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M ilí priatelia, skúšaní dnešnou dobou 
si kladieme dôležité otázky ohľadom 
svojho života, ba čo viac, ohľadom 
viery. V  neočakávaných výzvach 

končiaceho sa roku úplne nevieme, k čomu vlast-
ne chceme ísť, ako správne a dôstojne máme žiť, 
kde na tom všetkom má svoj vplyv naša osobná 
viera. Máme žiť podľa Božej vôle, ale kto z nás 
môže povedať, že sa ju vždy snaží plniť? Je chvá-
lyhodné, ak sa nájde takýchto ľudí dostatok. Ale 
možno nie všetci by sme za seba položili ruku do 
ohňa. Plnenie Božej vôle je cestou svätosti, ku kto-
rej sme všetci pozvaní, hoci nie všetci túto mož-
nosť využívame.

Ježiš dobre vie, že to pre nás nie je vôbec ľahké. 
Najlepším príkladom dvojakej odpovede je príbeh 
dvoch synov z podobenstva, ktoré odzneje v je-
den z adventných dní, majúcich akú-takú ochotu 
– jeden plodnú, druhý jalovú, podľa toho, kto a čo 
viedlo ich odpovede. Mladší syn je často obrazom 
ochotného a mnohovravného kresťana, slovesné-
ho svedka, ktorý svojimi statusmi, nádhernými 
myšlienkami a úvahami presvedčí o úprimnosti 
plniť Otcovu vôľu hoc aj čerta. Žiaľ samotná prí-
ležitosť mu uniká hneď vtedy, keď treba vykročiť 
zo zóny svojho pohodlia, či už fyzického, alebo 
emocionálneho.

Druhý syn, neochotne odvrkujúci Otcovi, 
je príkladom pre mnohých egoistov, ktorým sa 
nechce niečo robiť, ak ich poprosia, ale svedomie 
majú silnejšie než vlastnú hrdosť. Myslím, že na 
neho sa podobá veľké množstvo úprimne veria-
cich kresťanov, ktorí cítia, že treba niečo urobiť, 
ale najskôr to musí vyzrieť v nich samých alebo 
prejsť trošku opodiaľ, aby si nikto nemyslel, že sú 
otroci či nesvojprávni. Nie je to najzrelšia pozícia, 
pretože inokedy je na správne a pohotové rieše-
nie naozaj len málo času. No aj napriek tomu vý-
sledok zachraňuje od pôvodnej pyšnej neochoty.

Niektoré z Božích pozvaní ísť pracovať na pole 
posvätenia sú spojené s obrovskými obetami, kto-
ré si vyžadujú alebo úplnú oddanosť, alebo veľký 
boj, ktorý je len málokomu pod silu. Veď i sám 
Ježiš, ktorý svojím hlavným poslaním označil pl-
nenie Otcovej vôle, musel v krvavom pote Get-
semanskej záhrady, kedy sa ozývala jeho ľudská 
prirodzenosť, prekonať seba samého. No nakoniec 
všetko prijal, čo prinieslo zisk nám vykúpeným.

Naša ochota plniť rôzne príkazy je mnoho ráz 
malá. Často závisí od nálady, druhu žiadosti, ale 
aj spôsobu podania. Ak nám všetky tri veci prídu 
súčasne vhod, sme spokojní, požadovaná práca 
nás baví a ak nás ľudia v dôvere a milo požiada-
li, nie je problém vykonať obľúbenú príjemnosť. 
Ale samotná snaha a zásluha nie sú až také veľké, 
pretože časť odmeny človek dostáva už v samotnej 
dôvere ľudí, čím rastie jeho sebavedomie a druh 
práce ho napĺňa radosťou, ktorá je tiež jedným 
z cieľov neba, začínajúceho sa už teraz, v blížia-
com sa Božom kráľovstve – v Cirkvi.

Náročnejšie je to však, ak aspoň jedna alebo 
všetky tri podmienky chýbajú. Nemáme zvlášť 
chuť robiť niečo, čo nás nebaví, aj keď nás môžu 
pozývať a prosiť najlahodnejším spôsobom. Ak 
sa človek dokáže prekonať, má väčšiu zásluhu, 
pretože musel obetovať niečo zo seba, zo svojho 
pohodlia. 
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Nie chuť,  
ale ochota
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Alebo nás tiež nebaví robiť niečo, ak je to dané ako rozkaz, 
bez citu a záujmu. Mnoho ráz to musíme spraviť, lebo nie 
sme v takom postavení, aby sa to dalo bez následkov odmiet-
nuť. A to isté pociťujú najmä dospievajúci. Často však ide iba 
o nepochopenie. No Božia vôľa ostáva splnená aj vtedy, keď 
to vykonáme bez osobného chcenia. Ale keď sa len predsa 
trochu prekonáme, keď pochopíme cieľ rozkazu a dáme do 
činu seba samých, okrem naplnenia Božej vôle pribudne aj 
nám nejaký ten bod v nebi. Ináč je to len bezduché robeniе, 
čo neprináša veľa osohu.

Aj naše nálady zohrávajú veľkú rolu. Starší syn z podo-
benstva na začiatku nemal náladu a mladší zasa naopak. No 
jeden si uvedomil nepodstatnosť nálad a ich krátke trvanie, 
ktoré nemôže robiť s človekom, čo sa mu zachce, šiel a vy-
konal požadovanú prácu. No ten druhý je obrazom člove-
ka, ktorý podlieha svojej nálade; raz chce to, inokedy tamto, 
a tak sa naň nedá spoľahnúť. No aj v zlej nálade sa dajú uro-
biť dobré veci, ale znova neprinášajú samotnému aktérovi 
príjemnú odmenu, lebo si ju nevie vychutnať, a tú neskoršiu 
zlým správaním odmieta.

Teda na jednej strane nedostatok ľúbosti, chuti a druhu 
žiadosti síce vyžaduje väčšie obety, ale prináša aj väčší zisk. 
Ak sa však človek nebude prekonávať, ani z toho zisku mu 
nič neostane.

Bratia a sestry, blížia sa sviatky radosti, ktorú prináša Kris-
tus. Snažme sa teraz zvlášť plniť vzájomné žiadosti, vzájom-
ne si pomáhať, aby nás prichádzajúca radosť naplnila až po 
okraj. Amen.  •
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Milí misijní  
priatelia!

Vianočné sviatky, na ktoré sa pripra-
vujeme, sú okrem iného rodinným 
sviatkom, a to aj dnes v našej sekula-
rizovanej spoločnosti. Slávenie toh-

to sviatku, Narodenia Krista Pána, pôsobí aj na tých, čo 
nie sú veriaci; aj oni sa na Vianoce schádzajú, aby obno-
vili a posilnili rodinné vzťahy. Pritom v duchu – listom, 
prianím, telefonátom – sa ohlásia aj príbuzní a priatelia 
z ďalekej cudziny a vyjadrujú svoju rodinnú spolupatrič-
nosť. Hlavným úmyslom, vysloveným alebo skrytým, je 
preskúmanie vernosti a vzájomnej starostlivosti a jej ob-
novenie i prehĺbenie. Opravdiví kresťania vedia, kde sú 
korene týchto skutočností a radosti z takéhoto stretnutia 
– príchod Pána a Spasiteľa k nám na tento svet! 

A tak sviatok Vianoc je pre nás všetkých príležitosťou 
zamyslieť sa nad jeho zmyslom a nad zmyslom rodiny 
v našom živote. Rodinu v úzkom zmysle tohto slova tvoria 
rodičia, deti, starí rodičia; v širšom zmysle k rodine patrí 
všetok Boží ľud; a v ešte širšom zmysle k rodine patria 
všetky priateľské vzťahy, ktoré často nahrádzajú rodinu.

Keď sa zamyslíme nad rodinou v užšom zmysle, po-
ložme si otázku: Aký je stav rodiny dnes na Slovensku? 
Veľká časť domácností má ́ jedného rodiča´; tisíce párov 
– mladých aj starších – žije spolu bez toho, žeby boli zo-
sobášení. Koľko detí prichádza na svet jednému rodičovi, 
ale nie druhému... Legálne sú to rodiny, ale rodiny okyp-
tené. Sú výsledkom viacerých manželstiev alebo aj žiad-
neho manželstva. Nie sú to dobré ´manželstvá´ a zdravé 
rodiny, pretože ich základom je vzájomná sebaláska, ne-
zriadený egoizmus.

Tak je to často aj s Božou rodinou a s duchovnými pria-
teľstvami. Myslieť na druhého, preukazovať mu úctu, priať 
druhému dobre a dokazovať to v živote; dobro podľa mož-
nosti a potreby hmotné, ale aj duchovné a umožniť rast 
každému – rast psychologický, spoločenský a náboženský. 
Dokážeme to iba v spojení so Slovom, ktoré sa stalo telom.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 1.decembra, za horliteľov 2. decembra 2020.

Šéfredaktor

▲ V Mozambiku je expanzia džihádistov 
z takzvaného Islamského štátu

Džihádisti združení v  takzvanom Islamskom 
štáte spôsobujú smrť a ničia na severe Mozam-
biku. Fundamentalisti sa snažia uchopiť moc 
v regióne a vytvoriť nezávislý štát. Od októbra 
sa situácia vymkla spod kontroly. Misionári va-
rujú, že pomoc, ktorú ponúka Cirkev nestačí na 
to, aby poskytla trpiacemu obyvateľstvu dôstoj-
né životné podmienky. Na poplach na medziná-
rodnej scéne bije ordinár diecézy Pemba. Nachá-
dza sa v provincii Cabo Delgado, kde nedávno 
islamisti uniesli dve mníšky, ktoré boli neskôr 
oslobodené. Cirkvi sú napádané, cieľom sú však 
hlavne rodiny, ktoré nechcú spolupracovať s is-
lamistami. Po tom, čo v auguste ovládli prístav-
né mesto Mocímboa da Praia, naberali na sile, 
pretože mohli voľne doručovať zbrane po mori 
a umožniť príliv žoldnierov. „Všetko nasvedčuje 
tomu, že chcú vytvoriť pevnosť Islamského štá-
tu v Mozambiku, situácia je veľmi znepokojivá,“ 
hovorí taliansky misionár Roberto Maver. Pápež 
František vyjadril v auguste solidaritu s obyva-
teľmi Mozambiku. O dramatickej situácii potom 
telefonicky hovoril s biskupom v Pembe. Na žia-
dosť Svätého Otca už bola pre utečencov z pro-
vincie Cabo Delgado spustená prvá humanitárna 
pomoc organizovaná Vatikánskym dikastériom 
pre integrálny ľudský rozvoj.•
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▪ Slovenský kapucín Dávid 
Bartimej Tencer, OFMCap. je 
biskupom na Islande päť rokov

Od jeho biskupskej vysviacky 
a nástupu na čelo diecézy v Rey-
kjavíku uplynul 31. októbra piaty 
rok . Pri tejto príležitosti napísal 
svojim veriacim pastiersky list. 
V ňom spomína, že keď začal slú-
žiť ako farár na východnom po-
breží Islandu, vo farnosti svätého 
Thorlaka, všetky dokumenty, kto-
ré dostal z oblastného úradu, boli 
označené sloganom: Si na dob-
rom mieste. "Pri pohľade na uply-
nulých päť rokov môžem s vďač-
nosťou povedať: Som na dobrom 
mieste. Boh mi dal dobrých ľudí," 
napísal v liste biskup Tencer.

Pápež František menoval Dávi-
da Tencera OFM Cap. za biskupa 
diecézy Reykjavík 18. septembra 
2015. Terajší biskup na Islande 
pôsobí od roku 2004. Diecéza 
Reykjavík je dva a pol krát roz-
ľahlejšia ako Švajčiarsko a rozpre-
stiera sa naprieč ostrovom na 103 
000 km2 s približne 320 000 oby-
vateľmi. Na celom ostrove žije roz-
trúsených 13 000 katolíkov. Prvá 
evanjelizácia ostrova sa datuje do 
10. storočia. •

▪ Misionár na Filipínach:  
Skôr ako koronavírus nás 
zabije chudoba

Tieto slová čoraz častejšie po-
čuje francúzsky misionár na Fi-
lipínach, ktorý pracuje v Mani-
le medzi deťmi z ulice a pomáha 
obyvateľom chudobných štvrtí. 
Matthieu Dauchez poznamená-
va, že hygienické obmedzenia zna-
menali, že najchudobnejší ľudia, 
pracujúci hlavne za dennú mzdu, 
stratili akúkoľvek možnosť zárob-
ku, čo sa prejaví v raste hladu v ro-
dinách. Ekonomická kríza spôso-
bená koronavírusom stále naberá 
na obrátkach a najchudobnejší sú 
jej prvými obeťami - uvádza v roz-
hovore pre Vatikánsky rozhlas 
Dauchez, pričom poukazuje na 
to, že bez vonkajšej pomoci mno-
ho rodín neprežije drámu pandé-
mie. Dauchez poukazuje na to, že 
jednou z dimenzií súčasnej krízy je 
rastúci počet samovrážd. Manilské 
úrady požiadali Cirkev o pomoc 
v tejto veci. Zároveň požiadali, aby 
Cirkev zintenzívnila aktivity, kto-
ré už pre rodinu vykonávajú kňazi 
a rehoľné sestry, vrátane duchov-
nej a psychologickej podpory.•

▲ Katolíci vo Francúzsku 
majú dôvody na to, aby boli 
znepokojení aj nahnevaní

Katolíci vo Francúzsku majú dô-
vody na to, aby boli znepokojení aj 
nahnevaní. Strach nás však nemôže 
paralyzovať a hnev, ktorý je pocho-
piteľný, musíme ovládnuť a preme-
niť, aby sme sa neriadili nenávisťou, 
ale aby sme mohli slúžiť dobru. Po-
vedal to predseda francúzskej bis-
kupskej konferencie arcibiskup Éric 
de Moulins-Beaufortpre katolícku 
televíziu KTO. Arcibiskup Éric de 
Moulins-Beaufort odcestoval s pre-
zidentom Macronom do Nice, kde 
21-ročný tuniský utečenec zavraž-
dil troch ľudí v bazilike Notre-Da-
me. V rozhovore zdôraznil, že štát 
si musí plniť svoje povinnosti a za-
isťovať bezpečnosť kresťanov. Je tiež 
podľa neho dôležité, aby bola hrozba 
pomenovaná menom.•

◀ V Barcelone blahorečili 19-ročného Joana, apoštola Eucharistie

V barcelonskej Bazilike Sagrada Familia sa v sobotu 7. novembra, konala sláv-
nosť beatifikácie. Novým blahoslaveným je 19-ročný laik Joan Roig Diggle, zabitý 
z nenávisti voči viere 12. septembra 1936. 

