery, že sa cíti bohatý vnútor-
ne a správne posudzuje význam 
a dôležitosť hmotného bohatstva.

A  tak sa stane, že svedectvo 
úprimných kresťanov ukáže 
TVÁR JEŽIŠA v ozajstnom svet-
le a ponúkne konkrétny návod, 
ako sa s Ježišom stretnúť osobne, 
teda vo vnútri človeka a keď stre-
távam svojich blížnych. 

Duch Svätý príde 
a naplní nás pravdou
Je vhodné si pripomenúť slová 
Pána Ježiša, ktoré povedal svo-
jim učeníkom vo večeradle, keď sa 
s nimi lúčil: „Ešte veľa vám mám 

toho povedať, ale teraz by ste to 
nezniesli. Keď príde on, Duch 
pravdy, uvedie vás do plnej prav-
dy, lebo nebude hovoriť sám zo 
seba, ale bude hovoriť, čo počuje, 
a zvestuje vám, čo má prísť. On 
ma oslávi, lebo z môjho vezme 
a zvestuje vám. Všetko, čo má 
Otec, je moje. Preto som povedal, 
že z môjho vezme a zvestuje vám.“ 
(Jn 16, 12-15) 

Ježišova rozlúčková reč je veľ-
mi emotívna a plná lásky. V tom-
to okamihu apoštoli začali opatr-
ne hľadieť do budúcnosti a veľmi 
jemne sa začínali dotýkať tajom-
stva Najsvätejšej Trojice – kde 
všetky osoby – Otec, Syn, Duch 

V krste sme 
pozvaní 
k pravde 
a jedine krst 
nám dáva 
záruku, 
že Ježišovu 
pravdu 
dokážeme 
aj správne 
prijať.
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Očami misijnej sestry
Na  Taiwan som pricestovala minu-
lý rok koncom septembra na 3-ročnú 
tzv. misijnú skúsenosť. Čakala ma nová 
krajina, nová reč, nové mesto, nová ko-
munita sestier. Taiwanská provincia má 
dve komunity. V hlavnom meste Taipei 
sa sestry venujú vzdelávaniu na vyso-
kej škole, ako aj apošolátu na vysoko-
školskom internáte alebo v nemocnici 
a v meste Hsinchu majú sestry základ-
nú a strednú školu. Práve v komunite 
sestier v Hsinchu som prežila prvý rok 
tejto misijnej skúsenosti. Prvé mesia-
ce po príchode som sa pomaly oboz-
namovala s prostredím, so sestrami, 

so životom v komunite a zároveň som 
začala študovať čínsky jazyk. Pamä-
tám si, ako mi sestry pred odchodom 
hovorili: „Prvý rok je najťažší, treba 
len vydržať a  jednoducho len byť.“
Len byť, hodnota jednoduchej prítom-
nosti. A veríme tomu vôbec, že jedno-
duché bytie človeka má svoju hodnotu? 
V dnešnom pretechnizovanom svete, 
kde sa dôraz kladie na výkon, na vý-
sledky, obsiahnuť, spracovať a použiť 
čo najviac informácií, presadiť sa, zvi-
diteľniť, mať úspech. V dnešnom svete, 
kde pomaly platí, že ak nie si na webe, 
tak akoby si ani neexistoval? Kde má 
v  tom všetkom miesto hodnota jed-
noduchého bytia? A predsa je tu. Nie 
pre to, čo robím, mám hodnotu, ale 
jednoducho preto, že som. Starý člo-
vek, ktorý pre svoju slabosť či chorobu 
už nedokáže robiť to, čo predtým, a tak 
sa viac venuje modlitbe, či malé dieťa, 
ktoré sa narodí do rodiny a je vo všet-
kom odkázané na rodičov, alebo mla-
dý človek, ktorý stratil prácu a mnoho, 
mnoho ďalších – títo všetci majú hod-
notu jednoducho preto, že sú. A  tak 
i ja som teraz ako také malé dieťa, lebo 
som vo všetkom odkázaná na druhých; 
tiež som ako mladý človek bez práce, 
pretože teraz nemôžem pracovať ako 
predtým a tiež som ako starý človek – 
i ja vypĺňam dni neustálou modlitbou. 

