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V  priestupnom roku sa nám ponúka deň 
naviac, aby sme počkali na nebeský 
poriadok a nehnali sa šialene dopredu. 
V živote sa 29. deň februára ničím oso-

bitým neprejaví, tým viac, že liturgický kalen-
dár si žije svojím životom. A predsa sa nám dáva 
osobná ponuka porozjímať, čo znamená pre nás 
deň „naviac“.

Kým je človek plný síl a entuziazmu, neuvedo-
muje si dar každého nového rána. Máme pocit, že 
ide o samozrejmosť. Ešte ako malého miništranta 
ma jedna stará pani učiteľka napomenula, že ak 
chceme hovoriť o svojej budúcnosti, treba použí-
vať doplňovaciu frázu – modlitbovú podmienku: 
„Ak Pán Boh dá...“ Teda nový deň, nová možnosť 
sa zďaleka nedostane každému, a to vôbec nemys-
líme na vek a choroby, ktoré v noci odvádzajú duše 
do večnosti. V mnohých kútoch planéty panujú 
nepokoje, a tam je nádej nového rána hlavnou 
prosbou večernej modlitby. 

My sme si doma už dávno zvykli, že mier je 
automatická vec, ktorú tu máme od 8. mája roku 
1945. Niekoľkodňové nepokoje augusta 1968, de-
monštrácie 1989-eho roku či komédia posledných 
mládežníckych politických chuligánov 2018-eho 
roku nás nevyvádza z pocitu bezpečnosti, aj keď 
nemáme všetko, čo by sme chceli, lebo to zjedol 
niekto z tých hore. Nezaslúžili sme si mier, pre-
to si ho nevieme ceniť. Medzi nami zostal už len 
málokto, kto pozná skutočnú hrôzu a absolútnu 
neistotu v zajtrajšku. Preto tak smelo všetko kri-
tizujeme, nadávame, plačeme, ako je nám ťažko, 
hoci nestíhame ani prehltnúť predposledný ham-
burger z McDonaldu. 

Kultúra plného brucha a spokojného zajtrajška 
nás núti hľadať vinníka, aby sme sa mohli na nie-
koho sťažovať. Nemáme radi pokoj, lebo v ňom 
sa vynárajú zbytočné otázky ohľadom seba, na čo 
sme tu, čo chceme v živote dosiahnuť, čo by bolo 

dobré pre to urobiť alebo zmeniť, a možno sa aj 
niečoho vzdať? Nieee. Komu to treba? Dosiah-
li sme svoje ciele, teraz sa budeme na nich viezť.

Najsmutnejšie je, že neskúsená mládež mest-
ského typu, odtrhnutá od povinností fyzickej 
práce, si najčastejšie prisvojuje cudzie zásluhy vy-
dobytej demokracie a materiálneho dostatku. Tí, 
ktorí v živote okrem pár domácich úloh ešte nič 
nedokázali, zabezpečení všetkými vymoženosťa-
mi a rodičovskou starostlivosťou rozmaznaní sa 
nič nenaučili si vážiť, idú meniť spoločnosť podľa 
svojho komfortu. Vitaj, nová totalita, segregácia 
a diskriminácia.

Rusi majú porekadlo vsjo poznajotsja v sravne-
nii – všetko sa pozná (docení) v porovnaní (s nie-
čím). Ak by naši horlivci na nesprávnom mieste 
pochopili, akú cenu treba vydať za mier a blaho, 
stokrát viac by bozkávali ruky pradedov a pra-
babiek, ak by ich ešte stihli uvidieť. Všetkých by 
bolo vhodné poslať k ľuďom, ktorí stratili svoje 
domovy a blízkych kvôli chamtivosti a nenávisti 
úplne im cudzích ľudí; vypočuť si príbehy do a po 
vojne, o prenasledovaní, zabíjaní. Vtedy by sme si 
spoločne uvedomili, ako veľa sme za posledných 
75 rokov dostali, nehľadiac na vonkajšiu neslo-
bodu komunizmu.

Nové ráno v  blízkosti s  rovnako šťastnými 
blízkymi je obrovský dar, ktorý dostávame ne-
zaslúžene, tým viac si ho musíme vážiť a vedieť 
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zaň ďakovať. Je nemysliteľné želať niekomu, hoci aj úplne 
cudziemu človeku, vojnu a smrť. Je nemysliteľné v 21. sto-
ročí po toľkých nešťastných a nespravodlivých konfliktoch, 
zárodkom ktorých bola obyčajná chamtivosť, plánovať voj-
ny, rozoštvávať národy, zatvárať oči pred zjavným nebezpe-
čenstvom a podporou radikálov, klamať, ohovárať a tešiť sa 
zo smrti. Sme sa úplne zbláznili, a čo je horšie, že to mnohí 
pokladajú za normu.

No, sláva Bohu, nie všetci. Prežívame veľké sklamania, 
ktoré vyúsťujú do podráždených reakcií nesprávne chápa-
ných ako agresia. Z druhej strany máme sladké reči naplnené 
zneužitými slovami evanjelia. Chcelo by sa, aby pravda bola 
jasná a krásna. No zatiaľ chodí v špinavých šatách zatrpknu-
tosti a bezmocnosti nad šíriacimi sa bludmi nerozumnosti.

Budeme mať jeden deň naviac. A ako je nedeľa ôsmym 
dňom – zornicou večnosti, tak aj doplnený február by mal 
byť nádejou, že nič nie je stratené. Občas treba, aby sa hlú-
posť ukázala, aby klam bol odhalený a spoločnosť si uvedo-
mila nebezpečenstvo, ktoré jej hrozí, ešte do jeho začiatku.

Voľby, ktoré nás čakajú, budú rozhodujúcim momentom, 
kde sa ukáže, či sme pochopili pravdu evanjelia, alebo uve-
rili krásnym rečiam a milým tváram skrytých vlkov. Nie je 
čas na kompromisy, ktoré sú obyčajnou hrou s diablovým 
ohňom. Musíme zaujať stanovisko, ktoré celej spoločnos-
ti ukáže, že bez morálnych hraníc nebude zajtrajšieho dňa.

Milí čitatelia, želám vám, aby ste si vedeli ceniť každý deň 
a každú chvíľu, ktorú vám Boh posiela, ďakovať za ne a vy-
užívať ich na šírenia dobra, spravodlivosti a úcty k Bohu 
i ľuďom.  •
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Milí misijní 
priatelia!

Hromnice, ako ľudovo voláme sviatok 
Obetovania Pána, slávime začiatkom 
tohto mesiaca. Pripomíname si udalosť, 
keď Jozef s Máriou prinášajú do chrámu 
malého Ježiša. Berie ho do rúk starec 

Simeon, a takto velebí Boha: „Svetlo na osvietenie pohanov 
a sláva Izraela, svojho ľudu.“ Ježiš Kristus je tým svetlom, kto-
ré osvecuje pohanov a on je aj slávou tých, ktorí uveria v neho. 

Na tento sviatok nám Cirkev dáva do rúk sviecu, aby nám 
niečo povedala. Ako nám môže táto vosková vec niečo po-
vedať? Ale môže. Hoci nevie rozprávať, hovorí nám svojím 
významom a svojou symbolikou. 

Bol čas, keď svieca nebola, urobil ju majster sviečkar. Ale 
bola by len kúskom vosku, keby do nej nevložil knôt, ktorý je 
akoby dušou sviečky. Nemala by žiadny zmysel, keby si ju nik-
to nekúpil a doma v potrebe nezapálil. A keď už horí, vo svojej 
službe sa ničí, zhára, až príde čas, keď celkom dohorí. Toto je 
život každej sviece, ale toto je život každého človeka. 

I my sme kedysi neboli, kým nás pod srdcom matky neu-
tvoril Stvoriteľ. Ako knôt vložil Boh do nášho tela dušu. Ale 
nemali by sme zmysel, keby si nás Boh krstom nepovýšil medzi 
svoje deti a očakáva od nás, že sa budeme v službe ničiť, zhárať, 
obetovať sa pre neho. Tak ako svieca, až dohorí, prestane exis-
tovať. Ľudský život tiež raz celkom iste „dohorí“. 

Každá svieca môže dobre poslúžiť svojmu majiteľovi. Ale 
v tých službách je obrovský rozdiel. Dve sviece horia, svietia. 
Ale výsledok je rôzny. Jedna slúži pri bohoslužbách, zhára sa 
na Božiu slávu, ale druhá môže slúžiť i zlodejovi, aby kradol, 
vrahovi, aby zabíjal, nemravníkovi pri smilstve. Sviečka môže 
byť doma na stole, kde sa celá rodina večer modlí, ale môže byť 
i v krčme. Vidíme, že aj jedna, aj druhá svieca sa ničí pre maji-
teľa, zhára, ale jedna je požehnávaná, kým druhá preklínaná, 
zlorečená. Toto nám môže slúžiť na zamyslenie. Život každého 
človeka je ako život sviece. Som svieca, ktorá zhára, ale v služ-
be Bohu alebo v službe Zlého? Za koho zháram, za koho som 
zháral doteraz? Komu som žil? Žijem na Božiu slávu, alebo ži-
jem hriechu? Stále, keď berieme sviecu do rúk, spomeňme si, 
že náš život je taký ako tá svieca. Ale je veľký rozdiel, či je môj 
život v službách Zlého alebo v službách Bohu.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 3. februára, za horliteľov 4. februára 2020.

Šéfredaktor

▲ V nedeľu Krstu Pána pápež pokrstil 
v Sixtínskej kaplnke 32 detí

V nedeľu 12. januára Cirkev slávila sviatok Krs-
tu Krista Pána, ktorý je bodkou za Vianočným 
obdobím a začiatkom liturgického obdobia „Cez 
rok“. Ako je už tradíciou, pápež František v tento 
deň celebroval svätú omšu v Sixtínskej kaplnke, 
pri ktorej udelil krst deťom z rodín vatikánskych 
zamestnancov.
Krst tento rok prijalo celkovo 32 detí, 18 chlapcov 
a 14 dievčat. V homílii sa pápež František priho-
voril rodičom stručnými a spontánnymi slova-
mi. Skutočnosť, že priniesli dieťa na krst, nazval 
„skutkom spravodlivosti“ voči nemu, aby mohlo 
rásť v milosti Ducha Svätého. 
Prítomných 29 rodičovských párov a  tiež krst-
ných rodičov povzbudil k výchove detí vo viere: 
„Tak ako Ježiš, ktorý išiel prijať krst, vy prinášate 
vaše deti. A Ježiš odpovedal Jánovi: «nech sa spl-
ní všetko, čo je spravodlivé». Pokrstiť dieťa je ak-
tom spravodlivosti voči nemu. Prečo? Pretože mu 
v krste dávame poklad, v krste mu dávame záru-
ku: Ducha Svätého. Dieťa vychádza so silou Du-
cha vo svojom vnútri, toho Ducha, ktorý ho bude 
brániť, pomáhať mu počas celého života. Preto je 
také dôležité pokrstiť ich už v detstve, aby rástli 
so silou Ducha Svätého.
Toto je odkaz, ktorý som vám dnes chcel odo-
vzdať. Dnes si neste vaše deti s Duchom Svätým 
vo vnútri a starajte sa o to, aby rástli so svetlom 
a silou Ducha Svätého, a to katechézou, pomo-
cou, ponaučeniami a príkladom, ktorý im bude-
te dávať doma.“ •
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▪ Novým apoštolským nunciom vo Francúzsku  
je Mons. Celestino Migliore

Svätý Otec vymenoval nového apoštolského nuncia pre Francúzsko. Je ním 
Mons. Celestino Migliore, doterajší nuncius v Ruskej federácii a Uzbekis-
tane. Titulárny arcibiskup canoský Mons. Celestino Migliore je 67-ročný 
diplomat s bohatými diplomatickými skúsenosťami, v službách Svätej sto-
lice je od roku 1980. 
Po pôsobení na vatikánskych zastupiteľstvách v Angole, Egypte, pri Orga-
nizácii amerických štátov a Rade Európy bol v roku 2002 menovaný za stá-
leho pozorovateľa Svätej stolice pri OSN v New Yorku. Od roku 2010 pôso-
bil ako apoštolský nuncius v Poľsku. 
Od roku 2016 bol nunciom v Ruskej federácii a o rok neskôr bol menovaný 
zároveň aj za nuncia pre Uzbekistan. •

▲ Vývoj v diplomatických vzťa-
hoch Svätej stolice za rok 2019

Vo štvrtok 9. 1. 2020 Svätý Otec 
František prijal na zvyčajnej novo-
ročnej audiencii diplomatický zbor 
akreditovaný pri Svätej stolici. Va-
tikánsky štátny sekretariát poskytol 
pri tejto príležitosti aktualizovanú 
informáciu o diplomatických vzťa-
hoch a ich vývoji za posledný rok. 
Svätá stolica má diplomatické vzťa-
hy so 183 štátmi, plus s Európskou 
úniou a Zvrchovaným Maltézskym 
rádom. Z nich 89, čiže takmer polo-
vica, má pri Svätej stolici rezident-
ných veľvyslancov s kanceláriami 
sídliacimi priamo v Ríme. V roku 
2019 Svätá stolica podpísala nie-
koľko nových dohôd. Prvá je s Ta-
lianskou republikou o uznávaní 
vysokoškolských titulov v rámci 
Európy v duchu Lisabonskej kon-
vencie, k čomu sú pripojené aj titu-
ly z pápežských univerzít v cirkev-
ných disciplínach. Podpísané boli 
medzištátne zmluvy s Burkinou 
Faso a Angolou a ďalšie dve boli 
definitívne ratifikované: so Stre-
doafrickou republikou a Kongom. 
Podpísala aj regionálne zmluvy s or-
ganizáciou UNESCO o uznávaní 
vysokoškolských titulov v oblas-
tiach Latinskej Ameriky a Afriky. •