Slávnosti blahorečenia v katalánskej metropole predsedal miestny arcibiskup, 
kardinál Juan José Omella. Dekrét o mučeníctve Joana Roiga schválil pápež Fran-
tišek 2. októbra 2019. Postulátorom kauzy bola rehoľa piaristov, u ktorých Joan 
získaval vzdelanie v túžbe stať sa právnikom. Študoval popri práci, kvôli finanč-
ným ťažkostiam rodiny. Blahoslavený Joan bol členom katalánskeho mládežníc-
keho kresťanského združenia Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluñna. Bol 
známy nezištnou službou starým a chorým, ktorým v spolupráci s dvoma kňazmi 
tajne prinášal Eucharistiu počas temnej doby začiatku protikresťanského prena-
sledovania v roku 1936. Bol odporcom fašizmu aj komunizmu a je známy svojím 
výrokom: „Teraz viac než inokedy musíme bojovať za Krista“.•
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Zdalo sa, že doba diaľnic vyrie-
ši všetky problémy s dopra-
vou. Je pravda, veľa ich vyrie-
šila. Ale nie všetky. Pribudli 

nové. Často počujeme o haváriách na 
diaľniciach na miestach, kde by sme to 
najmenej očakávali. Príčina: spánok. 
Monotónna jazda unavuje, vyčerpá-
va a uspáva. Tak prichádza k čomusi 
zvláštnemu – telo je v činnosti, noha 
tlačí na plyn, no vedomie je mimo. 
A ešte keď máte k tomu vozidlo, ktoré 
je vybavené zariadením, ktoré sa nazý-
va „cruise control“, ste úplne zraniteľní. 
Preto rada odborníkov je jednoznač-
ná: Za každú cenu sa udržať v bdelos-
ti a v pozornosti. Ak sa predsa 
drieme, prerušiť jazdu, vyjsť von, 
zacvičiť si..., keď ani to nepomô-
že, jazdu úplne prerušiť a pospať 
si, a tak znova získať pozornosť 
a bdelosť.

Bdelosť, ako varovanie pred 
nešťastím, zaznieva aj z evanje-
lia 1. adventnej nedele (Mt 13, 
33-37) . Radí nám ju najlepší od-
borník všetkých čias, pretože až príliš 
dobre pozná nešťastia ľudí, ktorí ju ne-
zachovali.

Stráženie si najcennejšieho
O čo ide? O stráženie si toho najcen-
nejšieho, čo máme: čistého a citlivé-
ho svedomia. Jestvuje čosi krajšie, ako 
je pohľad malého dieťaťa? Čo je to to, 
čo z neho sála? Je to čistota, nevin-
nosť, krása... Prečo? Lebo nepozná zlo, 
a toto zlo ešte nie je schopné vykonať. 
Keď však neskôr dieťa rastie, dospieva 

a vidí okolo seba všeličo, a to všeličo mu 
je podávané vábnym spôsobom, začí-
na ho zlo priťahovať bez toho, že by si 
na začiatku uvedomovalo, že ide o zlo. 
Svedomie sa otupuje, človek stráca 
krásny čistý pohľad, stráca nevinnosť... 
Nemyslime si, že je to zákonitosť, že to 
ide automaticky s vekom... To nie je 
pravda. Je to iba nepestovanie si bedli-
vosti podceňovaním nepriateľa. Bedli-
vosť sa povolila, človek prestal byť opa-
trný, najprv to zaviňujú vychovávatelia, 
potom on sám... A človek len popúšťa 
a popúšťa z dobra, a tým sa zabára čím 
ďalej, tým hlbšie... Až je na dne... Príde 
ku katastrofe, k havárii...

Zabudli na bedlivosť
Žofka s Michalom boli šťastní manže-
lia. Mali sa radi, keď sa brali. Začiatky 
boli ťažké, ale láska ich vyriešila všet-
ky. Narodili sa im tri pekné deti. Zdalo 
by sa, že väčšie šťastie ani mať nemôžu. 
Jedného dňa hovorí Žofka manželovi: 
„Náš podnik robí v sobotu gulášpartiu, 
budeš sa musieť postarať o deti sám.“ 
Mišo súhlasil a jeho manželka šla na 
gulášpartiu. Prišli tam ľudia z viacerých 
dielní podniku. Pri peknom počasí jed-
li, spievali, núkali sa vínom, zabávali sa. 

Žofka si všimla, že jeden muž, volali ho 
Rudo, jej prejavuje nejakú zvláštnu po-
zornosť. Svedomie ju síce varovalo, ale 
Rudo sa správal gavaliersky, vôbec nie 
dotieravo, takže nebezpečenstvo, na 
ktoré ju upozorňovalo svedomie, vylú-
čila. Prestala byť opatrná. Na náklon-
nosť Ruda a jeho čím ďalej zväčšovanú 
pozornosť začala odpovedať aj svojou 
pozornosťou. Začali strácať zábrany. 
Keď sa k tomu pridalo aj vínko, začalo 
to ísť ešte ľahšie. Dozvedela sa od neho, 
že je majstrom v jednej dielni ich pod-
niku. Gulášpartia sa skončila, ale ich 
vzťah sa neskončil. Rudo si dal zále-
žať, aby sa stretávali čím častejšie. Ona 
k  tomu tiež prispela. Ich stretávania 
sa stali pravidelnými: ráno pri nástu-
pe do práce, cez obedňajšiu prestávku 
a pri odchode z práce. Rudo Žofke pre-
zradil, že je rozvedený a že má jedného 
syna, ktorý je pri matke. Od nej sa do-
zvedel, že je vydatá, má tri deti, ba do-
konca poznal aj jej manžela. Obidvom 
bolo jasné, akým ťažkým zločinom 

...Lenže chýbala tam opatrnosť. 
Keď aj my dnes pozeráme 
na takéhoto človeka, možno 
si povieme: „Takýmto nikdy 
nechcem byť!“ To si možno kedysi 
hovorili aj oni...

Advent nám pripomína 
bdelosť

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Melanie Wong
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proti rodine je ich vzájomné stretáva-
nie. Ale vášeň bola silnejšia. Žofka za-
čala intenzívnejšie myslieť na Ruda aj 
doma pri varení, pri upratovaní, ba aj 
vtedy, keď zaspávala. Jej manžel Mišo 
si všimol, že je akási zmenená, čudná, 
no nevedel, čo sa robí. Rudo stále zjav-
nejšie vyčkával Žofku, keď šla z roboty 
a vyprevádzal ju do mesta, pozýval na 
kávu. Nakoniec začala Žofka navštevo-
vať Ruda aj v jeho byte. 

Toto všetko sledovali aj jej spolupra-
covníci a brali to tak normálne, akoby 
sa nič zvláštneho nedialo, a s poznám-
kou, že veď to nie je naša vec. Ale jed-
nej pomerne mladej žene to predsa 
nedalo. Vystihla Žofku osamote a po-
vedala jej: „Žofka, to už nemáš v sebe 
ani hanby, ani citu, ani Boha sa nebojíš, 
že ty vydatá, matka troch detí, vláčiš sa 
s rozvedeným?“ Žofke v tej chvíli bolo 
veľmi ťažko a rozplakala sa. Vedela, že 
jej spolupracovníčka má pravdu, a že 
to nevraví ani zo závisti, ani z pomsty. 
Vtedy celú noc preplakala a zdalo sa, že 

sa v nej zobudí svedomie, ale vášeň bola 
predsa len silnejšia, a tak pokračovala 
ďalej vo svojom hriechu. 

Jedného dňa, keď sa nič netušiaci 
Mišo vrátil z práce domov, našiel byt 
prázdny. Nebolo ani Žofky, ani detí, 
všetci sa šikovne nasťahovali k Rudovi. 
Mišo, keď konečne vypátral, čo sa stalo, 
rozhodol sa celý nešťastný a zronený, že 
svoju rodinu zachráni. Veľmi mu zále-
žalo na žene i deťoch. Šiel za Žofkou do 
práce a prosil ju: „Žofka, ak som ti ublí-
žil, odpusť mi a vráť sa, smelo sa vráť, 
nikdy ti to nebudem vyhadzovať na oči, 
len nech sme zasa všetci pekne pospo-
lu aj s deťmi.“ Žofka nechcela ani len 
počuť a drzo, ponižujúco Miša odbila. 

Pre Miša nastali ťažké chvíle opus-
tenosti. Nemal chuť ani len do práce 
a celý svoj voľný čas len preplakal. Po 
niekoľkých dňoch v práci odpadol. Po 
prevoze do nemocnice zomrel. Lekár 
konštatoval srdcový infarkt. 

Žofka na pohreb neprišla, nepusti-
la ani deti. Pochopiteľne, chcela sa za 

Ruda vydať. Ten však sobáš odmietol, 
lebo medzičasom sa zoznámil s inou 
ženou. Tá bola krajšia a atraktívnejšia 
ako Žofka, a hlavne nemala na krku tri 
deti. Žofku s deťmi zo svojho domu vy-
hnal. Vrátili sa do bytu, kde bývali pred-
tým a s hanbou i výčitkami svedomia 
oplakávala svojho mŕtveho manžela...

Pozor na naklonenú rovinu
Že by Žofka bola takouto odjakži-
va, že by sa takou narodila? Iste nie. 
Celkom isto mala na začiatku dobré 
úmysly, dobré svedomie a dobré srdce. 
Iste to pri manželskom sľube myslela 
úprimne. Bola aj veriacou. Ale nedo-
statok bdelosti, podceňovanie nepria-
teľa a preceňovanie svojich schopností 
vyústili do krachu a tragédie...

Mnohých, kedysi úprimných ľudí, 
dnes však v istom zmysle skazených, 
nemožno obviniť z  neúprimnosti. 
Úprimnosť tam iste bola a možno aj je. 
Lenže chýbala tam opatrnosť. Keď aj 
my dnes pozeráme na takéhoto človeka 
(napr. notorického alkoholika, narko-
mana, nemravníka, patologického lu-
hára, zbojníka a pod.), možno si povie-
me: „Takýmto nikdy nechcem byť!“ To 
si možno kedysi hovorili aj oni. Kde sa 
stala chyba, keď nechceli a sú? Zabudli, 
že diabol často používa z fyziky známy 
jednoduchý stroj, ktorý nazývame na-
klonená rovina. Príroda neznáša skoky. 
A my sme súčasťou prírody. Skokom 
sa nestanem zvrhlíkom. Jednak by to 
môj organizmus nezniesol, ale aj preto, 
lebo mám svoje zásady... Skok by som 
zbadal. Lenže to, čo sa nestane skokom 
za krátky okamih, sa stane postupne 
za dlhší čas. Naklonená rovina je ako 
cesta po diaľnici. Je to príjemné, nená-
padné, pohodlné. Ľahko nám unikne, 
že vlastne klesáme. Všimneme si, až 
keď je neskoro. Pán Boh zaplať aj za to! 
Niektorí si to však nevšimnú, alebo ne-
priznajú vôbec. 

Preto nech nás Pán povzbudí a po-
silní v bdelosti a opatrnosti. Aby sme 
vedeli okamžite zaznamenať klesanie 
v našom živote a čím skôr sa spamä-
tať.  •
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Udalosti
▲ U verbistov v Petržalke  
prebiehalo celoplošné testovanie 
na COVID-19

Jedno z 96 odberných miest v Petržal-
ke na testovanie Covid-19, ktoré pre-
biehalo v  našej krajine 31.10.-1.11., 
sa nachádzalo v Misijnom dome sv. 
Arnolda Janssena u verbistov. Testo-
valo sa v exteriéri. Testy zabezpečo-
vali zdravotníci, ale pridali sa k nim aj 
verbisti – dobrovoľníci. Páter Stanislav 
Krajňák SVD bol koordinátor tejto 
akcie, P. Marek Vaňuš SVD, P. Tomáš 
Baleja SVD a seminaristi Václav Plán-
ka SVD a Lukáš Hanúsek SVD pomá-
hali ako dobrovoľníci. Stery sa konali 
v stanoch, ktoré boli postavené priamo 
pred misijným domom. Otestovaní 
sa po odberoch presúvali do kostola, 
kde v bočnej miestnosti využívanej pri 
sv. omšiach pre rodičov s deťmi boli 
vyzvaní, aby si prevzali obálky s vý-
sledkom testu. Celý chod akcie bol 
bezproblémový. Vďaka výbornému 

usporiadaniu stanov a personálu testo-
vaní ľudia išli jedným smerom, nemu-
seli prichádzať s ďalšími do zbytočného 
kontaktu a po prevzatí výsledku testu 
vyšli von na ulicu. Všetci mali možnosť 
pri čakaní na výsledok sa aj pomodliť 
v kostole. S geniálnou myšlienkou prišli 
seminaristi verbisti z misijného domu. 
Keďže pred misijným domom sa tvorili 
rady hlavne v sobotu, čakajúcim ľuďom 
ponúkali v pravidelných intervaloch 
kávu a čaj. Vďaka mobilnému vozíku, 
ktorý sa využíva na občerstvenie pre 
veriacich po sv. omšiach, sa dostali aj 

k tým najvzdialenejším ľuďom čakajú-
cim na konci ulice. Testovanie zabez-
pečovali aj vojaci a policajti. Profesio-
nálny vojak PhDr. Choreň sa vyjadril, 
že akcia mala veľmi hladký priebeh. 
Ocenil ústretovosť verbistov v súvislosti 
s organizáciou a usporiadaním tejto ak-
cie. Taktiež vyjadril vďačnosť zdravot-
níkom, dobrovoľníkom, ale i všetkým 
ľuďom za zodpovedný prístup k danej 
akcii. Výbornou správou je, že počas 
testov v jeden aj druhý deň na tomto 
odbernom mieste nebol nikto pozitív-
ny na COVID-19. •
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UDALOSTI 
december 2020

1. december - Svetový deň boja pro-
ti AIDS/HIV;
3. december - Sv. František Xaverský, 
kňaz a misionár; Br. Karol Jozef Vin-
kler SVD, 80. výročie smrti (1940);
7. december- P. František Gális SVD, 
20. výročie smrti (2000);
8. december - Slávnosť Nepoškvrne-
ného počatia Panny Márie, prikáza-
ný sviatok; výročie založenia misij-
ných kongregácií Služobníc Ducha 
Svätého – SSpS (1889) a Služobníc 
Ducha Svätého ustavičnej poklony 
– SSpS AP (1896);
10. december - Medzinárodný deň 
ľudských práv;
12. december - Panna Mária Guada-
lupská, patrónka Ameriky;
18. december - Arcibiskup Ján Bu-
kovský SVD, 10. výročie smrti (2010); 
Medzinárodný deň migrantov;
19. december - Br. Dominik Jozef 
Kalázi SVD, 35. výročie smrti (1985);
24. december - Štedrý deň;
25. december - Slávnosť Narodenia 
Pána, prikázaný sviatok; 
27. december - Nedeľa Svätej rodiny 
Ježiša, Márie a Jozefa; sv. Ján apoštol 
a evanjelista, patrón Spoločnosti Bo-
žieho Slova; P. Stanislaw Bochenek 
SVD, 5. výročie smrti (2015);
31. december - Sv. Silvester I., pápež, 
koniec občianskeho roka.