S postupom času som sa začala zapá-
jať do  rôznych apoštolátov a aktivít.   
Navštívila som domov pre starších 
ľudí, mužskú väznicu alebo tiež dedi-
nu s pôvodnými obyvateľmi Taiwanu. 
Počas leta som sa zúčastnila letného 
SVD tábora pre mladých, niečo ako 
naše Misijné prázdniny. V komunite 
som pomáhala podľa potreby s upra-
tovaním, s prípravou liturgie, so služ-
bou na vrátnici a so šoférovaním. Avšak 
hlavnou a každodennou náplňou môj-
ho dňa bolo „jednoduché bytie“ s deť-
mi základnej školy, kde som sa spolu 
s prvákmi a druhákmi učila po čínsky. 
Najradšej som mala prestávky, asi ako 
každý žiak, kedy som sa mohla s deťmi 
vyšalieť a vyšantiť, zahrať sa rôzne hry 
a tak trochu sa s nimi porozprávať. Pri 
tom našom spoločnom rozprávaní som 
bola vďačná, ak som porozumela jedno 
či dve slová. Deti sa však rýchlo naučili, 
že musia so mnou hovoriť pomaly, ak 
nechcú opakovať jednu a tú istú vetu 
päťdesiatkrát. I keď sme si častokrát 
nerozumeli, tešili sme sa z jednoduchej 
vzájomnej prítomnosti. 

Očami veriaceho človeka
Taiwan má veľmi silnú tradíciu vlast-
ného náboženstva, a tak mnohí nepo-
ciťujú potrebu patriť práve do Katolíc-
kej cirkvi. V niektorých prípadoch sa 
pôvodné náboženstvo mieša s  kres-
ťanstvom. Obyčajne obyvatelia Ta-
iwanu prichádzajú na krst v dospelom 
veku. Zriedkavo vidieť krst detí. Nie-
kedy túžba prijať krst príde vo veľmi 
vysokom veku, tak ako sa to stalo pred 
niekoľkými mesiacmi v jednej farnos-
ti, kde o krst požiadal 98-ročný muž. 
Farnosť, do ktorej momentálne patrím, 
bude budúci rok oslavovať svoje 60-te 
narodeniny. Na nedeľnú svätú omšu 
chodievam do  Katedrály Nepoškvr-
neného Srdca Panny Márie, ktorá je 
zároveň aj sídlom miestneho biskupa. 
Kostol je každú nedeľu viac ako polo-
prázdny, poväčšine s účasťou starších 
veriacich. Vo farnosti je niekoľko spo-
ločenstiev – Mariánske spoločenstvo, 
spoločenstvo deliace sa so Svätým pís-

