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Keď sa plným prúdom začína leto, mňa 
osobne veľmi fascinuje prázdninový 
program prvého júlového týždňa. Ako 
keby sám kalendár chystal rôzne štátne 

sviatky. Hoci ich neslávime všetky v jednom štá-
te, mne, ako milovníkovi histórie, neschádzajú 
z pamäte z roka na rok. I tak po našej Levočskej 
Panne Márii (Navštívenie – druhého), Indickom 
apoštolovi Tomášovi (tretieho), pamätám na ame-
rický Deň nezávislosti (štvrtého), našich slávnych 
apoštolov Cyrila a Metoda (piateho), nešťastného 
českého Jána Husa (šiesteho) až po 14-eho – do-
bytie Bastily v Paríži.

História ma jednak nadchýna slávou, hoci 
v iných situáciách napĺňa hrôzou, a popritom vie-
ra núti hľadať zmysel vo všetkom, čo sa udialo, ako 
aj prečo. V spomenutých sviatkoch je ústrednou 
línia viery – nevery. Akoby príklad ťažko skúšané-
ho apoštola podmieňoval historické udalosti júla.

Apoštola Tomáša každý z  nás pozná pod 
prívlastkom „neveriaci“, čo v skutočnosti vôbec 
nie je pravda. Tomáš veril možno až veľmi, preto 
ho zranili prežité udalosti Ježišovej smrti, z kto-
rých sa nemohol spamätať. No nakoniec predsa 
vydal krásne svedectvo: PÁN MôJ a BOH MôJ. 
Jednou z jeho chýb boli možno priveľké pochyb-
nosti a nedôvera k ostatným apoštolom, ktorí mu 
podali svoje svedectvo. Ale on chcel všetko pre-
veriť na svojej koži.

Viera, aj keď ju moderní ľudia, sociológovia, 
filozofi, liberálni teoretici a iní pokladajú za pre-
žitok, je hodnotou, na ktorej sa zakladá každá 
fungujúca spoločnosť. Práve ona je základom 
hociktorého zdravého vzťahu. Iným slovom viera 
ako dôvera pomáha spájať ľudí v práci a snažení 
ísť za spoločným cieľom.

Nemusíme hovoriť o čnosti viery, ktorú, ako 
veriaci, pokladáme za božskú. Ona takou zostá-
va aj na čisto ľudskej úrovni, pretože je odrazom 
Boha, ktorý stvoril človeka, pozývajúc ho do spo-

ločenstva s ním. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že 
snaha, túžba po spoločenstve, je pokračovaním 
práve tohto prvého a večného povolania.

V spomínaných udalostiach a sviatkoch začí-
najúc z apoštola, ľudia verili, že treba niečo robiť, 
zmeniť pre spoločné dobro. Nie všetci však do-
volili prehovoriť Bohu, či už priamo, alebo skrze 
čnosti, ako je pravda, poslušnosť, spravodlivosť. 
Preto aj výsledky boli pre jedných požehnaním 
a pre druhých, z kresťanskej pozície, následkom, 
hriešne chápaným ako dobro novej spoločnosti 
a jej poriadku. Viera v čisto ľudské schopnosti, 
bez zmienky alebo ohľadu na večného Boha, ako 
o tom svedčia dejiny, priniesla obrovské škody na 
majetku a straty na životoch v mene tých istých 
životov.  Veriť nevieme Bohu, nemennej pravde, 
tým viac treba byť opatrným s ľuďmi, ktorí túto 
pravdu odmietajú.

Naša vlastná viera je často dedičstvom, ktoré 
sme dostali v krste od Boha a rodičov. No vidíme, 
že to nie je niečo automatické. Zvlášť dnešný člo-
vek skúma a prijíma, respektíve neprijíma vieru 
veľmi kriticky. Podobne ako Tomáš požaduje ne-
jaké dôvody a dôkazy prečo veriť. Možno nejaké 
výhody – napr. zabezpečenie neba, alebo dôkazy 
v podobe zjavení a zázrakov.

Lenže takéto chápanie viery by bolo veľmi ob-
medzené, ba nevolalo by sa vierou, ale obchodom. 
Viera je totiž zásadný vzťah s Bohom. Je to odpo-
veď na jeho tiché volanie. Ľuďom často netreba 
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veľké veci, keď cítia, že ich niekto miluje. Teda nám naozaj 
nič nechýba.

A z takéhoto vzťahu plynú mnohé výhody ako šťastie, 
spokojnosť, ozajstné bohatstvo, ktoré však nie sú cieľom, 
len sprievodným efektom živej viery. Možno je našou úlo-
hou ukázať neveriacim, ako vieme vo svojom živote prežívať 
všetko to ovocie, aby aj tí, čo hľadajú, videli, že viera nie je 
niečo, čo berie, ale predovšetkým obrovským obohatením.

Poznáme aj viaceré heslá dnešnej doby: Nikomu never! 
Ver sebe samému! Takáto viera však popiera samotného 
človeka, lebo sa na neho, teda i na seba samého nemôže-
me definitívne spoľahnúť. Veď skončíme i my i naše talenty 
a schopnosti.

Takým dôkazom viery by sme mali byť my sami. A to nie-
len svojou zbožnosťou, akou vieru prežívame, ale tiež vzťah-
mi, v ktorých vieru žijeme. Ak máme ľudí, tak ako apoštoli 
Tomáša, presvedčiť, že sme Ježiša stretli živého, musí to zane-
chať obrovskú stopu v našom živote – rozhodnutie robiť len 
tak, aby sme sa vždy páčili Bohu, boli úctiví k ľuďom, i neve-
riacim, ktorých si budeme ctiť, a tak ich priťahovať k Bohu.

Viera v Boha nás musí naučiť znova veriť tým, ktorí nás 
sklamali, zradili, odmietli alebo nás nepochopili. Spolu 
s nimi sme pozvaní pochopiť pohnútky a pochybnosti a na-
chádzať spoločnú cestu k odstráneniu vzájomných preká-
žok a urážok.

Milí čitatelia, želám vám, aby ste vedeli využiť letné chvíle 
na upevnenie viery nielen svojej, ale najmä tých, čo sa zmie-
tajú v pochybnostiach. Nech nie odsúdenie a odvrhnutie 
bude znakom našich vzťahov, ale starostlivosť o dušu, lebo 
k tomu sme povolaní.  •
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▲  Na cyrilo-metodské oslavy na Velehrad sa 
dostanete iba s miestenkou

V dňoch 4. a 5. júla ožíva Velehrad tradičnými cyrilo-
-metodskými oslavami, ktorých sa každoročne zúčast-
ňuje okolo 30-tisíc ľudí. To je tento rok síce nemožné, 
no napriek tomu Dni ľudí dobrej vôle budú, aj keď 
v obmedzenom režime - iba s miestenkou ako na be-
nefičný koncert, tak aj na slávnostnú bohoslužbu. Celý 
pútnický areál bude musieť byť z dôvodu kapacitných 
opatrení uzavretý. Každoročné aktivity pre rodiny ani 
stretnutie vozičkárov sa tak tento rok konať nemôžu.
„Samozrejme, záleží na vývoji koronavírusovej pan-
démie a s ňou súvisiacimi vládnymi opatreniami, ale 
ak sa situácia nezhorší, počítame, že Dni ľudí dobrej 
vôle tento rok navštívi niekoľko stoviek ľudí,“ uviedol 
tajomník Dní Josef Kořenek. Benefičný koncert budú 
môcť vidieť všetci, a to vďaka priamemu prenosu Čes-
kej televízie a Českého rozhlasu. Hudobný hostiteľ 
Večera ľudí dobrej vôle Jiří Pavlica s Hradišťanom si 
na velehradské pódium pozve Miroslava Žbirku, deti 
základných umeleckých škôl alebo spevácky zbor Sto-
janovho gymnázia. Vyzbierané peniaze budú použité 
na priamu pomoc ľuďom v núdzi, v kritickej životnej 
situácii, deťom a matkám s deťmi, ťažko chorým, ľu-
ďom bez domova, opusteným alebo starým ľuďom. 
Zbierku organizuje Charita ČR.
Ako na koncert, tak aj na bohoslužbu budú potreb-
né miestenky. Tie dostanú predovšetkým ľudia, ktorí 
počas jarnej pandémie bojovali v prvej línii. Pozván-
ku teda dostanú záchranári, lekári a zdravotné ses-
try, hasiči, vojaci, policajti, dobrovoľníci či pracovníci 
charít. Miesteniek bude toľko, koľko umožní aktuálne 
vládne nariadenie. Upozornenie: počas tohtoročných 
osláv tu nečakajte žiadne atrakcie, stánky ani parko-
vacie plochy (Zdroje: cirkev.cz / katolickenoviny.sk). •

Milí misijní 
priatelia! 

Prechádzky prírodou nás obyčajne 
vždy potešia. No v lete v prírode zaží-
vame niekedy aj  búrky, ktoré bývajú 
následkom poveternostných zmien. 
Každý z nás zažíva občas búrky aj vo 

svojom vnútri. Búrky sú neodvratné a prichádzajú rôznym 
spôsobom. Môžu prísť ako choroba, smrť, strata zamestna-
nia či priateľa. Búrky sa nás vždy určitým spôsobom dotknú!

Ľudia reagujú na búrky rozličnými spôsobmi. Veľa ľudí 
odpovedá na búrky vo svojich životoch hnevom. Hnevajú 
sa na Boha, akoby všetko bola jeho vina. 

Niektorí reagujú tak, že sa stanú necitlivými. Rozhodnú 
sa byť tvrdými a chladnými, nedovoliť za žiadnu cenu niko-
mu, aby ich zranil. Nedovolia sebe samým niečo cítiť, stanú 
sa znecitlivenými. Jednoducho sa uzavrú a predstierajú, že 
búrka sa ich nedotkla. 

Iní sa zasa snažia vyjednávať. Robia obchody s Bohom. 
Sľubujú urobiť veľa vecí, len aby Boh nedopustil búrku v ich 
živote.  

Búrky prichádzajú do života každého človeka. Je pochopi-
teľné, že ľudia sú po nich zranení. Búrka sťažuje cestu vpred. 

Namiesto toho, aby sme reagovali na búrky v našom ži-
vote s hnevom, uzatváraním sa alebo vyjednávaním, poze-
rajme na Ježiša. On je s nami na lodi. Nie je Boh vzdialený. 
Stojí rovno vedľa nás. On sa nepotrebuje zobudiť, skôr my. 

Uprostred našich búrok a ťažkých časov sme pozvaní, 
aby sme sa obrátili na Ježiša. On upokojí naše búrky, ak sa 
čo len obrátime k nemu. 

Pozerajme na Ježiša, je stále s nami. Všetko, čo potrebu-
jeme, je pozerať sa viac na Ježiša, pretože on je jediný, kto 
dokáže upokojiť búrky v našom živote. 

Prajem vám, milí misijní priatelia, aby ste búrok, poveter-
nostných i tých vnútorných, zažili v tomto lete čo najmenej.

Páter Martin Štefanec SVD, 
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

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

Šéfredaktor
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▪  Mariánske Lurdy zaplavilo množstvo modlitbových úmyslov zo sveta

Po dvoch mesiacoch sa Lurdy vracajú do normálneho života. Od 27. mája sú 
otvorené celý deň, zrušili sa obmedzenia počtu ľudí, pútnici sa zhromažďujú pri 
Jaskyni zjavení. Posledné obmedzenia sa skončili 2. júna, ktoré znamenali, že do 
Lúrd mohli prísť iba tí, čo žijú v okruhu 100 km od svätyne. Hoci svätyňa v Lurdoch 
bola zatvorená, nikdy v nej neustala modlitba. Kňazi neprestajne bdeli a predkla-
dali Panne Márii úmysly, ktoré prichádzali z celého sveta. „Niekedy to bolo aj 1 500 
strán,“ hovorí kňaz Nicola Ventriglia. „Úmysly svedčiace o veľkom utrpení a ne-
istote. Najbolestivejším bolo vedomie, že ľudia zomierali bez toho, aby sa mohli 
rozlúčiť so svojou rodinou a zmieriť sa s Bohom,“ uvádza kňaz. „Modlili sme sa 
nepretržite od rána do večera. Cítili sme sa ako Mojžiš s roztiahnutými rukami. 
Boli sme ako pľúca tejto svetovej modlitby, pretože nás toľko ľudí žiadalo, aby sme 
ich zastupovali pred Pannou Máriou, aby sme jej prednášali ich modlitby...“ •

▪  Vyše 90 percent Poliakov sa 
označuje za veriacich a hlboko 
veriacich

Vyše 90 percent Poliakov sa podľa no-
vej správy Centra pre výskum verejnej 
mienky (CBOS) označuje za veriacich 
a hlboko veriacich. Zároveň sa však po-
maly zvyšuje počet ľudí, ktorí sa ozna-
čujú za skôr alebo úplne neveriacich. 
Analýza frekvencie účasti na svätých 
omšiach a náboženských stretnutiach 
ukazuje na veľmi pomalý pokles pravi-
delných účastníkov (teda raz týždenne 
alebo častejšie).
Pravidelné praktizovanie viery bolo 
v rokoch 1997 - 2007 stabilné a zostalo 
na 57 až 58 percentách. Odvtedy to ale 
začalo klesať, okrem rokov 2013 – 2018, 
keď to bolo stabilizované na úrovni 49 - 
50 percent. Údaj o vyše 90 percentách 
Poliakov, ktorí sa vyhlasujú za veria-
cich a hlboko veriacich, sa od konca 
90. rokov nezmenil, ale v prebiehajú-
com roku je najnižší, odkedy ho sle-
duje Centrum, teda viac ako 20 rokov, 
a dosahuje 91 percent. Počet hlboko 
veriacich od roku 2011 zostal stabilný 
a dosahuje 8 percent.
Podiel ľudí, ktorí sa označujú za skôr 
alebo úplne neveriacich, sa pomaly zvy-
šuje: v roku 2007 sa štyria zo sto pova-
žovali za neveriacich a v roku 2019 bolo 
toto percento už dvakrát vyššie (8%). •

▲  Na slávnosti 
v gréckokatolíckom chráme 
v Aténach zaznela slovenčina

V gréckokatolíckom chráme v Até-
nach, zasvätenom Najsvätejšej Tro-
jici, sa 8. júna konala odpustová 
slávnosť. V homílii biskup Emanu-
el Nin hovoril o dopadoch pandé-
mie na spoločnosť a volal po jedno-
te a súdržnosti v týchto neľahkých 
časoch. Osamelosť nazval prob-
lémom dneška a malé spoločen-
stvá zasa liekom na tento problém. 
Gréckokatolícka cirkev v Grécku 
má iba 8000 veriacich a 10 kňazo-
v(na Slovensku sa ku gréckokato-
líckej cirkvi hlási približne 200-ti-
síc občanov). Jedným z nich je aj 
slovenský gréckokatolícky kňaz 
Peter Fučo. "Bol to silný moment, 
keď počas omše v gréckom jazyku 
zaznela modlitba v slovenčine," 
informovalo na sociálnej sieti Slo-
venské veľvyslanectvo v Grécku. •

▲  Eucharistický zázrak v Legnici 
vedie ľudí k obráteniu

Do poľského mesta Legnica, kde sa 
v roku 2013 odohral eucharistický 
zázrak, putuje čoraz viac Poliakov 
i veriacich zo zahraničia. Svedec-
tvo o duchovnom ovocí v podobe 
obrátení dosvedčili legnický biskup 
Zbigniew Kiernikowski i miest-
ny farár Andrzej Ziombra pre ta-
liansku agentúru SIR. V kaplnke 
Kostola sv. Hyacinta Odrowaža 
v Legnici je vystavená na poklonu 
hostia s viditeľnými stopami krvi 
a telesného tkaniva. V monštran-
cii bola verejne vystavená po tom, 
ako k tomu v roku 2016 dala súhlas 
Kongregácia pre náuku viery.
Zázrak sa tu stal na Vianoce 25. de-
cembra 2013. Pri svätej omši pad-
la premenená hostia na zem. Ako 
je to v týchto prípadoch zvykom, 
kňaz ju položil do nádoby s vodou, 
aby sa rozpustila. Avšak  sa tak ne-
stalo, ale sa na nej objavili stopy krvi 
a tkaniva. Výskum dokázal, že ide 
o ľudskú krv skupiny AB (ako je to 
mimochodom aj pri krvi na Turín-
skom plátne či pri eucharistickom 
zázraku v Lanciane). Tkanivom 
sú podľa vedcov „útržky priečne 
pruhovaného svalu“, ktorý „veľmi 
pripomína srdcový sval v agónii“. •
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Veľa ľudí - možno my sami - má 
prezývky. U mnohých ľudí ani 
nepoznáme ich pravé mená. 
Prezývky môžu byť rozličné: 