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac december:
Modleme se, aby náš osobní vztah 
s Ježíšem Kristem byl živen slovem 
Božím a životem modlitby. 

▼ Formačné stretnutie  
najmladších členov Slovenskej 
provincie verbistov

11.-13. októbra 2020 sa uskutočni-
lo stretnutie Permanentnej formácie 
našich spolubratov, ktorí sú v  doži-
votných sľuboch do desiatich rokov. 
Formačného kurzu sa zúčastnili piati 
spolubratia zo Slovenska (pátri Mi-
lan Toman – kaplán vo farnosti BA – 
Daliborovo námestie, Tomáš Baleja – 
prefekt v Misijnom dome v BA, Hans 
Dedyanto – kaplán v Terchovej, Matej 
Reiner – kaplán v Nitre a Tomáš Ger-
boc). Traja spolubratia z českej časti 
provincie (pátri Juraj Begany, George 
Mondo a Karol Tefa) sa kurzu kvô-
li nutnej karanténe pri prechode na 
Slovensko zúčastniť nemohli. Okrem  
P. Mareka Vaňuša, ktorý má na starosti 
Permanentnú formáciu, sa na stretnu-
tí zúčastnil aj páter provinciál Pavol 
Kruták. Súčasťou kurzu bolo i pode-
lenie sa P. Pavla Baláža, misijného sek-
retára, o skúsenosť z misií v Brazílii  
a P. Michala Vrtáka, ktorý pôsobí ako 
misionár na Kube a prišiel na Sloven-
sko na dovolenku. •

▶ Nedeľné príhovory pátra Bubáka 
z Rádia Vatikán

Milan Bubák SVD: Nedeľné príhovory 
z Vatikánskeho rádia II.

Známy hlas, ktorý nás sprevádzal 
liturgickým rokom prostredníctvom 
éteru Vatikánskeho rádia, je zhmotne-
ný v balíčku 3 kníh (Objavuj, obdivuj, 
ochraňuj; Pracuj s tým, čo máš; Dôle-
žitý je záver). Nedeľné úvahy a dlho-
ročné skúsenosti Milana Bubáka ako 
pastoračného kňaza a kazateľa, kto-
ré odzneli vo Vatikánskom rádiu v r. 
2016-2018, ponúkame v kompletnom 
vydaní všetkých troch liturgických ro-
kov. Vydala Spoločnosť Božieho Slova 
postupne v r. 2018 až 2020.

Bežná cena 21 Eur. Vianočná zľava 
19 Eur (platná do 21. decembra 2020). 
Knihy si môžete objednať v kníhku-
pectve Verbum, Kalvária 3, 949 01 
Nitra, telefonicky: 037 7769420 alebo 
e-mailom: verbum@svd.sk •

+
AUDIO
CD
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12. decembra si pripomíname zja-
venia Panny Márie v mexickom Gu-
adalupe. Panna Mária sa zjavila 
jednoduchému Indiánovi Juano-
vi Diegovi, ktorý v tom čase pat-
ril k prvým kresťanom na území 
dnešného Mexika. Krásne vzácne 
kastílske ruže pribúdali v červe-
nohnedej dlani Indiána jedna za 
druhou. Juan Diego dychtivo trhal 
stonky z kameňa, kde nikdy nemali 
vyrásť, uprostred zimy, keď nemali 
šancu prežiť. Zázrak! Krásna pani, 
ktorá mu ich kázala zbierať ako dô-
kaz pre neveriaceho biskupa, sa len 
pokojne usmievala. Bol 12. decem-
ber 1531. Panna Mária sa v mexic-
kom Guadalupe zjavila chudobné-
mu Indiánovi, zmierila dva národy 
a pomohla im vytvoriť veľký jednot-
ný štát.

Hlavná postava mexickej identity
„Všetkým nám odovzdala odkaz o lás-
ke k nášmu národu a ukázala nám svo-
jimi gestami, slovami a  milostivým 
obrazom cestu ku Kristovi, jadru na-
šej katolíckej viery,“ napísali v liste pri 
tejto príležitosti mexickí biskupi. Ve-
riacich povzbudili znova oživiť svoje 
šťastie vyplývajúce z  toho, že „Mat-
ka pravého Boha, pre ktorého žije-
me, Stvoriteľa človeka a Vládcu neba 
i zeme“ sa rozhodla ostať medzi nami, 
bdieť nad nami a upokojovať nás ako 
deti pod materinským plášťom.

Pred skoro 500 rokmi dokázala 
Najsvätejšia Matka niekoľkými jed-
noduchými slovami, trochou kvetov 
a svojím obrazom priblížiť dva náro-
dy protichodných kultúr, ktoré do-
vtedy hľadali len možnosť zničiť toho 
druhého. Požiadala ich postaviť chrám 
– nie pre ňu, ale pre jej Syna, „aby ho,“ 
ako píšu mexickí biskupi, „ukázala 
všetkým, vyzdvihla ho, oznámila, že 
je skrz-naskrz láskou, spolucítením, 
oporou a záchranou“. 

Ako konštatovali biskupi v Mexiku, 
Najsvätejšia Matka z Guadalupe „zalo-
žila našu vlasť s pestrou škálou kultúr, 
zjednotených putom viery. Guadalup-
ská udalosť znamenala počiatok evan-
jelizácie s účinnosťou, ktorá prekona-
la všetky očakávania. Pani z Tepeyacu 
uľahčila plodné stretnutie dvoch sve-
tov a stala sa hlavnou postavou novej 
mexickej identity. Ona chráni zmiere-
nie Mexika so svojimi koreňmi, svo-
jimi hodnotami a svojimi tradíciami,“ 
napísali biskupi.

Udalosť spred 489 rokov chápe 
Cirkev v  Mexiku ako „rozhodujúci 
moment v histórii tejto krajiny“. Gu-
adalupská Panna Mária nesie titul 
Matka mexického národa, kráľovná 
Ameriky a Filipín. „Prosme ju, nech 
oroduje za všetkých, ktorí žijú v tých-
to krajinách, aby sa mali radi a aby sa 
navzájom prijímali ako deti toho is-
tého Otca,“ ukončili mexickí bisku-
pi svoj list.

Počiatok evanjelizácie
 Morenita, čo v miestnom jazyku zna-
mená miešanka, mesticka, sa prvýkrát 
zjavila Indiánovi Juanovi Diegovi 9. de-
cembra 1531. Modernú baziliku s mi-
lostivým obrazom posvätili roku 1976 
a o tri roky neskôr pápež Ján Pavol II. 
z jej balkóna pozdravil tisíce Mexiča-
nov. Roku 1990 z toho istého miesta 
vyhlásil Juana Diega za blahoslavené-
ho a roku 2002 získal chudobný Indi-
án titul svätca.

 „Aký bol Juan Diego? Prečo uprel 
Boh na neho svoj pohľad? Kniha Ek-
leziastikus nás učí, že „Pánova moc je 
veľká a patrí mu chvála všetkých pokor-
ných“ (3, 20). Podobne slová sv. Pavla 
objasňujú tento Boží spôsob uskutoč-
ňovania spásy: „Čo je svetu neurodze-
né a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba 
aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby 
sa pred Bohom nik nevystatoval (1Kor 
1, 28-29).“

Guadalupská 
Panna Mária 
spája ľudí po celom svete

 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: omarcejas.wordpress.com, Archív SVD
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Nebeská matka sa chudobnému Indi-
ánovi zjavila desať rokov po dobytí Me-
xika Španielmi v situácii definitívneho 
zániku Aztéckeho kráľovstva a vzniku 
novej civilizácie zmiešanej z kultúry ví-
ťazov a porazených. Sv. Juan Diego si vy-
slúžil titul „Nový apoštol nového sveta“. 

„Guadalupská udalosť znamenala po-
čiatok živej evanjelizácie, ktorá prekona-
la všetky očakávania. Posolstvo Krista 
skrze jeho Matku vyňalo z aztéckej kul-
túry to podstatné, očistilo to a dalo mu 
definitívny význam spásy. Preto majú 
Guadalupe a  Juan Diego hlboký cir-
kevný a misijný význam a sú vzorom 
dokonale inkulturovanej evanjelizácie.“

Chcem liečiť vaše utrpenie, vašu 
núdzu...
  „Som dokonalá Mária, vždy Panna, 
Matka pravého a jediného Boha.“ Tak 
sa za ľubozvučnej hudby vtáčieho spe-
vu predstavila krásna pani udivenému 
Indiánovi a povedala: „Tu chcem vy-
počuť váš plač a vaše starosti, zmierniť 
a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše 
nešťastie.“ Indiána poslala za biskupom 
so žiadosťou postaviť na úpätí vrchu Te-
peyac kostol. 57-ročný Juan Diego, kto-
rý pred obrátením nosil aztécke meno 
Cuauhtlotatzin – Ten, ktorý vrieska ako 
orol – utekal do mesta, ale pri večernom 
návrate musel pani informovať o ne-
úspechu. Biskup neverí. Mária však ne-
vypočula Indiánovu prosbu zbaviť ho 
veľkej úlohy a požiadala ho pokus zo-
pakovať. Biskup žiadal znamenie. Panna 
Mária sľúbila dať mu ho na druhý deň, 
ale Juan Diego nemohol prísť: ochorel 
mu strýko a musel hľadať kňaza, ktorý 

by zomierajúceho vyspovedal. Keď mal 
ísť okolo vrchu, radšej zmenil cestu, aby 
sa vyhol krásnej panej. 

Ale ona prišla aj tak. Prečo sa tak po-
náhľa? Indián panej vysvetlil situáciu. 
„Strýko je už zdravý,“ ubezpečilo ho 
zjavenie a požiadalo ho vyjsť na vrch 
a nazbierať kvety. Krásne vzácne kas-
tílske červené ruže na skale uprostred 
decembra – ako dôkaz pre neveriaceho 
biskupa. Keď ich vysypal z kabáta pred 
biskupom, na látke jeho zvrchníka sa 
objavil verný obraz sv. Panny. Biskup aj 
všetci prítomní padli na kolená. A ich 
obraz sa otlačil do zreničiek Madony 
na obraze. Ako o mnoho rokov neskôr 
odhalila skupina vedcov pomocou naj-
modernejších prístrojov, v zreničkách 
obrazu nenamaľovaného ľudskou rukou 
ostala zachovaná „fotografia“ trinástich 
ľudí na čele s Mons. Zumárragom.

Žena, ktorá sa predstavila ako Panna 
Mária a Božia Matka, si vzala podobu 
mesticky – miešanky medzi Indiánkou 
a beloškou. Obliekla si tuniku prepása-
nú pod prsiami čiernymi stuhami, ktoré 
v indiánskej kultúre označovali tehotné 
ženy. Obraz z tilmového plátna utkané-
ho z agávových vlákien so životnosťou 
20 rokov ostal až dodnes neporuše-
ný. Počas storočí sa podrobil mnohým 
vedeckým výskumom, dekrét o obra-
ze vydalo 25 pápežov a Guadalupe je 
dnes najväčším mariánskym pútnickým 
miestom na svete. Navštívi ho ročne 20 
miliónov ľudí – v Lurdoch je to naprí-
klad päť miliónov. 