Taiwan
mojimi očami

 Text a foto: Sr. Miriam SSpS

Po desiatich mesiacoch života na Taiwane by bolo odvážne povedať, 
že Taiwan poznám. Hovorí sa, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. 
A myslím si, že to platí aj o nazeraní na život. Ak sa dvaja pozerajú 
na to isté, nie vždy vidia to isté. Preto za nadpis tohoto článku volím 
„Taiwan mojimi očami“ a pokúsim sa naň pozrieť očami misijnej
sestry, očami veriaceho človeka a očami študentky čínštiny. 
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mom či naše Misijné združenie Du-
cha Svätého, ktoré sa pravidelne stre-
táva pred tretím pondelkom v mesiaci. 
Veriaci sú veľmi aktívni, avšak viac-
-menej všade vidieť tých istých ľudí. 
Častokrát sa zamýšľam nad tým, pre-
čo je na Taiwane tak málo kresťanov-
-katolíkov. Možno je to práve ich pô-
vodné náboženstvo, ktoré v mnohom 
vyznáva tie isté hodnoty ako 
kresťanstvo. Možno je to krát-
ke pôsobenie kresťanstva v tejto 
krajine, a tak si rast Cirkvi vyža-
duje svoj čas. Možno je to ich zá-
ľuba v jedle, ktorá tu má pevné 
prvenstvo a brucho je tu takým 
malým bohom. Veľmi často mi pri po-
hľade na život tu prichádzajú na myseľ 
slová z Písma: „Nielen z chleba žije člo-
vek, ale z každého slova, ktoré vychá-
dza z Božích úst.“ A možno je to situá-
cia v rodinách, kde sú rodičia celé dni 
v práci, deti celé dni v školách, a tak ro-
dinný život ako taký chýba. Nie je tiež 
tajomstvom, že rodičia nie sú otvorení 
mať veľa detí, a tak sa častokrát stáva, 
že sa tretie dieťa v rodine už nenarodí.
Cirkev na Taiwane momentálne vidím 
ako ženu, ktorá plače, lebo nemôže mať 
deti. Tie deti, ktoré sa fyzicky nenaro-
dili, ale aj deti v zmysle duchovnom, 
bratia a sestry v Kristovi, ktorí sa skrze 
krst ešte v Cirkvi nenarodili. 

Očami študentky čínštiny
Ak sa chcete stretnúť s ľuďmi z rôznych 
krajín, nemusíte cestovať po celom svete, 
stačí prísť na Taiwan. Kňazi, rehoľné ses-
try, laickí misionári či študenti z rôznych 
kútov sveta tu študujú čínštinu. Čínšti-
na veru nie je ľahký jazyk. Každý čínsky 
znak má svoj vlastný význam a svoju 
vlastnú výslovnosť, pričom sa rozlišujú 

štyri rôzne tóny. Keď sa ním hovorí, je to 
akoby ste spievali a keď píšete, je to ako-
by ste kreslili. V slovenčine máme abe-
cedu, ktorú keď sa naučíme, postupne 
vieme čítať slová. V čínštine sa učí kaž-
dý znak osobitne, jeho výslovnosť i výz-
nam. A takto pomaličky, krôčik po krô-
čiku spoznávam a učím sa ďalšie a ďalšie 
znaky, rozoznávam zvuky a snažím sa 
pochopiť ich význam. Niekedy je to veru 
náročné učiť sa čínštinu cez angličtinu, 
celé dni „fungovať“ v cudzích rečiach 
a nemať možnosť používať svoj mate-
rinský. V tom všetkom mi však pomáha 
trpezlivosť mojej učiteľky a tiež skutoč-
nosť, že v tom nie som sama a že aj os-
tatní študenti sa rovnako trápia a bojujú 

s novým jazykom ako ja. V tomto roku 
sa nás v jazykovom centre v Hsinchu 
„nazbieralo“ desať študentov, kňazov či 
rehoľných sestier z rôznych krajín, napr. 
z Južnej Kórey, Th ajska, Myanmarska, 
Vietnamu, Indonézie, Brazílie či z Kene. 
Vzájomne sa povzbudzujeme a modlí-
me sa jeden za druhého. Raz do mesiaca 
máme spoločnú svätú omšu, počas kto-
rej sa zvlášť modlíme za Taiwan. V tom-
to neľahkom čase štúdia sú nám oporou 
aj samotní Taiwančania, ktorí prijímajú 
cudzincov veľmi srdečne, sú vždy ochot-
ní pomôcť a poradiť. A taktiež všetci tí 
mnohí misionári zo zahraničia, ktorí tu 
už pôsobia dlhé roky a plynulo rozprá-
vajú po čínsky, sú pre nás povzbudením 
a dôkazom, že je to možné. 