Prezývky sa dávali obyčajne podľa toho, 
čo v človeku ľudia vypozorovali ako naj-
charakteristickejšiu vlastnosť alebo črtu. 
Niekedy mohlo ísť o fyzický vzhľad, nie-
kedy o črtu v chovaní, napríklad okatý či 
okáň, bachratý, dlháň, rebrík…, pätnást-
ka, kalamita, tchor…, niekedy o skratku 
mena: Ciro… Niektoré prezývky nám 
lahodili, niektoré nie. Niektoré zneli 
pre nás príliš hanlivo. Nuž ale čo, aj keď 
môže byť v tom kus zlomyseľnosti, 
veľa ľudí neoklameme. Ľudia nás 
často prekuknú, a tak ocharakte-
rizujú nadosmrti. Je v tom ale aj 
kus výzvy: ak sa nám nepáči, ako 
nás prezývajú, môžeme urobiť 
niečo pre to…

Aj Nový zákon je plný prezý-
vok: Šimon, prímením Čierny, lebo po-
chádzal z Afriky, Jakub Menší, lebo bol 
malej postavy, kováč Alexander príme-
ním Cyrénsky, lebo pochádzal z Cyrény, 
Tomáš apoštol, nazvaný Dvojča, lebo 
pochádzal z dvojičiek, Šimon Horlivec, 
lebo pochádzal z politickej sekty zelótov 
(horlivcov), ktorí kuli plány proti Rímu. 
Zaujímavou vecou je, že Ježiš sám dá-
val ľuďom prímenia: Herodesa nazval 
líškou, Jairovu dcéru Tabita (srnka). 
Mal pre všetkých svojich učeníkov prí-
menia? Zdá sa, že áno. Všimnime si tri 
prímenia z Nového zákona a to, čo by 
mohlo z toho pre nás vyplynúť. Pôjde 

o tri rozličné prímenia, dve z nich po-
chádzajú od samotného Ježiša a jedno 
od prvotnej Cirkvi. V prvom prípade 
budeme hovoriť o človeku, ktorý pre-
konal svoje prímenie. Nebolo dobré, 
pretože poukazovalo na jeho zlú vlast-
nosť, ale on z nej vyrástol, možno pre-
to, že mal toto zlé meno Ján, Boanerges 
(syn hromu). Druhé bolo meno, ktoré 
bolo skorej ideálom či mottom a jeho 
nositeľ ho dosiahol Peter (skala). Tretie 
bolo dané svojmu nositeľovi prvotnou 
Cirkvou za odmenu: Barnabáš (syn úte-
chy, povzbudenia).

Jakub a  Ján boli bratia. Jakub bol 
umučený, keď bol ešte veľmi mladý, pre-
to o jeho ďalšom vývoji nevieme toho 
veľa. Jána ale poznáme. Keby som sa vás 
spýtal, ako si predstavujete Jána, iste by 
ste mi ho nepopísali ako syna hromu či 
blesku. Bol milým, láskavým, jemným 
človekom. Jeho Evanjelium a  listy sú 
plné lásky a jemnosti. Lenže takým ne-
bol. Na začiatku bol veľkým búrlivákom 
a nervákom. Len si spomeňte, ako chcel 
aj so svojím bratom zvolať na obyvateľov 
Samárie blesky a hromy, a to len preto, že 
im odmietli pohostinnosť. Alebo ako sa 
ohradili, že niekto učí v Ježišovom mene, 

hoci nechodí s nimi. Ježiš ich po skúse-
nostiach s nimi nazval synmi hromu. Na 
konci svojho života, ale ich život, hlavne 
Jánov, bol pravým opakom. Čo sa stalo? 
Ježiš v nich pracoval. Boli v jeho škole. 
Učili sa od neho: tichosti, trpezlivosti, 
miernosti, pokoju. Ježiš ich pretvoril. 

Podobných prípadov, v ktorých vidieť, 
ako ľudia pod vplyvom Ježišovým doká-
žu vyrásť zo svojej zlej povesti, je prípad 
známeho lekára Dr. Edwarda Wilsona, 
ktorý sa ešte ako študent medicíny r. 
1891 zúčastnil s kapitánom Scottom na 
jeho výprave na Antarktídu. Vtedy tam 
mal prímenie Bill Cynik. Bol svárlivý, 
hádavý, uštipačný a urážajúci. O niekoľ-
ko rokov neskôr, keď sa zúčastnil osud-
nej výpravy na Južný pól v extrémnych 
podmienkach, ten istý už lekár Edward 
Wilson mal prímenie “Bill, tvorca poko-
ja” (Peacemaker). Kapitán Scott o ňom 
napísal, ako tak ležali už čakajúc na smrť 
vo svojom stane: “Ak sa k vám tento list 
dostane, ja a Bill budeme už mŕtvi. Už 
teraz sme veľmi blízko smrti. Chcel by 
som ešte na konci vyznať, aké krásne 
chvíle som prežil z Billom. Bol stále ve-
selý a ochotný kedykoľvek sa obetovať za 

Aká prezývka ma 
charakterizuje?

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: UPeCe Bratislava

Ježiš ich nazval synmi hromu. 
Na konci svojho života, ale ich 
život, hlavne Jánov, bol pravým 
opakom. Čo sa stalo? 
... Ježiš ich pretvoril.
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iných. V jeho očiach sa zračí príjemný 
odraz nádeje, jeho myseľ je pokojná a vy-
rovnaná s tým, že on je súčasťou veľkého 
plánu, ktorý má s nami Všemohúci.” Čo 
sa stalo? Billa zmenil Ježiš, do ktorého 
školy vstúpil. Aj my máme možno ne-
resti, ktoré iní vložili do našej prezývky. 
Nešlo by ju zmeniť za pomoci Ježiša na-
miesto toho, aby sme sa na ľudí hnevali?

Ďalším mužom s prímením, o kto-
rom chceme uvažovať, je Šimon, ktorý 
dostal prímenie Skala. Ježiš ju dal Pet-
rovi. Lenže znie nám to ako vtip: Peter 
bol všetko možné, len nie skala… Veď 
ak čítate text, ktorý nasleduje vzápätí 
za týmto úryvkom, zistíte, že Ježiš Pet-
ra tvrdo odmietne slovami: zmizni mi 
z očí, pokušiteľ… Pýtame sa teda, na zá-
klade čoho prišiel Ježiš k tomuto menu. 
Až tak, že my dnes naozaj Petra voláme 
nie jeho pôvodným menom, ale jeho 
prezývkou: Skala. 

Čo vám znie pri slove skala: ma-
jestátnosť, tajomnosť, pevnosť, tvrdosť, 
trvalosť, neklátivosť… Bol Peter taký? 
Kdeže! Dušoval sa často, ako on bude 
verný, aj keď všetci ostatní zradia a sta-
čilo málo a bol preč. Často konal bez 

rozmyslenia, impulzívne, pod vplyvom 
pudov ako malý chlapec. Nebol člove-
kom prudencie, ktorý by si bol všetko 
vopred premyslel a naplánoval, ale bol 
zbrklý. Pritom si o sebe myslel ktovie 
čo. Bol vystrašený, ktorý sa klátil podľa 
toho, ako fúkal vietor. Teda skala? Zdá 
sa, že zo skaly nemal ani jednu vlastnosť. 
Lenže keď zoberieme toho istého Petra 
neskôr, po Ježišovom zmŕtvychvstaní 
a všimneme si jeho pôsobenie od Turíc 
neskôr v celej prvotnej Cirkvi, musíme 
uznať, že Peter nebol ničím iným, iba 
skalou. Ako sa to stalo? Ježiš do neho vi-
del. Ježiš mu dôveroval. Je pravda, že bol 
s ním aj netrpezlivý, ale poznal aj jeho 
potenciál. Vedel, že v Petrovi sa nachá-
dza skala, a že keď bude on, Ježiš, v ňom 
pracovať, že Peter bude skala, ktorú ne-
premôžu brány pekelné. A bol.

Pripomína nám to príbeh zo života 
Michelangela, ktorý predtým, než za-
čal kresať svojho veľkého 4-metrového 
Dávida, vysvetľoval, ako ho v tom kuse 
skaly vidí, ako je tam Dávid uväznený 
a ako ho musí odtiaľ vyslobodiť. Podob-
ne sa vyjadroval Gutzon Borglum, ktorý 
vo vrchu Mount Rushmore v Južnej Da-

kote vytesal hlavy štyroch amerických 
prezidentov – Washingtona, Jeffersona, 
Lincolna a Theodora Roosevelta. Keď sa 
ho pýtali, ako to dokázal, odpovedal, že 
tie sochy tam boli 40 miliónov rokov. 
Stačilo trocha dynamitu, aby odstránil 
400 000 ton granitu, aby ich vyniesol na 
povrch. Tak to bolo aj v prípade Petra 
a mnohých iných. Evanjelium a Ježišo-
va moc boli pre mnohých buď mocným 
dynamitom, alebo jemným kladivom, 
ktoré vynášajú na povrch skrytý poten-
ciál, ktorý sa potom jedného dňa zaskvie 
v plnej kráse. Nemám aj ja v sebe tento 
potenciál? Aké by to mohlo byť motto 
či prímenie, ktoré by mi pomohlo od-
haliť ho?

Tretím mužom s prímením je Jozef 
z Cypru, prímením Barnabáš, syn úte-
chy. Bol to pôvodne bohatý muž, ktorý 
ale predal svoje pole a celý svoj majetok 
a dal ho rozvíjajúcej sa Cirkvi na podpo-
ru. Toto však nebol izolovaný čin. Všet-
ko, čo čítame o tomto mužovi v Novom 
zákone, je o dávaní útechy a o povzbu-
dzovaní. Barnabáš povzbudil dokonca 
aj Pavla, keď bol utiahnutý v Tarze, aby 
sa dal na dielo, na ktoré ho Boh volá. 
Cirkev povzbudil, aby ho prijali, a aby 
ho prestali podozrievať…

Aj v našom prostredí je veľa negati-
vizmu a kritizovania. Potrebujeme ľudí, 
ktorí by povzbudzovali iných a nie ich 
znechucovali, ale im odobrali aj tú po-
slednú iskierku optimizmu, ktorý im 
ešte zostal. V pastoračnej službe potre-
bujeme veľa takých vodcov a predsta-
vených, ktorí by ľudí povzbudzovali. Vo 
svete plnom znechucovateľov, stále pri-
pravených naliať chladnú vodu svojho 
negativizmu a kriticizmu na každú for-
mu zanietenia, lásky a vízie, ktorú nájdu. 

Takíto ľudia sú dnes cenní…
Nemohol by som byť ním aj ja? (Dnes 

je veľa čiernych kazateľov aj medzi kňaz-
mi, potrebujeme povzbudzovateľov).

Čo vy na to? Aké meno vlastníte? Ne-
šlo by prekonať to svoje negatívne, alebo 
dosiahnuť to ideálne, alebo byť odmene-
ný za prínos…? Závisí to odo mňa, či sa 
otvorím pre Ježiša, ten hlavný džob robí 
už on sám.  •
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Udalosti
▲ Naši seminaristi úspešne  
ukončili akademický rok

Seminaristi Spoločnosti Božieho Slova 
úspešne ukončili akademický rok na 
Teologickej fakulte Trnavskej univer-
zity v Bratislave. Začínajú sa im prázd-
niny, ktoré zvykli vždy tráviť aj orga-
nizovaním táborov pre mládež. Tohto 
roku tábory budú robiť v obmedzenom 
režime, nakoľko stále pretrvávajú opat-
renia kvôli koronakríze. Peter Nguen 
Luong (Peťo) je bohoslovec z Vietna-
mu, ktorý prišiel na Slovensko v roku 
2018. Ukončil 1. ročník na Teologickej 
fakulte. Na prázdniny sa chystá do Poľ-
ska a Čiech. V septembri bude skladať 
4. sľuby. Peter Duc Nguyen Thin (Pe-
ter) je druhý bohoslovec z Vietnamu, 
ktorý u nás študuje od roku 2018. Na 
Teologickej fakulte ukončil 1. ročník 
a chystá sa na prázdniny do Nemecka, 
Čiech a na Valaskú Belú. V septembri 
bude skladať 4. sľuby. Jakub Doktor 
pochádza z Bobota a ukončil 1. ročník 
na Teologickej fakulte. Na prázdni-
ny pôjde domov k rodine. V septem-
bri nastupuje do noviciátu do Vidinej. 

Václav Plánka pochádza z Karolínky na 
Morave. Na Teologickej fakulte ukončil 
2. ročník. Na dovolenku pôjde domov 
na Moravu. V  septembri bude skla-
dať 3 sľuby. Dávid Kancián pochádza 
z Družstevnej pri Hornáde. Ukončil 3. 
ročník na Teologickej fakulte a úspeš-
ne ukončil bakalárske štúdium. Cez 
dovolenku sa chystá na turistiku do 
Západných Tatier so svojimi bratmi. 
V septembri bude skladať 3. sľuby a na-

stupuje na pastoračnú prax do farnosti 
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave-Petr-
žalke. Lukáš Hanúsek z Pezinka (píše aj 
článok na str. 32) končí svoj pastoračný 
rok v Kolíne v Čechách. V septembri 
bude skladať 5. sľuby a bude pokračovať 
v štúdiu na Teologickej fakulte. Vďaka 
patrí pátrovi Tomášovi Balejovi SVD, 
ktorý našim bohoslovcom celý rok po-
máhal na ich ceste ku kňazstvu, usmer-
ňoval ich a duchovne im slúžil. •
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UDALOSTI 
júl – august  2020

5. júl – Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, 
slovanských vierozvestov;
11. júl – Sv. Benedikt, opát, patrón Európy;
17. júl – Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, 
pustovníci;
23. júl – Sv. Brigita, rehoľníčka, 
spolupatrónka Európy;
25. júl – P. Jozef Šabo SVD, 10. výročie smrti;
27. júl – Sv. Gorazd a spoločníci;
30. júl – Bl. Zdenka Schelingová, panna 
a mučenica; br. Anton Metod Sloboda SVD, 
40. výročie smrti (1980). 

Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac júl:
Aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou 
a dobrými radami sprevádzať rodiny.

◆ ◆ ◆

2. august – Porciunkula – vo farských 
a katedrálnych kostoloch je možné získať 
pri splnení zvyčajných podmienok úplné 
odpustky;
6. august – Sviatok Premenenia Pána; 
9. august – Sv. Terézia Benedikta od kríža 
/Edita Steinová/, spolupatrónka Európy; 
medzinárodný deň domorodých ľudí;
15. august – Slávnosť Nanebovzatia Panny 
Márie, prikázaný sviatok;
15. – 16. august – Celodiecézna púť  
na sviatok Nanebovzatia Panny Márie  
v Nitre na Kalvárii;
27. august – Br. Juraj Adrián Hornický SVD, 
40. výročie smrti (1980);
28. august – sv. Augustín, biskup a učiteľ 
Cirkvi, patrón Spoločnosti Božieho Slova.

Misijný úmysel apoštolátu modlitby  
na mesiac august: Za  všetkých, ktorí 
pracujú a žijú na mori; za námorníkov, rybárov 
a ich rodiny.