„Juan Diego, dobrý Indián a kresťan, 
ktorého jednoduchý ľud vždy považoval 
za skutočného svätca! Prosíme ťa, spre-
vádzaj putujúcu Cirkev v Mexiku, aby 
bola každým dňom čoraz väčšou evan-
jelizátorkou a misionárkou. Povzbudzuj 
biskupov, podopieraj kňazov, vzbudzuj 
nové sväté povolania, pomáhaj všetkým, 
ktorí sa zriekajú svojho života pre Kris-
ta a pre šírenie jeho kráľovstva. Šťastný 
Juan Diego, veriaci a pravý muž! Zveru-
jeme ti svojich laických bratov a sestry, 
aby sa cítili povolaní k svätosti a napl-
nili všetky formy spoločenského života 
evanjeliovým duchom.“  •

• Stará bazilika bola postavená v roku 1709, 
novú postavili v roku 1974

• Socha Gudalupskej Panny Márie a Juana 
Diega sa nachádza aj pri Misijnom dome sv. 
Arnolda Janssena v Bratislave
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P. Radoslav Kottra, Kuba
Spolu s veriacimi farnosti Mayarí 
na Kube vám, milí čitatelia Hla-
sov, posielam srdečné pozdravy 
a vyprosujem vám veselé a po-
žehnané Vianoce. Nech oslava 
narodenia Pána Ježiša posilní 
vašu lásku v rodinách a k sebe 
navzájom. Ježiš je našou silou. 
S vďakou P. Radoslav Kottra SVD 

P. Lukáš Mizerák SVD, Kuba
Pozdravujem vás, drahí misijní 
priatelia, a k  týmto vianočným 
sviatkom vám vyprosujem veľa tr-
pezlivosti a dôvery, akú mali svätí 
Jozef a Mária, nech nám oni po-
môžu prežiť tieto dni plné milosti 
s radosťou, ktorú nikto a nič nám 
nevezme. Majte pokojný čas v kru-
hu svojich rodín a priateľov a k to-
muto prianiu sa pripájajú aj moji 
farníci z Cayo Mambi. V modlit-
bách a s vďačnosťou Lukáš

P. Václav Mucha SVD, 
Holandsko
"Vždy ma napĺňalo tajomstvo Bo-
žieho vtelenia úžasom. Keď si pred-
stavím, že sa Boh stal v Ježišovi 
človekom, jedným z nás, tak poci-
ťujem bázeň a vďačnosť. Preto sa 
tiež veľmi teším z toho, že môžem 
momentálne napĺňať svoje misijné 
poslanie ako fotograf a kamera-
man a že môžem túto neuveriteľnú 
zvesť ohlasovať prostredníctvom 
fotografií, filmov a moderných mé-
dií. V tomto zmysle prajem všet-
kým ľuďom v rodnej vlasti, aby boli 
naplnení touto bázňou a vďačnos-
ťou z narodenia Boha s  ľudskou 
tvárou. "

P. Patrik Páleník SVD, Taiwan
Srdečne pozdravujem čitateľov 
Hlasov z Taiwanu!

Na fotke je rodina Deng, kto-
rých som navštívil niekoľkokrát 
počas uplynulých mesiacov. Pre-
šli si veľkým utrpením - fyzickým, 
psychickým i  duchovným, ale 

Vianočné pozdravy  
našich misionárov

 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD

Vianoce sa oslavujú na ce-
lom svete, od východu až 
po západ, od severu až po 
juh, od výšin neba až po 

posledné končiny zeme, kdekoľvek 
len úprimné ľudské srdce žije. A to 
len preto, lebo oslavujeme narode-
niny samotného Pána Boha, ktorý 
sa v túto noc zjavil v ľudskej podo-
be. Kristus je výrazom lásky jeho 
a nášho Nebeského otca, o ktorom 
tajomstvo posvätnej noci hovorí, 
že: „Boh tak miloval svet, že dal 
(zaň) jednorodeného Syna svojho, 
aby nik, kto v neho verí, nezahynul, 
ale mal život večný.“ (Jn 3,16)

Pri týchto vzácnych sviatkoch 
Narodenia Pána sú zvlášť pre nás 
cenné pozdravy našich misionárov 
z rôznych kútov sveta, ktoré poslali 
čitateľom Hlasov: 

P. Martin Cingel SVD, Keňa
Drahí misijní priatelia, po skonče-
ní štúdií v Ríme sa znova pripra-
vujem na moju cestu späť do Kene, 
hoci táto pandémia koronavírusu 
to dosť komplikuje, ale myslím, že 
na Vianoce 2020 by som mohol 
byť už v Keni, takže aj touto cestou 
vám všetkým chcem poďakovať za 
vaše modlitby a popriať milostipl-
né a požehnané vianočné sviatky, 
nech nás všetkých narodený Kris-
tus posilní vo viere, obdarí náde-
jou, uzdraví všetky naše duševné 
i telesné choroby a požehná celý 
nastávajúci rok 2021, zo srdca pra-
je a vyprosuje Martin Cingel SVD. P. Martin Cingel SVD

P. Radoslav Kottra SVD

P. Václav Mucha SVD

Ako tá moja 
misia, tak 
aj tie vaše 
misie nech 
sú miestom 
a časom, 
kde sa Ježiš 
Kristus 
bude rodiť, 
kde jeho 
prítomnosť 
bude 
neustále rásť 
a vzmáhať 
sa a prinášať 
hojné 
požehnanie 
do vašich 
životov, 
a pre vaše 
okolie.
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vďaka svetlu viery v Krista doká-
zali prekonať to najhoršie. Tak dú-
fam, že aj všetci naši misijní priate-
lia môžu v našom Pánovi Ježišovi 
nájsť pravé duchovné bohatstvo, 
pravý pokoj a hlbokú radosť.

"Radosť v Pánovi je vašou silou!" 
(Neh 8,10) 

P. Juraj Cibuľa SVD, Taliansko
Cari amici – drahí priatelia, už 

sú to piate vianočné sviatky, ktoré 
strávim v Taliansku, ale po prvý-
krát to bude niečo nové. Budem 
ich sláviť v prvej verbistickej far-
nosti od pôsobenia nás verbistov 

tu v Ríme, a to vo Farnosti svätého 
Benedikta z Nursie, ktorú sme do-
stali do správcovstva od septembra 
tohto roku, a to ako prvý kaplán 
v histórii tejto farnosti. 

Ako tá moja misia,  tak aj tie 
vaše misie nech sú miestom a ča-
som, kde novonarodený Ježiš 
Kristus sa bude rodiť, kde jeho 
prítomnosť bude neustále rásť 
a vzmáhať sa a prinášať hojné po-
žehnanie do vašich životov, pre 
vaše rodiny a vašich blízkych a pre 
vaše okolie. 

Vyprosujem vám požehnané 
vianočné sviatky. Buon Natale. 

P. Gorazd Kohút SVD, Albánsko
Narodenie Spasiteľa, milí čitatelia 
Hlasov, nech vám a vašim blízkym 
prinesie pokoj, radosť, istotu, že On 
– Emanuel je stále s nami ako Boh 
mocný, ktorý každého z nás drží za 
ruku, hľadí na nás pohľadom, kto-
rý v nás posilňuje vedomie, akí sme 
vzácni v jeho očiach, dáva nám po-
čuť svoj hlas, zakúšať jeho prítom-
nosť, ktorý sa pre nás stáva jedným 
z nás, ako my, aby sme sa my stali 
ako On. Požehnané vianočné sviat-
ky. P. Gorazd SVD 

P. Kamil Kočan SVD, Zimbabwe
Vinšujem vám zo Zimbabwe v tieto 
slávne sviatky, Krista Pána narode-
nie, aby vám dal Pán Boh zdravie, 
hojné Božské požehnanie a po smr-
ti kráľovstvo nebeské dosiahnuť.

Ďakujem za všetky vaše modlit-
by, obety a dary v uplynulom roku 
a prosím, aby ste pamätali na mňa 
a mojich milovaných Zimbabwča-
nov aj naďalej. Užite si kapustnicu, 
rybu, medovníky a rodinnú poho-
du. Spomínam na vás pri vianoč-
nom mangovom koláči, pri bied-
nych jasličkách aj pri Božom oltári. 
Nech sa Láska rodí u vás i u nás aj 
po celom svete.

P. Ludvík Málek SVD, Mexiko
Vánoce nám zjevují tajemství lásky 
Boha, kterému záleží na člověku, 
Boha, který se stane i jedním z nás. 
Vánoce nám zjevují hodnotu, svo-
bodu a důstojnost člověka, jemuž 
z lásky slouží sám Bůh. Proto Vá-
noce jsou důvodem mimořádné 
radosti. Důstojnost a svoboda nás 
však zavazují k jednání. Přeji vám, 
aby se vaše srdce i vaše domovy 
o těchto Vánocích naplnily radostí 
z tajemství Boží lásky a vaše oči aby 
dovedly vidět důstojnost každého 
člověka, kterého je potřebné milo-
vat a vážit si. Kéž vás Bůh zrozený 
ve vašich srdcích naplní radostí 
a žehná vám po všechny dny na-
stávajícího roku.  •

P. Juraj Cibula SVD

P. Patrik Páleník SVD P Ludvík Málek 

 P. Gorazd Kohút SVDP. Lukáš Mizerák SVD

P. Kamil Kočan SVD
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Identita misionárov verbistov 
je zakorenená vo výzve svedčiť 
o Božej láske práve v situáciách 
a na miestach, kde Božie Slovo 

ešte nepoznajú, alebo kde otvorenosť 
k bohatej rozmanitosti národov nie 
je vážená. 

Prítomnosť misionárov verbistov 
v Českej republike je predovšetkým 
vo farnostiach, či už na Morave, ale-
bo v Čechách. Okrem bežnej farskej 
pastorácie sa verbisti venujú pasto-
rácii národnostných menšín, špeci-
álne vietnamských komunít, o kto-
ré  sa starajú spolubratia misionári 
z Vietnamu.

Velké Karlovice 
Velké Karlovice sú známe svojím 
dreveným Kostolíkom Panny Márie 
Snežnej. V strede kostola je baroko-
vá vežička s dvomi zvonmi, ktoré sa 
ešte ťahajú ručne. Kostol bol založe-
ný v roku 1754 Františkom, grófom 

zo Žerotína. Je chránený ako kul-
túrna pamiatka. Vo farnosti pôsobí 
ako správca od roku 2016 P. Franti-
šek Kantár SVD. Predtým bol 14 ro-
kov na misiách v Zimbabwe. Venuje 
sa birmovancom, prvoprijímajúcim 
deťom, miništrantom, mládeži, ale 
aj návštevám ľudí, ktorí bývajú na la-
zoch v horskej oblasti. Často sa stáva, 
že pomôže ľuďom aj manuálne. Pri 
mojej návšteve Karlovíc (v lete 2020) 
pomáhal jednej panej bývajúcej na 
laze Člověčí hrabať seno. O  hodi-
nu už sa venoval miništrantom, keď 
pre nich zorganizoval cyklotúru na 
miestnej „cyklostezce“. 

Nový Hrozenkov
Farnosť spravujú od septembra 1998 
kňazi Spoločnosti Božieho Slova. 
Farnosť Nový Hrozenkov   je ofici-
álnym sídlom verbistov v Českej re-
publike. Nachádza sa tu Farský kos-
tol sv. Jána Krstiteľa a farská 

Verbisti na Morave
 Text: Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD

Keď sv. Arnold Janssen založil v roku 1875  
Spoločnosť Božieho Slova, rehoľa sa čoskoro stala 

medzinárodným spoločenstvom katolíckych misionárov – 
kňazov a bratov. Dnes po celom svete existuje viac ako 6000 
verbistov slúžiacich v 78 krajinách sveta. Na Slovensko prišli 

misionári verbisti v roku 1925. Ich hlavným strediskom je 
Misijný dom v Nitre na Kalvárii, ktorý bol otvorený v roku 1928. 
Slovenská provincia SVD však zahŕňa aj Českú republiku, kde 

verbisti pôsobia v niekoľkých farnostiach na Morave.  
V Čechách pôsobia vo farnostiach v Prahe, Kolíne  

a na severe v mestečku Mimoň.

 

Farský kostol sv. Jána Krstiteľa  
v Novom Hrozenkove
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budova. Susedné mestečko Karolín-
ka je filiálkou Nového Hrozenkova 
a nachádza sa tu Kostol Panny Má-
rie Karmelskej. Z Karolínky pochá-
dza seminarista Václav Plánka SVD, 
ktorý študuje teológiu v  Bratislave. 
Správca farnosti P. Dušan Šimala 
SVD tu pôsobí od roku 2016. Nový 
Hrozenkov má 2800 obyvateľov, fili-
álka Karolínka má 2400 obyvateľov. 
Aktívnych veriacich je však omnoho 
menej. Správcu farnosti teší, že v kos-
tole miništrujú otcovia rodín spolu 
so svojimi synmi. Tak isto má radosť 
z varhaníkov, ktorí hrávajú na organe. 
Vo farnosti pôsobia viaceré spoločen-
stvá: spoločenstvo matiek, spevokol, 
detský spevokol, ružencové spolo-
čenstvo a ďalšie. Vo farnosti pôsobia 
aj dvaja zahraniční verbisti. P. Karol 
Tefa SVD z Indonézie a P. Joseph Dao 
SVD z Vietnamu. P. Karol Tefa SVD 
sa naučil po česky a v Novom Hro-
zenkove pôsobí ako kaplán. Páter 
Joseph Dao SVD sa venuje návšte-
ve vietnamských komunít v mestách 
Ostrava, Brno a Olomouc. Západnú 
časť Česka prevzal páter John Nguy-
en SVD. V Česku žije asi 56 000 Viet-
namcov, z toho je cca 1 600 kresťanov. 

Halenkov
Farnosť Halenkov sa rozkladá na úze-
mí obce Halenkov a v hornej časti obce 
Huslenky. Farský kostol bol posvätený 

v roku 1788 a je zasvätený Povýšeniu 
svätého Kríža. Farská púť sa tu slávi 
14. septembra. Vo farnosti je približne 
dvanásť kaplniek, v ktorých sú prevaž-
ne sochy Panny Márie Lurdskej. Správ-
com farnosti je od roku 2017 P. Ján Ru-
šín SVD. Podľa jeho slov je Halenkov 
jedno z najkrajších miest, kde bol. Vo 
farnosti je spokojný a vidieť, že s láskou 
a radosťou vykonáva pastoračnú služ-
bu veriacim. 

Filiálkou je časť obce Huslenky. 
Okrem toho, že P. Rušín je správcom 
farnosti, je aj kaplánom pre mládež 
v dekanáte Vsetín. S mládežou sa stre-
táva častejšie. Farnosť Halenkov je ži-
vou farnosťou. Je tu pekné spoločen-
stvo miništrantov, mládeže. Na fare 
sa stretávajú matky pri modlitbe. Or-
ganizuje sa tu farský ples, farský deň 
a pod. V ostatných rokoch sa opravo-
val farský kostol. Podľa slov P. Rušína 

pri tejto práci sa veľmi utužilo farské 
spoločenstvo, zvlášť, keď veriaci pri-
chádzali na brigády. Farských akcií je 
stále veľa, hoci teraz je to veľmi obme-
dzené. P. Rušín veľmi chváli svojich far-
níkov, pretože „sú to ľudia veľmi usilov-
ní a pracovití“. Okrem toho si dokážu 
nájsť čas na sv. omšu aj v bežné pracov-
né dni, kedy ich do kostola prichádza 
aj cez 100.  •

• P. Ján Rušín SVD pôsobí v Halenkove, kde 
sa nachádza kostol Povýšenia sv. Kríža
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Rodinné spoločenstvo, ktoré 
sa nemodlí, ktoré v každo-
dennom živote nemá zmy-
sel pre druhý svet, keď po-

hľad na ten druhý svet nemá žiadny 
vplyv na praktický život, také spo-
ločenstvo má malú súdržnosť a vzá-
jomnú oporu. To sa prejavuje, keď 
príde búrka, alebo keď vzniknú kon-
flikty. Žiadne spoločenstvo, žiaden 
ľudský život nie je ušetrený zážitkov, 
ako je smrť, vina, chyby, ktorých sa 
dopúšťame; sú to krízy, ktoré rozu-
mom nezvládneme a vlastnými pro-
striedkami nevyriešime. V  takých 
prípadoch sa vynára otázka: Aký-
mi hodnotami sa riadime v našom 
živote? Konkrétne to znamená: ve-
ríme v niečo iné ako len v tento vi-
diteľný svet; spočíva zmysel nášho 
života len v tom, čo bezprostredne 
prežívame ? Keď človek vo svojom 
každodennom živote nemá žiadne 
prepojenie na druhý svet, napríklad 
modlitbou pred jedlom a po ňom, 
modlitbou ráno a večer, liturgickou 
slávnosťou, slávením nedele..., ne-
bude sa môcť vyrovnať so všednými 
ťažkosťami.