▲ Varšavská diecéza 
chce vybudovať sanktuárium 
kardinála Wyszyńského

Varšavská diecéza chce v Chosz-
czówke vybudovať sanktuárium 
kardinála Stefana Wyszyńského. 
Týmto spôsobom chce diecéza 
pripomínať jeho osobu a priblí-
žiť ju mladej generácii. 
Okrem liturgických funkcií 
bude mať nové sanktuárium aj 
miestnosti, v ktorých bude mož-
né organizovať konferencie, for-
mačné stretnutia a rekolekcie.
Kardinál Stefan Wyszyński sa 
narodil 3. augusta 1901 v Zuze-
le a  zomrel 28. mája 1981 vo 
Varšave. •

▲ Bazilika Sagrada Familia 
v Barcelone bude dokončená  
do roku 2026

Bazilika Svätej Rodiny (Sagrada Familia) 
v Barcelone bude dokončená do roku 
2026. V tom roku uplynie sto rokov od 
smrti jej architekta Antonia Gaudiega. 
Informoval o tom kardinál Lluís Mar-
tinez Sistach. Kardinál Martinez infor-
moval, že dokončenie baziliky do roku 
2026 bolo stanovené architektmi, ktorí 
v súčasnosti pracujú. Dúfa, že termín 
splnia. Chrám bol vysvätený v roku 2010 
pápežom Benediktom XVI. Stavia sa od 
roku 1882. Každý rok tento kostol navští-
vi štyri milióny ľudí, tento počet neustále 
rastie. Od roku 2003 prebieha proces bla-
horečenia architekta Antonia Gaudiho. 
Pre jeho povýšenie na oltár bude potreb-
ný zázrak na jeho príhovor. •

3HLASY Z DOMOVA A MISIÍFEBRUÁR 2020



P red časom sme si v našej ko-
munite verbistov konali du-
chovnú obnovu na tému 
humor. Celé to malo viesť 

k téme, ktorá bola jadrom: rehoľný ži-
vot ako vtip. Bola to téma neobvyklá, 
ale podstatná. Vychádzala z presved-
čenia, že REHOĽNÝ ŽIVOT, AK MÁ 
BYŤ OPRAVDIVÝM, MUSÍ BYŤ 
VŽDY KONTRAKULTÚRNYM; T. J. 
VŽDY IDE PROTI PRÚDU A PROTI 
PRESVEDČENIAM VÄČŠINY. 
A preto bude vždy pre tú väčši-
nu na smiech. Keď však uvažu-
jete hlbšie nad problémom, mu-
síte prísť k presvedčeniu, že toto 
platí nielen o rehoľnom živote, 
ale o kresťanskom živote ako ta-
kom. Ako život Ježiša a jeho uče-
nie boli pre mnohých pohorše-
ním a bláznovstvom, tak aj život jeho 
nasledovníkov nebude inakší. Ježišov 
životný štýl bol pre niektorých čud-
ný, pre iných smiešny. Ježiš ním pre-
kračoval všetky konvencie a zvyklosti 
svojej doby. Jeho učenie bolo však ešte 
smiešnejšie. Len si spomeňte na nie-
ktoré jeho kázne. „Počuli ste... Ja vám 
však hovorím...“ Reč na hore musela 
znieť pre mnohých ako vtip. Podoben-
stvo o farizejovi a mýtnikovi, rozhovor 
s Nikodémom o narodení sa znova (ten 
sa čudoval, ako by sa také niečo mohlo 
stať...?) a mnoho iných vecí bolo pre 
vtedajších ľudí na smiech. Nehovoriac 
o jeho kríži. Niektorí to nazvali bláz-
novstvom, iní pohoršením. A pred-
sa našli sa takí, ktorí tento Ježišov ži-

votný štýl a  jeho slová zobrali vážne 
a svoj život celkom vsadili na jeho kar-
ty. Ani títo samozrejme neunikli smie-
chu a posmeškom svojho okolia. Ne-
unikli, ak mali zmysel pre humor. Ak 
nemali, vzdali sa Ježišovho životného 
štýlu a stali sa poplatnými zmýšľaniu 
a životnému štýlu väčšiny. 

Dnes na sviatok Obetovania Pána 
sa nám predkladá na uvažovanie zasa 
jeden z bodov, ktoré svet pokladá za 

smiešne a ku ktorým sa nemáme od-
vahu prihlásiť vždy ani my, kresťania. 
Je to spiritualita sviečky. Sviečka je dnes 
v centre, pretože tá snáď najlepšie vy-
jadruje to, o čom tento sviatok je. Je-
žiš bol obetovaný v chráme, a tak dal 
svojmu okoliu najavo, že jeho život je 
životom svetla, ale zároveň aj životom 
každodenného obetovania sa a umie-
rania. Ako sviečka svieti vo tmách, av-
šak na úkor seba samej, pretože sa sama 
v tomto procese stravuje, tak aj Ježiš 
sa obetuje, daruje zo seba, aby mohol 
iným svietiť a slúžiť. 

Táto spiritualita sviečky musí byť 
spiritualitou Ježišovho nasledovníka. 
Sviečka má len dve možnosti. Buď si 
uchovať svoju krásu a celistvosť, avšak 

nesvietiť, alebo svietiť, avšak tým sa 
umenšovať a pomaly zomierať. 

Toto sú možnosti, ktoré máme aj my. 
Každý z nás je volaný k tomu, aby sa dá-
val a žil pre iných. Mnohí to odmietajú. 
Chcú ostať neporušenými, celými, ne-
zhorenými, nestrávenými. Je to však za 
cenu plodnosti a užitočnosti. Iní sa roz-
hodnú pre cestu obetovania sa... A stáva-
jú sa tak prameňom života aj pre iných. 

Pekne to ilustruje istá indiánska le-
genda o bambusovom strome. 

Kedysi v  samom srdci západného 
kráľovstva sa nachádzala prekrásna 
záhrada. A pán záhrady často chodil 
do nej, aby sa tam prešiel a osviežil. 
Zo všetkých obyvateľov záhrady naj-
krajším a najmilovanejším bol pôvab-
ný a vznešený Bambus. Bambus rástol 
a s pribúdajúcimi rokmi ešte aj krás-
nel. Lásky pána záhrady a zaľúbenosti 
v ňom si bol vedomý, avšak ani napriek 
tomu nestratil miernosť a vo všetkých 
veciach láskavosť. 

Keď vietor zavítal do záhrady, Bam-
bus odložil načas nabok svoju dôstoj-

Spiritualita
sviečky

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Heidi Levine

Najvyššie vyvinutý zmysel 
pre humor má ten, kto je schopný 
zdravo sa smiať sám zo seba.
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nosť a začal tancovať, kývať sa zo stra-
ny na stranu, ba jeho konáre dokonca 
aj poskakovali. Celá záhrada tancovala 
a on jej bol v tanci vodcom. Srdce pána 
záhrady prekypovalo radosťou, keď sa 
na to všetko pozeral.

Jedného dňa sa priblížil pán záhra-
dy k Bambusu a dal mu najavo, že sa 
chce s ním rozprávať. Bambus sa sklo-
nil a milo pána pozdravil. A pán pre-
hovoril: „Bambus, chcel by som ťa na 
niečo použiť.“

Bambus sa zachvel od radosti. „Pane, 
som pripravený, použi ma.“

„Bambus,“ odpovedal pán ťažkým 
hlasom, „musím ťa ale zoťať!“

S  pocitom chvejúceho sa hororu 
Bambus na to: „Zo…ťať…ma? Mňa, 
v ktorom máš ty, pane, najväčšiu záľu-
bu spomedzi všetkých stromov z celej 
záhrady? Zoťať ma, ó, pane, nie, nie. 
Použi ma k svojej radosti, pane, avšak 
nerúb ma, prosím.“

„Milovaný Bambus,“ pánov hlas ťa-
žel, „ak ťa nezotnem, potom ťa nebu-
dem môcť použiť.“

Šum v záhrade tíchol. Vietor zadr-
žal svoj dych. Bambus pomaly sklonil 
svoju hrdú a veľkolepú hlavu. Potom 
prešiel v šepot: „Pane, ak ma nemôžeš 
použiť bez toho, aby si ma zoťal, potom 
urob podľa svojej vôle, zotni ma.“ 

„Bambus, milovaný Bambus, ale ja 
musím obsekať aj tvoje listy, ba aj tvoje 
konáre.“ „Pane, pane, ušetri ma. Zotni 
ma, nechaj moju krásu ležať v prachu, 
avšak nechaj mi moje listy a konáre!“ 
„Milý môj Bambus, ak ti nepoodtínam 
tvoje konáre aj s listami, nebudem ťa 
môcť použiť.“

Slnko si skrylo svoju tvár. Motýľ, kto-
rý tomu všetkému načúval zďaleka, sa 
v strachu prešmykol a uletel. Bambus 
sa zachvel v hroznom očakávaní a sla-
bým hlasom hovorí: „Pane, odtínaj!“ 
„Bambus môj, ale musím ťa preťať na-
poly a vykrojiť aj tvoje srdce, pretože 
inak by som ťa nemohol použiť.“

„Pane, pane, tni a vykrajuj!“
A tak pán záhrady zoťal Bambus, po-

stínal jeho konáre aj s listami, rozdelil 
kmeň na dvoje, vykrojil jeho vnútro 

a vyzdvihnúc ho hore na svoje plece 
odniesol ho na miesto, kde ho chcel 
umiestniť a použiť: k prameňu čerstvej 
pramenistej vody uprostred svojho su-
chého poľa. Potom jednu stranu svojho 
milovaného Bambusa položil k prame-
ňu a druhú ku kanáliku vyhĺbenému 
v suchom poli. 

Prameň zaspieval pieseň na privíta-
nie. Čistá čerstvá pramenistá voda sa 
radostne rozbehla dolu žľabom vyhĺbe-
nom v tele Bambusa do čakajúcich su-
chých polí. Na polia zasadili ryžu. Dni 
utekali. Korienky ryže začali rásť. Až 
napokon prišla žatva. V ten deň, v deň 
žatvy, bol Bambus znova tak slávny ako 
predtým, bol vznešený vo svojej novej 
kráse, ba vo svojej zlomenosti a poko-
re bol ešte slávnejší a vznešenejší. Vo 
svojej predchádzajúcej kráse preky-
poval životom on sám. Teraz vo svojej 
zlomenosti sa stal kanálom prekypu-
júceho života pre bytosti, ktoré tvorili 
svet jeho pána.

Toto je povolanie sviečky, toto bolo 
povolanie Ježiša, a toto je povolanie aj 
každého jedného z nás. Povolanie, kto-
ré je možno svetu na smiech, ale nám 
a aj svetu okolo nás slúži k spáse. Je to 
povolanie nás, ktorí uvažujeme o tom, 
do čoho investovať svoj život. Daj sa 
k  dispozícii Pánovi. On ťa použije. 
Niekedy to možno bude bolieť, lebo to 
bude proti tvojim vlastným predsta-
vám, ale nevadí. 

Ako je možné získať spiritualitu 
sviečky? PESTOVANÍM SI ZMYS-
LU PRE HUMOR. Najvyššie vyvinutý 
zmysel pre humor má ten, kto je schop-
ný zdravo sa smiať sám zo seba. Nad 
takým človekom nemá moc ani sama 
smrť, ako to pekne ilustruje príbeh 
sv. Tomáša Morusa, ktorému na jeho 
šibenici mnohí pokrikovali: „Umri, 
blázon!“

My ešte neumierame. Nám stačí, 
keď nám budú ľudia okolo nás priať, 
ako prajú asi horiacej sviečke: „Hor, 
ty blázon! Len svieť. Pozri, ako z teba 
ubúda!“ A  my môžeme odpovedať: 
„Nevadí, ale pozri, aké „svetlo“ je 
okolo...“  •
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Udalosti
▲ Misijný jarmok v Misijnom  
dome v Bratislave

Misionári verbisti a Spoločenstvo ve-
riacich pri Kostole sv. Arnolda Janssena 
aj tento rok organizovali pred Vianoca-
mi misijný jarmok. Vďaka veriacim zo 
Spoločenstva pri Kostole sv. Arnolda 
Janssena, Misijnej rodiny, dobrovoľ-
níkom, študentom a seminaristom sa 
na jarmoku ponúkalo množstvo dob-
rôt, ale i praktických vecí, ktoré mohli 
slúžiť ako vianočné darčeky. Zmyslom 
jarmoku bola podpora misií. A vďa-
ka Bohu, šikovnosti dobrovoľníkov 
a ľudí zo spoločenstva okolo Misijné-
ho domu sv. Arnolda Janssena a šted-
rosti návštevníkov mohol byť poslaný 
výťažok z tohto jarmoku na pastoračné 
aktivity na misie na Kube a v africkom 
Čade. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí 
sa pričinili o prípravu a úspech tohto 
podujatia. •

▶ Nové sochy pred Misijným  
domom v Nitre

Dňa 15. decembra 2019, na Tretiu ad-
ventnú nedeľu, boli v Nitre na Kalvá-
rii pred Misijným domom Matky Bo-
žej požehnané nové sochy sv. Arnolda 
Janssena, zakladateľa Spoločnosti Bo-
žieho Slova, a sv. Jozefa Freinademetza, 
prvého misionára v Číne.