◀ Seminarista Václav Plánka SVD prijal službu lektorátu

16. mája pri večernej sv. omši prijal v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bra-
tislave službu lektorátu. Hlavným celebrantom bol P. provinciál Pavol 
Kruták SVD, ktorý ho povzbudil k službe Božiemu ľudu. Podľa Rímske-
ho pontifikálu je lektor ustanovený na čítanie Božieho slova v liturgic-
kom zhromaždení a na prípravu veriacich, ktorí pri liturgických úkonoch 
čítajú Sväté písmo. P. Kruták povzbudil Václava a pozval ho k tomu, aby 
čítal pravidelne Sv. písmo a sprostredkovával ho aj iným. •

• Každodenný život seminaristov
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P íše sa 24. jún 1859. Spoje-
necké vojská Napoleona III. 
a Viktora Emanuela II. bojujú 
proti rakúskej armáde cisára 

Františka Jozefa I. Odohráva sa posled-
ná veľká bitka v európskych dejinách, 
kde sú všetky zúčastnené armády pod 
priamym osobným poľným velením 
svojich panovníkov. Vládne chaos, krik 
a všetko to, čo k veľkým bitkám patrí. 
Proti sebe tu bojuje asi 300 000 vojakov, 
a tento deň sa do dejín zapíše ako 
„Bitka pri Solferine“.

Tutti fratelli 
Svedkom bitky, nie ako vojak, ale 
ako zdravotník, je aj tridsaťjeden-
ročný švajčiarsky obchodník Jean 
Henri Dunant. Šokovaný veľkým 
utrpením asi 40 000  ranených 
vojakov, ktorí boli vojskami po-
nechaní na bojovom poli. Medzi zdra-
votníkmi nemôže prehliadnuť skupinu 
mužov v nezvyčajných odevoch. Na 
čiernom odeve nosia na prsiach na-
šitý veľký červený kríž. Odnášajú ra-
nených, ošetrujú, vykonávajú menšie 
i ťažšie operačné zákroky. Niektorí sú 
lekári, iní len zdravotníci a ošetrovate-
lia. S heslom Tutti fratelli (Všetci sme 
bratia) pomáhajú každému ranenému 
bez rozdielu národnosti. Kto sú a odkiaľ 
prišli títo muži prvého červeného kríža 
v dejinách, znak ktorých sa neskôr pre-
mietol do loga i názvu medzinárodnej 
organizácie Červený kríž?

Zle vyložený sen
Aby sme sa k tomu dopátrali, musíme 
sa vrátiť 309 rokov do minulosti na úze-
mie dnešného Talianska. V Neapolskom 
kráľovstve, v  regióne Abruzzy, sa 25. 
mája 1550 v Bucchianico narodil takmer 
päťdesiatročnej žene šľachtického pôvo-
du syn, ktorý dostal meno Kamil. V te-
hotenstve sa jej viackrát sníva zvláštny 
sen. Vidí v ňom svojho syna s veľkým 
červeným krížom na hrudi a za ním zá-

stup iných podobne oblečených mužov. 
Keďže podobným krížom boli v  tom 
čase označovaní väzni idúci na popra-
vu, matka bola presvedčená, že z jej syna 
bude zločinec a čaká ho poprava. Preto 
chlapcovi často rozprávala svoj sen, aby 
ho varovala pred takýmto osudom. Jeho 
otec, žoldnier bojujúci pre rôzne armá-
dy v neustálych regionálnych vojnách, 
meral len 149 cm. V 17 rokoch už Ka-
mil presiahol výšku dva metre a o dva 
roky neskôr sa chcel spolu s otcom pri-
pojiť k vojenskej výprave. Na ceste do 
Benátok však obaja ochoreli a Kamilov 
otec zomrel.

Fra Umile
Po tejto strate Kamil upustil od účas-
ti na výprave a  rozhodol sa vstúpiť 
k františkánom. Tí ho však pre hni-
savú ranu na nohe neprijali. Po roku 
potĺkania krajinou nastúpil ako ošet-
rovateľ do Nemocnice svätého Jakuba 
v Ríme, kde si chcel zároveň vyliečiť 
nohu. Ešte nedoliečeného ho zlákal 
predošlý spôsob života. Tri roky zo-
trval v službách Benátskej republiky, 
ako žoldnier vstúpil do armády a bo-
joval proti sultánovi Selimovi II. (1524 
– 1574). Všetky zarobené peniaze pre-
hral v kartách a jediný majetok, ktorý 
mu zostal, boli šaty, ktoré mal na sebe. 
Situácia ho prinútila žobrať. Po dlhom 
zvažovaní požiadal o  vstup k  mní-
chom, tentoraz ku kapucínom. Tí ho 
prijali a už čoskoro dostal prezývku 
„fra Umile“ – brat Pokora. Keď sa mu 
otvorila stará rana na nohe, bez zby-
točného odkladu odišiel už po druhý 
raz do Nemocnice svätého Jakuba. Po 
krátkom čase mu zverili vedenie ce-
lej nemocnice. Zaumienil si, že náj-
de ľudí, ktorí by boli ochotní starať 
sa o chorých bez nároku na odmenu. 
Znie to neuveriteľne, ale v nemocni-
ci skutočne našiel päť dobrovoľníkov, 
ktorých jeho idealizmus zapálil. Keď 
sa ako 29-ročný po troch rokoch vy-
liečený vrátil do kapucínskeho kláš-
tora, bol to iný človek než ten, ktorý 
z neho odchádzal. Jeden zo spolubra-
tov na jeho adresu poznamenal: „Bolo 
vidno, že za ten čas v ňom dozrela ob-
divuhodná dobrota.“

Vedený Apoštolom Ríma
Vo Večnom meste sa zoznámil s kňa-
zom, ktorý sa už od roku 1538 staral 
o chorých. O generáciu starší Filip Neri 
sa stal jeho priateľom i vodcom. Kami-
lova tvrdohlavá povaha však bola vý-
zvou aj pre nadprirodzené výchovné 
schopnosti 60-ročného Filipa. „Ako 
rád by som ti dal ruku na hlavu, Kamil. 
Ale si tak vysoko, tak vysoko. Skús sa 
trochu znížiť, ak môžeš, pomôž mojej 
malosti,“ prihováral sa s citlivou iró-
niou majster duší vyše dvojmetrové-

Dobrodinec ľudstva, patrón chorých a zomierajúcich, všetkých 
nemocníc, lekárov, zdravotných sestier a zdravotníckych pracovníkov. 
Pred 470 rokmi sa narodil sv. Kamil de Lellis.

Červený kríž sv. Kamila 
 Text: Jaroslav Slašťan

 Foto: www.camilliani.org

Ich pomoc nebola otázkou rasy, 
národnosti, vierovyznania či 
akejkoľvek príslušnosti. Bola 
to otázka solidarity, naliehavej 
potreby a bratstva. Bola to otázka 
ľudskosti. 
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mu Kamilovi. „Bol som veľký hriešnik 
a potreboval som veľkého svätca,“ vy-
jadril neskôr Kamil potrebu duchov-
ného vedenia zo strany Apoštola Ríma, 
ako Filipa nazývali. Ich cesty sa však 
rozišli, kritickým bodom sa stala otáz-
ka založenia bratstva, po ktorom Ka-
mil túžil. Filip mu vyčítal, že je to z jeho 
strany čistá pýcha, keď chce viesť spo-
ločenstvo ako nevyučený laik. 

Tarde venisti!
Tridsaťdvaročný a vyše dvojmetrový 
Kamil začal navštevovať rímske kolé-
gium. O polovicu mladší a oveľa nižší 
spolužiaci na neho posmešne pokriko-
vali: „Tarde venisti!“ – Prišiel si nesko-
ro! Svojim súčasníkom musel pripa-
dať ako obor. V čase, keď sa priemerná 
výška dospelých mužov pohybova-
la okolo metra šesťdesiat, musel jeho 
zjav v  rímskych uliciach vzbudzovať 
pozornosť. Po dvoch rokoch, 26. mája 
1584, prijíma v Lateráne kňazskú vy-
sviacku a svoju prvú omšu slúži, ako 
inak, v nemocnici. Filip Neri napriek 
tomu trval na svojom: „Nie si schop-
ný viesť takéto spoločenstvo. Vyhoď si 
takúto myšlienku z hlavy!“ Kamil však 

v sebe cítil silné volanie k tomuto dielu. 
Po rokoch Filip priznal: „Úspech tohto 
diela sa mi zdá zázračný, pretože nie je 
dielom ľudských prostriedkov a  ľud-
skej múdrosti.“

Daj mi čas!
So svojimi druhmi opustil Nemocnicu sv. 
Jakuba a pokračoval vo veľkej nemocnici 
v blízkosti Vatikánu, 8. septembra 1584 
obliekol do habitov svojich kolegov a spí-
sal rehoľu pre malé Združenie služob-
níkov chorých, ako ich nazval. Pravidlá 
vstupu do tejto skupiny zdravotníkov boli 
veľmi prísne. Aj napriek týmto požiadav-
kám sa k nim hlási čoraz viac uchádzačov. 
V roku 1586 ich rád potvrdzuje pápež 
Sixtus V. pod názvom Ministri infirmo-
rum (Služobníci chorých), čím im bolo 
dovolené šíriť sa vo svete. Neskorší pápež 
Gregor XIV. premenil rád na riadnu re-
hoľu, členovia ktorej sa sľubom zaväzujú 
žiť nielen v chudobe, čistote a poslušnosti, 
ale pridávajú si ďalší záväzok – ošetrovať 
chorých. A to i tých, ktorí sú nakazení 
morom. Je to úplne nový rozmer starost-
livosti o chorých, ktorý od tohto obdobia 
po stáročia kvalifikuje Kamila de Lellis 
ako reformátora služby chorým.

Padli v službe
Na začiatku obývala táto malá skupina 
dve vlhké izby na brehu rieky Tiber. No 
už onedlho ich počet vzrástol na dva-
násť a našli si konečný domov v Kosto-
le svätej Márie Magdalény a v priľahlej 
budove. V roku 1591 bola Spoločnosť 
služobníkov chorých uznaná ako rehoľa 
a Kamila zvolili za jej generálneho pred-
staveného. Dvadsaťpäť bratov zložilo 
popri rehoľných sľuboch aj dodatočný 
„morový sľub“. Ten ich zaväzoval slúžiť 
ľuďom nakazeným morom, aj keby to 
malo znamenať obetovanie vlastného 
života. Taliansko bojovalo s morovou 
epidémiou a uprostred bolesti, utrpe-
nia a smrti sa mnohí stali svedkami he-
roického dobra, ktorého boli títo muži 
schopní. Svedkami ich skrytej sily, naj-
vyšších skutkov nasadenia a pomoci, 
podaných rúk, ponúknutých životov. 
V 90-tisícovom Ríme, ale aj v  iných 
postihnutých mestách a oblastiach do-
kázali služobníci chorých prejaviť sil-
nú solidaritu vzájomnej pomoci, lásky 
a vlastného obetovania. Ich pomoc ne-
bola otázkou rasy, národnosti, vierovy-
znania či akejkoľvek príslušnosti. Bola 
to otázka solidarity, naliehavej potre-
by a bratstva. Bola to otázka ľudskosti. 
K nakazeným pristupovali bez toho, aby 
mysleli na seba. Mnohí padli v službe, 
ale ich obeta umožnila záchranu mno-
ho životov. V rokoch epidémií, povodní 
a hladomorov sa títo muži stali pre ta-
lianske mestá darom z neba. Vyslúžili 
si pomenovanie „otcovia dobrej smr-
ti“. Na konci epidémie bola Spoločnosť 
služobníkov chorých zredukovaná na 
polovicu.

Červený kríž
„Aby sa odlíšili od iných rehoľníkov, 
Kamil navrhol, aby nosili na čiernom 
habite červený kríž zo súkna,“ zazna-
menal jeho súčasník a životopisec San-
tio Cicatelli (1570 – 1627). Nikto nepo-
znal štvrte chudobných a geto v Ríme 
tak dobre ako Kamil. Na dopravu po-
travín a liekov k chorým využíval osla, 
ktorý ťahal drevený vozík – akúsi pr-
votnú „sanitku“. Pomocou  
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lampáša vyhľadával chorých aj v pod-
zemí Kolosea. Cicatelli zaznamenal, 
že Kamil bol silný, vysoký a mohutný. 
„Neraz hlavou narazil do výklenka dverí 
alebo stropu izby, ktoré boli príliš nízke 
pre jeho obrovskú postavu. Po vstupe do 
jaskyne musel vzhľadom na svoju výšku 
často robiť akrobacie, aby sa dostal cez 
diery do miestností, kde žili nakazení.“

Viac srdca
Realitu nemocníc pred Kamilovou 
reformou opísal Bernardino Cirillo 
(1500 – 1575) týmito slovami: „Padajúce 
múry, pochmúrna úzka budova bez 
vzduchu... Vyzerá ako miesto určené 
na zajatie, nie na uzdravenie.“ Lôžkovú 
časť nemocníc tvorila jediná veľká 
miestnosť. Verilo sa, že voda a vzduch 
chorým neprospievajú. Preto okná 
v nemocniciach zostávali vždy zatvorené 
a voda sa takmer nikdy nepoužívala na 
umývanie pacientov ani na čistenie 
podláh. Zápach v nemocniciach 
býval nepredstaviteľný. Personál 
väčšinou tvorili ľudia, ktorí nemali 
kvalifikačné, ale ani osobnostné 
predpoklady na výkon takejto 
služby. Chýbala im empatia, 
vnímavosť odlišností a  súcit 
s ľudským utrpením a bolesťou. Pacienti 
trpeli stratou dôstojnosti, nezáujmom 
a podvýživou. Bolesť sa dala doslova 
nahmatať. Takéto prostredie a prístup 
k  pacientom sa bývalý vojak Kamil 
rozhodol zmeniť. Nemocnice sa pod 
jeho vedením stávali „cvičiskom lásky“ 
pre nových ošetrovateľov. Kamilova 
prehnaná a príliš náročná starostlivosť 
o  chorých najskôr vzbudzovala 
v personáli nemocnice veľký odpor, ale 
po čase si získala sympatie nejedného 
ošetrovateľa. Keď sa raz Kamil 
prizeral, ako jeden z nich pripravuje 
posteľ pre chorého, napomenul ho: 
„Opatrne, v  tvojich rukách musí byť 
viac odovzdanosti, viac srdca. Robila 
by to pre teba takto tvoja matka?“ 
Neustále sa vzdelával, radil sa s lekármi, 
aká strava je vhodná pri rôznych 
chorobách a  čo treba zabezpečiť pri 
vizitách. Pripravil zoznam úloh, ktoré 

bolo nevyhnutné urobiť, praktické 
body týkajúce sa pohodlia a hygieny 
pacientov. Pomoc vo všetkých oblastiach, 
napĺňanie slamníkov, postieľanie lôžok, 
preväzovanie rán, ošetrovanie preležanín, 
cvičenie, rehabilitácie, podávanie liečby, 
povzbudzovanie. To boli bežné úkony, 
ktoré s veľkým nasadením vykonával 
v časoch, keď to v nemocniciach vôbec 
nebolo bežné. Hovorieval, že by chcel mať 
sto rúk, aby mohol pomáhať viac.

Reformátor nemocníc
Hlavným strediskom Kamilovho pôso-
benia v Ríme bola najstaršia európska 
nemocnica – Nemocnica Ducha Svä-
tého v Sassii. Často zdravotníkom vy-
svetľoval: „Nemocnica musí byť ľudská. 
Je to miesto, na ktoré prichádzajú cho-
rí ľudia preto, aby tu prežili časť života, 
aby tu trpeli, vyliečili sa alebo zomreli. 
Preto sa má do nej vstupovať s hlbo-

kou úctou.“ Základom reformy zdra-
votníctva, ktorú naštartoval, bolo mi-
losrdenstvo. Sám sa stal pre ostatných 
príkladom. Pri vchode do nemocnice 
vítal nových pacientov, pričom zvlášt-
nu pozornosť venoval tým, ktorí boli 
smutní či zúfalí. Robil všetko preto, aby 
sa chorí cítili v nemocnici ako doma. 
Organizoval nábory schopných a horli-
vých ošetrovateľov, ktorých dal vyškoliť 
lekárom. Lekárske predpisy sa museli 
zaznamenávať a starostlivo dodržiavať, 
stav pacientov hlásili ošetrovatelia leká-
rovi. Úzke a vlhké miestnosti nahradili 
veľké, vzdušné a čisté priestory, nakaze-
ných pacientov oddelili od ostatných.