Čo je otrasné pozorovať, a to aj 
v  prípade takzv. dobrých rodín, 
je ich prízemnosť. Sú rodiny, kto-
ré zbožšťujú, absolutizujú svoje 
deti; chýba im širší pohľad na ži-
vot. Najhoršie by pre ne bolo, keby 
ich syn alebo dcéra chcela zasvä-
tiť celý svoj život službe chorým, 
opusteným, ľuďom, ktorí žijú na 

okraji spoločnosti, alebo by chcela 
vstúpiť do nejakého rádu či reho-
le, bez výhľadu na svetskú kariéru. 
Ak je tomu naozaj tak, potom je ich 
kresťanský život lžou. Je to tragické 
znamenie, že týmto rodinám chý-
ba onen širší horizont. A ak chýba 
v takýchto mimoriadnych rozhod-
nutiach, potom chýba aj pri iných, 
ako napríklad pri voľbe životného 
partnera, prijatí handicapované-
ho dieťaťa, v denných konfliktoch 
a ťažkostiach. Sú rodiny, kde rodi-
čia urobia pre kariéru svojich detí 
toľko, že si myslia, že keby to neu-
robili, deti zahynú. V skutočnosti 
títo rodičia prehrávajú život svojej 
rodiny, svojich detí, pretože v tých-
to a  podobných rozhodnutiach 
nedávajú žiadny priestor, žiadne 
miesto Bohu. Dôsledkom toho je 
strata zmyslu života a neschopnosť 
detí zniesť neskôr zdravo životné 
ťažkosti.

Tento nadzmyslový, nadpriro-
dzený obzor vzťahu človeka a spo-
ločenstva k Bohu v praktických ve-
ciach u rodičov a, pravda, potom aj 
u detí, sa dnes v našej spoločnosti 
takmer stratil. No s  čírym rozu-
mom a prirodzenými prostriedka-
mi človek nemôže zvládnuť tento 
svoj život a jeho problémy, ani svoj 
rodinný život a výchovu detí. Ide 
tu o obyčajné náboženské návyky 
a dennú prax, ktorá ich upamätúva 
na Boha, v ktorom žijeme, hýbeme 
sa a sme.  •

Naše rodiny 
dnes:  
Čo im chýba?

 Text: P. František Sirovič SVD

 Foto: Archív SVD

• V Novom Hrozenkove sú aj dvaja zahraniční 
misionári, P. Joseph Dao SVD z Vietnamu  
a P. Karol Tefa SVD z Indonézie

• P. Dušan Šimala SVD vo voľnom čase rád 
majstruje v dielni

• P. František Kantár SVD s miništrantami pri 
drevenom kostole Panny Márie Snežnej vo 
Veľkých Karloviciach
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Čakanie
Dnes som ukončila novénu jedenásty raz. 
Odložila som knižočku a pozerala som sa 
cez okno. Padal sneh. Sneh teraz? „Anna,“ 
zvolala som, „pozri, padá sneh! Sneh za-
čiatkom októbra.“ Anna ho už pravdepo-
dobne dávno zbadala. Dnes, prvýkrát od-
vtedy ako sme sa stretli, mala zlú náladu. 
Namiesto o snehu začala sa ma vypytovať 
o novéne. Čo to znamená, či ju môže začať 
zajtra od začiatku. „Budem sa ju modliť 
tak dlho, kým ma svätý Anton nevypo-
čuje a nepomôže nám pri úteku. 
A veľa ráz ti pomohol?“

„Môj Jerzyk vyzdravel a  je už 
dosť silný, aby mohol cestovať. 
A Peter sľúbil...“ Anna sa zastavila. 
„Ako môžeš začať utekať s takým 
malým dieťaťom v zime? Predsa 
vieš, že sneh je znakom približujú-
cej sa zimy. Tu zimy nastupujú skôr 
ako v Poľsku. Dospelým ľuďom je ťažko 
utekať v zime. A čo sa týka toho tvojho 
Petra, on je veľmi nepevný typ. Zobral 
kožuch, jediné tvoje teplé prikrývadlo, 
a viac sa neukázal.“ „To nie je pravda! Bol 
u nás, ale my sme neboli doma. Sľúbil, že 
opäť príde.“ „Vždy len opakuješ! Sľúbil! 
Nemáš nijakú istotu pomoci, len sľuby! 
A ty im veríš!“ Vstala som, chcejúc za-
končiť tento ostrý rozhovor, a povedala 
som: „Ja to, Anna, myslím ináč. Chcem 
ti povedať, že nespolieham sa len na Pet-
ra. Ja verím, že on nám pomôže dostať 
sa z tohto miesta. Ja verím, že mi pomô-
že svätý Anton!“ Už sme sa k tejto téme 
nevrátili, ale bolo mi veľmi ťažko mod-
liť sa pri Anne už dvanásty ráz novénu. 

Usilovala som sa ju pomodliť, keď ne-
bola doma. 

V ktorýsi týždeň po našom rozhovore 
k nám prišiel Peter. Nechcel nič hovoriť 
pred Annou, a tak sme vyšli na chodbu. 

„Bol som chorý, a tak som nemohol 
prísť skôr.“ Skutočne bolo na ňom vidieť, 
že ešte nie je v poriadku. Mal oblečený ko-
žuch môjho muža. „Ako sa máte? Dieťa 
je už zdravé?“ „Zdravé.“ „Toho roku prí-
de zima veľmi skoro,“ povedal a zvedavo 
sa na mňa pozrel. Kam mieri? „S malým 

dieťaťom je aj v lete nebezpečné púšťať 
sa na cestu, ktorú ste naplánovali. A čo 
v zime? Som čestným človekom, pre-
to vás veľmi odrádzam od cesty v tomto 
čase.“ Trochu počkal a keďže som mlčala, 
pokračoval: „Priniesol som kožuch, keby 
ste si to rozmysleli, alebo cestu odložili na 
jar... nechám ho u vás.“ „Ja chcem utiecť 
hneď, hoci dnes!“ Povedala som rázne. 
„Môj známy šofér vás môže vziať. Ide na 
vlakovú stanicu so zrnom s krytým ná-
kladiakom.“ „Kedy?“ Netrpezlivo som ho 
prerušila. „V utorok! Prosím, aby ste boli 
v utorok na tom istom mieste ako pred-
tým.“ „Dobre!“ Odpovedala som. „Príde-
me. Veľmi pekne vám ďakujem.“ Odchá-
dzajúc sa zmienil o budíku. „Nezabudnite, 

prosím, vziať pre neho budík.“ Keď odi-
šiel, napadlo mi, že som mu nič nespo-
menula o Anne. 

Dôležitý list
V pondelok mi Selama priniesla list. Za-
čudovala som sa, lebo som dávnejšie na-
písala do Poľska, že budem bývať na inom 
mieste a adresu pošlem neskôr. Prezrela 
som si obálku. List od otca. Vo vnútri na 
štvorčekovom papieri už dobre známe.... 
„Najdrahšia moja milovaná ženička!“... 
Ó, Bože, veď je to list od môjho muža. 
Rozplakala som sa. Podišla som k oknu 
a prečítala ho na jeden dych. Potom ešte 
raz a ešte raz.... Potom som začala preze-
rať husto zapísanú pohľadnicu. Bez okra-
jov, bez prerušení. Určite mal dovolené 
napísať len na dvoch stranách. Na vrchu 
bola starostlivo zatretá adresa a dátum. 
Z boku ešte iným písmom napísaná ad-
resa: Moskva, poštová stránka 11 – C 
– 12, pre JB. Pozerala som sa na zatretú 
adresu a zdalo sa mi, že je tam napísané 
VOLOGDA. Možno je vo väzení alebo 
v nejakom tábore vo Vologde. A kde je tá 
Vologda? Nevedela som. Nikdy sme sa 
v škole o nej neučili. A možno nakoniec to 
nie je Vologda. Začiatok listu znel: „Píšem 
po mesiaci, druhýkrát z tohto miesta. Od 
februára o vás nič neviem. Čo je s vami? 
Modlím sa horúco za vás. Prichádzajú 
mi na um rôzne myšlienky, ale ich zahá-
ňam. Povedali mi, že si na mieste a pracu-
ješ.“ Na konci bolo dopísané: „Viem, že si 
statočná a múdra žienka. Bozkávam vás 
veľmi a veľmi horúco. Vás milujúci Jerzy.“

Povedala som Anne, od koho som 
dostala list. Po dlhšej chvíli som doda-
la: „A vidíš, bolo správne, že som verila 
svätému Antonovi, že sa bez prestania 
k nemu modlím! Dnes mám potvrdený 
nielen útek, ale aj to, že môj muž žije! Jer-
zy je presvedčený, že som múdra a statoč-
ná. Vezmem tento list so sebou a nikdy sa 
s ním nerozlúčim. On mi dodá síl!“ „To 
bude ešte jeden doklad okrem kazach-
stanského pasu v prípade kontroly, že si 
utečenka! Lepšie je zničiť tento list. A čo 
sa týka svätého Antona, to ešte nie je také 
isté.“ Anna hovorila pomaly, rozvážne, 
so zmršteným obočím. My ešte sedíme 

„Priniesol som kožuch, keby ste si 
to rozmysleli, alebo cestu odložili 
na jar... nechám ho u vás.“  
„Ja chcem utiecť hneď, hoci 
dnes!“ Povedala som rázne.

Vlakom na východ
Kniha na pokračovanie: 
Útek z vyhnanstva – XI.časť

 Text: Mária Byrska

 Foto: ru.nailizakon.com 
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v tatárskej izbe a vôbec si nie som istá, či 
sa šofér zdrží a vezme nás so sebou. A keď 
nás vezme, ešte nevieme, kde nás zavezie. 
Možno nás namiesto stanice vysadí nie-
kde v stepi a sám ujde niekam s budíkom 
a tiež s niektorými našimi vecami. 

Chcela som ju prerušiť, chcela som jej 
povedať, že je to nemožné, ale Anna po-
kračovala a nepustila ma k slovu. „A v po-
moc svätého Antona uverím, až keď 
budeme v Poľsku. Vtedy pôjdem spolu 
s tebou do Padovy k jeho hrobu a poďa-
kujem mu za zázrak.“ 

Pripravené na útek
Step bola striebristá od snehu, keď sme 
skoro ráno nasledujúci deň bežali na 
stretnutie s „nákladiakom.“ Bolo 15. ok-
tóbra 1940. Nebol to najlepší čas preme-
rať ohromné diaľavy Ruska, ale na útek 
sme boli dobre pripravené. Jerzyk a  ja 
sme boli zdraví. Potraviny a šatstvo bolo 
skompletizované. 1000 rubľov a bižuté-
ria pozašívané v rôznych častiach môj-
ho a Jerzykovho odevu. Tešili sme sa, že 
Anna ide s nami. To je veľká úľava mať 
vedomie, že nie som sama. Nákladiak nás 
mal čakať neďaleko moslimského cinto-
rína. Poznali sme to miesto. Bolo asi pol 
kilometra od nášho domu. Bolo to dobré 
miesto, z mestečka nebolo nič vidieť. Svoje 
veci som zviazala do veľkého batoha. Bolo 
to výhodné a v Rusku bežné. Vážil asi 13 
kg, približne toľko, koľko môj Jerzyk. Keď 
sme došli na miesto, bolo už vidno. Čakali 

sme a krátili si čas rozhovorom, ktorý pre-
rývali prechádzajúce nákladiaky. Bolo 
ich sedem. Vodičmi boli domáci. Žiaden 
z nich nezastavil. Podvedené a omráčené 
sme pozerali na seba. Ja som precitla prvá. 
„Aké sme len hlúpe, Anna. Veď náš šofér 
nepôjde s inými. Určite sa odlúčil s neja-
kou výhovorkou a keď iní budú dostatoč-
ne ďaleko, určite príde.“ Neprišiel. Ani 
teraz, ani neskôr. Ešte prešlo mnoho ná-
kladiakov. Nakoniec sme sa vrátili domov. 
Mali sme ešte trochu nádeje. Sedeli sme 
oblečené a zbalené. Po dlhšom čase som 
opäť šla s Jerzykom na dohovorené miesto 
a presedela tam do súmraku. Večer bolo 
potrebné vrátiť sa domov a pokračovať, 
žiť ďalej. Ďalej vo vyhnanstve. Ale ako? 
Bála som sa vrátiť do studenej, neuprata-
nej izby. Ale izba sa ukázala teplou a nie 
tak strašnou, ako som si myslela. Anna 
ma čakala s teplou večerou. Nemali sme 
silu rozprávať. Usmiali sme sa a šli spať. 

O niekoľko dní som sa dozvedela, že 
náš šofér mal v ten deň úplne zmenenú 
trasu. Zmenili mu ju v poslednej chvíli. 
Pod strechou, kde sme mali naše palivo, 
bolo čoraz pustejšie. Ktorýsi deň, keď som 
niesla „kiziak“, stretla som Selamu, ktorá 
sa ma opýtala, kedy a koľko fúr nám má 
jej muž priviesť. A ja som rozmýšľala nad 
niečím celkom iným. Túžila som, aby to 
vedierko, ktoré mám v ruke, bolo naozaj 
posledným. Aby som už nikdy nemuse-
la na „kiziaku“ variť čaj alebo ním kúriť, 
byť presvedčenou, že ním ohrievam izbu. 