P. Arnold Janssen a P. Jozef Freina-
demetz boli za svätých vyhlásení 5. ok-
tóbra 2003 na Námestí svätého Petra 
v Ríme Svätým Otcom Jánom Pavlom 
II. Svätý Otec o nich v kázni povedal:

Prosme Pána na príhovor týchto 
našich svätcov, aby bolo dostatok mi-
sionárov a misionárok po celom svete, 
a tak sa evanjelium dostalo ku každému 
človeku: Svätí Arnold a Jozef, orodujte 
za nás, aby sme dosiahli vrúcnu lásku 
k Vtelenému Slovu a úprimnú odda-
nosť misijnému dielu Cirkvi. Pomáhaj-
te nám budovať rodiny a spoločenstvá, 
v ktorých vládne láska, spravodlivosť 
a  vzájomné zdieľanie sa. Pomáhajte 
nám prehlbovať našu horlivosť, ro-

zohrejte naše srdcia, aby sme mohli 
chápať a  objať všetky národy sveta. 
Svetlo Božieho Slova a múdrosť Ducha 
Svätého nech osvieti svet a očistí naše 
srdcia, aby sa rozšírilo Kristovo kráľov-
stvo až do končín sveta. Život týchto 
nových svätých poukazuje, že ohlaso-
vanie evanjelia „predstavuje prvoradú 
službu, ktorú môže Cirkev poskytnúť 
každému človeku a celému ľudstvu“. •
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UDALOSTI 
február 2020

2. február
Sviatok Obetovania Pána, 
Hromnice; Medzinárodný deň 
zasväteného života;
3. február
Výročie úmrtia blahoslavenej 
Márie Heleny Stollenwerk SSpSAP, 
spoluzakladateľky misijnej 
kongregácie Služobníc Ducha 
Svätého (SSpS) (1900);  
sv. Blažej, biskup a mučeník;
10. február
Br. Bernard Škvarka SVD,  
40. výročie smrti (1980);
11. február
Preblahoslavená Panna Mária 
Lurdská; Svetový deň chorých;
16. február
P. František Sirovič SVD,  
100. výročie narodenia (1920);
21. február
P. Ján Jamrich SVD, 35. výročie 
smrti (1985);
23. február
Br. Karol Jozef Vinkler SVD,  
100. výročie narodenia (1920);  
Br. Ján Gencián Lechovič SVD,  
25. výročie smrti;
25. február
Výročie úmrtia Márie 
Michaely Adolfíny Tönnies, 
spoluzakladateľky a prvej 
predstavenej kongregácie 
Služobníc Ducha Svätého 
ustavičnej poklony (SSpS AP).
28. február
P. Ondrej Slavkovský SVD,  
35. výročie smrti (1985).

◆ ◆ ◆

Úmysel apoštolátu modlitby 
na mesiac február:
Aby bol vypočutý a uznaný hlas 
našich bratov migrantov, ktorí 
padli do rúk obchodníkov s ľuďmi.

▲ Trojdňová adorácia v UPeCe

Pred Vianocami sa konala v UPeCe 
Bratislava, ktoré spravujú misionári 
verbisti, trojdňová adorácia (3DA). 
Hosťom tejto adorácie bol otec Martin 
Majda, prefekt Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Ka-
pitule. V rámci trojdňovej adorácie sa 
mladí spoločne modlili, počúvali pred-
nášky, adorovali pred Eucharistiou. 
3DA je každoročne obľúbená duchov-
ná obnova v UPeCe Bratislava. Mnohí 
študenti pristúpili počas tejto obnovy 
k sviatosti zmierenia. Jedinečný záži-
tok je služba požehnávania, kde po-
čas modlitieb a za spevu piesní každý 

z prítomných dostane požehnanie so 
Sviatosťou oltárnou. Témou trojdňovej 
adorácie bolo heslo: Totus Tuus. Hosť 
3DA otec Martin Majda povedal: „Vo 
veľkej úcte a láske  mám Svätého Otca 
pápeža Jána Pavla II. a to jeho heslo To-
tus Tuus ma vnútorne inšpiruje a chcel 
by som, aby aj môj život a želám to aj 
vám, aby aj váš život bol presne podľa 
tohoto hesla: celý tvoj. Vždy je to pre 
mňa i modlitba i spytovanie svedomia. 
A modlitba v tom duchu, že túžim po 
tom, aby to bola pravda. A spytovanie 
svedomia v tom duchu, že sa pýtam, 
čo všetko mi ešte chýba, aby to bola 
pravda, aby som patril celkom Kristovi. 
A to som chcel odovzdať aj  vám mla-
dým, že by ste tiež rozmýšľali o tom, či 
chcete, aby vaše srdce patrilo Kristovi 
a nasledovalo ho vo všetkých okolnos-
tiach vášho života a tiež aby ste uva-
žovali nad tým, čo všetko ešte chýba 
vám k tomu, aby ste Krista dokonalej-
šie nasledovali. Som vďačný, že som 
mohol zažiť spoločenstvo v UPC. Pre 
mňa najviac povzbudivé je to, keď vi-
dím toľkých mladých ľudí zapálených 
pre Božie veci. Že uprostred tohto sve-
ta majú stále zmysel pre Pána Boha a že 
ich inšpirovala možno práve tá veta a tá 
téma trojdňovej adorácie Totus Tuus – 
celý tvoj. A to im vlastne aj želám, aby 
sa im to podarilo s Božou pomocou 
uskutočniť.“ •

Kristína Kucbeľová, vedúca 3DA tímu a otec Martin Majda
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Keď mal 21 rokov, rozhodol sa 
nasledovať Božie volanie k re-
hoľnému životu. Jeho život 
charakterizovala úplná jed-

noduchosť a poslušnosť predstaveným, 
ktorá išla niekedy z nášho pohľadu až 
za hranice normálnosti.

Niektorí ho pre jeho bezhraničnú 
poníženosť zneužívali, iní sa z  neho 
smiali. Všetci ho mali za takého dob-
ráckeho neškodného blázna. Dávali 
mu robiť tie najponižujúcejšie práce, 
len aby si z neho utiahli. A on ich pri-
jímal s pokorou.

Neskôr sa v živote tohto jed-
noduchého rehoľníka a  kňaza 
začali prejavovať nadprirodze-
né dary. Ľudia ho vyhľadávali 
ako spovedníka a  duchovné-
ho vodcu, alebo sa jednoducho 
chceli zúčastniť na svätej omši, 
ktorú on slúžil. Nehovoril veľa, 
ale jeho slová mali zvláštnu silu. 
Vedel predvídať budúcnosť, mal cha-
rizmu uzdravovania.

Zachovala sa jedna príhoda, ako si 
jeden spolubrat chcel z neho utiahnuť. 
Naplnil Charbelovu olejovú lampu vo-
dou a potmehúdsky čakal, ako ju bude 
márne zapaľovať. Keď však Charbel 
zapálil lampu na nočnú modlitbovú 

vigíliu, rozhorela sa plameňom ako 
zvyčajne.

Charbel zomrel vo veku 70 rokov 
úplne vyčerpaný. Pochovali ho do spo-
ločného kláštorného hrobu. Boli Via-
noce, čo je v Libanone obdobie, keď 
prší, a teda sú najideálnejšie podmien-
ky pre to, aby sa telo rozložilo. Z hrobu 
však každú noc vychádzalo jasné svetlo, 
ktoré obklopovalo celý kláštor. Mnohí 
ľudia – mnísi i dedinčania – tento jav 
pripisovali Charbelovej svätosti.

Keď koncom zimy otvorili hrob, na-
šli v kaluži vody neporušené nerozlo-

žené Charbelovo telo, akoby len spal 
– a takým ostáva i dnes.

K jeho hrobu dnes prichádza množ-
stvo veriacich prosiacich o  telesné 
uzdravenie a o záchranu svojich man-
želstiev. Pre zázraky, ktoré boli zdo-
kumentované, sa toto miesto nazýva 
Lurdami Blízkeho východu.

Mnoho ľudí sem prichádza z pri-
rodzených ľudských pohnútok pýta-
júc si telesné uzdravenie, ale väčšina 
z  nich ho tu nenájde. Ale mnohí tí, 
ktorí sem prichádzajú s  čistým srd-
com a s úprimnou túžbou Boha počuť 
a plniť jeho vôľu, takí tu nachádzajú 
svoje vnútorné uzdravenie. To sú zá-
zraky, ktoré zdokumentované nie sú. 
Takýchto je ale podstatne viac. Pán 
od nás nechce nič viac ako ochotu po-
čúvať ho – túžbu mať srdce skrúšené 
a ponížené. Ako ho mal i svätý Char-
bel. My však pre svoju pýchu a nadu-
tosť ťažko vieme ceniť si také dary, ako 
je Kristova pokora.

Annaya – „Lurdy“
Blízkeho východu
a svätý Charbel

 Text: Ján M.

 Foto: Archív SVD

Charbel sa narodil v libanonskej horskej dedinke 
Beka´Kafra v roku 1828. Už ako dieťa sa odlišoval 
od iných – miloval ticho a ľudia z dediny ho aj pre 
jeho iné správanie prezývali „svätý“.

Pán od nás nechce nič viac 
ako ochotu počúvať ho 
– túžbu mať srdce skrúšené 
a ponížené.
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• Annaya – kláštor, v ktorom sa nachádza hrob 
svätého Charbela.

• Annaya – Lurdy Blízkeho východu, v období 
vojny toto sväté miesto bolo najväčšou 
„spovednicou“ Libanonu.

Charbel bol svätý, i keď počas jeho 
života o jeho svätosti málokto vedel. 
No Pán mu to všetko vynahradil po 
smrti. Svätý Charbel sa stal po smrti 
známejším, ako bol počas svojho ži-
vota. Za svätého ho vyhlásil Pavol VI. 
v roku 1977.

Všetko skúsiť, mnoho zažiť a  po-
znať – takto by sme to my očakávali 
od úspešného a vydareného ľudského 
jedinca. Charbelovi sa tohoto v živote 
veľa nedostalo – ani nelietal po svete 
a ani do najbližšieho mesta zo svojej 
pustovne nezišiel. Zdanlivo nič neu-
robil na spoločenskom, kultúrnom či 
politickom poli. Robil len to, čo mu 

Božia vôľa diktovala. A  tento ho po 
smrti oslávil. Boh, ktorý si volí to, čo 
je nízke v ľudských očiach.

Charbel toho v živote nemal veľa. 
Ale čo mal – to bola určite živá komu-
nikácia s Bohom. Nebol taký paralyzo-
vaný vo vnútornej reči s Bohom, ako 
bývame my. A preto nebol jeho život 

taký rozbitý, ako častokrát býva ten 
náš. Myslím, že duchovným prínosom 
našej návštevy tohto svätého miesta by 
mala byť túžba, aby sme boli v živote 
duchovnejší. To pre nás znamená – aby 
sme sa viac modlili, viac rozjímali nad 
Božím slovom a čo je najpodstatnejšie 
– aby sme mali silnejšie predsavzatie 
zmeniť svoj život. Úprimne, naozaj. 
Lebo keď robíme len povrchnú koz-
metickú zmenu, potom nemáme veľa 
šancí, že sa náš život zmení k lepšie-
mu. Ale keď máme v sebe túžbu uči-
niť zmenu trvalejšiu a  hlbšiu, svätý 
Charbel nám môže k  tomu vyprosiť 
zázrak.  •
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Ako si prišiel k povolaniu stať sa rehoľ-
níkom a kňazom-misionárom? 
S mojím povolaním to bolo tak, že som 
sa chcel postaviť zodpovedne k životu, 
preto v mladosti som sa obhliadal po 
nejakom dievčati, ale potom som išiel 
na vojenčinu, a tam sa mi dostala do 
rúk literatúra o zjaveniach Panny Má-
rie v Lurdoch a vo Fatime, kniha Zvo-
ny v Nagasaki (o pôsobení Panny Má-
rie pri bombardovaní v Nagasaki). Na 
vojenčine som po prvýkrát prečítal celé 
Sväté písmo Nového zákona. Tak som 
začal trošku inak uvažovať o živote. Keď 
som sa vrátil domov, začal som s Pá-
nom Bohom zápasiť. Ja som mu hovo-
ril, prečo nemôžem ísť do zasväteného 
života a za kňaza. A Pán Boh mal na to 
asi rok času, kým mi to všetko vysvet-
ľoval cez rôzne situácie, prečo môžem. 
Keďže to bolo už po roku 1989, do oko-
lia Trenčína prišli rehoľníci Mariáni 
z Poľska. Ja som mal kontakt s tými, 
ktorí boli v Trenčianskej Teplej, v tom 

čase pôsobili aj v Trenčianskych Tepli-
ciach a v Omšení. Pracoval som v Dub-
nici nad Váhom a kamaráti z Teplíc mi 
hovorili, ako tam prišli rehoľníci z Poľ-
ska a ako tam riadne „roztočili“ farnosť. 

Tak som potom prijal pozvania na 
modlitbové podujatia, sv. omše a fatim-
ské soboty. Takto som sa s nimi zozná-
mil. Nakoniec, keď som sa rozhodoval 
pre zasvätený život a kňazské povola-
nie, tak som sa rozhodol, že vstúpim 
do rehole mariánov od Nepoškvrne-
ného počatia. 
Kde si študoval? 
Potom som išiel do Poľska do noviciá-
tu. Filozofické a teologické štúdiá som 
absolvoval v  Lubline. Pri Katolíckej 
univerzite v Lubline sme mali svoj se-
minár. Prvú rehoľnú profesiu (sľuby) 
som zložil 8. septembra 1995. Takže 
v tomto roku budem sláviť 25. jubile-
um zasväteného života. Za kňaza som 
bol vysvätený 8. júna 2002 v Pruskom, 
vo farnosti odkiaľ pochádzam. 