Otec chudobných
V Ríme pod jeho vedením postavili 
nemocnicu s kapacitou sedemsto lô-
žok a pre žobrákov otvorili materskú 
školu. Počet jeho nasledovníkov rás-

tol, od roku 1594 pribúdali v rôznych 
talianskych mestách: v Neapole, Milá-
ne, Janove, Bologni. Za 28 rokov svojho 
pôsobenia prišla rehoľa takmer o polo-
vicu členov, ktorí sa pri službe nakazili 
a umreli. Otec chudobných, ako Kamila 
volali, sa postaral o reformu nemocníc, 
založil niekoľko rehoľných domov a stal 
sa príkladom pre stovky bratov. Jeho 
ľudská, pracovitá, strastiplná a hero-
ická životná dráha sa skončila štrnásty 
júlový deň roku 1614.

Odkaz sv. Kamila
Dnes je Kamilovým najväčším odka-
zom 7 000 členov jeho rehole, ktorí 
pôsobia v 39 štátoch piatich kontinen-
tov. Sú ošetrovateľmi, lekármi a misio-
nármi, prednášajú na zdravotníckych 
školách, vedú nemocnice a zakladajú 
charitatívne projekty. Len v  Brazílii 
spravujú 56 nemocníc so 6 000  lôž-
kami. Okrem obvyklých troch sľubov 
(chudoba, čistota, poslušnosť), ktoré 
rehoľníci skladajú pri vstupe do reho-
le, oni už po štyri storočia odriekajú 
ešte jeden, štvrtý sľub. Ten ich zaväzuje 
slúžiť chorým, nevynímajúc tých, ktorí 
sú nakazení. Aj keby to malo znamenať 
obetovanie vlastného života. 

Ďalším plodom jeho práce je kva-
lita ošetrovateľstva a nemocníc, v kto-
rých dodnes platia mnohé jeho zásady 
a odporúčania. Posolstvo Kamila sa 
zakorenilo.

Štyri roky od Bitky pri Solferine, kde 
sa Henri Dunant nadchol pracovným 
nasadením, obetavosťou a organizo-
vanosťou mužov s červeným krížom 
na prsiach, sa nimi inšpiroval a zalo-
žil Stály medzinárodný výbor pre po-
moc raneným. V roku 1864 sa konala 
v Ženeve konferencia zástupcov 16 eu-
rópskych krajín, na ktorej bol založe-
ný Medzinárodný výbor Červeného 
kríža, počiatok celosvetového hnutia 
s názvom Červený kríž. Názov i logo 
hnutia prevzali z Kamilovho červené-
ho kríža (len sa skrátilo zvislé rameno), 
ktorým boli označení kamiliáni, kto-
rých stretol Dunant na bojovom poli 
pri Solferine.  •

HLASY Z MISIÍ

„... Po vstupe do jaskyne musel 
vzhľadom na svoju výšku často 
robiť akrobacie, aby sa dostal 
cez diery do miestností, kde žili 
nakazení.“
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Milí čtenáři Hlasů, misijní přátelé! 
Alespoň pár řádků z daleké cizi-

ny, z Mexika. Jsem rád, že Vás můžu po-
zdravit touto cestou a podělit se s Vámi 
o misijní zkušenosti v době pandemie. 
Také tady, tak jako u  Vás, propukla 
pandemie koronaviru, která je obra-
zem nákazy, která nezná a nerespek-
tuje hranice mezi národy, kulturami 
a náboženstvími. Svatý František z As-
sisi by určitě nazval koronavirus svým 
bratrem. Také my můžeme vyslovit, že 
koronavirus není nepřítel ani zlý, ale že 
je součástí přírody, která je mimo dob-
ro a zlo. Pandemie nás ve skutečnosti 
vybízí k živému křesťanství, odvážně 
odpovídající na Boží hlas v znameních 
dnešní doby. Jde především o sílu víry, 
o schopnost unést i pochybnosti a ne-
jasnosti, snášet tíhu tajemství, a přitom 
zachovat věrnost a naději.

Já si myslím, že situace zde v Mexi-
ku je horší než u Vás doma. Nejhorší 

je u těch, kteří se žíví prodejem svých 
výrobků a žijí jenom z toho, co denně 
prodají. Na Velikonoce zde ještě nebyla 
ta nejtvrdší opatření, jezdil jsem slou-
žit k řeholním sestrám, kde jsme veli-
konoční svátky prožili ve společenství. 
Dnes je situace jiná, máme karanténu; 
je to trochu težší, jelikož nemáme ani 
kousek zahrady, kde bychom se mohli 
aspoň projít a nadechnout. Pandemie 
mě zasáhla právě v době, kdy jsem měl 
cestovat domů na dovolenou. I kdy-
bych doletěl nějakými oklikami, strá-
vil bych čas v karanténě a protože tady 
začíná vyučování již začátkem srpna, 
težko bych se dostal nazpět.

V této době pandemie si můžeme 
odpovědět na otázku profesora P. To-
máše Halíka: byli jsme i dříve v kostele 
pouhými diváky, konzumenty – anebo 
jsme vnímali nedělní bohoslužbu jako 
"communio", tedy společenství stolu, 
u něhož jsme přijímáni Kristem a my 
přijímáme Krista a spolu s ním i ostatní 
členy našeho společenství? Papež Fran-
tišek vyjadřuje svými slovy, že i naše 
láska, solidarita a vědomí sounáleži-
tosti by konečně mohly povalit hra-
nice, které jsme mezi sebou vystavěli. 
Na tomto místě připojuji modlitbu za 
náš život, rodiny a svět. Ať Bůh uzdra-
ví všechny bolestné rány našeho svě-
ta, utiší bouře válek, zkrotí vlny zloby, 
násilí a lži, nepřátelství a nenávisti. Ať 
posilní ty, kdo usilují o pokoj a smíření 
a přemáhají zlo dobrem.

Rok Božího Slova
Boží Slovo je jen jedna část ze základů 
naší víry, ale o to důležitější. Sílu, dob-
ro a lásku můžeme čerpat denně doma 
čtením z Bible, rozjímáním na cestách, 
anebo pozorným nasloucháním při mši 
Sv. Ne vždy pochopíme to, co čteme, 
proto je potřeba rozmlouvat o četbě 
Bible také se svými přáteli, naslouchat, 
jak oni vnímají čtení Nového a Starého 
Zákona, a mít někoho, s kým se může-
me poradit či požádat o pomoc s výkla-
dem. Právě v tomto roce, kdy se uza-
vřely kostely a hranice, můžeme otevřít 
svá srdce a svou mysl Písmu Svatému. 

Boží Slovo je výzva k hlubšímu hledání 
skrytého smyslu života a světa. Jaký ži-
vot a svět nás tedy čekají po odeznění 
pandemie? Myslím si, že pandemie je 
duchovní zodpovědnost a úkol, který 
vyžaduje nové změny a porozumění 
v přístupu ke světu a životu. My sami 
jsme ve světě svědky soucitu a solidární 
lásky, která opravdu sjednocuje. Při této 
skutečnosti si musíme také uvědomit 
ohroženost a  zranitelnost našeho ži-
vota. Boží Slovo nás vede k promyšlení 
duchovní výzvy doby, která stojí před 
námi. Snad budeme mít odvahu odpo-
vědět s vírou a nadějí na výzvy změně-
ného světa, v našich lidských postojích 
a vztazích i vztazích k přírodě, v našich 
úmyslech a jednáních. Rok 2020 není 
jen Rokem Božího Slova. 30. září si 
také připomeneme šestnáctisté výročí 
úmrtí Sv. Jeronýma, jehož činnost spo-
čívala právě v překladu Bible do jazyka 
srozumitelného většině. My, křesťané, 
jsme povinni srozumitelně a věrohod-
ně nabízet to nejcennější z pokladu naší 
víry, za nějž máme zodpovědnost. Sdí-
lení a žití Božího Slova je ve skutečnosti 
tvůrčí síla k lidskosti, která je otevřená 
nejen směrem k Bohu, ale také směrem 
k lidem. Buďme tedy otevření pro pře-
kvapení velké proměny, začátku nové-
ho života.  •

Koronavirus  
v Mexiku

 Text a foto: 

P. Ludvík Málek SVD
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Ako koronavírus zmenil Jeruzalem?
Jeruzalem v posledných rokoch do-
slova praskal vo švíkoch a presúvať sa 
v ňom záplavami obyvateľov a pútni-
kov bolo niekedy veľmi náročné. Mys-
leli sme si, že takýto turistický nápor 
stopne nejaký ozbrojený konflikt, no 
napodiv to bol malý, ale vysoko agre-
sívny koronavírus. Ten za tri týždne vy-
prázdnil ulice starého mesta, v ktorom 
žije približne štyridsaťtisíc obyvateľov 
uprostred hradieb dlhých 4,5 kilomet-
ra, a uvrhol ho do „lockdown“ módu, 
čiže do akejsi blokády. Vychádzanie 
z domov je momentálne až na potra-
vinové zásobovanie, návštevu lekára 
a špecifické práce zakázané, a to pod 
hrozbou peňažnej pokuty.

 
 A ako to zasiahlo konkrétne vás?
Tento núdzový stav kompletne rozbil 
plánované liturgické slávenia pred Veľ-
kou nocou. Všetkých sedem františkán-
skych kláštorov v  Jeruzaleme muselo 
prepnúť do krízového režimu, keď sa 
prepustili vonkajší zamestnanci a naše 
budovy a svätyne sa hermeticky uzavreli.

Ja sám, hoci zdravý, som musel absol-
vovať domácu karanténu po tom, čo som 
sprevádzal slovenských pútnikov v betle-
hemskej zóne, kde sa vyskytol vírus. Prežil 
som dlhé dni kompletne zatvorený v ma-
lej izbe s kúpeľňou, kde mi jeden náš slo-
venský profesor biblista nechával jedlo po 
zaklopaní. Ak vám to pripomína biblický 
príbeh o prorokovi Eliášovi, ktorého kŕ-
mil krkavec ráno a večer, nie ste ďaleko od 
pravdy. Preto sme nazvali toto karantén-
ne stravovanie menom „akcia Havran“.

 
Vo Svätej zemi aj študujete. Ako sa 
zmenilo vaše štúdium vzhľadom na 
súčasnú situáciu?
Súčasťou kláštora Flagellazione, kde bý-
vam a študujem, je aj Františkánsky biblic-
ký inštitút (SBF). Krízový režim zasiahol 
aj vyučovací proces na fakulte. Ten síce 
pokračuje ďalej, ale prešli sme na online 
výučbu pre študentov, ktorí sem fyzicky 
nemôžu prísť. Bol to zvláštny pocit, se-
dieť v karanténe a pritom čítať, prekladať 
a analyzovať kumránske rukopisy od Mŕt-
veho mora pred učiteľom na obrazovke 
monitora. Niektorí študenti pred 

V Jeruzaleme  
zaznieva posolstvo  
o zmŕtvychvstaní Krista 
skôr než všade inde 

 Text: Zuzana Vandáková, Slovo+ 

 Foto: Archív Miroslava Švarca

Je oficiálnym sprievodcom vo Svätej zemi, kde pôsobí od roku 2010, hoci 
s trojročnou prestávkou, keď pôsobil vo františkánskom kláštore v Hlohovci. 
Rozprávali sme sa s ním o Jeruzaleme v súvislosti s koronavírusom, aj o tom, 
ako tam vyzerajú Veľkonočné sviatky. Františkán Karol Miroslav Švarc (43).

 

Bratia františkáni prišli do Svätej zeme 
v roku 1342 podnietení myšlienkami  

sv. Františka Assiského ako „pútnici“, 
aby úkonmi pokánia a modlitbou 

ohlasovali dobro. Stali sa súčasťou tejto 
z náboženského hľadiska mimoriadne 

zvláštnej krajiny.
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karanténou dokonca robili ústnu online 
skúšku na dekanáte, keďže pre zrušené 
lety nemohol priletieť určený profesor.

 
Karanténa, štúdium sú jedna vec. 
Ako však pandémia ovplyvnila váš 
františkánsky spôsob života? Ako 
to prežívate v rámci komunity?
My františkáni ako rehoľníci sme 
v podstate navyknutí na praktizovanie 
takéhoto núdzového stavu. Prejdením 
vstupnej formácie, čiže akéhosi „ran-
gers“ výcviku, sa každý brat prirodze-
ne naučí žiť v skromnosti a odlúčenosti 
kláštornej cely. A vďaka navyknutému 
systému prerozdeľovania služieb sme 
dokázali bleskovo zareagovať na nové 
spoločné potreby. Preto okrem vy-
chádzania von náš pravidelný rytmus 
striedania modlitby a vzdelávania, prá-
ce a odpočinku pokračuje naďalej bez 
výraznejších zmien.

Navyše, náš kláštor má dve dlhé, päťde-
siatmetrové chodby, veľké nádvorie a na 
streche obrovskú terasu, takže o stiesne-
nosti nemôžeme hovoriť. Starší pátri, kto-
rí tu na Blízkom východe ešte pamätajú 
prestrelky a všelijaké iné príkoria, ostá-
vajú pokojní a dvíhajú náladu svojím ty-
pickým humorom a rokmi osvedčenou 
vierou. Zvyknú hovoriť, že ako re-
hoľníci už sme v podstate jednou 
nohou vo večnosti, keďže sme sa 
rehoľným zasvätením zriekli pô-
žitkov tohto sveta a usilujeme sa 
o pravidelnú askézu.

 
 Je aj vo vašom blízkom okolí 
niekto nakazený?
Hoci koronavírus vykazuje pomerne 
vysokú šíriteľnosť a úmrtnosť, nepo-
čul som, že by bol niekto v našom okolí 
nakazený. Izrael má ku dňu 9. 4. 2020 
oficiálne vyše 9 400 infikovaných a 73 
obetí a palestínske územia hlásia 263 
prípadov bez úmrtia. My ako zasväte-
né osoby, žijúce v komunite, máme ne-
malú skúsenosť so smrťou a pohrebmi.

Nechceme však smutnú situáciu zľah-
čovať, ale v modlitbe pamätáme na všet-
kých skúšaných a povzbudzujeme ich 
v nádeji. Keďže väčšina bratov v kláštore 

je z Talianska a medzi sebou hovoríme 
taliansky, v solidarite s nimi prežívame 
dramatickú situáciu v ich vlasti, a tak pla-
čeme s plačúcimi. Popri týchto obetiach 
treba vždy pamätať aj na to, že každý deň 
umiera od hladu takmer tridsaťtisíc ľud-
ských bytostí bez toho, aby sa o ne nejaké 
média zaujímali.

 
Ako ste v tejto situácii slávili 
Veľkonočné sviatky?
Chýbalo nám slávenie Pôstneho ob-
dobia, ktoré vrcholí Veľkou nocou. 
Býva to tu v Jeruzaleme obzvlášť silné 
a krásne, i keď časovo náročné. Ježiš sa 
v určitom momente pevne rozhodne 
nastúpiť na cestu do Jeruzalema – a my 
ho ako jeho učeníci v tomto predsavzatí 
vydať vlastný život nasledujeme. Pekne 
k tomu povzbudzuje svätý Peter: „Veď 
na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel 
za vás a zanechal vám príklad, aby ste 
kráčali v jeho šľapajach.“ (1 Pt 2, 21)

Toto kráčanie v šľapajach Krista – ale-
bo, inými slovami, geografia spásy – je 
možné len vďaka teológii vtelenia Božie-
ho Syna. Milovať Ježiša znamená milovať 
krajinu, ktorú si on sám vybral za svo-
ju domovinu. Už prvotná jeruzalemská 
cirkev verne praktizovala zvyk modliť sa 

a sláviť svoje liturgie na miestach spoje-
ných s vykupiteľským dielom nášho Spa-
siteľa aj za cenu prenasledovania.

Táto starobylá tradícia dala neskôr v ča-
soch cisára Konštantína základ pre vý-
stavbu prvých chrámov, kde by si pútnici 
mohli nielen pripomenúť, ale aj interak-
tívne vstúpiť do popisovaných spásnych 
udalostí. Preto sa svätý pápež Pavol VI. pri 
návšteve Svätej zeme ako pútnik v roku 
1964 vyjadril o tejto krajine ako o piatom 
evanjeliu. Ja by som dnešným jazykom 
povedal, že Svätá zem je jediné 15D kino 

v plnej kvalite a formáte, vnímané všetký-
mi možnými zmyslami.