Veľmi som túžila vymazať toto slovo „ki-
ziak“ z môjho života... Usmiala som sa na 
ňu a povedala som jej posunkami, že jej 
poviem zajtra. Vošla som do izby a poin-
formovala som Annu o „kiziakoch“. Jej sa 
to akoby netýkalo a začali sme pripravo-
vať večeru. Jerzyk v čiapke, rukavičkách, 
schúlený pod dekou, zaspal. Stáli sme 
s Annou pri peci, hrejúc si ruky nad hrn-
com variaceho sa jedla. Neočakávane sa 
plameň sviece zmenšil a zhasol. Niekto 
vošiel, nezatvárajúc dvere z chodby na 
ulicu. Pocítila som silný zápach tabaku 
a veľmi som sa preľakla. ŠTB-áci, preletelo 
mi hlavou. V izbe bola úplná tma. Natiah-
la som ruku za zápalkami. Našla som ich. 
Vzala som z pece sviecu a zapálila som 
ju. Odliala som trochu vosku a postavila 
som ju. Tma mi pomohla vrátiť rovno-
váhu a spokojne som sa pozrela smerom 
k dverám. Nemýlila som sa. Vo dverách 
stáli dvaja ŠTB-áci a pozorovali nás. Je-
den z nich zatvoril dvere a očistil si obuv 
od snehu. Asi im niekto doniesol, že sedí-
me s Annou na veciach a vyzeráme, ako-
by sme mali každú chvíľu utiecť. Kto to 
mohol byť? Nikto iný ako Mustafa, muž 
Selamy. Včera nás navštívil a dlho, podo-
zrievavo si premeriaval našu izbu. Pozrela 
som sa na Annu. Sedela bez pohybu pri 
ohnisku. Chcela som podísť k Jerzykovi, 
ale bolo mi ťažko urobiť týchto niekoľ-
ko krokov k postieľke. ŠTB-áci podišli 
k nám a museli sme im ukázať svoje pasy. 
Našťastie som si zapamätala, kde som ich 
pred dvoma týždňami upratala. Potom 
sme sa museli postaviť pred nich a odpo-
vedať na otázky. 

Útek opäť vzdialený 
„Kto z vás je Mária Pavlovna Byrska?“ 
„Ja.“ Odpovedala som. „Vydatá?“ „Áno.“ 
„Kde je váš muž?“ „Neviem.“ „Máš die-
ťa?“ „Áno.“ „Koľko má rokov?“ „Rok 
a osem mesiacov.“ „Kde je?“ „Spí v po-
stieľke.“ „Ukáž mi ho!“ Podišli sme spo-
lu k postieľke, aby mohli skontrolovať, či 
skutočne je a či spí. Lepšie som prikryla 
dieťa a neodchodiac od postieľky, čakala 
som, čo bude ďalej. Bolo ticho. ŠTB-áci 
sa rozhliadli po izbe, pozreli pod pos-
teľ, ohmatali rozviazaný batoh  
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Môžeme konať dobro, ale či ho 
robíme dobre, je otázne. Asi to 
najlepšie zistíme pri večernej 
reflexii a spytovaní svedomia, 
alebo aj po ovocí je vidieť...

Keď som pred 2 rokmi začala 
pracovať v dennom centre pre 
ľudí v núdzi, ktoré patrí reholi 
Milosrdných bratov v Bratisla-

ve, veľmi ma oslovila myšlienka svätého 
Jána z Boha, ktorý je zakladateľom tejto 
rehole. Môžeme konať dobro, ale či ho 
robíme dobre, je otázne. Asi to najlepšie 
zistíme pri večernej reflexii a spytovaní 
svedomia, alebo aj po ovocí je vidieť...

Každé ráno so svojimi kolegami za-
číname prácu v  našom orató-
riu  modlitbou a prosbou o po-
trebné milosti a požehnanie pre 
seba. Pamätáme na všetkých, kto-
rí k nám počas dňa prídu, kto-
rí nás obdarovávajú, a  tiež na 
tých, ktorí k nám nenájdu cestu 
z akýchkoľvek dôvodov. Uvedo-
mujeme si, že sme JEHO predĺ-
ženou rukou, JEHO milujúcim a milo-
srdným srdcom, láskavým pohľadom. 
Každý deň je pre nás novou šancou 
a možnosťou pre konanie dobra. Je to 
výzva, skutočná výzva! Ešteže sa tieto 
Božie prívlastky vzťahujú aj na nás vo 
vzťahu Boha k nám, ak ide o Božiu lás-
ku a milosrdenstvo. 

Nie je ľahké naplniť túto Božiu vý-
zvu. Zvlášť teraz, keď sa blíži zima 
a s ňou aj väčšie napätie z oboch strán, 
keď je všade neistota kvôli pandémii, 
keď riešime, kde zohnať kuchára, kto 
nám pomôže pri sprísnených opatre-
niach, ako meranie teploty, striekanie 

dezinfekcie a iné. A nie je vždy ľahké 
naplniť túto Božiu výzvu, keď ľudské 
tendencie sú posudzovať, mať predsud-
ky, zaškatuľkovať človeka a možno ani 
nedať šancu... Aj ja som s tým veľakrát 
konfrontovaná a sama pred sebou za-
hanbená. No teda, nie je také jednodu-
ché robiť dobro a robiť ho ešte aj dob-
re. Možno mi dajú za pravdu aj moje 
spolusestry, ktoré pracujú tiež v tejto 
oblasti, či už s  rómskou komunitou 

na Orechovom dvore v Nitre, alebo na 
charite v Přerove na Morave.

Domov sv. Jána z  Boha je denné 
nízko-prahové centrum v Bratislave. 
Denne ho navštevuje okolo 80 a viac 
ľudí bez domova. Keďže pohostinnosť 
je základnou charizmou Milosrdných 
bratov, tak aj toto centrum je nazvané 
Domovom. Snažíme sa v ňom vytvoriť 
atmosféru domova a podmienky, ktoré 
človek bežne doma má, ako napríklad 
možnosť sa najesť, osprchovať, oholiť 
a ostrihať, zaobliecť, oddýchnuť si po-
čas dňa, posedieť si a prečítať nejakú 
knihu, spoločne sa pomodliť.

Domov sv. Jána z Boha je otvore-
ný v  pracovných dňoch od 8.00 do 
15.00 hodiny. Pri vstupe na recepcii si 
naši klienti môžu nahlásiť služby, ktoré 
chcú u nás využiť. Majú možnosť vyu-
žiť práčku a sušičku. Hoci je toto pranie 
obmedzené počtom, ručne sa dá prať 
počas celého dňa. Môžu sa osprchovať, 
ostrihať, oholiť, ošetriť a raz za týždeň 
využiť šatník. Toto všetko poskytuje 
stredisko osobnej hygieny. Každý deň 
podávame teplú stravu, možnosť so-
ciálneho poradenstva a tiež aj pracov-
nej terapie. 

V Bratislave nie sme jediným den-
ným centrom, ktoré sa stará o ľudí bez 
domova alebo sociálne znevýhodne-
ných. Aj sestry Matky Terezy sa venu-
jú týmto ľuďom a poskytujú aj ubyto-
vanie na čas tým, ktorí sú chorí. Je tiež 
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„Robte dobro 
a robte ho dobre!“
Sv. Ján z Boha

 Text: Sr. Laura Vlčáková SSpS

 Foto: Misijné sestry SSpS
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a nakoniec ich začalo zaujímať kreslo, 
na ktorom ležala novéna, budík a moje 
zlaté hodinky. Vyšší z nich si prezrel 
novénu a zamrmlal: „Sväté hlúposti.“ 
Začal vyšetrovať Annu. Druhý držal 
v rukách budík, otáčal ho na všetky 
strany. Nakoniec ho s hnevom posta-
vil na kreslo a spýtal sa: „Odkiaľ máš 
toľko hodiniek?“ „Priviezla som si ich 
z domu.“ „Načo sú ti až dva?“ Pokýva-
la som ramenami a mlčala som. Nako-
niec poodišiel a ja, s budíkom v rukách, 
som si sadla na posteľ a započúvala sa 
do výpovedí Anny. 

„Kde je tvoj muž?“ „Nežije.“ „Dáv-
no zomrel?“ „V septembri minulého 
roku. Zastrelili ho vaši vojaci.“ „Urči-
te bol vo väzení a chcel utiecť.“ Z roz-
právania Anny som vedela, že jej muž 
bol oficierom polície a bol zastrelený 
na chodníku, pri schodoch vlastného 
domu, keď chcel utiecť. Anna to vide-
la, stála vo dverách s malou dcérkou 
na rukách. Nepokojne som sa poze-
rala na Annu. Bola bledá, so slzami 
v očiach, zovretými päsťami. Keď to 
tak pôjde ďalej vybuchne a nahovorí, 
čo si myslí o nich a o Sovietskom zväze 
a oni ju uväznia. 

Chvíľu čakali na odpoveď a keďže 
nebolo nijakej odpovedi, začali si za-
paľovať cigaretu. Nechceli Annu vy-
viesť z rovnováhy. A ak nás podozrie-
vali z úteku, určite nás chceli chytiť 
na slove. Návšteva ŠTB-ákov končila 
ostrým príkazom hľadať si prácu. Po-
vedali, že sa prídu presvedčiť, či sme 
úlohu vyplnili. Pozreli sme sa s Annou 
na seba. Práca? Jediná práca v tomto 
mestečku je nosenie tehál na budovu 
kinosály, a to tiež len v zime. Ostávala 
práca v niektorom z kolchozov mimo 
mestečka. To by znamenalo vzdať sa 
všetkej nádeje na útek. 

Dlho som stála pri okne. Keď som sa 
obrátila a prehovorila k Anne, tá mlča-
la. Ležiac v posteli som počula, že pla-
če. Nič som v sebe necítila, len rozpači-
tosť. Tiež som plakala. Plakala som do 
vankúša, aby ma Anna nepočula.  • 

niekoľko kresťanských organizácií, kto-
ré v určité dni a v určitom čase pravi-
delne podávajú jedlo, ošetrenie a šat-
stvo. Vnímam, že je veľa aj menších 
organizácií a jednotlivcov, ktorým nie 
sú ľahostajní ľudia v uliciach. Ja osobne 
som veľmi vďačná farským spoločen-
stvám a jednotlivcom, ktorí pre nás ro-
bia zbierky šatstva, ale aj drogérie, čis-
tiacich a hygienických prostriedkov. 
Pravidelne prichádza pomoc z Rajca, 
Budmeríc, Šurian...

„Chorých a chudobných budete mať 
medzi sebou vždy...,“ povedal samotný 
Ježiš. Svätý Otec František nás neustále 

vyzýva k pomoci a povšimnutiu si ľudí 
na okraji spoločnosti, migrantov a tých, 
ktorí možno ani nemajú schopnosť za-
radiť sa do normálneho, bežného spô-
sobu života. V dnešnej dobe je veľmi 
jednoduché dostať sa do zlej situácie, 
ktorá dokáže človeka pripraviť o všet-
ko. Stačí si vziať hypotéku, úvery, rôzne 
pôžičky a prísť o prácu aj kvôli COVID 
-19, nezamestnanosti, alebo ochorieť, 
stratiť životného partnera....a spúšťa sa 
lavína psychickej lability, neschopnosti, 
depresií a potom alkoholu. A ulice sa 
zapĺňajú ľuďmi, o ktorých by sme si ni-
kdy nepomysleli, že mohli takto dopad-
núť. Za každým človekom je osobitný 
príbeh. V mojej práci sa denne učím tr-
pezlivosti a najmä neposudzovať a ne-
odsudzovať. A to je výzva! Práve to, ako 
robiť dobro a robiť ho dobre.  •

• Sr. Laura SSpS pomáha núzdnym v pravý čas
• Misijné sestry sa obetavo starajú o ľudí, ktorí 

potrebuju ich pomoc

Pokračovanie zo strany 17
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Advent je obdobie cirkevného 
roka charakterizované tromi 
postavami: prorokom Izaiá-
šom, Jánom Krstiteľom a Mat-
kou Pána. Všetci vo svojom 
účinkovaní sa sústreďujú na 
príchod Spasiteľa Ježiša Krista 
na tento svet: predobraz, pred-
chodca a matka-pôrod...

Máriino „áno“, „nech sa mi 
stane...“
Celý život Panny Márie je zhrnu-
tý v jej „áno“, v jej „nech sa mi sta-
ne...“ Z neho dostáva jej život svoj 
zmysel a svoju podobu. A to, čo jej 
život jedinečne integruje, zluču-
je, je zároveň to, čo ju sprevádza 
v každom okamihu jej jestvova-
nia. Je totiž v povahe slova „áno“, 
že zaväzuje toho, kto ho vysloví, 
no ponecháva mu plnú slobodu 
v tom, akú mu dá podobu.

Už Máriino detstvo je ožaro-
vané svetlom jej „áno“. Detstvo 
je vždy prípravou na neskoršie 
rozhodujúce nasadenie v živote. 
Mária bola od vekov vyvolená tak 
úplne, že bola v okamihu svojho 
počatia uchránená od dedičné-
ho hriechu, teda od všetkého, čo 
by mohlo oslabiť silu a dokona-
losť neskoršieho „áno“. Taká veľká 
bola sila a sloboda jej súhlasu, že 
je dokonale zbavená čo i len naj-
slabšej náchylnosti povedať ́ nie´.

Máriino „áno“ je predovšet-
kým milosť. Je odpoveďou na 

celý život. Ako slovo milosti je jej 
„áno“ zvláštnym spôsobom die-
lom Ducha Svätého, pôsobením 
ktorého daruje Bohu svojho du-
cha a svoje telo. Duch, ktorý ju 
zatôni je už v nej a pri zatônení sa 
stretáva s Duchom, ktorý v nej už 
prebýva. Duch Svätý rozšíri „áno“ 
jej ducha aj na „áno“ jej tela; môže 
to urobiť, pretože Máriino „áno“ 
nemá hraníc, je ako poddajná 
látka, z ktorej môže Boh vytvo-
riť, čo chce.