Cirkev vo Vietname
sa učí deliť

o svoju vieru
 Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Rehoľa otcov mariánov, Vietnam

Páter Emil Gallo MIC pochádza z Pruského. 
Pôsobí ako kňaz a misionár vo Vietname. O jeho ceste 

k povolaniu a o pôsobení v zaujímavej krajine, 
ktorou je Vietnam, rozpráva v nasledujúcom rozhovore.

 

Vianoce v reholi mariánov
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Aké bolo tvoje pôsobenie po kňazskej 
vysviacke? 
Prvý rok po vysviacke som pôsobil 
v Poľsku ako spovedník a kazateľ na 
mariánskom pútnickom mieste Li-
cheń Stary. Potom ma predstavení po-
slali na štúdium mariológie do Ríma, 
kde som študoval 2 roky na Pápežskej 
teologickej fakulte Marianum. Potom 
som začal pôsobiť ako farár vo farnos-
ti Dudince, kde som pôsobil 4,5 roka. 
Komunitu sme tvorili aj so spolubra-
tom + Marekom Martiškom. Po roku 
či dvoch nám pán biskup Rudolf Baláž 
ponúkol, že by sme mohli ísť do mes-
ta Krupina. Tam som pôsobil 6 rokov. 
V regióne Hont som pôsobil celkovo 
11 rokov. Potom náš provinciál roz-
hodol, že na Slovensku budeme lik-
vidovať naše pôsobisko vzhľadom na 
personálny stav. K poslednému júnu 
2016 mariáni ukončili pôsobenie na 
Slovensku. 
Keď ste už nepôsobili na Slovensku, kde 
si išiel potom? 
Ja som išiel potom do Poľska, znova 
na pútne miesto Licheń Stary. Počas 
zimného obdobia, kedy je tam me-
nej pútnikov, som dostal ponuku od 
otca generálneho superiora aj 
od svojho priateľa otca Bohda-
na, aby som ho išiel navštíviť do 
Saigonu vo Vietname. Vtedy som 
bol prvýkrát na dva mesiace vo 
Vietname. 
Ako si zareagoval na ponuku os-
tať tam? 
Asi o rok na to som sa rozhodol, 
že prijmem ponuku otca generála, aby 
som tam išiel na misie pomôcť pátrovi 
Bohdanovi, nakoľko on tam bol sám. 
V tom čase mal 10 chovancov, o kto-
rých sa staral. 
Ako si si zvykol na podnebie a kultúru 
vo Vietname? 
O podnebí som uvažoval, či to zvlád-
nem, keď som tam bol na 2 mesiace. 
Podnebie je tam horúce a vlhké. Prie-
merné denné teploty sú 30-35°C. Ne-
zriedka aj viac. V noci býva 26-28°C. Je 
tam vlastne stále akoby leto. A je stále 
dusno, kvôli veľkej vlhkosti. Pre mňa 

to s podnebím trošku náročné. Som aj 
rád, že som prišiel na dovolenku. Tlak 
býva dosť často nízky, keď je obdobie 
dažďov. Vtedy hovorím, že sa ani ne-
môžem zobudiť. Lebo človek je stále 
„oťapený“. Dá sa to zvládnuť, ale nie je 
to jednoduchá záležitosť. 

Dokonca aj baktérie a vírusy sú tam 
také, ktoré na Slovensku nie sú. Mal 
som 2 mesiace zapálené oko, čo ma tiež 
dosť zaťažilo. 
A čo jazyk? To je niečo celkom iné... 
Pokiaľ ide o jazyk, ja sa vietnamčinu 
neučím. Je to náročný jazyk. Je dob-
ré mať hudobný sluch, čo ja veľmi ne-
mám. V našom formačnom dome je 
oficiálnym jazykom angličtina. Našich 
chovancov učíme angličtinu a pomá-
hame im rozvíjať sa v  tomto jazyku, 
ktorého základy sa naučili na základ-
nej škole. 
Funguje to? 
Nie vždy sa dohodneme. Aj keď si tri 
razy niečo vysvetlíme, potom oni ro-
bia inak. Buď som im to ja zle vysvetlil, 
alebo oni zle pochopili. Páter Bohdan, 
ktorý tam tiež pôsobí a je tam dlhšie, 
vie aj po vietnamsky a prednáša im aj 
v ich rodnom jazyku. 

Koľko vás je vo formačnom dome kňa-
zov a chovancov? 
Kňazi sme traja mariáni. Najskôr bol 
páter Bohdan, potom som prišiel ja 
a nakoniec prišiel z USA páter Bill, kto-
rý vyučuje angličtinu. 

Rehoľa mariánov máme jeden dom 
v centre mesta, kde sú ašpiranti alebo 
kandidáti. To sú mládenci, ktorí bývajú 
u nás, modlia sa s nami, jedia s nami, 
pracujú s nami, ale chodia do svojich 
škôl, kde študujú na vysokých školách 
alebo kolégiách. Niektorí, ktorí majú 
stredné vzdelanie, chodia na dvojroč-

né kolégium anglického jazyka. Tých-
to ašpirantov máme 7. Na okraji mesta 
máme dom noviciátu. V tomto dome 
pôsobím. Tu dávam prednášky z du-
chovného života novicom. Máme te-
raz 3 novicov. Oni tam absolvujú roč-
ný noviciát. 
Prichádzate do kontaktu aj s veriacimi 
v nejakej farnosti? 
Prichádzame s nimi do kontaktu, naj-
mä keď chodievame ako misionári do 
farností, na území ktorých sa nachá-
dzajú naše formačné domy. Verejnosť 
do našich formačných domov nepri-
chádza, lebo tam máme iba malé súk-
romné kaplnky. Výnimka je dvakrát do 
roka, na Nepoškvrnené počatie Panny 
Márie, čo je titulárny sviatok našej re-
hole. Vtedy pozývame predovšetkým 
kňazov a rehoľné sestry na našu sláv-
nosť. Druhýkrát v  roku je 18. mája, 
kedy je sviatok nášho otca zakladateľa 

V kresťanských katolíckych 
rodinách je viera pevná. Je potrebné, 
aby sa s ňou zdieľali aj s inými ľuďmi, 
ktorí nie sú kresťania.
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sv. Stanislawa Papčinského. Vtedy po-
zývame veriacich, ktorí nám pomáhajú 
z celého okolia. 
Ako vyzerá Vietnam z hľadiska nábožen-
ského života? 
Vietnamci sú veľmi pracovitý národ a aj 
zbožný. Drvivá vačšina Vietnamcov verí 
v nadprirodzený život, široko poníma-
né „nebesá“, ale nie Boha ako osobu. Je 
obdivuhodné, že aj vzhľadom na horúce 
podnebie, ktoré tam je, oni stále niečo 
robia. Aj keď výkon práce nie je taký, na 
aký sme zvyknutí na Slovensku, treba 
zohľadniť tie podmienky, v akých sa na-
chádzajú. V roku 2005 sa trošku zmenil 
prístup k podnikaniu zo strany vlády. 
Vietnam išiel veľmi hospodársky dopre-
du. Vidno to veľmi aj v 10 miliónovom 
Saigone, kde sa teraz stále stavia. Keď 
idem po meste na skútri, čo je v Saigone 
veľmi obľúbený dopravný prostriedok, 
veľmi rýchlo sa menia domy a celé uli-

ce. Keď idem po týždni po nejakej ulici 
v okrajovej štvrti, kde máme dom novi-
ciátu, tak to skoro nespoznávam, lebo 
to tam rastie ako z vody. Preto je tam 
veľa stavebných firiem. Všetko sa veľmi 
rýchlo rozvíja. 

Dosť ľudí žije z trhu. Predávajú všet-
ko. V  tom sú mnohí zamestnaní. Vo 
Vietname nevidno veľa chudobných 
ľudí. Majú svoju hrdosť, štítia sa toho, 
aby žobrali. Radšej sa snažia vykoná-
vať nejakú činnosť, aby si pomohli. Na-
príklad aj starí ľudia alebo postihnutí si 
nájdu prácu predajcov tiketov lotérií. To 
je tam veľmi populárne. Stoja na križo-
vatkách, pri obchodoch, supermarke-
toch, a takto si zarábajú na každodenné 
živobytie. 
Aké sú vo Vietname náboženstvá? 
Myslel som si, že najrozšírenejšie ná-
boženstvo bude budhizmus, ktorý je 
najrozšírenejší v Číne. Riadne ma pre-

kvapilo, že budhistov je tam zhruba 
20 %, potom kresťanov tam je okolo 
8 % a z toho je 7 % katolíkov a 1 % pro-
testantov. Keď to zoberieme na počet 
obyvateľov, ktorých je vo Vietname 100 
miliónov, tak žije tam okolo 7 miliónov 
katolíkov. 
Ktoré náboženstvo je najrozšírenejšie? 
A najrozšírenejším náboženstvom je 
animizmus, to je ľudové náboženstvo. 
Animizmus je opretý o kult predkov. 
Títo ľudia si zbožšťujú svojich predkov 
a utiekajú sa k nim ako ku svojim bož-
stvám. Jednoducho by som to vysvetlil 
tak, že štruktúra toho náboženstva je asi 
taká, že keď predkovia zomrú, dostanú 
sa do nadprirodzenej dimenzie. Získa-
jú nadprirodzenú silu a potom vedia 
komunikovať so svojimi pozostalými. 
A pozostalí zasa vedia odchytiť určitý 
oznam, ktorý im dávajú. To sa prejavuje 
tak, že predok, ktorý zomrel, im prejavil 
svoju vôľu, napríklad kde a ako chce byť 
pochovaný. A oni sa toho veľmi držia. 
Bol som veľmi prekvapený, že na vidie-
ku sú hroby roztrúsené po poliach a na 
rôznych miestach. A to preto, že ten pre-
dok si prial byť pochovaný práve na tom 
mieste. Nie v orientácii s líniami poľa, ale 
naprieč. Človek, ktorý sa na to prakticky 
pozerá, sa čuduje, prečo si tak zneprí-
jemňujú obrábanie ryžových políčok. 
Ale podľa nich predok si to tak žiadal, 
tak mu treba splniť jeho vôľu. 
Kde sa ešte prejavuje úcta k predkom? 
V každom jednom dome, keď sa vstúpi 
do haly, je taká polička a na tej poličke sú 
obrazy starej matky a starého otca. Ani-
misti tam ešte pre nich pália kadidlo. Po-
tom sa aj modlia pred týmito obrazmi ku 
svojim predkom. Ešte sú tam aj malé mis-
ky s ovocím. To sú obety, ktorými si ani-
misti uctievajú svojich predkov.  

• Oslava narodenín v Saigone
• Vietnamský výber Nepoškvrnenej
• Obľúbený dopravný prostriedok využíva  

aj páter Emil
• Deťúrence na sviatok Všetkých svätých
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Keby si ich neuctili a predkovia by boli 
nespokojní, tak tú svoju nespokojnosť 
by vedeli vyjadriť, čo by sa neblaho pre-
javilo na rodinnom živote. Takže oni si 
ich chcú predsa len riadne uctiť. 
Majú aj budhisti alebo kresťania poličky 
s fotografiami predkov? 
V budhistických domoch je takisto na 
poličke stará matka a starý otec na foto-
grafiách, k tomu je v strede socha Bud-
hu. Pokiaľ ide o katolícky dom, tak je 
tam takisto polička, kde je stará matka 
a starý otec. V strede je kríž a z jednej 
strany je socha Panny Márie a z druhej 
strany je socha svätého Jozefa. Katolíci 
vedia, že sa modlíme k Pánovi Ježišovi, 
Panne Márii a svätým a za zosnulých 
predkov sa mi modlíme. 

Vietnamskí katolíci majú vo veľkej 
úcte Pannu Máriu. Volajú ju Duc Me, 
čiže Ctihodná Matka. Sčasti je to pod-
mienené aj kultúrne, keďže vietnamská 
spoločnosť je matriarchálna, čo zname-
ná, že najdôležitejšou osobou v rodine 
je stará matka. Ale najmä veriaci majú 
k nej vrúcny vzťah.
Aká je perspektíva do budúcnosti pre 
vašu rehoľu aj pre iné rehole a Cirkev?
Perspektíva je taká, že Cirkev vo Viet-
name sa pomaličky rozrastá. Hlavne 
v rodinách, vo vidieckych lokalitách, 
ale aj v mestách. Tam sa rodia aj kňaz-
ské povolania do diecéz a rehoľné po-

volania mužských a ženských reholí. 
Pre mňa bolo veľmi prekvapujúce, že 
viaceré rehole v Saigone majú veľký 
počet noviciek. Jedna rehoľa tam má 
100 noviciek. 