Účastníci týchto nábožných pútí sa 
po návrate do svojich domovov pokúšali 
reprodukovať túto nezabudnuteľnú skú-
senosť a ponúknuť ju aj svojim krajanom 
cez štáciové slávenia v osobitne postave-
ných kostoloch, zasvätených tajomstvám 
smrti a zmŕtvychvstania Pána. Príkladom 
tohto kultúrno-duchovného fenoménu, 
ktorý odborne nazývame „translatio“, je 
Bazilika Svätého kríža v Ríme, Kalvária 
Zebrzydowská pri Krakove, Spišský Jeru-
zalem, Sväté schody v Malackách a počet-
né starobylé slovenské kalvárie, napríklad 
v Banskej Štiavnici, Prešove či v Kláštore 
pod Znievom.

Z pútnických denníkov, ako naprí-
klad od slávnej pútničky Egérie, máme 
dochované detailné popisy priebehu slá-
vení jeruzalemskej liturgie z roku 384 po 
Kristovi, ktorá sa v určitých obmenách 

Mysleli sme si, že takýto 
turistický nápor stopne nejaký 
ozbrojený konflikt, no napodiv 
to bol malý, ale vysoko agresívny 
koronavírus. 
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premieta aj do dnešných obradov. Toto je 
sila liturgie, ktorá nám pomáha premos-
ťovať časopriestor, takže máme účasť na 
sprítomňovaní Božích tajomstiev a podiel 
na pôsobení Kristovej milosti.

 
Ako ste preživali v Jeruzaleme 
Pôstne obdobie a akú podobu 
mala u vás konkrétne aj Popolcová 
streda?
Celá Pôstne obdobie sa tu v Jeruzaleme 
vníma ako natiahnutie Veľkonočného 
trojdnia na obdobie štyridsiatich dní. 

Program je veľmi členitý na vysvetľova-
nie, ale celú organizáciu a priebeh pro-
fesionálne zastrešujú bratia františkáni, 
ktorým od roku 1342 pápež Klement 
VI. bulou Gratias agimus oficiálne zve-
ril misiu strážiť sväté miesta a prebývať 
v nich. To sa napriek ťažkostiam, pre-
nasledovaniu i mučeníctvu neustále 
snažíme plniť pre dobro univerzálnej 
cirkvi a spásu celého ľudstva.

Popolcová streda sa slávi tak ako všade 
inde – prísnym pôstom, značením popo-
lom a výzvou na pokánie. Jedinou zvlášt-
nosťou v Bazilike Božieho hrobu je, že 
práve vtedy naši bratia postavia pri Skale 
pomazania päťmetrový hliníkový rebrík, 
ktorým podľa pravidiel status quo mani-
festujeme naše právo zapaľovať lampady, 
ktoré, žiaľ, už neexistujú. V Jeruzaleme si 
jednoducho musíte zvyknúť na isté pa-
radoxy, ktoré sledujú inú logiku, než sme 
v Európe zvyknutí.

Čo je ešte špecifické pre slávenie 
Pôstneho obdobia vo Svätej zemi?
Každý týždeň, obyčajne v stredu poo-
bede, prebiehajú štáciové slávenia na-
zývané „peregrinatio“. Vtedy sa veria-
ci zídu pri slávení latinskej svätej omše 
spojenej s vešperami na konkrétnom 
mieste, kde sa daná biblická udalosť 
odohrala. Takto sa rad-radom prejdú 
miesta ako Dominus Flevit na úbočí 
Olivovej hory, kde Pán zaplakal nad Je-
ruzalemom, ďalej Getsemanská záhra-
da, kde sa krvou potil, potom miesto 
bičovania a odsúdenia Pána na začiatku 
ulice Via Dolorosa, potom sa ide do Be-
tánie, kde Pán vzkriesil Lazára, na záver 
sa na Kalvárii uctia bolesti Matky Božej 
a v Kaplnke zjavenia Pána Matke Božej 
zase stĺp bičovania.

V rámci týchto slávení sa odspievajú 
všetky štyri verzie pašií podľa jednotlivých 
evanjelistov. Na konci každého slávenia 
veriacich vždy čaká milé pohostenie, ktoré 
pripravuje miestna komunita na utuženie 
priateľských vzťahov.

Každú pôstnu sobotu poobede slávia 
naši bratia františkáni v Bazilike Božie-
ho hrobu svoju inak každodennú mod-
litebnú procesiu, ktorá sa v nezmenenej 
podobe slávi už od roku 1623, čiže ne-
pretržite takmer štyristo rokov. Vo svojej 
slávnostnej podobe trvá asi dve hodiny 
a pomocou nej sa prejde štrnásť zastave-
ní po celom chráme za spevu starobylých 
latinských spevov. Jednotlivé zastávky 
zložené z antifóny a modlitby sú chvíľa-
mi rozjímania nad Pánovým umučením.

Ďalšou špecialitou Baziliky Božieho 
hrobu sú polnočné vigílie zo soboty na 
nedeľu. Je to v podstate modlitba posvät-
ného čítania, obohatená o čítanie evanjelia 
o vzkriesení, krúživá procesia okolo Bo-
žieho hrobu a pôsobivý spev Aleluja. To 
je pre Pôstne obdobie netypické, ale treba 
si uvedomiť, že sa nachádzate na mieste 
Kristovho zmŕtvychvstania, kde jeho ak-
tuálna sila prebíja všetko ostatné.

Krúživý pohyb okolo sakrálneho mies-
ta bol charakteristickým znakom uctieva-
nia v dávnych kultúrach, čo doteraz vidí-
me napríklad u moslimov v Mekke okolo 
Káby. Aj preto má centrálny  

• Vďaka existencii Kustódie Svätej zeme zosta-
lo kresťanstvo v týchto krajinách dodnes 
zachované, hoci početný stav kresťanov sa 
v posledných rokoch rapídne znižuje

• Otec Karol Miroslav Švarc počas Kvetnej 
nedele

• Olivy v Getsemani majú stovky rokov
• Modliaci sa židia
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interiér baziliky tvar rotundy. Pre nás 
kresťanov ako nasledovníkov Krista – 
Cesty, to má význam symbolu putova-
nia cirkevného spoločenstva do nebes-
kej vlasti.

 
Je známe, že na Kvetnú nedeľu ide 
sprievod ulicami Jeruzalema. Ako 
po iné roky vyzeral tento čas vo 
Svätej zemi?
Jedno z najkrajších, najradostnejších 
a zároveň najmasovejších podujatí je 
poobedňajší sprievod na Kvetnú ne-
deľu. Ten sa začína vo františkánskom 
kostolíku v Betfage z druhej strany Oli-
vovej hory, kde podľa tradície Pán Ježiš 
vysadol na oslicu, aby ako kráľ Izraela 
slávnostným spôsobom vstúpil do Svä-
tého mesta a jeho chrámu.

Procesia trvá asi štyri hodiny, na ho-
rúcom slnku je veľmi únavná, ale zažije-
te tam medzinárodné spoločenstvo živej 
viery a autentickej radosti za spevu pies-
ní, tancov a skandovania na Božiu slá-
vu priam umelecky vyhotovenými pal-
movými mávadlami. Tie posväcuje pri 
doobedňajšej svätej omši v Bazilike Bo-
žieho hrobu jeruzalemský arcibis-
kup Pierbattista Pizzaballa, OFM. 
Procesia sa ukončí povzbudivým 
príhovorom a požehnaním s relik-
viou Svätého kríža pri francúzskom 
Kostole svätej Anny v blízkosti Le-
vej brány.

 
Ako vyzerá v Zasľúbenej zemi 
práve Veľkonočné trojdnie?
Keďže Bazilika Božieho hrobu je pod-
ľa pravidiel status quo rezervovaná pre 
omšové obrady latinskej cirkvi vždy len 
v ranných hodinách, obrady Zeleného 
štvrtka majú v jednom slávení aj čas-
ti omše svätenia olejov, aj časti omše 
na pamiatku Pánovej večere. Poobede 
(o 15.30 hod.) sa ide do Večeradla na 
vrch Sion, kde páter kustód Francesco 
Patton, OFM, ako najvyšší predstave-
ný františkánov na Blízkom východe 
obradným spôsobom umyje nohy dva-
nástim študentom.

Večer (o 21.00 hod.) sa veriaci presúva-
jú do Baziliky agónie v Getsemanskej zá-

hrade, kde nasleduje Svätá hodinka podľa 
Pánovej výzvy: „Bdejte a modlite sa!“ Táto 
modlitba založená na biblických textoch 
o utrpení Pána, čítaných v rôznych sveto-
vých jazykoch, sa vysiela prostredníctvom 
televízie do celého sveta. Na jej záver páter 
kustód posype posvätnú skalu lupeňmi 
červených ruží, ktoré symbolizujú kvap-
ky Kristovho krvavého potu. Tie si pútni-
ci následne odnášajú na pamiatku domov 
ako vzácnu relikviu.

Po sugestívnej modlitbe v Getsema-
noch uprostred starobylých olív z 12. 
storočia sa ľudia zapoja do sviečkovej 
procesie a vystupujú cez údolie Cedron 
do Kajfášovho domu v Gallicante, kde 
došlo k potupeniu a uväzneniu Krista, 
ako aj k Petrovej zrade a zapretiu za spe-
vu kohúta.

V piatok ráno (o 8.00 hod.) sa pria-
mo na Kalvárii odslúžia obrady Veľkého 
piatku so spievanými latinskými pašiami 
a uctením relikvie ostatkov Svätého kríža. 
Presne na poludnie sa v štyroch svetových 
jazykoch modlí krížová cesta priamo na 
ulici Via Dolorosa, ktorá spája Kláštor bi-
čovania Pána, Flagellazione, s Bazilikou 

Božieho hrobu. Trasa v miernom stúpa-
ní je dlhá sedemsto metrov a normálnou 
chôdzou ju prejdete za dvanásť minút. Pr-
vých deväť zastavení je po ceste a zvyšok 
sa nachádza v bazilike.

Po nej nasleduje krížová cesta pre arab-
skú farnosť, na ktorej muži nesú v hori-
zontálnej polohe obrovský drevený kríž 
a ostatní držia v rukách vlastné malé krí-
žiky. V meste je vtedy toľko ľudí, že poli-
cajné kordóny vám bránia dostať sa tam, 
kam potrebujete, a stalo sa, že ste sa ne-
mohli dostať ani naspäť domov do vlast-
ného kláštora.

Večer (o 20.00 hod.) prebehne pohreb 
Pána Ježiša, keď sa z kríža na Kalvárii dra-
matickým spôsobom zvesí drevená figurí-

na umučeného Krista, pomaže sa voňavý-
mi olejmi na Skale pomazania a v plátne 
sa uloží do vyzdobeného Božieho hrobu.

Keďže chvíľu nato utrpenie 
vystrieda radosť, smrť vystrieda 
život, aké sú obrady Veľkonočnej 
vigílie vo Svätej zemi?
Nebol by to Jeruzalem ako stred ve-
smíru, inak nazývaný tiež bijúce srdce 
sveta, keby aj slávenie vzkriesenia ne-
bolo výnimočné nejakou zvláštnosťou. 
Veľkonočná vigília sa slávi, prosím pek-
ne, už v sobotu ráno – o 7.30 hod. Je to 
všetko pre pravidlá status quo, podľa 
ktorých sa svätá omša nemôže sláviť 
vo večerných hodinách. Preto v Bazi-
like Božieho hrobu Biela sobota prak-
ticky neexistuje a radostné Aleluja sa 
intonuje už pred sobotným obedom. 
Jeruzalem je tak úplne prvé miesto na 
zemeguli, kde každoročne zaznieva 
triumfálne posolstvo o zmŕtvychvsta-
ní Krista skôr než všade inde na svete.

Toto privilégium mu však bezpochyby 
určite patrí, pretože je to unikátne miesto 
ustavičnej nádeje. Svätý Ján Damascén-

 Táto lekcia pokory sa dotkla nás 
všetkých a zistili sme, že sme ako 
ľudia v tejto búrke na jednej lodi.
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sky to brilantným spôsobom zachycuje 
na jednom nápise Božieho hrobu: „O čo 
životodarnejší a omnoho krásnejší od raja 
a slávnostnejší než akákoľvek kráľovská 
svadobná komnata je tvoj hrob, Kriste, 
hlavný prameň vzkriesenia.“

Svätý evanjelista Ján opisuje prostre-
die Kalvárie ako záhrady a Ježiša dokon-
ca stotožňuje so záhradníkom. Je to jas-
ný odkaz na onú rajskú záhradu z Knihy 
Genezis, odkiaľ boli Adam a Eva po pr-
votnom hriechu vyhostení. Stromom ži-
vota pritom nie je nič iné ako drevo kríža 
a ovocím Najsvätejšie telo a krv Kristova. 
Treba si preto uvedomiť, že návšteva Ba-
ziliky Božieho hrobu ako miesta smrti 
a zmŕtvychvstania je vlastne opätovným 
vstupom do raja! Toto nemôžete repro-
dukovať na žiadnom inom mieste. To sem 
jednoducho musíte prísť zažiť.

 
Má aj Veľkonočný pondelok nejaké 
špecifiká?
Na Veľkonočný pondelok sa putu-
je pešo do Emáuz podľa vzoru dvoch 
emauzských učeníkov, Kleofáša a jeho 
najmladšieho syna Šimona. Dnes ne-

vieme s istotou lokalizovať toto miesto 
a máme naň minimálne štyroch kandi-
dátov. Bratia františkáni ho podľa tradí-
cie z prelomu 13. a 14. storočia stotož-
ňujú s arabskou dedinou Al-Kubajba, 
ktorá leží severozápadne od Jeruzale-
ma neďaleko hrobky proroka Samue-
la. Jedenásť kilometrov dlhá cesta trvá 
aj s prestávkou na piknikový obed asi 
štyri hodiny. Po náročných liturgických 
sláveniach je veľmi príjemné vyjsť do 
sviežej jarnej prírody a cestou uvažovať 
nad významom veľkonočných udalostí.

 
Ako by znel váš odkaz 
z Jeruzalema, aj v súvislosti 
s koronavírusom?
Pandémia koronavírusu nám odhalila 
zraniteľnosť ľudského pokolenia. Nad-
merný zhon za ziskom, pôžitkom a ko-

merciou vytočil našu planétu do otá-
čok, ktoré nemohla uniesť. Táto lekcia 
pokory sa dotkla nás všetkých a zistili 
sme, že sme ako ľudia v tejto búrke na 
jednej lodi. Z tohto pocitu univerzál-
nosti sa zrodili napriek tragickým dô-
sledkom nádherné príklady obetavosti, 
solidarity a empatie.

Celú situáciu by som pripodobnil ku 
Kristovmu životu, kde vidím určité pa-
ralely. Na začiatku svojho misijného pô-
sobenia Ježiš chodí a dobre robí po celej 
krajine. Keď vstupuje do Jeruzalema, jeho 
účinkovanie sa spomaľuje, až sa napo-
kon úplne zastaví na kríži, kde visí pribi-
tý a neschopný pohybu. Napriek všetkej 
zlobe sveta práve v tejto chvíli tento trpiaci 
služobník bez výzoru ľudskej dôstojnosti 
dokonáva svoje vykupiteľské dielo, odo-
vzdávajúc ducha.

Aj naša globálna spoločnosť, toľko 
stimulovaná do prehnaných excesov, sa 
podobným spôsobom zastavuje, zakrý-
va svoju krásu za rúška, ocitá sa paraly-
zovaná, uväznená vo vlastnej malosti, 
neschopná pohybu a aktivity, dusí sa bez 
dychu respiračných zariadení. Ale práve 
teraz sa musí podľa vzoru Krista Spasiteľa 
zmobilizovať a upriamiť sa na to podstat-
né, odhodiť každú formu pýchy a sebec-
tva, bojovať za záchranu života, objaviť 
nové kreatívne spôsoby nezištnej služby, 
dávať zo seba to najlepšie a najušľachti-
lejšie v prospech iných. Toto je skutoč-
ná podstata Veľkej noci a jej opravdivé 
slávenie.