Prvý rok mojej misijnej skúsenosti 
som si teda prežila v meste Hsinchu. 
Od  septembra sa presuniem do ko-
munity v Taipei, kde budem druhý rok 
z časti pokračovať v štúdiu jazyka, no 
zároveň sa budem zúčastňovať na ak-
tivitách pre študentov na vysokoškol-
skom internáte. A čo všetko má ešte 
čaká, to asi len Pán Boh vie. Snáď ukon-
čím tento článok slovami z Písma: „Mi-
lovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa 
neukázalo, čím budeme.“ 1Jn 3,2

V modlitbe aj za milované 
Slovensko Sr. Miriam SSpS

Nielen z chleba žije človek, 
ale z každého slova, 
ktoré vychádza z Božích úst.
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Z  UPeCe v Bratislave sme sa vy-
brali ako každé leto na misie. 
V nadšení a túžbe ísť niekam 
ďalej a podeliť sa so svojou vie-

rou sme sa vybrali do Gemelčičky, kde 
nás už čakal pán farár Martin Roľník, 
sestry Sv. kríža, mládež a veriaci celej 
Gemelčičky. „Misijnú partiu“ tvori-
li štyri dievčatá, štyria chlapci a otec 
Martin Štefanec. Novým domovom 
sa pre nás na dva týždne stala dedinka 
Gemelčička v Rumunsku. 

Obec Gemelčička
Gemelčička je obec s rozlohou 42 km² 
a podľa štatistík má okolo 900 obyva-
teľov. Centrum obce tvorí kostol a pár 
domčekov. Vôbec by ste nepovedali, že 
sa jedná o pomerne veľkú obec. Z asfal-
tovej cesty vedú na strany rôzne poľné 
cestičky a človek až neskôr pochopí, 
že tieto poľné cesty vždy vedú k neja-
kým domom a  hospodárstvam, kde 
bývajú ľudia. 

Naša činnosť
My sme bývali v miestnej škole, kde je 
aj ihrisko, a tak sme často začínali naše 
stretká s mladými práve hrou. Hráva-
li sme futbal, volejbal, vybíjanú. Ná-
plňou našich dní boli hlavne stretnu-
tia s deťmi a mladými vo veku od 15 
do 30 rokov. Spoznať sa lepšie nám po-
mohli rôzne hry a aktivity, ktoré si po-
čas roka pripravili členovia misijného 
tímu v UPeCe. Mladí majú veľmi radi 
osobné rozhovory, prechádzky, a  tak 
to najviac, čo sme im mohli dať, bolo, 
že sme tam boli pre nich, počúvali ich 
a zdieľali sa s nimi. Ale najkrajšie bolo, 
že sme sa vždy na  konci dňa stretli 
a  spoločne pomodlili a  zaspievali si.  
Naše stretnutia sa často končili nesko-
ro večer, aj o 23:00. V takom prípade 
sme ich odprevadili alebo odviezli do-
mov. Niektorí totiž bývali až 6 km ďa-
leko a keď na stretko prišli pešo, potom 
sme ich odviezli domov. 

K  našej činnosti najmä doobeda 
patrila aj manuálna práca okolo kos-
tola, fary a školy. Dievčatá upratova-
li kostol, chlapci klčovali kríky, ktoré 
vyrástli okolo plota pri kostole alebo 
škole. Chlapci si mali možnosť vyskú-
šať svoje sily, keď štiepali drevo. 

Centrum diania je nedeľná 
sv. omša
Otec Martin Štefanec spolu s otcom 
Martinom Roľníkom slúžili každý deň 
sv. omše v menšej kaplnke na fare, kde 
prichádzali ľudia z najbližšieho okolia 
alebo tí, za ktorých z rodiny sa slúžila 
sv. omša. Mnohí ľudia to majú do kos-
tola ďaleko, preto sa duchovný život sú-

streďuje hlavne na nedeľu, kedy do kos-
tola prídu všetci. I tí z najvzdialenejších 
oblastí dediny. Niektorí spomínali, že 
v minulosti chodievali do kostola pešo 
aj viac ako hodinu. Potom pešo naspäť. 
Nedeľná bohoslužba má svoje čaro. 
Ľudia sa stretnú po  sv. omši, poštár 
číta mená a rozdáva poštu, pán farár 
na omši vyhlasuje, kedy príde veterinár 
do tej-ktorej oblasti dediny, aby si ľudia 
mohli dať zaočkovať dobytok a domá-
ce zvieratá.