Vo veľkých mestách sa mladí ľudia nie 
až tak veľmi ochotne rozhodujú pre du-
chovné povolania. V Saigone je priemer 
dve až tri deti v rodine. Naši chovanci, 
ktorí pochádzajú z vidieckej oblasti, 
majú od 5 až do 15 súrodencov. Výzvou 
pre Cirkev vo Vietname je, aby sa naozaj 
vietnamskí katolíci delili so svojou vie-
rou. V kresťanských katolíckych rodi-
nách je viera pevná. Je potrebné, aby sa 
s ňou zdieľali aj s inými ľuďmi, ktorí nie 
sú kresťania. Myslím, že inšpiráciou sú 
aj zahraniční misionári, ktorí tam pri-
chádzajú, aby sa aj ľudia Vietnamu viac 
dokázali otvoriť pre misijnú činnosť. 
Tvoja dovolenka na Slovensku sa kon-
čí. Čo ťa čaká po príchode späť na tvo-
ju misiu? 
Keď sa vrátim do Vietnamu 16. januára, 
tak všetci naši chovanci budú už doma, 
kde budú 3 týždne. Študenti aj osoby, 
ktoré sú vo formácii v reholiach, všet-
ci Vietnamci, robotníci a ľudia, ktorí 
sú mimo domova, sa vracajú do svo-
jich rodín. Slávia lunárny, čiže mesač-
ný Nový rok, ktorý oni volajú Tet. Táto 
tradícia pochádza z budhizmu. Čiže 
budeme oslavovať Nový rok aj my. Cez 
toto obdobie prakticky všetci Vietnam-
ci sa vracajú domov, a tak pre misioná-
rov a osoby pracujúce vo formácii je 
to dobrá príležitosť stretnúť mladých 
ľudí pohromade doma. Niektorí naši 
chovanci sa pripoja k pátrovi Bohda-
novi, ktorý navštevuje farnosti a  ro-
diny, z ktorých chovanci pochádzajú. 
Budeme pokračovať ďalej v programe 
noviciátu. Novici nejdú domov, a teda 
sú v noviciáte. Mojou úlohou v komu-
nite v Saigone je, že pôsobím ako zá-
stupca noviciátu. Budeme pokračovať 
v programe s novicmi a budeme pre-
berať históriu rehole alebo konštitú-
cie, stanovy alebo tiež Vita consecrata 
o duchovnom živote a takisto budem 
pokračovať vo vyučovaní ostatných du-
chovných predmetov.  •

Krátky životopis
Prof. PhDr. ThLic. František Sirovič 
SVD sa narodil 16. 2. 1920 v Žda-
ni, okr. Košice-vidiek. Strednú ško-
lu (Slovenské štátne reálne gym-
názium navštevoval v  Košiciach 
a v Levoči 1932-1940). Po maturi-

Pripomíname si 100 rokov,
keď sa narodil vzácny 
misionár P. František Sirovič 
SVD. Viacerí sme ho poznali, 
mnohých z nás učil na 
Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity. Mnohí súčasní 
kňazi skladali u neho skúšky 
z dejín filozofie či metafyziky. 
Bol človekom veľmi 
trpezlivým a dôsledným.
Aj vďaka týmto vlastnostiam 
bol z neho vynikajúci misionár 
v Japonsku, na Filipínach, 
v Írsku a v USA.

Pred 100 rokmi 
sa narodil
páter František
Sirovič SVD

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Páter Emil Gallo vedie chovancov 
k úcte Panne Márii
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te vstúpil do rehoľnej Spoločnosti Bo-
žieho Slova v Nitre. Noviciát absolvo-
val v kláštore pod Zoborom. Filozofiu 
študoval vo Viedni (1941/42) a v Nitre 
(1942/43). Štúdiu teológie sa venoval 
najprv na Teologickom inštitúte Spo-
ločnosti Ježišovej v Banskej Bystrici 
(1944/45), potom – po II. svetovej voj-
ne – v Ružomberku, kam sa menovaný 
inštitút presťahoval. Za kňaza bol vy-
svätený 1. 9. 1946 v Nitre. V školskom 
roku 1946/47 zakončil licenciátom 
svoje teologické štúdiá v Ríme na Gre-
gorovej univerzite. Témou jeho práce 
bolo „Tajomstvo Cirkvi podľa sv. Am-
bróza“. V júni 1948 odišiel do zahrani-
čia, kde žil a pôsobil do svojho návratu 
na Slovensko.

Prvé misijné určenie Japonsko, 
potom Filipíny, Írsko a USA
Jeho prvé misijné určenie bolo Japon-
sko, kde po skončení štúdia japonskej 
reči a kultúry pôsobil v pastorácii; po-
tom vyučoval v seminári Spoločnosti 
latinčinu a úvod do filozofie. V Ríme 
na Gregorovej univerzite pokračoval 
v ďalšom štúdiu filozofie v r. 1953-57. 
V r. 1954 dosiahol licenciát z filozofie 
prácou Náuka o citoch podľa sv. Bona-
ventúru a v r. 1957 doktorát dizertáciou 
Náuka o vôli podľa sv. Bonaventúru. 
Pred návratom do Japonska študoval 
na Catholic University of America, 
Washington, DC jeden semester nie-
koľko predmetov z oblasti psycholó-
gie. Po návrate do Japonska vyučoval 
jeden semester epistemológiu a meta-
fyziku na Nanzan University v Nagoyi. 
Zo zdravotných dôvodov bol v jeseni 
1958 preložený na Filipíny, kde pôsobil 
ako profesor filozofie v arcibiskupskom 
seminári vo Vigan, na ostrove Luzon. 
V r. 1964-68 zase pôsobil v Tagaytay 
City (Filipíny), kde okrem vyučovania 
epistemológie, metafyziky a dejín no-
vovekej filozofie bol aj riaditeľom po-
stgraduálneho štúdia filozofie. Jeden 
trimester (1968/69) študoval analytic-
kú filozofu na Pittsburgh University. 
Ďalšie dva roky (1969-72) prednášal na 
Divine Word University, Tacloban City, 

Leyte, Filipíny. V r. 1973-82 pôsobil ako 
profesor filozofie na Divine Word Col-
lege, Donamon, Írsko a napokon v r. 
1982-93 prednášal filozofiu na Divine 
Word College, Epworth, Iowa, USA. 

Návrat na Slovensko
V roku 1993 sa vrátil na Slovensko, 
kde vyučoval filozofické disciplíny na 
CMBF UK v Bratislave (1996-98), TI 
v Nitre (1994-96) a na TI sv. Alojza 
v Bratislave (1993-96). Na konci škol-
ského roka 1998 odišiel do dôchodku. 

Bol členom vedeckej rady CMBF UK 
v Bratislave, ako aj členom rady ZVV 
(Združenie za vedu a vieru). Pastorač-
ne sa staral o anglicky hovoriacich ka-
tolíkov z Bratislavy a okolia.

*  *  *
Páter František Sirovič SVD zomrel 29. 
júna 2014. Tento usilovný vedecký pra-
covník, kňaz s bohatými misionársky-
mi skúsenosťami, filozofickým rozhľa-
dom, pritom mimoriadne skromný, sa 
vždy riadil zásadami: Nikdy nezačínaj 
prestávať a nikdy neprestaň začínať. 
Vo svojej činnosti sa okrem kňazských 
a rehoľných povinností zameriaval na 
vedeckú činnosť, v ktorej dosiahol mi-
moriadne výsledky najmä v oblasti fi-
lozofie, ktoré sú známe doma aj v za-
hraničí.  •

• P. Sirovič ako novic
• Počas stretnutí so spolubratmi a s ľuďmi 

mimo misijného domu vedel páter Sirovič 
vždy povzbudiť a priniesť konštruktívne 
myšlienky
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Výsluch ŠTB
Neskončilo sa to len pri sedle. 11. mája 
1939 o jedenástej hodine večer som bola 
vyzvaná dostaviť sa na ŠTB na druhý deň 
o 8. hod ráno. Túto noc som šla spať o 12. 
hod. A ráno o 7.00 som už bola s dieťa-
ťom u rodičov. Otec sa práve holil v ku-
chyni pred zrkadlom a mama robila 
kávu. Ani nezbadal, keď som vošla. Pri-
niesla som vám dieťa, povedala som, sta-
rajúc sa usmievať sa. Posadila som syna 
na stoličku pri prestretom stole, ďalej od 
hrnčeka s horúcou kávou, a vytiahla som 
úradnú pozvánku. Mamka zrazu naš-
la okuliare a čítala. Najprv ticho 
a potom nahlas. Otec sa prestal 
holiť a hľadal svoje okuliare, aby 
si to sám prečítal. Jerzyk za ten čas 
stiahol zo stola obrus a vylial kávu. 
Mamka urobila druhú kávu a po-
dala mi ju spolu s kúskom chleba 
s maslom. Jerzyka som si posadila 
na kolená a tiež raňajkoval. Určitý 
čas sme sedeli mlčky. Mamka uhovárala 
môjho syna, aby šiel k nej na ruky, a ja, 
ako bolo mojím zvykom, som čakala do 
poslednej minúty, aby som, Bože ucho-
vaj, neprišla na ŠTB skôr. Otec, častej-
šie pozeral na hodiny. Nakoniec sa po-
hniezdil, zakašľal i povedal: „Už je čas. 
Keď sa omeškáš, môžu pre teba niekoho 
poslať a pôjdeš so sprievodom.“ Vstala 
som. Otec ma vyprevadil až k bránke, 
mama s Jerzykom na rukách k dverám. 
„Budeme ťa čakať s obedom,“ povedala 
mama. To znamenalo, že mama je pre-
svedčená, že sa okolo obeda vrátim. Že 
sa vôbec vrátim. Prišla som skôr. Poč-

kala som do 7.57, potom som prešla uli-
cu a približovala som sa k schodom, pri 
ktorých stál sovietsky vojak. Po chvíli sa 
otvorili dvere a ja som vošla. Vyšla som 
asi po ôsmich hodinách a znovu som 
uvidela sovietskeho vojaka. Tentoraz bol 
iný. Obzrel sa, tupo na mňa pozrel a pre-
pustil ma. „Čo sa ťa tak dlho vypytova-
li?“ opýtala sa mama. Dlho? Zamyslela 
som sa. To nebolo dlho. On hovoril so 
mnou veľmi krátko. Asi ¼ hodinu. On, 
ten človek v sovietskej uniforme, s vý-
ložkami. Nízky, silný, stredného veku, 
nemal ruský akcent. Tmavšej tváre, tro-

chu šikmé oči. Stál za písacím stolom, 
alebo sa prechádzal za mojím chrbtom. 
Ja som sedela na stoličke bez operadla. 
15 minút rozhovoru a 7.45 čakania. Tak 
som prežívala skúšku. 15 minút. Otázky 
boli dávané veľmi rýchlo, ironickým tó-
nom. Ja som odpovedala spokojne, sta-
rala som sa, aby odpovede zneli isto. Tak 
ako vždy, keď som odpovedala na sku-
točných skúškach. Keď sa prestal pýtať, 
zazvonil a vošiel človek v uniforme, kto-
rý ma priviedol. Previedol ma do väčšej 
miestnosti, v ktorej som presedela ostat-
ný čas čakajúc na ohlásenie výsledkov. 
Urobila som skúšku alebo nie? 

Zatvoria ma, alebo pustia? 
Vošiel vojak a vypustil ma. Teda skúšku 
som urobila, uľahčene som si vydých-
la. Vracajúc sa cez mestečko do domu 
rodičov, snažila som sa vyzerať nor-
málne. Išla som pomaly, akoby som 
bola na prechádzke. Vdova po mä-
siarovi už svojím ranným klientom 
povedala, že nie som doma, lebo ma 
predvolali na ŠTB. Mala som pocit, že 
sa ľudia na mňa pozerajú akýmsi zain-
teresovaným pohľadom. Stretla som 
tiež Rusku s mojím kočiarikom, v kto-
rom bolo jej dieťa. Pozrela na mňa s po-
hrdlivým úsmeškom. Na predmestí, 
kde boli domy len z jednej strany, som 
pridala do kroku. Veľmi som chcela 
byť už doma, uvidieť rodičov a svojho 
syna. Na mieste, kde bolo treba zabo-
čiť do úzkej, trávou zarastenej uličky, 
hlavou mi preletela strašná myšlienka: 
A možno ma tak dlho zadržali na ŠTB, 
aby medzičasom vyviezli celú moju 

Vlakom na východ
Kniha na pokračovanie: 
Útek z vyhnanstva

 Text: Misijné sestry SSpS   Foto: Tamil Nadu

...Ako dobre, že vždy prichádza 
jar. Pre niektorých je to jediná 
radosť počas vojny.
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rodinu. Mojich rodičov a dieťa. Pri so-
vietskom vedení bolo všetko možné....

Domov nebolo viac ako sto metrov. 
Pobehla som. Bránička bola otvorená 
a keď som bola bližšie, uvidela som na-
široko otvorené dvere do domu. Niet ich 
tu. Srdce mi mocne bilo... No boli. Pocí-
tila som strašnú únavu. Pozrela som na 
otca. On vyzeral tiež veľmi ustato. „Poď-
me domov, otec, a dieťa nechajme ešte 
vonku. Nech je ešte na sviežom vzdu-
chu.“ Otec sa najprv vrátil a skontrolo-
val, či je bránička zamknutá, potom sme 
vošli dnu a zamkli dvere. Mamka zohrie-
vala obed. Nechcelo sa mi jesť a nechcelo 
sa mi hovoriť. Bolo mi tu dobre. „Ostaň 
u nás do večera,“ povedala mamka, „otec 
ťa odprevadí domov.“ Keď sme pili čaj, 
mamka povedala: „Hovoria, že v noci 
opäť začnú chodiť a zbierať ľudí. Tí, čo 
chodia v noci a berú ľudí, sú ŠTB-áci.“ 
Trochu sme o tom porozprávali a po-
tom sme zmenili tému. Čo sa má stať, to 

sa stane. Prečo teraz, keď sme spolu, má 
byť smutno? Hovorili sme viac o listoch: 
Že včera prišiel list od Staši z Ternopoľa 
a opäť smutná téma: prečo som už 4. me-
siac nedostala žiaden list od môjho muža 
Jerzeho? Napísal dva listy v polovici de-
cembra a zamĺkol. Či navždy? A potom 
sme hovorili o Vacovi. On jediný z celej 
našej rodiny bol v tej časti Poľska, kde 
sa bojovalo s Nemcami. Vaco, môj brat 
a jediný syn mojich rodičov, bol letcom. 
Kde je teraz? Či v nemeckej okupácii, či 
vo Francúzsku alebo Anglicku? Vaco 
sprevádzal eskortu tých, ktorí zhadzo-
vali bomby – lepšie nehovoriť na túto 
tému. Ale teda o čom? O rožkoch, ktoré 
mama upiekla? Kde sa jej podarilo kú-
piť takú bielu múku a cukor? Neveselo 
sa nám vždy žilo. 