Tak ako apoštoli, aj my sa momentál-
ne nachádzame za zatvorenými dverami, 
plní obáv, frustrácie a neistoty. Ale práve 
tu, uprostred ľudskej úbohosti a obme-
dzenia, nás navštevuje vzkriesený Pán 
s povzbudivými slovami nádeje: „Pokoj 
vám! Ja som to, nebojte sa!“ Ten, ktorý 
vyšiel z hrobu a porazil smrť, nás pozýva 
vyjsť z našich vlastných hrobov a stať sa 
soľou zeme a svetlom sveta. Toto vzkrie-
senie k novej misii života a k revolúcii lás-
ky vám v modlitbe vyprosujem priamo 
z Jeruzalema.  •

S dovolením autora prevzaté zo Slovo+

• Pohľad na nočný Jeruzalem
• Aj vo večerných hodinách je v meste rušno
• Františkán Karol Miroslav Švarc privádza 

pútnikov na tie najdôležitejšie miesta
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Pred štyridsiatimi rokmi bol 
vybudovaný v  Papue Novej 
Guinei prvý exercičný dom, 
„Dom modlitby“. Tento nápad 

sa zrodil v hlavách Misijných sestier 
služobníc Ducha Svätého a misioná-
rov Spoločnosti Božieho Slova a v za-
čiatkoch slúžil hlavne pre členov tých-
to dvoch kongregácií. Misionári si boli 
vedomí, že každý z nich potrebuje as-
poň raz za rok nielen čas sa zastaviť, ale 
i pokojné miesto na stíšenie, modlitbu 
a načerpanie nových duchovných síl. 
Vybrali si horské mestečko Goroka 
v katolíckej misii Kefamo. Z myšlienky 
vznikol projekt, pár ľudí sa pustilo do 
práce a v roku 1981 mal Dom modlit-
by už prvých návštevníkov, ktorí si tu 
robili duchovné cvičenia. 

Dom modlitby dostal meno „Bur-
ning bush“ podľa biblického príbehu 
Mojžiša s horiacim kríkom. V tomto 
známom rozprávaní je Mojžiš povin-
ný vyzuť si svoje sandále vstupujúc na 
sväté miesto, kde počuje Boží hlas a cíti 
Jeho prítomnosť. Je to výzva nielen pre 
tohto proroka, ktorým sa začína nová 
éra v dejinách vzťahu Boha s jeho ľu-
dom. Tiež je to ale ponuka nového za-
čiatku pre každého jedného z nás.

Za štyridsať rokov sa veľa zmenilo. 
V prvom rade sa tu vystriedali ľudia, 
ktorí sprevádzajú klientov pri duchov-
ných cvičeniach. Každý jeden z nich 
priniesol niečo nové, niečo zo seba. 

Dom je pomerne malý, poskytuje 
ubytovanie pre 6-7 ľudí a zvyčajne tu 
pôsobí jeden kňaz Spoločnosti Božie-
ho Slova (SVD) a jedna misijná sestra 

služobnica Ducha Svätého (SSpS). Aj 
keď Dom modlitby už nie je jediným 
svojho druhu v Papue Novej Guinei, 
je vyhľadávaný, pretože má svoje čaro 
a duchovnú atmosféru. Je situovaný 
v  krásnom prostredí uprostred prí-
rody, kde nájdete príjemné miesta na 
rozjímanie a oddych, ako sú malé ja-
zierka, jaskynka so sochou Panny Má-
rie a svätého Františka z Assisi, lavič-
ky rozmiestnené po celom areáli. Toto 
všetko vytvára prostredie, kde ľudia 
môžu hlboko načúvať Bohu vo svojom 
živote a vo stvorení, učiť sa kontemplo-
vať a potom svedčiť o Božej láske svo-
jím životom.

Pracujem tu od roku 2016 a tento 
projekt mi veľmi prirástol k srdcu. Du-
chovné cvičenia sú v tichu, s výnim-
kou rozhovorov s duchovným sprie-
vodcom. Povzbudzujeme účastníkov, 
aby vypli mobilné telefóny a zabudli 
tých pár dní na internet. Mlčanie nie 
je samoúčelné a nie je zamýšľané ako 
asketická prax ani ako pokánie, ale 

umožňuje nám dostať sa do kontaktu 
s Bohom a s tým, čo je v nás najhlbšie. 
Verím, že Boh hovorí k srdcu každé-
ho jednotlivca, ale nie sme schopní ho 
počuť, ak naplníme naše dni hlukom 
a činnosťami, ktorými sa možno po-
kúšame zaplniť prázdnotu v  našom 
vnútri. Ticho nám dáva čas na zmenu 
a premenu. Mám skúsenosť, že v tom-
to tichu ľudia nachádzajú oslobodenie 
a uzdravenie.

Dnes je Dom modlitby otvorený 
nielen pre rehoľníkov, seminaristov 
a kňazov, ale i pre laikov. A nielen pre 
katolíkov, ale aj pre členov iných viero-
vyznaní, pre tých, ktorí hľadajú, ktorí 
potrebujú pomoc alebo len počúvajúce 
srdce. Ľudia sem prichádzajú na indi-
viduálne alebo sprevádzané duchovné 
cvičenia, duchovné sprevádzanie, alebo 

Moja misia v Papue 
Novej Guinei

 Text:  sr. Jaroslava Staršia SSpS   

 Foto: Misijné sestry SSpS
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len tak na jeden či viac dní stráviť čas 
v tichu a modlitbe. 

Ako všade, aj v tejto krajine sa ľudia 
boria so všelijakými problémami. Keď 
sa to tak vezme, v Papue Novej Guinei 
je kresťanská viera stále mladá, veď prví 
misionári pristáli na brehoch „krajiny 
rajského vtáka“ len v druhej polovici 
19. storočia. Oficiálne sa viac ako 94 
percent populácie hlási ku kresťanstvu. 
Mnohí však veria aj v rôznych duchov, 
mágiu a čarodejníctvo. Vo väčšine prí-
padov sú z čarodejníctva obviňované 

ženy a aj v dnešnej dobe to neraz skon-
čí mučením, upálením alebo v lepšom 
prípade len prenasledovaním a psychic-
kou traumou. Pred pár rokmi Konfe-
rencia biskupov Papuy Novej Guiney 
a Šalamúnových ostrovov organizo-
vala seminár o mágii a čarodejníctve 
s cieľom prediskutovať tento dlhodobý 
spoločenský problém. Ďalšie ťažkosti 
spôsobuje domáce násilie a boje medzi 
kmeňmi. Do Domu modlitby občas 
zavítajú aj obete násilia, hľadajú nielen 
pokoj a bezpečie, ale aj duchovnú radu 
a uzdravenie. 

S podporou Diecézy Goroka sme mi-
nulý rok uskutočnili niekoľko víkendo-
vých stretnutí pre manželské páry, ktoré 
sa potrebovali povzbudiť vo viere, ale 
zároveň hľadať riešenie svojich problé-
mov vo vzťahoch. Máme skúsenosť, že 

aj keď manželia žijú spolu už niekoľko 
rokov, v podstate sa vôbec nepoznajú. 
Pomáhame im spoločne otvoriť sa, 
vyjadriť pred sebou svoje očakávania 
a priania. Učíme ich spoločne čítať Svä-
té písmo, modliť sa, počúvať hlas Du-
cha Svätého a vidieť Božiu prítomnosť 
v každodenných udalostiach. Je pre nás 
vždy veľkou radosťou, keď vidíme pri 
návštevách dedín týchto ľudí šťastných 
a angažovaných vo farnostiach. 

Ja osobne sa na tomto mieste snažím 
žiť novým spôsobom slová Jánovho 
evanjelia: „Ostaňte vo mne a ja vo vás 
“ (Jn 15, 4). Čo pre mňa znamená byť 
s tými, ktorých sprevádzam, a tiež zostať 
spolu v srdci nášho milujúceho Boha. 
Mám rada život v “Burning bush”, jeho 
úžasnú tradíciu hlbokého ticha v služ-
be kontemplatívneho počúvania.  •

• Papua-Nová Guinea je štát na ostrove Nová 
Guinea a na vyše 200 ostrovoch Oceánie

• Rozlohou je táto krajina asi 10-krát väčšia 
než Slovensko

• Žije tu 4,4 milióna obyvateľov, z toho 34 
percent katolíkov v 21 diecézach
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„Vy im dajte jesť.“ (Lk 9,13)
Nech nás účasť na Eucharistii provokuje 
každý deň nasledovať Pána, aby sme sa 

stali nástrojmi spoločenstva a delili sa 
s Ním a s naším blížnym o to, kým sme.

Pápež František

Misionári verbisti

www.verbisti.sk
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Po príchode do Papuy-
-Novej Guiney som prvý 
rok strávil v Katolíckom 
teologickom ústave 

v blízkosti hlavného mesta Port 
Moresby. Na konci školského roku 
som dostal príležitosť stráviť dva 
a pol mesiaca v diecéze v Kun-
diawe so svojím krajanom, otcom 
Josephom Sakite SVD. Počas môj-
ho času s otcom Sakite bol som 
pozvaný na návštevu otca Johna 
Hung Le SVD, Američana, kto-
rý je správcom niektorých veľmi 
vzdialených farností a misijných 
staníc v horách. Cesta na farnosť 
pátra Johna a život v nej bolo cel-
kom dobrodružstvo.

Obchádzanie po horách
S otcom Jozefom za volantom sme 
sa vydali na cesty, ktoré smerovali 
zo skaly do bahna, od koryta riek 
až po vrcholky kopcov. Aj malý 
sklz alebo posun vozidla by nás 
poslal z útesu. Myslím si, že nie-
ktoré scenérie boli pravdepodob-
ne krásne, ale väčšinu cesty som 
si rukami zakrýval oči. Nakoniec 
sme dorazili na pátrovu Johnovu 
stanicu vo Waramone a všetko, čo 
som mohol vidieť, boli iba hory zo 
všetkých strán.

Keď som opustil svoju vlasť v severnej Ghane, nikdy som nevidel hory. Teraz, 
o rok a pol neskôr, sa cítim ako doma v hornatom teréne Papuy-Novej Guiney. 
Musím však pripustiť, že môj prvý vpád do hôr bol desivý a vyčerpávajúci.

Páter John mi povedal: „Zajtra 
pôjdeme tam,“ ukazuje na horu, 
„a potom pôjdeme tam,“ sme-
rujúci na inú horu. Na moje ďal-
šie prekvapenie povedal: „Ráno 
začneme náš výstup.“ Stúpanie? 
pomyslel som si. Páter John si 
musel prečítať moju myseľ, a tak 
preniesol niektoré príbehy svo-
jich túr do hôr. Povedal mi, koľko 
hodín môže trvať, kým sa dostane 
k jednej z malých komunít na vr-
chole hory, ale bez nášho úsilia by 
komunita nemohla sláviť omšu.

Seminaristi ako Samuekl Bal-
kono SVD sú odkázaní na podpo-
ru veľkorysých darcov, aby im po-
mohli financovať ich vzdelávanie 
a školenie. Hľadajte spôsoby, ako 
môžete pomôcť vychovať ďalšiu 
generáciu verných kňazov.

Zobudili sme sa skoro, pomod-
lili sa naše ranné modlitby a mali 
sme jednoduché raňajky. Potom 
sme sa pripravili na cestu. Vyšiel 
som z domčeka oblečený ako nie-
kto pripravený na výlet na Mesiac. 
Mal som veľa vrstiev oblečenia, 
pretože som predpokladal, že na 
vrchole hory bude chladno. Keď 
sme začali náš výstup, okamžite 
som sa potil a odstraňoval vrs-
tvy. Po dvadsiatich piatich minú-

tach som musel odpočívať. Páter 
John povedal, že cesta bude trvať 
niekoľko hodín a ja som ešte ne-
dokončil pol hodiny! Chcel som 
zísť z kopca a zostať v dedine, ale 
hanbil som sa priznať svoj slabý 
stav. Pohli sme sa ďalej.

Nakoniec sme sa dostali o tri 
hodiny do prvej dediny. Urobili 
sme si krátky odpočinok a zjedli 
sme jednoduché jedlo sladkých 
zemiakov s  našimi hostiteľmi. 
Potom páter John slávil omšu pre 
celú komunitu. Bola to radostná 
príležitosť. Po omši páter John 
rozdával ružence starším ľuďom 
v komunite. Po chvíli sme sa vy-
dali na ďalšiu trojhodinovú túru 
do ďalšej osady.

Vyliezť na každú horu
Príbeh seminaristu  
v Papui-Novej Guinei 

 Text: Samuekl Balkono SVD

 Foto: Grzegorz Kubowicz SVD, Andrzej Danilewicz SVD, Andrzej Falat SVD

Aj malý sklz 
alebo posun 
vozidla by 
nás poslal 
z útesu. 
Myslím si, 
že niektoré 
scenérie boli 
asi krásne, 
ale väčšinu 
cesty som si 
rukami  
zakrýval oči.
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Keď sme dorazili do druhej 
komunity, bolo skoro 6 hodín 
večer. Po pozdravení všetkých 
sme boli ubytovaní v malej chat-
ke z trstiny. Vo vnútri nebol žia-
den nábytok, ale na jednom kon-
ci miestnosti bolo nejaké seno, 
ktoré bolo pripravené na naše 
postele. Sedeli sme okolo ohňa 
a porozprávali rôzne zážitky. Po 
niekoľkých hodinách spoločen-
stva sme zaľahli na seno.

Skoro ráno páter John s ľuď-
mi slávil omšu a  vyrazili sme 
ďalej.  Snažil som sa vystúpiť 
na horu a  predpokladal som, 
že zostup bude pomerne ľahký, 
ale nohy sa pri zostupe triasli 
bolesťou. Spiatočná cesta nám 

trvala deväť hodín.
Keď si spomínam na cestu, 

som rád, že som mal možnosť 
ísť. Mám omnoho väčšie uzna-
nie pre svojich spolubratov, ktorí 
pracujú na miestach, ktoré vyža-
dujú toľko trpezlivosti, odhodla-
nia a odhodlania. Je to skutočné 
poslanie lásky.

Podpora seminaristov 
a budovanie budúcnosti 
globálnej Cirkvi
Seminaristi sú závislí od svojho 
vzdelania, aby sa pripravili na 
verné slúženie Božiemu ľudu po 
celom svete. Každý seminarista, 
ktorý sa stane misionárom Spo-
ločnosti Božieho Slova, začína 

svoju formáciu obdobím inten-
zívneho štúdia a modlitby. Bez 
podpory veľkorysých darcov by 
sme neboli schopní ponúknuť 
týmto budúcim kňazom vzdela-
nie, výcvik a duchovné formo-
vanie, ktoré potrebujú, aby slúžili 
bratom a sestrám po celom svete.

Pozývame vás na modlitbu za 
mladých mužov, ktorí sa teraz pri-
pravujú odpovedať na výzvu ako 
misionári Spoločnosti Božieho 
Slova. Vopred vám ďakujeme za 
vaše modlitby a finančnú podpo-
ru - spoločne môžeme pomôcť pri 
výchove novej generácie kňazov-
-misionárov, aby slúžili našim bra-
tom a sestrám v núdzi.  •

• Papuu 
Novú Guineu 
charakterizuje 
bohatá flóra, 
rozmanitosť re-
čí, nepriateľské 
výboje kmeňov, 
polygamia, 
postavenie 
ženy ako 
„predmetu“ 
vlastníctva 
muža,  či 
veľké sociálne 
problémy

• Misionári zo 
Spoločnosti 
Božieho Slova 
v tejto krajine 
pracujú od roku 
1896
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V   Univerzitnom pastoračnom 
centre sv. Jozefa Freinademe-
tza v  Bratislave sa v nedeľu 
31. mája pri svätej omši ko-

nalo slávnostné Te Deum. Študenti ďa-
kovali za uplynulý akademický rok. Sv. 
omša sa niesla v atmosfére vďakyvzda-
nia Bohu za tento uplynulý rok. Celeb-
roval ju Mons. Jozef Haľko. 

Tohoročné Te Deum bolo kvôli ko-
ronakríze iné ako po minulé roky. Sv. 
omše sa z bezpečnostných dôvodov 
prestali verejne slúžiť 9. marca a štu-
denti sa rozišli do svojich domovov, 
prakticky do všetkých kútov Sloven-
ska, ba i do zahraničia. Sv. omše z UPe-
Ce však sledovali v nedele, keď páter 
Stanislav Krajňák SVD a páter Martin 

Štefanec SVD vysielali nedeľné sv. omše 
naživo, a tak boli v kontakte so svojimi 
študentmi. Študenti sa „odubytovali“ aj 
z internátov a všetky prednášky a tiež 
skúšky robili z domu od počítača. 