Keď Mária hovorí „áno“, zrieka 
sa seba samej, aby v sebe nechala 
pôsobiť len Boha, no práve týmto 
rozhodnutím má na jeho pôso-
bení účasť, lebo spolupôsobenie 
s dielom milosti je vždy plodom 
nejakého zrieknutia. V  láske je 
každé zrieknutie plodné, pretože 
vytvára priestor pre Boží prísľub. 
A Boh len čaká na prísľub člove-
ka, aby mu ukázal, čo človek spolu 
s Bohom dokáže. Nikto sa nezrie-
ka tak veľmi ako Mária všetkého 
vlastného, aby nechala vládnuť len 
Boha; preto nedal Boh na svojom 
pôsobení nikomu väčšiu účasť než 
Márii. Tým, že spolupôsobí v tele, 
stane sa matkou Pána; tým, že 
spolupôsobí v duchu, stane sa jeho 
služobnicou a snúbenicou, a slu-
žobnica sa stane matkou a matka 
snúbenicou.

No len preto, že jej plodnosť je 
taká bezhraničná, ani jej zriek-
nutie vyjadrené v jej „áno“ nema-
lo hraníc: Nekladie žiadne pod-
mienky, nemá výhrady; vo svojej 
odpovedi skrze anjela Bohu sa 
mu celkom odovzdáva. Nielen 
že chce, čo Boh chce, ale aj svo-
je „áno“ dáva Bohu k dispozícii. 
Keď hovorí „áno“, nemá pri tom 
žiadne prianie, žiadnu zvláštnu 
túžbu, na ktorú by bolo treba brať 
ohľad. Chce len byť prijatá tak, 
ako v milosti bola požiadaná. Len 
sám Boh má vládnuť nad jej „áno“, 
a tak umožňuje, aby jej „nech sa 

mi stane podľa tvojho slova“ utvá-
ralo celé Máriino bytie.

Keď volí ako životnú formu 
„áno“, vzdáva sa aj svojho tela. Da-
rovala ho ako všetko Bohu, preto 
už nemôže s ním ľubovoľne na-
kladať, a preto ho už ani nemôže 
darovať človeku. 

Máriino materstvo
Mária sa stáva matkou na zákla-
de svojho „áno“; dovoľuje, aby sa 
slovo vyslovené anjelom v mene 
Boha stalo v nej cez Ducha Svä-
tého človekom. Teraz, keď je mat-
kou, stalo sa tehotenstvo zname-
ním a zárukou milosti. Duch ju 
zatieni v okamihu, keď sa mu otvo-
rí: je to ako blesk, ktorý spája Bo-
žiu otázku s Božou odpoveďou do 
nekonečnej plodnej jednoty. Me-
dzi obidvoma je dokonalé prepo-
jenie a zároveň nepochopiteľný 
skok, lebo nikdy by sa zo samého 
„áno“ človeka nedalo dôvodiť na 
„áno“ Boha.

Mária teda nesie v  sebe die-
ťa. Nesie ho spôsobom telesným 
i duchovným. Telesne sa v nej 
rozvíja a čerpá z jej podstaty, aby 

Materstvo 
Panny Márie

 Text: P. František Sirovič SVD

 Foto: CNS Photo / Paul Haring

Je totiž 
v povahe 
slova „áno“, 
že zaväzuje 
toho, kto ho 
vysloví, no 
ponecháva 
mu plnú 
slobodu 
v tom, akú 
mu dá 
podobu.
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mohlo rásť; po duchovnej strán-
ke zasa skôr dieťa utvára a rozví-
ja matku. Vo svojom „áno“ bola 
ochotná stať sa duchovne matkou 
Pána. V materstve sa jej zmocňuje 
Duch Boží, aby ju v zmysle Ducha 
´oplodnil´. Tak sa materstvo stáva 
kľúčom všetkých ostatných Má-
riiných tajomstiev. Má ich v sebe, 
ako má matka v sebe Syna, lebo 
všetky jej tajomstvá majú svoju 
podstatu, svoje jadro a svoje rie-
šenie v Synovi. Stačí jej, že chápe 
a koná, čo jej v milosti bolo uká-
zané a uložené. Tá, ktorá nesie 
a utvára Syna z milosti, sama sa 
necháva milosťou niesť a utvárať.

U Márie je ľudské „áno“ tak 
dokonale zahrnuté do Božieho 
„áno“, že sa rozlieva ako jej zvlášt-
na milosť na svätých a spôsobuje, 
aby boli podobne odovzdaní. Keď 
dali Bohu svoj súhlas, budú aj oni 
môcť vždy konať to, čo ich posla-
nie práve vyžaduje. Niečo z tejto 
mariánskej milosti prechádza na 
všetkých kresťanov: Keď naozaj 
povedali svoje „áno“ , preberie Pán 
záruku za ich ďalší život. Boh to-
tiž dovolí, aby jeho vlastné „áno“ 

vzniklo a vyrástlo z „áno“ vyvole-
ného tvora.

Telesno-duchovné puto medzi 
Máriou a dieťaťom trvá ako več-
né tajomstvo medzi nimi. Až po 
všetky veky ona ostáva matkou, on 
Synom: On ju zapája do všetkého, 
čo robí a trpí, a rozširuje tak ma-
terstvo nad rámec svojej osoby do 
tajomstva Vykúpenia. On sám ju 
vykúpil tým, že ju vyvolil, a tým, že 
od nej dostal život, daruje jej svoj 
vlastný život, ktorý dostal, aby vy-
kúpil svet. Tým ju zapája do svojho 
vykupiteľského diela.

Neporovnateľnosť Máriinej 
plodnosti sa zakladá na tom, že 
jej „áno“ je s konečnou platnosťou 
uložené v Pánovi. My ostatní mu 
v návale lásky nadšene sľubujeme, 
že mu budeme celkom patriť, že 
mu všetko obetujeme, že mu bu-
deme večne verní, že svojím od-
riekaním privedieme k nemu čo 
najviac ľudí – tomu „áno“, keď je 
pravdivé, nechýba plodnosť. Ča-
som však upadáme do vlažnosti 
a ľahostajnosti, a tak sa stáva, že 
to, čo malo byť plodné a priniesť 
vykúpenie, je neplodným. Až smrť 
nás privedie k takému zjednoteniu 

s Pánom, že budeme celkom mŕtvi 
sebe a budeme žiť už len pre neho; 
už sa nebudeme musieť báť o stá-
losť svojho „áno“. U Márie je to cel-
kom inak: Tým, že povedala svoje 
„áno“, prežila už v podstate svoju 
smrť, zomrela sebe tak dokona-
le, že už žije len vo svojom Syno-
vi a plne pre neho. Boh jej nemusí 
život najprv vziať, aby v nej zlomil 
odpor proti jeho životu; do nej 
môže bez nebezpečenstva hneď na 
začiatku vložiť život svojho Syna, 
lebo sa v nej nič nepostaví na od-
por jeho výkupnému pôsobeniu.

Záver
Na každé sebaobetovanie človeka 
Pánovi odpovedá Pán plodnos-
ťou, na ktorej má jeho matka po-
diel. Zvolil si istú ženu za matku, 
aby mal všetkých ľudí za bratov 
a sestry. Keď však matka odovzdá-
va ďalej svoje materstvo, stávajú 
sa Ježišovi bratia sami matkami. 
Matkino „áno“, ktoré žije ďalej, 
umožnilo splnenie Synovho vý-
roku, že všetci, čo vyriekli svoje 
„áno“ a plnia vôľu Otcovu, stanú 
sa nielen bratmi a sestrami, ale aj 
matkami Pána.  •

...zomrela 
sebe tak 
dokonale, že 
už žije len 
vo svojom 
Synovi 
a plne pre 
neho. 
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Počas adventu zaznieva v litur-
gii medzi iným aj biblický text 
z Knihy proroka Izaiáša o na-
rodení Emanuela. Ide o  slo-

vá, ktoré prorok adresuje váhajúcemu 
kráľovi Achazovi ako Božie znamenie. 
Evanjelium podľa Matúša pripomína 
tieto slová, keď anjel Jozefovi objasňuje 
poslanie dieťaťa, ktoré sa počalo mocou 
Ducha Svätého v lone jeho man-
želky Márie. Jozef má dať dieťaťu 
meno Ježiš, no vzápätí zaznieva 
aj spomínané meno Emanuel. 
Akým spôsobom je ale „Emanu-
el“ Ježišovým menom?

Meno v biblickej tradícii nie je 
iba niečo vonkajšie, ale vyjadruje 
vlastnú identitu človeka. Boh sám 
niekedy mení meno, aby ukázal 
na novú skutočnosť, ktorou člove-
ka obdaril. Stačí si spomenúť na Abra-
ma, ktorému mení meno na Abrahám, 
pretože sa stane „otcom mnohých náro-
dov“ (Gn 17,5). Jeho nové meno je zna-
mením prisľúbenia, ktoré mu dal Boh.

Pri udalostiach, ktoré predchádzajú 
narodeniu Ježiša Krista, evanjelista Ma-
túš vysvetľuje jeho identitu. Na pozadí 
Jozefovho zmätku ponúka zjavujúce 
slovo anjela, ktoré ho poveruje úlohou 
dať dieťaťu meno: „...dáš mu meno Ježiš; 
lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ 
(Mt 1,21). Meno Ježiš sa stáva jeho vlast-
ným menom a anjel aj vysvetľuje pre-
čo. Jeho poslaním bude vyslobodiť ľud 
z hriechov. 

Meno Ježiš pripomína Božie spásne 
konanie – doslova značí „Boh spasí“ – 
teda záchranu, skrze ktorú Boh konal 
v prospech svojho ľudu v jeho dejinách, 

zvlášť vo chvíľach nebezpečenstva zo 
strany nepriateľov. Tu prichádza na um 
predovšetkým kľúčová udalosť dejín vy-
voleného národa, keď krátko po vyjdení 
z Egypta Izrael unikol z rúk Egypťanov 
zázračným Božím zásahom (Ex 14). 
Avšak chápanie „spásy“ bolo tradične 
spojené so záchranou v zmysle von-
kajšej záchrany pred nepriateľmi, preto 
evanjelista vysvetľuje, že spása (alebo 
záchrana), ktorú Ježiš prinesie, sa do-
týka vzťahu medzi človekom a Bohom, 
vzťahu, ktorý bol nalomený hriechom. 

Ak sme pozornými čitateľmi, zaiste 
si položíme otázku: na koho sa ale vzťa-
huje ten výraz „svoj ľud“, ktorý má byť 
adresátom spásy sprítomnenej v Ježišo-
vi? Určitý náznak nám ponúkajú hneď 
ďalšie slová, ktoré v slovenskom prekla-
de nemáme úplné: „z (ich) hriechov“. 
Grécky text obsahuje zámeno v množ-

nom čísle – trochu zvláštne z gramatic-
kého hľadiska, lebo výraz „ľud“ je v jed-
notnom čísle – čo zrejme poukazuje na 
množstvo národov, a tým pádom uni-
verzálny dosah spásy, ktorý určený je 
pre všetkých. Ježiš, Božia spása, prináša 
záchranu všetkým. 

Do toho vstupuje „druhé meno“, kto-
ré evanjelista uvádza takto: „To všetko 
sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal 
ústami proroka: Hľa, panna počne a po-
rodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo 
v preklade znamená: Boh s nami“ (Mt 
1,22-23). Toto meno ďalej rozvíja posla-
nie a evanjelista ho vysvetľuje: Emanuel 
znamená „Boh s nami“. Nemusel by to 
robiť, pretože píše veriacim, ktorí vzišli 
zo židovstva a hebrejčine ešte dostatoč-
ne rozumejú. Ak to ale predsa prekladá, 
chce na to položiť dôraz. 

Týmto „menom“ pripomína veľmi 
silno charakteristiku vpísanú do ce-
lých dejín spásy, že totiž Boh je „so“ 
svojím ľudom na jeho ceste spásy, je 
s ním, aby ho zachránil, aby sa oň sta-
ral a pomáhal mu. No napriek tomu 
ľud počas svojej cesty dejinami občas 
zakusuje pochybnosť o Božej prítom-
nosti vo svojom strede, napríklad v čase 
pokušenia alebo ťažkostí. Práve preto 
sa teraz jeho prítomnosť stáva viditeľ-
nou v osobe „syna“, v Ježišovi. Čitateľ 
evanjelia sa do istej miery cíti zapoje-
ný aj sám do tohto zakusovania Božej 
prítomnosti, pretože zaznieva ono „[s] 
nami“ – teda odkaz na „my“ – ku kto-
rým je jeho poslanie určené. Cítime tak 
síce nevyslovené, ale aktuálne pozvanie 
rozpoznať v Ježišovi Božiu prítomnosť 
prostredníctvom evanjelia, putovaním 
po jednotlivých etapách Ježišovho pô-
sobenia, aby sme potom i my mohli 
túto prítomnosť ohlasovať ostatným. 

Mimochodom, keď evanjelista citu-
je text z Izaiáša, robí naoko nebadanú 
„zmenu“ vzhľadom na pôvodný text. 
Píše: „dajú mu meno“ Emanuel, kým 
pôvodný prorocký text má: „dáš mu 
meno“. Prečo? Kto sú tí „oni“? Zdá sa, 
že evanjelista má na mysli tých, ktorí 
vyznávajú prítomnosť Boha v Ježišovi, 
tých, čo osobne zakúsili jeho uzdra-
vujúcu moc, schopnú urobiť ich sú-
časťou „jeho ľudu“ (Mt 1,21). Pretože 
zakúsili spásu skrze Ježiša, ohlasujú 
ho ako Emanuela, Boha prítomného 
uprostred nás. V Ježišovi a skrze neho 
žiari Božia zachraňujúca prítomnosť, 
on je znamením Božej vernosti a blíz-
kosti Pána k jeho ľudu. Avšak, nie je to 
niečo automatické; je potrebné rozpo-
znať toto dianie a prijať ho – čo v sta-
rozákonnom príbehu proroka Izaiáša 
kráľ Achaz nedokázal. 