Jerzyk začal hlasno plakať. Ani sme 
nezbadali, kedy vošiel do domu. Plačom 
nás všetkých postavil na nohy. Dedko 
priniesol vodu vo veľkej miske, mama 

ho umývala a menila bielizeň a babič-
ka zohrievala mlieko. Potom Jerzyk, su-
chý a čistučký, jedol kašu s mliekom zo 
svojej mištičky, na dne ktorej bolo mož-
no uvidieť kravu. Držiac lyžicu ako kôl, 
tlačil ju čas od času do podlahy, asi pre-
svedčený, že lyžice slúžia dvom cieľom: 
na jedenie i na hádzanie. Zachcelo sa mu 
spať. Mama vstala i povedala: „Bude lep-
šie, keď sa teraz vrátite do svojho bytu. 
My dvaja si ľahneme skôr.“ Nikdy som 
sa necítila taká unavená ako teraz. Dieťa 
v galošiach a čiapke už stálo pri dverách. 
Kočiarik s obľúbenými rožkami stál pri-
pravený. Jerzyk na mojich rukách mával 
rúčkami na rozlúčku a Finka sa túlila, 
hotová ísť na prechádzku. Nakoniec sme 
vyšli. Otec s nami. Cesta viedla cez polia, 
na ktorých sa zeleneli oziminy. Zastavi-
li sme sa. Nechcelo sa mi ísť ďalej. Ako 
dobre, že vždy prichádza jar. Pre niekto-
rých je to jediná radosť počas vojny. Po-
vedala som to mysliac o sebe. Veľmi mi 
chýbala akákoľvek radosť. Vediac dobre, 
že jar ma môže utešiť. 

Opustila som Matildin dom
Okrem toho, že bol len 12. apríl, všetko 
vyzeralo akosi jarne: slnko, vôňa zeme, 
spev škovránkov a tiež to zelené pole, na 
ktorom sme stáli. Obaja, ja i otec, sme 
mali radi túto časť roka. Radi sme obrá-
bali zem, zbierali plody. 

Postáli sme hodnú chvíľu a zrazu som 
pocítila smútok. Možno som pocítila, že 
v tomto roku môžem byť zbavená aj tejto 
radosti, ktorú prináša jar. Ocko tiež vy-
zeral neveselo. Dlho mlčal, hladil si ru-
kou fúzy. Ustarostený pozeral na nás, na 
mňa i na môjho syna. Moje malé dieťa 
bolo teraz akési nepokojné, poplakávalo. 
Bolo treba rozlúčiť sa. „S Bohom, ocko! 
Zajtra sa uvidíme.“ Odchádzajúc som sa 
ešte obzrela. Stál a pozeral na zelené pole. 
Túto noc som sa zobudila asi pred pol-
nocou. Zaspala som veľmi skoro, spolu 
s mojím dieťatkom. Večer, keď sme pri-
šli, ani sme nezasvietili. Teraz som leža-
la s otvorenými očami a nemohla som 
zaspať. Nechcelo sa mi zapáliť sviečku 
a pozrieť sa, koľko je hodín. Zrazu z kto-
réhosi dvora zaspieval kohút,  
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akoby oznamoval, že je polnoc. Okná 
boli otvorené, celkom tmavá noc. Naša 
izba bola zo strany záhrady, za domom 
sa tiahli sady a kvitli hrušky. Príjemná 
vôňa prichádzajúcej jari došla až k nám. 
Hoci bolo neskoro, mestečko nespalo. 
Bolo počuť hovor, otváranie a zatvára-
nie dverí, škripot vozov. Cítila som sa 
nepokojná. Raz už bola taká noc. Veľ-
mi dobre som si ju zapamätala. Chlad-
ná decembrová noc pred Vianocami. 
Celú som ju presedela, od 6. večer, kedy 
už všetko utíchlo. V plášti i galošiach, 
ovinutá hrubou šatkou. Vedľa mňa na 
podlahe malý kufrík, na lôžku oblečený 
do kabátika a s čiapočkou na hlavičke, 
v rukavičkách a čižmičkách spal malý 
Jerzyk. Dvere na chodbu boli otvore-
né, okno tiež. Bolo veľmi chladno. Kopa 
snehu, ležiaca na neďaleko sto-
jacej komode sa plynutím času 
zväčšovala. Vietor okrem snehu 
prinášal do domu plač žien, ktoré 
boli brané z teplých domov, plač 
prebudených detí, buchot dvier, 
škripot kolies, výkriky. Nakoniec 
sa táto noc skončila. Po nás nikto 
neprišiel. Oblečená som si ľahla 
a zaspala som. Ráno prišiel ocko 
presvedčiť sa, či sme. Slzy sa mu zaleskli 
v očiach, keď nás uvidel. Zapálil nám 
v piecke, naraňajkoval sa s nami a spo-
lu sme šli utešiť mamku. O vtedajších 
uväznených som sa dozvedela od mojej 
majiteľky. Ona viedla mäsiarstvo a vždy 
sa dozvedela skôr, čo sa udeje. Pani Ma-
tilda mi sľúbila, že ak by niekto zaklopal 
na jej dvere v noci, najprv zobudí mňa 
a až potom otvorí. Moja majiteľka bola 
veľmi dobrým človekom. Od tejto straš-
nej decembrovej noci prešli štyri mesia-
ce. Opäť bolo cítiť nepokoj v mestečku 
i v okolí. Šepoty, strach, bdenie. Zlo stálo 
za rohom domu. Veľký Stalin podpisoval 
na Kremli nariadenia. 

Keď som sa vracala večer od rodičov, 
nazrela som do obchodíka pani Matildy. 
Usmiala sa srdečne, pohovorili sme na 
rôzne témy a hovorili sme aj o téme väz-
nenia. Pani Matilda povedala: „Znova sa 
začína o tom hovoriť. No myslím si, že 
ešte nie dnes ani zaj tra. Keby to bolo už 

teraz, už by sme to vedeli.“ Trochu som 
sa uspokojila a šla som domov. Niekedy 
je veľmi dobré vedieť, že bude pokojná 
noc. Usnula som hlbokým spánkom, 
hoci trval len 2 hodiny. Vo sne som za-
čala pociťovať divný zápach. Nijako som 
sa nemohla prebudiť. Chvíľu trvalo, kým 
som si spomenula, úplne jasne, kto pri-
niesol tento zápach do môjho bytu. 

Prebudila som sa a prudko posadila. 
V izbe bolo svetlo. Svetlo dávala nafto-
vá lampa, ktorú držala moja majiteľka 
vysoko v ruke. Neviem, prečo svietila 
práve na mňa. Pani Matilda bola bledá. 
Jej rozstrapatené vlasy svedčili, že ju tiež 
práve zobudili. Jej modré oči vzbudzo-
vali strach. Stála ako socha, pridržiavajúc 
druhou rukou výstrih na svojej nočnej 
košeli. Mňa prišli vziať dvaja ŠTB. Jeden 

stál pri dverách a druhý pri mojej posteli. 
Mlčky na mňa pozeral. Ja som tiež pozre-
la na neho. Na jeho mladú tvár pod ko-
sákom a kladivom, na zelený plášť, pre-
pásaný opaskom, a na pištoľ. Asi ju mal 
na to, aby vystrelil. Keby som utekala, 
bolo by potrebné ukázať pas. Bol kdesi, 
ale v strede noci bolo ťažko si spomenúť, 
kde. Nakoniec som ho našla. Sklonil sa 
nad ním a  ja, skrčiac sa nad širokým 
chrbtom majiteľky, som sa snažila ob-
liecť. Tak oblečená som podišla k môj-
mu synčekovi a chcela som ho zacloniť, 
lepšie povedané skryť ho, pred svetlom. 
Jeden z ŠTB sa ozval. „Netreba. Zobuď 
ho a vezmi.“ Zobudila som ho a začala 
obliekať. Začal plakať. Oni medzitým 
začali kontrolu. Túto noc som navždy 
opustila Matildin dom. Určite včas ráno 
prišiel otecko pozrieť sa, či ešte sme. Nás 
už nebolo. Včera som mu povedala: „Do-
videnia, otecko. Do zajtra!“ Nedodržala 
som slovo.  •

Vietor okrem snehu prinášal 
do domu plač žien, ktoré boli 
brané z teplých domov, plač 
prebudených detí, buchot dvier, 
škripot kolies, výkriky. Nakoniec 
sa táto noc skončila. Spomenula som si na rozho-

vor spred niekoľkých rokov so 
svojím otcom. Aj ja patrím medzi 
tých „habitových“, ktorých nie-
ktorí opľúvajú, alebo hádžu do 
nich kamene či slová, nevhodné 
opakovania.

Sedeli sme vonku. Bolo leto a ja 
som sa po dvoch rokoch vrátila na 
tri dni domov. Obzeral si ma a ešte 
stále neveril tomu, že ja – jeho je-
diné dieťa – som sa rozhodla či 
odhodlala, či čo sa to vlastne stalo, 
byť jednou z rehoľných sestier (nie 
mníšok). Sedel a ako riadny chlap 
nemohol prísť k slovu.

„Hneváš sa na mňa?“ spýtala 
som sa a pozrela mu do očí. Vždy 
som to tak robila, keď som chcela, 
aby mi neklamal. Aby povedal, čo 
si myslí, a nemohol slová zabaliť 
do „chlapských rečí virtuálneho 
sveta“. Neodpovedal. Iba zhlboka 
vzdychol a položil otázkovú kar-
tu navrch:

„Si tam šťastná?“

Ublížil ti
môj odchod
do kláštora?

 Text: Sr. Damiána  

 Foto: Dan Kitwood

Pýtam sa, pretože 
som si kedysi 
prečítala príbeh 
o opustenom otcovi 
zo Žiliny, ktorý bol 
zúfalý. Veď jeho 
dcéra sa jedného 
dňa zbalila a už jej 
nebolo. Vraj ušla do 
kláštora.
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Rozumela som. Veľmi dobre. Tešil 
sa na vnúčatá. Chcel sa tešiť z mojich 
škôl. Chcel stáť pri mne a veril, že raz, 
keď už nebude vládať, budem pri ňom 
stáť a… Jednoducho, že budem stále 
tu. Ja. Jeho jediná dcéra.

Vo svojom vnútri bojoval so skla-
maním, pretože nič z toho, čo si pred-
stavoval, sa nenaplnilo. Jeho viera, 
pretože akosi aj on chodil do kostola, 
sa otriasala v základoch a jediné, na čo 
sa v prvých týždňoch po mojom od-
chode zmohol, boli výkriky k Bohu: 
„Prečo? Prečo si mi ju vzal? Prečo? 
Prečo si to urobil?“ Jeho bolesť, bo-
lesť rodiča, od ktorého odchádza je-
diné dieťa, kričala z jeho tela i z jeho 
očí. Statočne to zakrýval za aktivity, 
ale aj napriek tomu ostalo v jeho ži-
vote prázdno.

„Áno, oci, som. Aj keď mi veľmi 
chýbaš,“ povedala som a hodila som 
sa mu do náručia.

„Vieš, že sa môžeš kedykoľvek vrá-
tiť?“ spýtal sa a v tej chvíli sa prestal 
hanbiť za svoje slzy. Prikývla som.

„Miláčik, nerozumiem, prečo si 
Boh musel vybrať práve teba, ale 
chcem, veľmi chcem, aby si bola šťast-
ná.“ Jeho slová, jeho objatie, jeho prí-
tomnosť bola pravdivá. Dodávala od-
vahy a ja som v tej chvíli vedela, že môj 
otec ma má rád.

Hoci to bolo pre neho ťažké, ni-
kdy ma nenútil ísť po ceste, ktorú si 
pre mňa vysníval. No nikdy z tej mo-
jej cesty nezišiel. Stál pri mne, pokiaľ 
to bolo možné. Pomáhal mi. A aj keď 
sme sa nemohli často vidieť, využil 
každú možnosť, aby prišiel, hoci len 
na chvíľu.

Iste veľakrát premýšľal nad tým, 
prečo jeho dcéra, jedináčik, ktorej dá-
val všetko a ktorá bola niekoľko rokov 
viac-menej ateistkou, odišla do klášto-
ra. Pýtal sa, ako sa dá spojiť šport, ka-
rate, korčuľovanie s habitom. Ako sa 
dá spojiť veselosť s mlčaním. Ako sa dá 
spojiť svet za „múrmi kláštora“ s tým, 
čomu sa hovorí „normálny život“.

Každý otec by bol čudný, keby sa 
to nepýtal.

Na niektoré otázky už pozná od-
poveď. Dal mu ich čas. Niektoré na 
ňu ešte čakajú, ale jedno je isté: jeho 
dcéra pozná jeho bolesť a je si istá jeho 
láskou.