Na veľký deň vďakyvzdania, na sláv-
nostné Te Deum mnohí prišli do Bra-
tislavy, aby poďakovali Pánu Bohu za 
uplynulý akademický rok. Zvlášť ob-
divuhodné je, že mladí sa „dali dohro-
mady“, prišli z Kysúc, Oravy, Stredného 
Slovenska, ba i z východu a nacvičili 
piesne a pripravili slávnosť Te Deum. 
UPeCe na chvíľu znova ožilo. A toto 
sme si silne uvedomovali. Sv. omša 
bola prenášaná cez internet a aj tí, kto-
rí nemohli prísť a zostali doma, mohli 
pozerať. 

Noví koordinátori
Na záver sv. omše boli predstavení noví 
koordinátori, ktorých býva každý rok 
päť. Sú to vybraní študenti, ktorí po-
máhajú kňazom v UPeCe koordino-
vať a viesť aktivity a zabezpečovať chod 
UPeCe. P. Krajňák SVD, správca UPe-
Ce, poďakoval piatim koordinátorom 
za ich službu počas akademického roka 
a zároveň ohlásil mená ďalších piatich, 
ktorých celé spoločenstvo v UPeCe pri-
jalo s veľkým potleskom. Po sv. omši 
bola vysielaná beseda s odchádzajúci-
mi aj novými koordinátormi. 

Potom sa rozlúčili všetci tí, ktorí 
ukončili štúdiá, opúšťajú internáty a   
Univerzitné pastoračné centrum. Býva 
zvykom, že absolventi sa zapisujú do 
kroniky a nechajú tam odtlačok svojho 

Študenti v Bratislave  
ďakovali za akademický 
rok na Te Deum v UPeCe

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD
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prsta. Tohto roku sa zapisovali elektro-
nicky v živom čete. 

UPeCe – miesto, kde sa žije život 
v plnosti 
Univerzitné pastoračné centrum sv. 
Jozefa Freinademetza je miesto, ktoré 
chce študentom asistovať v ich sna-
he o žitie života v plnosti (por. Jn 10, 
10). O to sa snaží terajší správca P. 
Stanislav Krajňák SVD, jeho zástup-
ca P. Martin Štefanec SVD. 

Univerzitné pastoračné centrum 
sv. Jozefa Freinademetza pomáha 
mladému človekovi v  rozvoji viery. 
V  centre sa konajú rozličné pred-
nášky, katechézy, prípravy na krst 
a  sviatosti pre tých, ktorí ich chcú 
prijať. Mladý človek sa v UPeCe má 
možnosť rozvíjať duchovne. Tak isto 
je v centre aj prostredníctvom kňazov 
zabezpečené poradenstvo, duchovné 
vedenie, formácia svedomia. Mladý 
človek má príležitosť k službe iným. 
V UPeCe je vytvorených 23 rôznych 
tímov, ktoré tvoria študenti a aktívne 
pôsobia v  programe celého centra. 
Tieto tímy zabezpečujú napr. liturgiu, 
spev, športy, misie v Rumunsku, det-
ské katechézy, turistiku, granty, vý-
zdobu, modlitby, trojdňové adorácie, 

varenie počas udalostí a mnohé ďalšie 
veci, ktoré sú veľmi cenné a udržujú 
v UPeCe živé spoločenstvo, ktoré je 
postavené na hodnotách evanjelia. 
Centrum má dnes návštevnosť okolo 
2500 až 3000 ľudí týždenne. Najviac 
sa ich pravidelne schádza na nedeľné 
sväté omše, ktoré bývajú tri. Pre mla-
dých ľudí žijúcich v Mlynskej doline 
je UPeCe zdravou alternatívou k os-
tatným ponukám zväčša zábavného 
a  reštauračného charakteru. UPe-
Ce už existuje 22 rokov a pre stovky 
mladých v Mlynskej doline je dôle-
žitým bodom a na to sme veľmi hrdí. 
Je to miesto nadväzovania vzťahov, 
nových priateľstiev medzi mladými. 
Každodenná sv. omša, možnosť sv. 
spovede, duchovné obnovy, 

• Tohtočné Te Deum v UPeCe bolo skromné, 
ale všetci ho prežívali vo vďačnosti Bohu za 
celý akademický rok

• Spoločenstvo UPeCe je veľmi živé a počas 
roka sa na tomto mieste koná množstvo 
rozličných podujatí, napr. Ondrejská ľudová 
veselica
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duchovné cvičenia, formačné pred-
nášky patria neodmysliteľne k pas-
toračnému centru. 

Kedy a ako UPeCe vzniklo? Uni-
verzitné pastoračné centrum v Mlyn-
skej doline v Bratislave vzniklo ako 
prvé svojho druhu nielen na Sloven-
sku, ale aj v  Strednej a  Východnej 
Európe. Bolo iniciované študentmi 
v Mlynskej doline, ktorí hľadali kňa-
za, čo by im bol ochotný chodiť slú-
žiť nedeľné sv. omše. A tak 5. mája 
1996 páter Milan Bubák SVD odslúžil 
prvú nedeľnú sv. omšu v diskoklube 
UNIC v Mlynskej doline. Študentov 
postupne pribúdalo a vznikala potre-
ba pastoračného centra, ktoré by bolo 
permanentné a malo široký záber. Na 
jeseň 1996 študenti usporiadali tzv. 
podpisovú akciu za zriadenie miesta, 
ktoré by slúžilo na ich permanentnú 
pastoráciu. V krátkom čase zozbierali 
takmer 1000 podpisov, ktoré poslali 
na rozličné inštitúcie, vrátane vede-
nia internátov v Mlynskej doline. Vo 
februári 1997 Mons. František Rá-
bek, vedúci sekcie pre vedu, vzdelá-
vanie a kultúru univerzity pri KBS, 
spolu so svojím tajomníkom Ing. 
Františkom Balážom, P. Ladislavom 
Csontosom SJ a s P. Milanom Bubá-
kom SVD, neskôr prvým správcom 

UPeCe, navštívili rektora UK Prof. 
Ing. Ferdinanda Devínskeho, DrSc. 
Prejednávali sa možnosti pastoračnej 
služby na internátoch. Milan Bubák 
prišiel s myšlienkou, či by nemohli 
dostať uvoľnené priestory bývalej je-
dálne a kuchyne na internáte Ľudoví-
ta Štúra. Priestory boli v dezolátnom 
stave a už asi 6 rokov neslúžili svojmu 
pôvodnému účelu. Rektor univer-
zity prof. Devínsky prenájom starej 
jedálne prisľúbil. Zároveň usmernil 
vedenie študentov, aby všetky nále-
žitosti vybavovali s  JUDr. Mikulá-
šom Onufrákom, riaditeľom ŠDaJ 
Ľ. Štúra. Tým sa začal proces, kto-
rý bol zavŕšený 12. septembra 1997, 
kedy bola podpísaná zmluva o dlho-
dobom prenájme medzi UK a ABÚ 
Trnava a 7. októbra 1997, kedy arci-
biskup metropolita Bratislavsko-tr-
navskej arcidiecézy Mons. Ján Sokol 
formálne zriadil a ustanovil Univer-
zitné pastoračné centrum sv. Jozefa 
Freinademetza, prvé svojho druhu 
na Slovensku. Prvá časť UPeCe bola 
provizórne otvorená na sviatok svoj-
ho patróna sv. Jozefa Freinademe-
tza 29. januára 1998. Zvyšok centra 
sa otvoril o dva mesiace neskôr, a to 
v predvečer sviatku Zvestovania Pána 
25. marca 1998.  •

TRETIA  
MISIJNÁ  
CESTA – EFEZ 

 Spracované podľa: František Trs-

tenský: Život apoštola Pavla, Jozef 

Holzner: Svätý Pavol, Yves Ivonides: 

Obor kresťanstva

 Foto:  Archív SVD

(Sk 18,23-20,38) 
Cesta z  Antiochie do Efezu bola 
náročná a nebezpečná. Viedla cez 
horské končiare, skalné úžľabiny, 
močariská i soľné stepi. O 350 ro-
kov neskôr touto cestou bol vedený 
do vyhnanstva Ján Zlatoústy, ktorý 
o nej napísal ako o bránach pekla. Aj 
dnes, keď nasledujeme stopy apošto-
la Pavla, a to poväčšine modernými 
dopravnými prostriedkami, vyslo-
vujeme obdiv fyzickej i psychickej 
zdatnosti tohto apoštola. 

Efez bol popri Aténach a  Jeru-
zaleme jedným z najposvätnejších 
miest staroveku. Stála tu svätyňa 
bohyne Artemis, jeden zo siedmich 
divov sveta. Sošky tejto bohyne sa 
používali ako ochranné predmety 
vo všetkých krajinách Stredomoria 
a mesto z  ich predaja profitovalo. 
Okultizmus a mágia v Efeze mali 
mnoho stúpencov. 

V Efeze Pavol pobudol takmer 
tri roky. Pokúsil sa tu o novú misij-
nú metódu. Už nemohol ohlasovať 
Ježiša v synagógach – až príliš často 
sa tam rozhovory zvrhávali na na-
dávky a nezmyselné roztržky. Bolo 
treba vymyslieť iné vhodné miesto 
na stretávanie. Čítame, že istý Ty-
rannus, pravdepodobne novoobrá-
tenec, Pavlovi prenajal priestrannú 
poslucháreň, možno jedného z pia-
tich mestských gymnázií. Tu Pavol 
zaviedol verejné prednášky, na kto-
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ré mohol prísť ktokoľvek a boli zadar-
mo. Doobeda teda využíval miestnosť 
učiteľ Tyrannus pre svojich študentov 
a poobede patrila miestnosť Pavlovi.  

Tu v Efeze sa stretol Pavol s Apollom, 
mužom výrečným a  zbehlým v Pís-
mach. Obaja – Pavol i Apollo – boli 
ohnivo oduševnení za Krista, ale ich 
spôsoby ohlasovania boli rozdielne. 
(Písmo nič nehovorí o Pavlovej žiarli-
vosti, ale vieme si predstaviť, že ctižia-
dostivý Pavol nemusel Apollove schop-
nosti a poslanie rešpektovať hneď od 
začiatku.) Apollove prednášky boli ty-
pické platónskym vzletom myšlienok, 
jeho rečnícky štýl bol elegantný, páčil sa 
vzdelaným Grékom. Naproti tomu Pa-
vol bol realista a poslucháčov strhával 
silou skutočnosti a vášnivou rétorikou. 
Apollo vysvetľoval Bibliu na príkla-
doch a príbehoch, ktoré nevynucova-
li konečné rozhodnutia, naproti tomu 
Pavlove kázne otriasali poslucháčmi, 
vyrušovali zo spokojnosti a nútili ich 
robiť najvážnejšie rozhodnutia. Oba 
tieto spôsoby ohlasovania v Cirkvi sú 
prítomné a potrebné a hoci čítame, že 
každá skupina poslucháčov preferovala 
toho „svojho“ kazateľa, Pavol i Apollo 
si boli vedomí, že stoja v službách toho 
istého Pána a jeden druhého si vážili.

Zato od bratov vo viere z Jeruzale-
ma sa Pavlovi dostávalo nemálo urá-
žok. Jeruzalemčania prichádzali do 
novovzniknutých kresťanských obcí 
a  rozosievali nepokoj, keď veriacich 
miatli tvrdením, že Pavol vôbec nie je 
apoštol – učí nesprávnym veciam, nik-
dy nevidel Ježiša, je zradca Zákona, in-
trigán a čudák. Z Pavlových listov cíti-
me, koľko si pre tieto reči vytrpel! Asi 
nič ho tak nebolelo ako dostávať toľko 
jedu spod bratovho zuba!

V Efeze sa na počesť bohyne Arte-
mis každé štyri roky konali veľké má-
jové slávnosti, na ktoré putovali ľudia 
z pobrežných miest, blízkych ostrovov 
i vnútrozemia, aby si uctili veľkú bohy-
ňu Artemis a poriadne sa vybúrili. Pa-
vol si bol vedomý veľkého prílivu ľudí 
a rozhodol sa, že ho využije na rozší-
renie kresťanských ideí. Neuvedomil 

si však, že jeho hlavnými protivníkmi 
tentokrát nebudú čarodejníci, neviest-
ky a spustnuté kňazstvo, ktoré sa bude 
tmoliť okolo bohyne Artemis, ale ob-
chodný, podnikateľský svet. A ten rých-
lo zavetril ohrozenie zo strany Pavla. 

V  mene všetkých podnikateľov 
prehovoril k  zhromaždenému ľudu 
podnikateľ a zlatník Demeter. Lukáš 
s jemnou iróniou pripomína charakte-
ristický rys duše davu: „Väčšina vôbec 
nevedela, načo sa vlastne zišli.“ Deme-
ter predniesol vynikajúcu demagogic-
kú reč, v ktorej okrem dôrazu na nábo-
ženskú tradíciu a lokálny patriotizmus 
spojil ohrozenie ziskov z predaja s ne-
vyhnutnosťou prepúšťania a znižova-
nia platov zamestnancom. Strach pred 
hladom vždy zbystrí zrak. Len to bolo 
treba robotnému ľudu šikovným spô-
sobom povedať! Celé mesto sa vzbú-
rilo proti Pavlovi, až musel z Efezu na-
trvalo odísť. 

Pavol cítil potrebu ísť ďalej. Láka-
li ho veľké mestá, kde bola možnosť 
čo najväčšiemu množstvu ľudí pove-
dať o Kristovi. Jeho tajnou túžbou bol 
Rím. Neskoršie napísal Rimanom: „Už 
dlhé roky túžim prísť k vám.“ (15,23) 
Ale Duch neustále brzdil toto jeho že-
lanie. Rím sa mal stať Petrovou domé-

nou. Pavol sem prišiel až neskôr a len 
ako väzeň. 

Keď ešte raz v budúcnosti prechádzal 
Pavol okolo Efezu, ani doň nevošiel. 
Tých, s ktorými sa chcel stretnúť, po-
volal do blízkeho Milétu. 

Efez zohral dôležitú úlohu v deji-
nách kresťanstva. Celkovo sa tu konalo 
deväť cirkevných snemov. Na jednom 
z nich bola vyhlásená mariánska dog-
ma uctievania Panny Márie ako Mat-
ky Božej. 

Cirkev v Efeze bola lepšie zorganizo-
vaná ako raná cirkev v iných mestách. 
No žiaľ, duchovná úroveň jej veriacich 
sa nedokázala udržať na pôvodnej výš-
ke, akú mala v časoch založenia Pav-
lom. Efezu a blízkym mestám sú adre-
sované mnohé výčitky uvedené v knihe 
Zjavenia, usvedčujúce z upadnutia do 
vlažnosti a svetáctva. Efez bol aj síd-
lom neslávne známej tzv. „zbojníckej 
synody“, na ktorej sa hádky medzi fa-
natickými mníchmi a rozkolníckymi 
biskupmi zvrhli v surovú bitku. To sa 
už kresťanstvo stávalo stále viac vecou 
politiky a moci. Islamu potom nebolo 
ťažké prejsť ponad náboženstvo zme-
ravené vo formulkách – a dnes na tom-
to území pod útlakom Turkov žije iba 
hŕstka kresťanov.  •
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Pochopil som to už pri pohľa-
de na Rím z niekoľkokilomet-
rovej výšky. Pritom Rím nie 
je nijako zvlášť veľké mesto, 

Londýn či Berlín sú omnoho väčšie. 
Veľké je však to, čo tvorilo jeho dejiny. 
V žiadnom meste, ktoré som doteraz 
videl, som nemal taký intenzívny po-
cit, že som súčasťou starého sveta, ako 
práve tu. Nikde inde som necítil väčšiu 
hutnosť, veľkoleposť a silu kresťanstva. 
Letíte sem slabé dve hodinky a aj cena 
letenky je pomerne nízka. Len čo sme 
vystúpili na letisku Ciampiano, obliala 
nás neznesiteľná horúčava. Hoci 
aj na Slovenku pri našom odcho-
de vrcholila aktuálna vlna horú-
čav, na tieto rímske som si počas 
celého pobytu nevedel zvyknúť. 
Cestou na hlavnú rímsku stanicu 
Termini v preplnenom autobuse 
premýšľam, či vôbec existuje na 
svete miesto, ktoré by ukrývalo 
v sebe viac pokladov. Nielen his-
torických či umeleckých diel nevyčís-
liteľnej hodnoty, ale aj pokladov viery 
– pozostatkov svätých alebo artefaktov 
z Ježišovho života. Jednoducho, relikvie 
v Ríme na vás čakajú na "každom rohu". 
Len vedieť, kde sa čo nachádza a vybrať 
si to, čo vás najviac zaujíma. Nájdete tu 
rôzne pozostatky svätých, ako sú časti 
ich tiel či odevov, ale tiež predmety sú-
visiace priamo s Ježišom Kristom. Práve 
tieto artefakty z Ježišovho života sú za-
radené medzi najväčšie cennosti ľudstva 
a za nimi som sa sem vybral. 