Bibliu čítali každý deň
Pracovali sme aj s Božím Slovom. Kaž-
dý deň sme hľadali biblické citáty. Kaž-

Na misiách 
v Gemelčičke

 Text a foto: UPeCe Bratislava
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Miništranti zobrali 
animátorov na tábor!

Za všetkých animátorov musím vy-
jadriť veľkú vďačnosť, že nás celkovo 
73 chalanov zobralo so sebou na tábor 
do Valaskej Belej. V nedeľu 4. 8. sme 
sa usídlili na chate Homôlka a zábava 
mohla začať. Miništranti z celého Slo-
venska + traja z Moravy nás nechali 
pripraviť fajný program. 

Motto bolo: „V Ňom máme odva-
hu“ (Ef 3,12). Umožnili nám prežiť 
požehnaný čas pri športoch alebo 
rôznych súťažiach. Mohli sme na-
príklad zakúsiť, aké to je vybavovať 
stavbu kostola v Číne, či pozrieť sa, 
ako sa ručne robí sklo. Aj o duchovnú 
náplň bolo postarané. Zoznámili sme 
sa so sv. Jozefom Freinademetzom 
a jeho životom, mali sme každý deň 
sv. omšu a tiež sme sa spoločne mod-
lili a zdieľali svoju vieru. Prišli nás na-
vštíviť aj naši spolubratia – misionári 
z rôznych kútov Slovenska aj sveta. 
A aby sme neprišli ani o kultúrne zá-
žitky, zobrali nás chalani aj do Boj-
nického zámku, do zoo. Myslím, že 
nie len my animátori, ale aj účastní-
ci prežili pekný a požehnaný týždeň. 
A o rok môžeme znova! •

(Seminarista Vašek)

dý z nás si vždy vybral z našej čarovnej 
krabičky „slovko na dnešný deň“. Mla-
dí boli vždy nedočkaví, čo si vytiahli, 
a s veľkou túžbou hľadali vo Svätom 
písme. Boli pre nás všetkých obrov-
ským povzbudením. 

Varili nám sestry Sv. kríža, za čo im 
veľmi pekne ďakujeme. Duchovný otec 
Martin Roľník pôsobí vo farnosti už 
36 rokov. Za tento dlhý čas zažil v Ge-
melčičke toľko, že by z toho mohla byť 
napísaná aj knižka. Svoje príbehy nám 
vždy dopodrobna vyrozprával pri sto-
lovaní, za čo mu tiež veľmi ďakujeme. 

Naša misia v Gemelčičke bola vzá-
jomným delením sa o svoju vieru. Ve-

riaci z Rumunska nám preukázali svoju 
obetavosť, statočnosť a lásku a my sme 
sa im snažili podľa svojich možností 
sprostredkovať lásku Božiu a povzbu-
denie. Ďakujeme za tieto krásne chví-
le misií.  • 

• P. Martin Štefanec SVD s mládežou 
v Gemelčičke

• Správca farnosti v Gemelčičke,
 otec Martin Roľník, s vysokoškolákmi
• Misijný tím z UPeCe Bratislava v Gemelčičke
• Študenti z UPeCe Bratislava preukázali
 svoju zručnosť aj pri manuálnych prácach
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Spoločnosť Božieho Slova 
na Slovensku sa 22. júna 2019 
dočkala nových kňazov – mi-
sionárov. V Kostole Nanebo-

vzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre 
za účasti príbuzných a širokej verejnos-
ti prijali kňazskú vysviacku ordinandi 
Juraj Begany SVD, Patrik Páleník SVD 
a Matej Reiner SVD. Vysviacka sa usku-
točnila počas slávnostnej svätej omše, 
ktorú celebroval nitriansky diecézny 
biskup Mons. Viliam Judák spolu s pro-
vinciálom Spoločnosti Božieho Slo-
va na Slovensku P. Pavlom Krutákom 
SVD, s predstavenými a kňazmi Spo-
ločnosti zo Slovenska i zo zahraničia. 
Juraj a Matej študovali fi lozofi u a teoló-
giu v Bratislave na Teologickej fakulte 
Trnavskej univerzity. Patrik začal štúdiá 
v Bratislave a dokončil ich na Taiwane, 
kde bol ostatných šesť rokov.

Po osvedčení súcosti ordinandov, 
ktoré predniesol rektor Misijného 
domu sv. Arnolda Janssena P. Johny 
Ambattu SVD a ich vyvolení za kňa-
zov, sa homíliou prítomným priho-
voril biskup svätiteľ Mons. Viliam 

Judák. Vo svojom príhovore sa zame-
ral na misijný charakter Cirkvi a  jej 
úlohu ohlasovať evanjelium vo svete. 
V tomto duchu vyzdvihol pôsobenie 
misionárov Spoločnosti Božieho Slova 
počas celej svojej histórie aj na Sloven-
sku. Ordinandov ocenil za ich hrdin-
ské rozhodnutie veľkodušne sa daro-
vať do tejto služby v dnešných časoch 
a povzbudil ich k takej nezištnej kňaz-

skej službe, ktorej charakteristickým 
znakom bude láska a vernosť Ježišo-
vi Kristovi, ktorý ich nikdy neopus-
tí. Ako povedal: „Nebojte sa, bratia, 
vsadiť všetko na túto kartu....Preto vás 
povzbudzujem, aby ste boli pastiermi 
na obraz Ježiša Krista a aby ste svoj ži-
vot postavili na ňom, pred ktorým sa 
zohne každé koleno.“ 

Na slávnosti sa zúčastnili spolubratia 
verbisti na čele s provinciálom P. Pav-
lom Krutákom, veriaci zo Senice, Mar-
kušoviec a Pezinka, odkiaľ pochádzajú 
novokňazi. Po vysviacke nasledovalo 
spoločné agapé v parku vedľa Misij-
ného domu Matky Božej. Novokňazi 
dostali misijné určenia a budú pôsobiť 
v Prahe, Nitre a na Taiwane.  •

Traja misijní novokňazi 
Spoločnosti Božieho Slova

 Text a foto: Martin Štefanec SVD

22 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ SEPTEMBER 2019

NOVOKŇAZI SVD



Buď Kristovým svedkom
Marián Kuff a
Príbehy z knihy Buď Kristo-
vým svedkom, ktoré zakú-
sil na vlastnej koži, zbližujú 
s Bohom a jasne poukazujú 
na to najdôležitejšie v našich 
životoch - lásku a Božie mi-
losrdenstvo. 
112 strán, cena: 5,80 EUR

Svätý Amfi lochij
Mária Vicenová
V  tejto publikácií autorka 
približuje život i podivuhod-
né zázraky tohto pravosláv-
neho svätca, ktorého si Boh 
povýšil na  svoj oltár slávy, 
aby sa stal pre nás kresťanov 
inšpiráciou.
64 strán, cena: 3,60 EUR

Príď a uzdrav nás
Imrich Degro
Kniha Príď a uzdrav nás je 
modlitbovým sprievodcom, 
s ktorým môžeme vykročiť 
na cestu oslobodenia a pri-
jať dar uzdravenia.Boh nás 
chce uzdraviť a  oslobodiť. 
Túži, aby sme žili v  jedno-
duchej radosti životom slo-
bodných ľudí.
192 strán, cena: 6,90 EUR