My, ktorí dnes počúvame evanje-
lium, sme pozvaní rozpoznať a vyznať 
– na základe osobnej skúsenosti – Bo-
žiu blízkosť, záchranu, ktorá sa nás do-
týka v Ježišovi. Meno „Ježiš“ vyjadruje 
poslanie od Otca. No meno „Emanuel“ 
dávame Ježišovi my...  •

Ježiš – 
Emanuel

 Text: P. Marek Vaňuš SVD

Týmto „menom“ pripomína, ...že 
Boh je „so“ svojím ľudom na 
jeho ceste spásy, je s ním, aby 
ho zachránil, aby sa oň staral 
a pomáhal mu. 
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Žasnime
Anselm Grün
Žasnúť znamená byť otvo-
rený pre nové veci a vidieť 
zázraky vo všedných dňoch. 
Žasnúť znamená byť ako 
deti, ktoré sa púšťajú do vecí 
s otvoreným srdcom a danú 
chvíľu prežívajú naplno.
242 strán, cena: 12,90 EUR

Misijné oblátky
Misijné oblátky s príchuťou 
škoricovou, lieskovoorieš-
kovou, čokoládovou. 
cena: 2,00 EUR

Evanjelium na každý deň
Umberto de Vanna
Kniha obsahuje denné evanje-
liá s krátkym zamyslením. Má 
veľmi praktický malý formát, 
takže ju môžete mať vždy pri 
sebe a kedykoľvek sa nechať 
inšpirovať či povzbudiť Božím 
slovom. Rozsah knihy je od 
01.01. do 31.12.2021
376 strán, cena: 4,40 EUR

O čom sníva jablko
Bruno Ferrero
Každý príbeh je stručný, no 
výstižný - obsahuje istú du-
chovnú múdrosť a je zakon-
čený hlavnou myšlienkou. 
Stačí jeden príbeh každý deň 
– tak môže dôjsť k premene 
v našom živote.
69 strán, cena: 4,50 EUR

Pokloňme sa Jezuliatku
Mária Vecenová
Táto silná novéna spája člo-
veka s Bohom priamo pri jas-
ličkách, pri ktorých sa člo-
vek kajá Spasiteľovi a prosí ho 
o pomoc, ochranu a silu v boji 
s hriechom. 
Súčasťou je aj korunka k Jezu-
liatku sv. Alfonza de Liguori.
64 strán, cena: 2,60 EUR

Vianoce vysvetlené deťom
Aurora Magni
Cez evanjeliové príbehy roz-
líšia podstatné a menej dôle-
žité veci a krátke zamyslenia 
im pomôžu plnohodnotne 
prežiť tento čas milosti a ra-
dosti. Knižka je vhodná pre 
deti od 7 rokov.
32 strán, cena: 6,90 EUR

Krčméry: Radšej znesiem 
nadávky, ako mať za se-
bou cintorín
Jozef Majchrák, Pavol Rábara
Kniha  je zbierkou rozho-
vorov, v ktorých je profesor 
prezentovaný najmä ako od-
borník na infektológiu a me-
dicínu a ktorý má skúsenosť 
s mnohými epidémiami.
217 strán, cena: 12,90 EUR

ABC viery pre deti
Júlia Knopová
V piatich kapitolách sa čitateľ 
dozvie všetko o Biblii, viere, 
cirkvi, slávení a  liturgickom 
roku. Bohato ilustrovaná kni-
ha môže byť vhodným dar-
čekom pre miništranta alebo 
k prvému svätému prijímaniu.
118 strán, cena: 10,00 EUR
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Meno a priezvisko: Ulica:

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

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

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



Ako dobre vieš, moje narodeni-
ny sa blížia. Každý rok sa koná 
oslava na moju počesť a mys-
lím si, že tak bude aj tento rok. 

Počas týchto dní veľa ľudí nakupuje 
darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich 
reklamách upozorňujú svet na každom 
kroku na moje blížiace sa narodeniny.

Je krásne vedieť, že najmenej raz roč-
ne si niektorí ľudia na mňa spomenú. 
Ako iste vieš, oslava mojich narodenín 
začala už pred mnohými rokmi. Spo-
čiatku ľudia chápali a boli vďační za všet-
ko, čo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, 
že nik už nepozná skutočný dôvod osláv.

Rodiny a priatelia sú spolu, zabá-
vajú sa, ale nepoznajú význam osláv. 
Spomínam si, že aj vlani bola usporia-
daná takáto slávnosť na moju počesť. 
Slávnostná tabuľa bola plná delikates, 
ovocia a rôznych maškŕt. Výzdoba bola 
vskutku fantastická a všetko to dopĺňali 
nádherne zabalené darčeky. Chceš však 
niečo vedieť? Bol som oslávenec, ale ne-
bol som pozvaný.

Keď prišiel deň D, prišiel som, ale 
nechali ma vonku, pred zabuchnutý-
mi dverami. A ja som tak veľmi chcel 
byť s nimi. Popravde, neprekvapilo ma 
to, pretože v posledných rokoch všetci 
predo mnou zatvárajú dvere. 

Nepozvaný, ale predsa som sa roz-
hodol potichučky vojsť. Postavil som sa 
nebadane do rohu miestnosti a sledoval 
som. Všetci jedli, pili, podaktorí aj opití, 
rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na 
všetkom bavili. A najviac, keď do miest-
nosti vstúpil veľký tučný muž oblečený 
v červenom s dlhou bielou bradou. Vy-
zeral ako opitý, sadol si do kresla a všetky 
deti sa rozbehli k nemu, kričiac: „Santa 

Claus, Santa Claus!“ Akoby táto oslava 
bola na jeho počesť!

O polnoci sa všetci začali objímať. 
Tak som roztvoril svoju náruč čakajúc, 
koho by som objal. A vieš čo? Nikto ma 
neprišiel objať. Ľudia si začali rozdávať 
darčeky, otvárali ich plní očakávania. 
Keď už boli všetky otvorené, nesmelo 
som sa obzrel, či tam snáď nebude aspoň 
jeden aj pre mňa. Veď ako by si sa cítil ty, 
keby na tvojich narodeninách boli ob-
darovaní všetci okrem teba – oslávenca?

Vtedy som pochopil, že som nechce-
ný, nepozvaný, a preto som rýchle odi-
šiel. Každý rok sa sviatok mojich naro-
denín zhoršuje. Ľudia pamätajú len na 

jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa akosi 
zabúdajú.

Bol by som rád, keby si mi tieto Via-
noce dovolil vstúpiť do svojho života. 
Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, 
že pred vyše dvetisíc rokmi som prišiel 
dobrovoľne na tento svet obetovať svoj 
život na kríži, aby som ťa zachránil. Dnes 
jediné, čo chcem, je, aby si tomu veril ce-
lým svojím srdcom.

Rád sa s tebou o niečo podelím. Ke-
ďže ma mnohí nepozvali na svoje párty, 
budem mať svoju veľkú vlastnú gran-
dióznu oslavu, akú si nikto nevie pred-
staviť. Stále ešte prebiehajú prípravy. 
Dnes som poslal mnoho pozvánok, 
a toto je jedna z nich aj pre teba. Chcem 
vedieť, či prídeš, aby som ti rezervoval 
miesto a napíšem tvoje meno zlatými 
písmenami do veľkej knihy pozvaných. 
Iba tí zapísaní budú pozvaní na párty. 
Tí, ktorí neodpovedia na pozvánku, zo-
stanú vonku.

Vieš, ako môžeš odpovedať na toto 
pozvanie? Je to jednoduché, pozvi aj ty 
všetkých, na ktorých ti záleží. Budem na 
vás všetkých čakať na tohtoročnej oslave.

Uvidíme sa čoskoro...
   Ježiš

List od Ježiša
 Text: Christmas stories

 Foto: P. Kamil Kočan SVD

• Jednoduchý betlehem, ktorým si ľudia vo far-
nosti Pátra Kamila Kočana SVD v Zimbabwe 
pripomínajú Vianoce.
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"Vydavateľ časopisu spracúva mnou poskytnuté osobné údaje na účely zasielania 
predplateného časopisu. Predplatiteľom sa stávam zaplatením určenej sumy. 
Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným 
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, 
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie 
osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh 
na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa nedochádza 
k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ 
vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, 
že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu."

Predplatné na rok 2021 je 12 eur 

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

Dobrodinci - Šúrovce 50,-EUR •Dobrodinci –Várov Šúr 

20,-EUR •Členovia ruženca – Vidiná 200,-EUR •H. Haš-

ková – Vidiná 50,-EUR •A. Segečová – Vidiná 40,-EUR •E. 

Drugdová – Vidiná 50,-EUR •M. Hrnčiarová – Vidiná 30,-EUR 

•D. Hrnčiarová – Vidiná 20,-EUR •A. Rapčanová – Vidiná 50,-

EUR •A. Kamenská – Vidiná 80,-EUR •Bohuznáma – Cerová 

100,-EUR •Odberatelia Hlasov Pohorelá 30,-EUR •Misijné 

spoločenstvo Košice 30,-EUR •Misijný klub RFKÚ Varín 95,-

EUR •Členovia sv. ruženca Moravany nad Váhom 100,-EUR 

•Misijní dobrodinci z Lovče 120,-EUR •Odberatelia Hlasov 

Žabokreky nad Nitrou 30,-EUR •Ružencové bratstvo Petrova 

Ves 50,-EUR •Odberatelia Hlasov Ruskovce 100,-EUR •Spol. 

sv. ruženca Žilina 65,-EUR •Misijné spoločenstvo Košice 

20,-EUR •Dobrodinci Červeník 50,-EUR •Odberatelia Hlasov 

Žabokreky n. N. 20,-EUR •Bratstvo sv. ruženca Obyce 100,-

EUR •Mládež – Trenčín-Orechové 50,-EUR •Odberatelia 

kalendárov Obyce 25,-EUR •E. Mergová Snina 100,-EUR 

• Odberatelia Hlasov Leopoldov 210,-€ Ružencové bratstvo 

Leopoldov 150,-EUR •Čitatelia Hlasov Horný Vadičov 50,-

EUR •Bohuznámi veriaci Melek 150,-EUR •MZDSv Staškov 

155,-EUR •Čitatelia Hlasov Úľany nad Žitavou 30,-EUR 

•Odberatelia Hlasov pri kostole sv. Heleny Trnava 200,-EUR 

•Odberatelia Hlasov Fačkov 70,-EUR •Spolok sv. ruženca 

Žilina 50,-EUR •Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N. 20,-

EUR •Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,-EUR •Odberatelia 

Hlasov Malá Hradná 230,-EUR •Bohuznáma rodina Luká-

čovce 70,-EUR •Kolektív lásky Liptovská Teplička 255,-EUR 

•Čitatelia Hlasov Zohor 120,-EUR •Spol. sv. ruženca Žilina 

65,-EUR •Misijné spoločenstvo Košice 20,-EUR •Dobrodinci 

Červeník 50,-EUR •Odberatelia hlasov Žabokreky n.N 20,-

EUR •Bratstvo sv. ruženca Obyce 100,-EUR •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI

Sv. omša je srdcom katolíckeho náboženského života. Do-
dáva účastníkom odvahu a nádej čeliť každodenným vý-

zvam. Poskytuje vedenie a povzbudenie prostredníctvom Svä-
tého písma. Poskytuje čas na premýšľanie a rozhovor s Pánom. 
Poskytuje tiež príležitosť prihovárať sa za rodinu a priateľov.

Omša prináša do sveta teplo
Zatvorte oči a myslite na slnečné lúče vlniace sa okolo vás - cíť-
te teplo a energiu. Podobne ako slnečné lúče, keď obetujete sv. 
omšu za milovaného človeka, rovnaké teplo prúdi do našich 
životov i do životov ostatných. Táto vlniaca sa milosť omše pri-
náša do sveta mier, uzdravenie a dobrotu.

Otec Mariusz Pacula SVD, misionár v Ghane, rozpráva príbeh, 
ktorý ilustruje silu omše dávajúcej duchovnú silu v čase fyzickej 
slabosti.

Martha a sila sv. omše
Komunikujúc s katechétom menom James, o. Pacula sa do-
zvedel o staršej žene menom Martha, ktorá bola mnohokrát 
hospitalizovaná. Pre komplikácie z nedávneho chirurgické-
ho zákroku sa obávala návratu do nemocnice. Bolo zjavné, že 
sa život Marthy chýli ku koncu. Páter Pacula súhlasil, že ju na 
druhý deň pokrstí.

O. Pacula hovorí:
„Nasledujúci deň som cestoval do kaplnky v dedine Zamashie-
gu, asi 25 km od hlavného farského kostola v Gushiegu. Keď 
som prišiel, kaplnka bola zatvorená a nikto tam nebol. Po hodi-
ne prišiel James. Myslel si, že krst sa má konať u Marthy doma. 
Spýtal som sa ho, či je dosť silná na to, aby prišla do kaplnky, 
aby mohla prijímať sviatosti počas slávenia Eucharistie. Myslel 
si, že by mohla, najmä s pomocou rodiny a priateľov.

"O niečo neskôr sa pri kaplnke zhromaždili členovia rodiny 
a ľudia z katolíckej komunity v Zamashiegu s krehkou a trpiacou 
ženou." Videl som v ich tvárach súcit, ktorý cítili k Marthe. Počas 
omše sedela na zemi, pretože jej tam bolo príjemnejšie. Mala bo-
lesti, ale nezastonala a nekričala. Pozorne počúvala, keď sa ohlaso-
vali čítania z Písma. Keď bola pokrstená, prijala meno Martha ako 
svoje kresťanské meno. Martha tiež prvýkrát prijala sväté prijíma-
nie, ako aj pomazanie chorých. “

Je vo vašom živote niekto, kto potrebuje lásku a modlitbu? Ta-
káto je sila sv. omše a modlitby a takýto veľký význam má sv. omša 
pre veriaceho človeka.  •

Aká je hodnota 
sv. omše?

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

Túžim vianočný pokoj
v sebe mať,
ktorý nám raz Ježiško
prišiel dať. 
Zo všetkých darov,
Pane môj, 
si volím - vianočný pokoj.

Nech vás dary 
Božej milosti 
po celý rok chránia, 
nech vám dá Boh šťastia, radosti 
a hojnosť požehnania.

Nech vám Vianoce 
prinesú radosť v duši, 
o ktorej človek biedny
ani netuší. 
Nech je pre vás posolstvo nebeského pokoja 
– šťastím a požehnaním 
pre každého tvora.

Radosť, ktorú pocítili 
skromní pastieri,
keď prišli pozdraviť 
Božie dieťa
nech je i vašou radosťou.
Aby sme radosť 
z Ježišovho narodenia
pociťovali počas celého
nastupujúceho roka. 

Požehnané, radostné a pokojné 
sviatky Narodenia Pána Vám želajú  

a v modlitbe vyprosujú

Misionári verbisti 