On zasa vie, že to, čo robí, je to, čo 
ju napĺňa a čo pomáha rásť druhým. 
A dcérino šťastie napĺňa aj jeho sa-
mého.

Odchod do kláštora nie je záležitos-
ťou úteku, ale povolania. Ako mno-
hí cítia, že si majú založiť rodinu, tak 
niektorí začujú v sebe hlas: „Poď za 
mnou.“ 

Ak idú, nie všetci to pochopia. Ale 
sú aj takí, ktorí im v ich rozhodnutí 
nechávajú slobodu.

*  *  *
Verím všetkým rodičom, ktorým 

dieťa odišlo do kláštora, že to pre nich 
nie je ľahké. 

Môžu sa búriť, nadávať, zatrpknúť, 
ale nič nezmenia na láske, ktorú cíti 
dieťa voči nim.  •
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V   posolstve k  28. svetové-
mu dňu chorých, ktoré-
ho text zverejnilo 3. januára 
vatikánske Tlačové stredisko, 

pápež František upriamuje pozornosť 
na Ježiša ako zdroj posily pre chorého 
človeka a vzor pre zdravotníckych pra-
covníkov, dobrovoľníkov i celú Cirkev. 
Zvlášť apeluje na zdravotníkov, aby sa 
v nijakom prípade nepodvolili prakti-
kám eutanázie, asistovanej samovraždy 
a útokom proti životu. 

„V  niektorých prípadoch je 
pre vás výhrada vo svedomí ne-
vyhnutnou voľbou, aby ste zo-
stali verní svojmu „áno“ životu 
a ľudskej osobe,“ píše pápež leká-
rom a zdravotníckym pracovní-
kom. Vyzýva ich udržať si zmysel 
pre transcendenciu a  povzbu-
dzuje ich k vysokej profesionalite ako 
najlepšiemu spôsobu služby napĺňania 
práva človeka na život. 

Svoje posolstvo začína pápež Fran-
tišek oslovením všetkých:

„Drahí bratia a sestry, Ježišove slo-
vá: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa na-
máhate a  ste preťažení, a  ja vás po-
silním,»  (Mt 11,28)  poukazujú na 
tajomnú cestu milosti, ktorá sa zjavu-

je ľuďom jednoduchým a  poskytuje 
odpočinok preťaženým a unaveným. 
Tieto slová sú výrazom solidarity Syna 
človeka, Ježiša Krista, s trpiacim a su-
žovaným ľudstvom. Koľko ľudí trpí na 
tele i na duchu! On volá všetkých, aby 
prišli k nemu: «Poďte ku mne!» a sľu-
buje im úľavu a posilu.“

„Ježiš hľadí na zranené ľudstvo. Má 
oči, ktoré vidia, ktoré si všímajú, preto-
že hľadia do hĺbky... nikoho nevyluču-

jú... Každého pozýva vstúpiť do svojho 
života a zakúsiť nežnosť. Prečo v sebe 
Ježiš Kristus prechováva tieto city?“ – 
kladie si otázku pápež František:

„Pretože sa sám stal slabým, zakú-
šal ľudské utrpenie a dostal aj posilu 
od Otca. Skutočne, len ten, kto sám 
prežíva túto skúsenosť, dokáže pote-
šiť druhého. Závažné formy utrpenia 
sú rozličné: nevyliečiteľné a chronické 

choroby, duševné ochorenia, ochorenia 
vyžadujúce rehabilitáciu alebo palia-
tívnu starostlivosť, rôzne postihnutia, 
choroby detské i starecké...

V  takýchto okolnostiach sa neraz 
eviduje nedostatok ľudskosti, a preto 
sa žiada, aby prístup k pacientovi bol 
osobný, aby sa k liečbe pripojila aj sta-
rostlivosť o celostné uzdravenie člove-
ka. V chorobe človek pociťuje ohroze-
nie nielen svojej fyzickej integrity, ale aj 
rozmeru vzťahového, intelektuálneho, 
emocionálneho a duchovného; preto 
okrem terapie očakáva podporu, sta-
rostlivosť, záujem ... jedným slovom 
lásku. Navyše, popri chorom človeku 
je aj jeho rodina, ktorá trpí a tiež po-
trebuje potechu a blízkosť.“

Svätý Otec sa vo svojom posolstve 
ďalej obracia na jednotlivé skupiny za-
interesovaných. Oslovuje na prvom 
mieste samotných chorých:

„Drahí chorí bratia a  sestry, vaša 
choroba vás osobitným spôsobom sta-

Život treba prijímať, chrániť, 
vážiť si ho a slúžiť mu od jeho 
začiatku až po smrť: dožaduje sa 
toho rovnako rozum, ako aj viera 
v Boha, pôvodcu života.

Posolstvo ku Svetovému
dňu chorých: 
Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate

 Text: TKKBS   Foto: Archív SVD

Ku Svetovému dňu chorých, ktorý sa slávi 11. februára, 
v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej, vydal 
Svätý Otec František aj tento rok svoje posolstvo. Jeho názov 
tvoria Ježišove slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate 
a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11,28).
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via uprostred tých «unavených a preťa-
žených», ktorí priťahujú Ježišov pohľad 
a jeho srdce. Odtiaľ prichádza svetlo do 
vašich chvíľ temnoty a nádej do vašich 
neútech. (...) V takejto situácii celkom 
iste potrebujete miesto, kde sa dá na-
čerpať nových síl. Cirkev chce byť vždy 
väčšmi a vždy lepšie «hostincom» toho 
Milosrdného Samaritána, ktorým je 

Kristus (porov. Lk 10,34), to znamená 
domom, kde možno nájsť jeho milosť, 
prejavujúcu sa v rodinnom vzťahu, po-
hostinnom prijatí a úľave.“

Po chorých sa ďalej pápež obracia na 
zdravotníckych pracovníkov:

„Drahí zdravotnícki pracovníci, kaž-
dý diagnostický, preventívny, terape-
utický, výskumný, liečebný či rehabi-

litačný zásah je zameraný na chorú 
osobu, kde substantívum „osoba“ má 
vždy prednosť pred adjektívom „cho-
rá“. Nech je preto vaše konanie neustá-
le nasmerované k dôstojnosti a životu 
človeka, bez akéhokoľvek ústupku voči 
činom s povahou eutanázie, asistova-
nej samovraždy alebo vyhasenia života, 
ani vtedy, keď je stav chroby nezvratný.

Pri hraničnej situácii a aj možnom 
zlyhaní lekárskej vedy vzhľadom na 
stále problematickejšie klinické prí-
pady a nepriaznivé diagnózy sa od vás 
žiada byť otvorenými pre transcendent-
ný rozmer, ktorý vám môže ukázať plný 
zmysel vašej profesie. Pamätajme, že 
život je posvätný a patrí Bohu, preto je 
nenarušiteľný a nedotknuteľný (porov. 
Inštrukcia Donum vitae, 5; Encykli-
ka Evangelium vitae, 29-53). Život tre-
ba prijímať, chrániť, vážiť si ho a slúžiť 
mu od jeho začiatku až po smrť: doža-
duje sa toho rovnako rozum, ako aj vie-
ra v Boha, pôvodcu života.

V niektorých prípadoch je pre vás 
výhrada vo svedomí nevyhnutnou voľ-
bou, aby ste zostali verní svojmu „áno“ 
životu a ľudskej osobe. V každom prí-
pade vaša profesionalita, oduševňo-
vaná kresťanskou láskou, bude najlep-
šou formou služby tomu opravdivému 
právu človeka, akým je právo na život. 
I vtedy, keď nebudete schopní vyliečiť, 
budete vždy môcť poskytnúť starostli-
vosť činmi a procedúrami, ktoré cho-
rému prinesú posilu a úľavu.“

Napokon sa Svätý Otec obracia vo 
svojom posolstve na dobrovoľníkov:

„Zo srdca ďakujem dobrovoľní-
kom, ktorí sa venujú službe chorým, 
v nejednom prípade zachraňujúc ne-
dostatky vo fungovaní systému a od-
zrkadľujúc skutkami láskavosti a blíz-
kosti podobu Krista – Milosrdného 
Samaritána.

Panne Márii, Uzdraveniu chorých, 
zverujem všetkých, ktorí nesú breme-
no choroby, spolu s ich rodinami, ako aj 
všetkých zdravotníckych pracovníkov. 
Všetkých vrúcne uisťujem o svojej blíz-
kosti v modlitbe a zo srdca udeľujem 
apoštolské požehnanie.“  •
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Devätnásť detí bolo v minulom roku 
zachránených vďaka projektu Fóra 

života Zachráňme životy. Z bábätiek, 
ktoré sa narodili, sú všetky so svoji-
mi mamami, súrodencami a ak majú 
šťastie, aj otcami v kompletnej rodi-
ne. "Naša veľká vďaka patrí všetkým 
spolupracovníkom projektu, darcom, 
poskytovateľom pomoci a dobrovoľ-

níkom. Bez vzájomnej spolupráce by 
to rozhodne nešlo," uvádzajú tvorcovia 
projektu na sociálnej sieti.

Projekt Zachráňme životy je systé-
mom pravidelnej finančnej a materi-
álnej výpomoci určenej na záchranu 
počatého dieťaťa a pomoc jeho matke. 
Cieľom poskytovania tohto mesačné-
ho príspevku je pomoc tehotnej žene, 
ktorá sa ocitla v krajnej životnej situácii 
a je zaskočená neplánovaným a nechce-
ným tehotenstvom. Cieľom je zachrániť 
nenarodené dieťa a pomôcť matke slo-
bodne sa rozhodnúť. Darca svojím prí-
spevkom vlastne zachraňuje dva životy. 
Život dieťaťa a ohrozený život matky.

„Vieme, že ani jedna matka neoľu-
tovala, že sa rozhodla dať život svojmu 
dieťatku. Naopak, často je zachránené 
bábätko akýmsi slniečkom, ktoré do-
dáva energiu celej rodine. Nikdy však 
mamičkám nič nenanucujeme, vždy 
je to z našej strany len návrh, ako im 
môžeme konkrétne pomôcť. Rozhod-
núť sa musia vždy samy,“ hovorí Mária 
Demetrová, ktorú projekt v súčasnosti 
koordinuje.

Projekt vznikol na sviatok sv. Mi-
kuláša v roku 2007 pod občianskym 
združením Fórum života. Pri zro-
de stála Mária Demeterová, ktorá je 
v súčasnosti jeho koordinátorkou. Od 
jeho vzniku sa narodilo 165 bábätiek, 
178 žien bolo zaradených do projektu 
a 522 darcov prispelo celkovou sumou 
vo výške 420 870,20 € na záchranu detí. 
Viac informácií o projekte Zachráňme 
životy je možné nájsť na www.zachran-
mezivoty.sk.

Fórum života je platformou pro-li-
fe organizácií a jednotlivcov od roku 
2001. Svojimi aktivitami scitlivuje ve-
rejnú mienku v prospech života, po-
zitívne komunikuje hodnotu života 
a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systé-
mové riešenia v ochrane ľudského ži-
vota. Aktivity a projekty Fóra života 
sú zamerané na vzdelávanie a na kon-
krétnu pomoc. 

Je zriaďovateľom Poradne Alexis 
a  spoluzriaďovateľom gynekologic-
kých ambulancií Gianna v Žiline, Te-
rezka v Poprade a sociálneho podniku 
Labore. •

Vďaka projektu

Zachráňme
životy
sa vlani podarilo
zachrániť 19 detí

 Text: Elena Burešová  

 Foto: Archív SVD
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100 modlitieb k adorácii
Florence Viellard
Verše, ktoré sú pred vami, sú 
mocné. Majú moc vtiahnuť 
vás do napohľad úplne oby-
čajnej situácie adorácie a od-
haľovať postupne jej hĺbku.
Tak vezmi a modli sa.
Veď Boh je teraz tu...
200 strán, cena: 6,90 EUR

Svätá Katarína Sienská 
Modlitby
Katarína Sienská 
Giuliana Cavallini
V týchto Modlitbách si sväti-
ca prechádza vlastným uve-
domením si márnosti po-
minuteľného a taktiež sa tu 
s pokorou pozerá na svoju 
bezvýznamnosť, chápajúc 
hriešnosť a pokušenia.
223 strán, cena: 10,00 EUR

Jednoduchými očami
Antonietta Meo
Antonietta Meo (1930 – 1937), 
malé rímske dievčatko, fami-
liárne nazývané Nennolina, 
v rozhovore so svojou mamou 
krátko pred smrťou sľúbilo, že 
bude z neba zosielať mnoho ľa-
lií, čiže milostí.
142 strán, cena: 5,50 EUR

Hriešnica z Magdaly
Edward Francis Murphy
Román nie je určený pre 
učencov študujúcich slo-
vá Biblie, ale pre ľudí, ktorí 
chcú vnímať Máriu Magda-
lénu očami moderného sve-
ta – ako ženu, ktorá žila na 
vrchole slávy, ale jej vnútro 
bolo temné, až kým nestretla 
svetlo svojho života...
192 strán, cena: 6,90 EUR

Meditácie nad ikonou 
Matky ustavičnej pomoci
Marek Kotyński
Všetko na ikone má svoj 
symbolický význam, ktorý 
má diváka viesť k stretnutiu 
s postavami na nej zobrazený-
mi. A v konečnom dôsledku 
k stretnutiu so živým Bohom.
84 strán, cena: 4,20 EUR

#ešte5minút
Adam Szustak
Boh k nám hovorí aj skrze 
úplne obyčajné veci. A v kni-
he #ešte5minút sa o takých-
to obyčajných veciach veľa 
a zaujímavo hovorí. Čitateľ 
tu napríklad nájde: zamys-
lenia o gumákoch, zaujíma-
vosti o Pepsi či Coca-Cole
402 strán, cena: 12,50 EUR

Kňaz Juraj Sedláček
Juraj Sedláček
Martin Ližičiar
Juraj Sedláček v tomto kniž-
nom rozhovore s Martinom 
Ližičiarom  rozoberá oblas-
ti otcovstva, mužstva, ale 
zameriava sa aj na náročné 
témy dneška.
124 strán, cena: 12,50 EUR

Cesta dokonalosti
Sv. Terézia od Ježiša
Cesta dokonalosti  je veľmi 
vplyvná a nadčasová. Sv. Te-
rézia nás cez ňu pozýva do 
sveta vnútornej modlitby 
a poukazuje na jej vplyv na 
spoločenstvo prostredníc-
tvom vzájomnej lásky, poko-
ry, vytrvalosti a zriekania sa.
245 strán, cena: 7,00 EUR
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Sú dni, kedy by sme vzlietli 
k  oblakom od radosti. Ale 
naopak aj dni, kedy by sme 
najradšej niekam odišli a už 

nikdy sa nevrátili späť. Človek si nevá-
ži maličkosti, neváži si to, čo má. Neu-
vedomuje si, koľko toho má veľa! Na-
miesto vďaky sa sťažujeme, nariekame. 
Samozrejme, sú chvíle, kedy má človek 
chuť sa vyplakať. Zahasiť si plačom 
všetko to, čo ho trápi. Zabudnúť na sta-
rosti, problémy. Nájsť v ľuďoch blízkych 
svojmu srdcu oporu, akési útočisko, 
ktoré ho privedie na tú správnu cestu! 
Cestu, ktorá vedie k radosti. 