Svatý Charbel 
ochraňuj naše rodiny
Martin Csontos
Rodina, ktorá sa spoloč-
ne modlí, zostáva jednotná. 
Pravdivosť tejto vety preveril 
čas a skúsenosť mnohých ro-
dín, ktoré svedčia o tom, že čas 
spoločnej modlitby v rodine, 
kde vyrástli, im dal absolútne 
pevný základ do života.
96 strán, cena: 2,90 EUR

Deviatnik zasvätenia 
sa Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie
Peter Juan Pablo Bako
Deviatnik chce byť nápo-
mocným prostriedkom pre 
jednotlivcov i pre celé spolo-
čenstvá, ako konať a žiť svoje 
zasvätenie sa Nepoškvrne-
nému Srdcu.
91 strán, cena: 7,50 EUR

Apoštolky Božieho 
milosrdenstva
Bartolomiej Józef Kucharski
Ženy majú dar hlboko in-
tuitívneho vnímania reali-
ty, vďaka ktorému dokážu 
na úrovni srdca porozumieť 
najdôležitejším pravdám 
o Bohu a človeku.
121 strán, cena: 6 EUR

Misijný kalendár
nástenný
Obrázkový kalendár Spoloč-
nosti Božieho Slova na rok 
2020. Kalendár obsahuje za-
ujímavé fotografi e z misij-
ných krajín. 
cena: 2 EUR

Misijný kalendár knižný
Obrázkový kalendár Spoloč-
nosti Božieho Slova na rok 
2020. Kalendár obsahuje za-
ujímavé fotografi e z misij-
ných krajín. 
cena: 3 EUR
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M ilý čitateľ, som rád, že 
i v tomto liste sa môžem 
s Tebou spojiť a predstaviť 
Ti situáciu, ktorá sa odo-

hrala po ukončení Prvej generálnej ka-
pituly. Po jej ukončení sa naša Spoloč-
nosť, obdarovaná Pánovým Duchom, 
začala postupne rozvíjať a hľadala nové 
spôsoby svojej činnosti. 

Našou prvou misiou bol Južný Šan-
tung. O  jej získaní a  prvých misio-
nároch som Ti, milý čitateľ, písal už 
dávnejšie. Prvými misionármi v  tej-
to oblasti boli páter Ján Baptist Anzer 
a páter Jozef Freinademetz. No nie všet-
ci novokňazi a ani všetci bratia neboli 
pre túto misiu súci. Poniektorí nevedeli 
prekonať rečové problémy, iní si neve-
deli zvyknúť na podnebie Južného Šan-
tungu, a tieto ťažkosti im spôsobovali 
nedorozumenia a sťažovali spoluprá-
cu. Na jeseň roku 1888 som sa rozho-
dol vybudovať kolégium v Ríme, kto-
ré bude slúžiť pre dôkladnejšie štúdiá 
našich spolubratov. Kolégium sme za-
svätili svätému archanjelovi Rafaelovi. 
Otvorili sme aj misijný dom v Mödlin-
gu pri Viedni, ktorý bol zasvätený zase 
svätému archanjelovi Gabrielovi. 

Od roku 1888 som sa začal zamýšľať 
nad podnetom profesora Hengeschena 
z Luxemburska, ktorý mi otvoril oči pre 
nové misijné pôsobenie, a to v Južnej 
Amerike. Mnohí vysťahovalci z Nemec-
ka, Holandska a slovanských krajín tam 
žili v duchovnej biede pre nedostatok 
kňazov. To ich priviedlo k tomu, že často 
nedodržiavali svoju vieru a odchádzali 
do protestantských skupín. Práve v tom 
som videl pozvanie Pána a jasne sa mi 
ukazovali nové úlohy pre našu spoloč-
nosť. Zároveň musím spomenúť, že som 
niektoré ponuky pre misie aj odmietol, 
pretože podmienky v tých krajinách boli 
pre mojich spolubratov príliš náročné. 
Naďalej som sa snažil hľadať možné 
cesty pre tieto krajiny.