Aký je dnes krásny deň! Skutočne 
nádherný. Zobudila som sa a  sama 
som vstala z postele. Nikto ma nemu-
sel vziať, obliecť, nakŕmiť. Vďaka Bohu, 
pretože som zdravá! Môžem chodiť, 
smiať sa, tešiť, pomáhať. Je to ozaj skve-
lý pocit, keď viete, že nie ste odkázaní 
na niečiu pomoc.

Možno nie je všetko tak, ako by som 
si predstavovala. Iste, toľko vecí by som 

zmenila! Ale prečo? Veď Boh má so 
mnou svoje plány. Vedie ma tou naj-
správnejšou cestou. Najdôležitejšie pre 
mňa je kráčať touto cestou a nedať sa 
strhnúť zlým vplyvom či pokušeniam. 
On mi dal to najcennejšie, čo môže člo-
vek dostať – ŽIVOT! Áno, dal ho mne. 
Krajší dar asi ani neexistuje! Deň za 
dňom mi do života posiela ľudí, ktorí 
ho dotvárajú naozaj plnohodnotným. 
Jeho cestu obohacuje šťastie, spokoj-
nosť a hlavne: LÁSKA.

Častokrát si neuvedomujem, aká 
som pre tento svet dôležitá. Veď pomá-
ham svojim rodičom. Robím všetko to, 
čo je v mojich silách. Teším svojich blíz-
kych. Som sestra svojich dvoch bratov, 
ktorých mám nadovšetko rada. Možno 
sa moja láska k nim niekedy nepreja-
vuje v tom najkrajšom slova zmysle, ale 
viem, že sú tí najlepší súrodenci! Som 
spolužiačkou v mojej najlepšej triede. 
Áno, aj tam sa snažím byť nápomoc-
nou a obetavou. Niekedy mám pocit, 
že by som dokázala byť aj lepšou, do-

kázala byť ochotnejšou a vtedy mi Boh 
opäť ukazuje cestu, ktorou mám kráčať. 
Vtedy, keď sa ja strácam. A aby som ne-
zabudla, som aj dobrou priateľkou nie-
ktorým ľuďom. Tým, ktorí chápu moje 
smerovanie a ktorí si ma vážia presne 
takú, aká som.

A  keď večer ležím v  posteli pre-
mýšľajúc o tom, čo som mohla spraviť 
lepšie, čo som mohla zmeniť, vtedy si 
uvedomím, že nie je dôvod na smútok 
či obavu. Veď ráno sa prebudím a mô-
žem znova šíriť dobro a lásku tam, kde 
chýba. Môžem znova pomáhať ľuďom, 
ktorí čakajú práve na moju pomoc. 
Môžem znova vniesť radosť tam, kde 
jej niet. Môžem znova povzbudiť ľudí, 
ktorí sú na pokraji zrútenia. Môžem 
spraviť toľko dobrých vecí...

Preto viem, že som pre tento svet po-
trebná ako každý jeden z nás. Každý, 
kto chce pomáhať, milovať. Preto nech 
každý jeden deň je novou možnosťou 
pre nový život. Život je len jeden, ale 
dní je nespočetne veľa. Preto nech je 
motiváciou pre nás ráno vstať a večer 
v posteli si povedať: ,,Vďaka Ti, Bože, 
že si mi dnes pomáhal, že som dotvoril 
toľkým ľuďom krásny ŽIVOT!“  •

Život! Slovo s tak hlbokým významom. Skrýva v sebe mnoho. 
Mnoho krásneho i dobrého. Radosť, ale aj smútok. Úsmev, 
ale aj žiaľ. Lásku, ale aj nenávisť. Vieru, ale aj sklamanie. 

Každý deň
je malým životom

 Text: Zuzana Wagnerová   Foto: Archív SVD
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„Vydavateľ časopisu spracúva mnou poskytnuté osobné údaje na účely zasielania 
predplateného časopisu. Predplatiteľom sa stávam zaplatením určenej sumy. 
Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným 
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, 
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie 
osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na 
začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa nedochádza 
k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ 
vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, 
že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.“

Predplatné na rok 2020 je 12 eur 

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

Bohuznáma – Veľké Zálužie 100,- EUR • Ružencové brat-
stvo - Nitra-Klokočina 100,- EUR • A. Adamicková – Ruskov 
10,- EUR • A. Finková – Rozhanovce 20,- EUR • H. Maščáková 
– Rozhanovce 20,- EUR • T. Fedorová – Rozhanovce 10,- EUR • 
Odberatelia Posla – Zemplínska Teplica 50,- EUR • Ružencové 
bratstvo – Zemplínska Teplica 50,- EUR • Bobáková – Ko-
plotovce 50,- EUR • Odberatelia Hlasov – Šaľa 100,- EUR • 
Bohuznáma – Malý Cetín 20,- EUR • Bohuznáma rodina – Malý 
Cetín 50,- EUR • V.P. – Veľký Lapáš 25,- EUR • H.D. – Veľký 
Lapáš 75,- EUR • Odberatelia Hlasov – Veľký Lapáš 100,- 
EUR • Odberatelia Hlasov – Melek 50,- EUR • Odberatelia 
Hlasov – Spišské Bystré 50,- EUR • Odberatelia Hlasov – Obyce 
105,- EUR • Odberatelia Posla – Obyce 90,- EUR • Bohuznáma 
rodina – Obyce 70,- EUR • A. Smolková – Teplička nad Váhom 
50,- EUR • M. Králiková – Teplička nad Váhom 20,- EUR • 
Predplatitelia Hlasov a Posla Široké 12,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo v Soblahove 150,- EUR • Čitatelia Posla a Hlasov 
Nemšová 70,- EUR • Odberatelia Hlasov z Hronských Kľačian 
25,- EUR • Ružencové bratstvo Belá pri Varíne 50,- EUR • 
Odberatelia Posla a Hlasov z Rajeckých Teplíc 50,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Spišské Bystré 105,- EUR • Ružencové 
bratstvo pri kostole sv. Michala Hlohovec 100,- EUR • Od-
beratelia Hlasov z Habovky 150,- EUR • Odberatelia Hlasov 
a Posla Križovany nad Dudváhom 50,- EUR • Odberatelia Hlasov 
a Posla Koplotovce 90,- EUR • Odberatelia Hlasov Lazany 
25,- EUR • Odberatelia Hlasov Dežerice 50,- EUR • Odberatelia 
Hlasov a Posla Trenčín 100,- EUR • Odberatelia Hlasov Horný 
Vadičov 40,- EUR • Ružencové bratstvo z Krížovej Vsi 100,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Rybany 43,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Nemšová 120,- EUR • Odberatelia Hlasov Malatiná 100,- EUR 
• Veriaci z Turia 80,- EUR • Odberatelia z Parchovian 90,- EUR 
• Dobrodinci z Čajkova 50,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla 
Lovce 90,- EUR • Odberatelia Hlasov Pečeňany 105,- EUR • 
Bohuznáma Horné Držkovce 40,- EUR • Bohuznáme Prašice 
120,- EUR • Odberatelia Hlasov Krásno pri Topoľčanoch 20,- 
EUR • Odberatelia Hlasov Dechtice 26,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Dolný Lopášov 40,- EUR • Odberatelia Hlasov z Cífera 
201,- EUR • Bohuznáma Lovča 50,- EUR • Dobrodinci z Po-
horelej 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Mútne 200,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Udavské 175,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Radošina 107,- EUR • Odberatelia Hlasov Modrová 40,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Kameničany 12,- EUR • 

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI

V službe nemocničného duchovného som pracoval dvanásť 
rokov. Služba chorým mi bola vždy blízka. Spomínam si na 

udalosť v nemocnici s istou chorou paňou počas Vianoc. Je to 
čas, keď si dávame darčeky a želáme si všetko najlepšie. Pani už 
dlhé roky nepristúpila ku sviatostiam a jej dcéra ma požiadala 
o úprimný rozhovor s ňou na túto tému. Keď som vstúpil do 
izby, úmyselne som si sadol k stolu a začal rozprávať o svojich 
ťažkostiach a neľahkom živote a zároveň zľahčovať jej choro-
bu a bolesť. Povedal som jej, že dobre vyzerá a že to nebude asi 
mať také ťažké ako ja sám. Chcel som tak vedome vyvolať dia-
lóg a skutočne sa to podarilo, lebo pani hneď začala rozprávať 
o svojich trápeniach a bolestiach. Po dvadsiatich minútach sa 
zastavila a povedala, že sa mi zdôverila asi už s polovicou svoj-
ho života, ale tú druhú polovicu by rada zahrnula do svätej 
spovede. Tak som si vzal kňazskú štólu a začali sme so svätou 
spoveďou. Po spovedi mi povedala, že dcéra je pre ňu  slnieč-
ko a jej spoveď bude pre ňu ten najkrajší dar. Dcérka skutočne 
bola veľmi šťastná, ale domnievam sa, že ten najšťastnejší bol 
Pán Ježiš, ktorý ju hľadal a našiel. Našiel ju ako stratenú oveč-
ku, ktorá sa vrátila medzi ostatné. Povedala mi, že keby som 
začal rozhovor s otázkou o spovedi, tak by ma určite odmiet-
la. Toto bol nezabudnuteľný zážitok, ktorý si budem pamätať 
do konca svojho života. Prosím Pána Ježiša, aby nám odpustil 
našu ľahostajnosť a obdaril tento svet svojou láskou. Prosím za 
všetkých chorých, aby im zmiernil ich bolesti a potešil ich svo-
jou prítomnosťou.  •

Bol som chorý
a navštívili ste ma...

 Text: P. Pavel Kobliha SVD

 Foto: Archív P. Koblihu
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Modlitba
chorého
Drahá Matka ustavičnej pomoci, 
trpím, už dlho ma sužuje bolesť. 
A keď mi slabne telo, slabne aj duch. 
Zavše už strácam aj silu k modlitbe. 
Nikde nenachádzam útechu. Ani 
návšteva a súcit najlepších priateľov 
ma nevedia potešiť. Niekedy sa ma 
zmocňuje netrpezlivosť a smútok.
Ostávaš mi len ty, najsvätejšia 
Panna. Ty si moja nádej. Tvoje 
súcitné srdce sa zľutuje nado mnou. 
Najdrahšia Matka, nezabúdaj na 
svoje úbohé, opustené  dieťa. 
Vypros mi silu, aby som trpezlivo 
a odovzdane prijímal z Božej ruky 
každú bolesť, alebo ak to prispeje 
k mojej spáse, vráť mi zdravie. 
Ak však Boh chce, aby som ďalej 
trpel, ak chce, aby ma choroba 
približovala k poslednej hodine 
môjho pozemského putovania, 
som ochotný jeho vôľu prijať. 
Dúfam, nebeská Kráľovná, že mi 
vyprosíš silu radostne prijať každú 
obeť, ktorú bude odo mňa žiadať 
tvoj Božský Syn. Dobrotivá Matka 
ustavičnej pomoci, vypros mi 
stratené zdravie alebo milosť, 
aby som ďalej trpezlivo znášal 
chorobu z lásky k Bohu. Amen

Svetový deň chorých
V deň liturgickej spomienky na Pannu Máriu Lurdskú,
11. februára, sa vo svete slávi Svetový deň chorých. Tento 
deň je významným momentom modlitby, vzájomného 
spoločenstva, obetovania utrpenia za blaho Cirkvi a tiež 
výzvou pre všetkých, aby v tvári chorého brata, sestry 
spoznávali najsvätejšiu tvár Krista, ktorý svojím utrpením, 
smrťou a zmŕtvychvstaním dosiahol spásu ľudstva.
Svetový deň chorých sa každoročne slávi od roku 1992, 
kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II.