Na  prvé misijné miesto som po-
slal dvoch spolubratov do Argentíny. 
Aj o Argentíne som mal prvotne po-
chybnosti, ale spolubratia v Steyli boli 
presvedčení, že dobrou dušpastierskou 
činnosťou je ľahšie sa starať o dvad-
saťtritisíc nemeckých vysťahovalcov 
žijúcich v Argentíne ako v Južnom Šan-
tungu obrátiť na vieru tritisíc pohanov. 

Od povereného kardinála, ktorý mal 
na  starosti toto argentínske územie, 

sme dostali odporúčajúci list a prís-
lušná kongregácia pre potrebné zále-
žitosti udelila splnomocnenie. Dodnes 
si pamätám na tú chvíľu. Bola to nede-
ľa. Po ukončení modlitby vešpier, kto-
rú sme slávili spoločne v kostole, som 
odišiel od oltára pred lavice a svojim 
spolubratom som oznámil: „Z Ríma 
sme dostali nové misijné poslanie.“ Pa-
mätám 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 pô-
sobisko. A aby to neostalo len pri ľud-
skej radosti, zaspievali sme Veni Crea-
tor 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 ta-
kým radostným vzrušením nespievali 
Duchu Svätý, príď z neba.“ 

15. september 1889 bol ďalším vý-
znamným dňom našej Spoločnosti. 
Páter Henrich Becher a páter Herman 
Lücken dostali požehnanie a  odišli 

Arnold
Janssen –
nové polia
misijnej
práce

 Text a foto: Juraj Begáni 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 profi lovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ 
vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, 
že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.“

Predplatné na rok 2019 je 12 eur 

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

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 Lukáčov-
ce 10,- EUR • Bohuznáma Chrabrany 10,- EUR • Členovia 
Ružencového bratstva  Čierne pri Čadci 100,- EUR • Odbe-
ratelia 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 • Deviatník sv. Jozefa 
Petrova Ves 50,- EUR • Čitatelia Hlasov Úľany nad Žitavou 60,- 
EUR • Odberatelia hlasov Fačkov 50,- EUR • Kolektív lásky 
Liptovská Teplička 145,- EUR • Ružencové bratstvo Viničné 
100,- EUR • Ružencové bratstvo Jovsa 50,- EUR • Odberatelia 
hlasov Žabokreky n. N 30,- EUR • Misijné združenie Ducha 
Svätého a dobrodinci Dražovce 65,- EUR • Odberatelia Hlasov 
a Posla z Trenčína 100,- EUR • Dobrodinci z Čajkova 70,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Kluknavy 140,- EUR • Anna Zahurancová 
50,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Zemplínska Teplica 
70,- EUR • Bohuznáma Lovce 10,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Dežerice 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Cífer 145,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Habovky 110,- EUR • Ružencový spolok 
Močenok 90,- EUR • Odberatelia Hlasov Sološnica 30,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Modrova 40,- EUR • Čitatelia Hlasov 
Štiavnik 60,- EUR • Odberatelia Hlasov Terňa 20,- EUR 

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI

na svoju novú misiu do Argentíny. Po 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 mi-
sijné pole práce v provincii Santa Fé, kde sa usadili v mesteč-
ku 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 svo-
je 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 apoštolá-
tu ako my v Steyli. 

Spočiatku steylskí misionári pracovali v Argentíne hlavne vo 
farnostiach. No v listoch som sa ich snažil povzbudzovať slo-
vami: „Radou i činom pomáhajte svojim predstaveným, aby sa 
snažili dostať do rúk semináre. Potom budeme mať viac, ako 
keby sme mali mnoho farností.“

Preto Ťa, milý čitateľ, chcem poprosiť o modlitbu za všet-
kých misionárov, ktorí pôsobia v Argentíne a pracujú na tom-
to mieste pre spásu duší.  •
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

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