Ježiškove jasličky a Svätá brána 
Len v samotnom Ríme sa nachádza-
jú stovky kostolov a bazilík. Ako prvý 
chrám sme v deň príletu navštívili Bazi-
liku Santa Maria Maggiore, ktorá sa na-
chádza na rímskom Esquilíne. Privítala 
nás o pár stupňov chladnejšou klímou, 
aká vládla v rímskych uliciach. Legenda 
hovorí, že pápežovi Libériovi sa prisnil 
sen, v ktorom mu Panna Mária poveda-
la, aby na mieste, kde napadne sneh, po-
stavil kostol. Uprostred horúceho letné-
ho dňa roku 358 začal skutočne v Ríme 
padať sneh a vyznačil pôdorys budúce-

ho kostola. Málokto vie, že práve v tom-
to chráme v roku 868 za prítomnosti sv. 
Cyrila a sv. Metoda pápež Hadrián II. po-
ložil na hlavný oltár slovanské bohoslu-
žobné knihy, a tak schválil staroslovien-
činu ako štvrtý liturgický jazyk. Po ľavej 
strane pri vchode do tejto baziliky sme 
sa zastavili pri jednej zo štyroch svätých 
brán, ktoré sa nachádzajú v štyroch veľ-
kých rímskych bazilikách. Otvárajú sa 
len raz za 25 rokov, počas Svätého roku, 
inak sú v obdobiach mimo jubilejných 
rokov zamurované. Svätú bránu otvára 

vždy pápež tradičným obradom, keď na 
ňu trikrát udrie kladivkom a prednesie 
latinskú formulu: "Aperite mihi Portas 
Iustitiae" - Otvorte mi brány spravodli-
vosti. Najvzácnejšia relikvia tejto bazili-
ky je však uložená priamo v krypte pod 
hlavným oltárom. Tvorí ju päť kusov 
dreva spojených železom. Považujú sa 
za súčasť Kristovej kolísky z Betlehema. 
Táto vzácna relikvia priťahuje množstvo 
pútnikov, ktorí navštívia Rím. 

Babylon hlasov a hľadači ticha
Ak sa do Ríma vyberiete hľadať ticho, 
v ktorom by ste mohli rozjímať, modliť 
sa, prosiť či ďakovať, čaká vás ťažká úlo-
ha. V hlavnej turistickej sezóne ho určite 
nenájdete v pápežských bazilikách a na 
miestach, ktoré patria k akejsi povin-
nej jazde. Aj keď v mnohých posvätných 
miestach kresťanstva sa nachádzajú ta-
buľky s označením „silentium“, čo sú vý-
zvy na zachovanie ticha. No pri takýchto 
davoch ľudí sa táto prosba pochopiteľ-
ne nedá dodržať. Babylon hlasov, vrava, 
hudba, trúbenie netrpezlivých vodičov, 
húkanie sirén záchraniek, píšťalky kara-
binierov a všadeprítomný hluk. Hluk nie 
je problémom len Ríma, ale všetkých veľ-
kých miest a davov. Lenže čo s tým, keď 
práve sem do Ríma prichádza mnoho 

Večné mesto 

 Text a foto: Jaroslav Slašťan

Kdesi som počul, že život sa nemeria počtami nádychov 
a výdychov, ale chvíľami, ktoré nám vzali reč. A mnoho z nich je 
možné zažiť len tu – v Ríme. Stred sveta, Večné mesto či Hlavné 
mesto sveta, do ktorého vedú všetky cesty

...ticho neznamená prázdnotu, ale 
je prejavom tej najintenzívnejšej 
prítomnosti a podmienkou toho, 
aby ste sa dostali blízko k Bohu, 
blížnym a napokon aj k sebe. 
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pútnikov za jediným účelom – stíšiť sa, 
utiahnuť sa do vlastného vnútra a nájsť 
čas na kladenie si skutočných životných 
otázok? Vedia, že ak tu nebudú schop-
ní vstúpiť do ticha a mlčania, budú po-
čuť len povrchne a mnohému tu nebu-
dú rozumieť. Miesta vhodné na stíšenie 
je možné nájsť práve v menej známych 
či neznámych rímskych kostoloch, prí-
padne v kaplnkách, kde často býva vy-
ložená Eucharistia. Tu pocítite, že ticho 
neznamená prázdnotu, ale je prejavom 
tej najintenzívnejšej prítomnosti a pod-
mienkou toho, aby ste sa dostali blízko 
k Bohu, blížnym a napokon aj k sebe. 
Takéto miesto sme našli vo zvonku nená-
padnom kostole di Sant Ignazio Di Loyo-
la s nádherným 3D iluzórnym stropom. 

Podľa mňa patrí tento chrám k jedným 
z najkrajších rímskych kostolov. 

Sväté schody 
Na viacerých miestach v rímskych uli-
ciach hliadkujú ozbrojení vojaci a ka-
rabinieri. V poslednom čase Taliansko 
viditeľne posilnilo bezpečnosť vo svo-
jej  metropole. Do ulíc boli nasadení vo-
jaci, zvýšenej kontrole sú podrobení do-
máci obyvatelia i turisti. Na každej stanici 
metra, verejných miestach, pred význam-
nými pamiatkami či bazilikami môžete 
stretnúť samopalmi ozbrojené hliadky. 
Starosta Ríma Ignazio Marino v posled-
nom čase už viackrát žiadal vládu o vý-
razné posilnenie bezpečnosti v meste 
pre obavy z možného teroristického úto-

ku. Treba žiaľ počítať aj s tým, že niekto-
ré chrámy, pamiatky či múzeá môžu byť 
pre turistov aj celé dni z bezpečnostných 
opatrení zatvorené. Pred návštevou kos-
tolov a bazilík netreba zabudnúť na vhod-
ný a slušný odev, bez ktorého vás vykážu 
z chrámu, prípadne vám ani neumožnia 
vstup. Priamo oproti Lateránskej bazili-
ke na Námestí Piazza di San Giovanni in 
Laterano sa nachádzajú "Sväté schody". 
Jedná sa o schody z jeruzalemského pa-
láca Poncia Piláta, po ktorých viedli Ježiša 
na výsluch. O ich duchovnom význame 
ako relikvii, ktorej sa priamo dotýkal Je-
žiš, svedčí fakt, že takmer žiaden pútnik 
prichádzajúci do Ríma si nenechá ujsť 
príležitosť po nich vystúpiť. História Svä-
tých schodov v Ríme začala v prvej polo-
vici 4. storočia, keď sv. Helena, matka ci-
sára Konštantína I., nechala previezť tieto 
schody z Jeruzalema do Ríma. Z prízemia 
sa na poschodie vystupuje po dvadsia-
tich ôsmich schodoch z mramoru, ktoré 
sú však z osobitej úcty zakryté drevený-
mi doskami a veriaci po nich vystupujú 
kolenačky, odriekajúc na každom stupni 
modlitby. Miesta, na ktorých sa našli škvr-
ny po Kristovej krvi, sú vyznačené zvlášt-
nymi značkami so sklenenými priezormi. 
Integrálnu časť budovy Svätých schodov 
tvorí pápežská kaplnka Svätyňa svätých 
– Sancta Sanctorum, ktorá sa nachádza 
na hornej plošine schodov. Najvzácnej-
šou relikviou uchovávanou v kaplnke je 
obraz Ježiša Krista, ktorý je považovaný 
za Acheiropoeton, čo znamená, že obraz 
nie je maľovaný ľudskou rukou. 

Stopy slovanských vierozvestov
Popri tradičných miestach všeobecné-
ho záujmu by si slovenský pútnik nemal 
nechať ujsť návštevu miest spojených so 
životom sv. Cyrila a Metoda – predovšet-
kým už spomínanú Baziliku Santa Maria 
Maggiore, kde boli schválené liturgické 
knihy v reči našich predkov a Chrám sv. 
Klementa, kde bol sv. Cyril pochovaný. 
Slovanskí apoštoli počas svojho poby-
tu v Ríme prebývali v kláštornom kom-
plexe pri Chráme sv. Praxedy, ktorý dal 
pre gréckych mníchov postaviť pápež 
Paschal I. Tu Konštantín-Cyril  
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prijímal návštevy vedychtivých Rimanov, 
ktorí „neprestajne chodili k nemu a vypy-
tovali sa ho o všetkom a prijímali od neho 
dvojnásobné i trojnásobné vysvetlenie. 
Tento kláštor bol ideálnym miestom pre 
ubytovanie veľkomoravských pútnikov, 
a to nielen pre obradovú blízkosť, ale aj 
pre jeho výhodnú polohu medzi pápež-
ským palácom v Lateráne a Bazilikou S. 
Maria Maggiore. V tretej kaplnke vpravo, 
ktorá má názov Kaplnka sv. Zena, si ve-
riaci uctievajú kus stĺpu, pri ktorom bol 
bičovaný Ježiš pred ukrižovaním. Tento 
pozostatok stĺpu dala z Jeruzalema vo 4. 
storočí priviezť sv. Helena, matka cisára 
Konštantína. Pamätná tabuľa na vonkaj-
šej stene tohto chrámu dodnes pripomí-
na dočasný domov našich vierozvestov 
– jedno z tých miest v Ríme, ktoré by 
žiadny slovenský pútnik a cyrilometod-
ský ctiteľ nemal obísť.

Svadobné baziliky a kúzlo kľúčovej 
dierky
Na Aventínskom pahorku v blízkosti síd-
la Maltézskych rytierov sa nachádzajú tri 
„sobášne“ baziliky: Bazilika sv. Sabiny, 
Bazilika sv. Anzelma a Bazilika sv. 
Alexie. Bazilika sv. Sabiny, ktorá je 
titulárnym kostolom slovenského 
kardinála Jozefa Tomka. Súčasťou 
kardinálskeho menovania je udele-
nie buly (listiny), ktorou im je pri-
delený jeden z rímskych kostolov 
ako tzv. titulárny kostol. Okrem 
sobášnych bazilík a nádherného pohľa-
du na monumenty hlavného talianskeho 
mesta, ktorý sa vám naskytne z Aventi-
nu, tu však môžete natrafiť na najväčšie 
a zároveň najmenšie tajomstvo celého 
Aventina - je ním kľúčová dierka „Buco 
della Serratura“. Nájdete ju na zelenej brá-
ne, ktorá sa nachádza na budove patria-
cej Rádu maltézskych rytierov. Cez túto 
kľúčovú dierku je možné s matematickou 
presnosťou vidieť kupolu Baziliky sv. Pet-
ra vo Vatikáne, ktorá sa majestátne týči 
na konci stromovej aleje. V skutočnosti 
sa budete pozerať cez 3 krajiny – Vatikán, 
Rím a treťou je „Suverénny vojenský hos-
pitálny rád svätého Jána v Jeruzaleme, na 
Rhodose a na Malte“. 

Pozostatky Kristovho kríža 
Relikvie „Svätého kríža“, na ktorom um-
rel pred takmer dvetisíc rokmi Ježiš, sa 
nachádzajú po celom svete. Nájsť ich mô-
žete vo viacerých kostoloch, kaplnkách či 
inak výnimočných miestach. O pravosti 
niektorých by sa dalo pochybovať, prinaj-
lepšom polemizovať. Podľa tradície našla 
Kristov kríž matka cisára Konštantína, sv. 
Helena. Tejto žene Cirkev vďačí za mno-
ho artefaktov z Ježišovho obdobia, ktoré 
sa stali relikviami a v kresťanstve požíva-
jú veľkú úctu. Niektoré predmety spoje-
né s Ježišom sú nespochybniteľné, u časti 
z nich to zas neplatí. Na rôznych miestach 
sveta môžete vidieť tŕňovú korunu, šatku 
s odtlačkom Kristovej tváre, kalich, z kto-
rého pil počas poslednej večere či kopiu, 
ktorou mu rímsky vojak prebodol bok. 
V jednom zo siedmich najvýznamnej-
ších rímskych kostoloch s názvom Svätý 
kríž v Jeruzaleme, ktorý bol postavený 
cisárom Konštantínom Veľkým na žela-
nie jeho matky Heleny pre ostatky Svä-
tého kríža, sú v relikviároch uchovávané 
okrem pozostatkov kríža aj iné cennosti. 
Dva tŕne z tŕňovej koruny, jeden z klin-

cov, ktorými bol Ježiš pribitý na kríž, ka-
mene z hrobu, kde bol pochovaný i z jas-
kyne v Betleheme, kde sa narodil. Tiež 
sa tu nachádza ukazovák neveriaceho 
Tomáša. Áno, ten prst, ktorý mu kázal 
Ježiš vložiť do svojich rán. Za zmienku 
stojí aj drevená tabuľka z Ježišovho kríža 
s nápisom INRI, ktorú Rimania pribili na 
Ježišov kríž, aby oznámili dôvod popravy. 

Predmestie Vatikánu
Niekde som počul zaujímavú definíciu ta-
lianskej metropoly, ktorá tvrdila, že Rím 
je predmestie Vatikánu. Viackrát som si 
na ňu kráčajúc jeho ulicami spomenul. Aj 
dnes, keď z metra kráčame hlavnou ulicou 
smerom k Vatikánu. Prechádzame popri 

bytovom dome, v ktorom býval kardinál 
Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. 
Vo večerných hodinách z jeho bytu zneli 
Beethovenove sonáty, ktoré tento kardi-
nál dokázal bravúrne zahrať na klavíri. Už 
z diaľky vidíme mohutné starobylé múry, 
ktoré obklopujú najmenší štát sveta. Sto-
ja od polovice 9. storočia, keď ich nechal 
vybudovať pápež Lev IV., aby ho nepo-
stihol osud jeho predchodcu Sergia II. 
V roku 846 prvýkrát v dovtedajšej histó-
rii nekresťanské vojská moslimských Sa-
racénov vtrhli do posvätných priestorov 
chrámu stojaceho nad hrobom apoštola 
Petra. Rok nato pápež Sergius II. zomrel. 
Vraví sa, že od zármutku nad tým, čo sa 
stalo. Pred vstupom do Vatikánu prechá-
dzame viacerými kontrolami, obchá-
dzame bezpečnostné zábrany a obrnené 
vozidlá, sledujem pokojné tváre vojakov 
a policajtov. Dvíham fotoaparát. „No sig-
nore, no!“ Kričí na mňa jeden z vojakov. 
Pokorne poslúchnem a odkladám moju 

Dav ma neúprosne tlačí 
k bezpečnostným bránam, kde 
prechádzame kontrolou väčšou 
ako na letisku...
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zrkadlovku. Dav je netrpezlivý, teploty 
sa šplhajú k 40 stupňom, podchvíľou tu 
pobehujú záchranári a hlavne starším ľu-
ďom poskytujú prvú pomoc. Oproti davu 
si prebíja cestu nízky bradatý starý muž. 
Je bosý, oblečený v hnedom plášti a po-
dopiera sa drevenou palicou. Odhadu-
jem mu osemdesiat a viac. Pri každom sa 
zastaví a bez slova natrčí dlaň. Vzhľadom 
k jeho výške ho nie je ťažké odignorovať, 
stačí sa uprene pozerať pred seba, tí nižší 
v dave mierne zodvihnú hlavu k nebu. Oči 
sa nám stretnú. To, čo v nich vidím, si ne-
chávam pre seba, s ťažkosťou v tlačiacom 
sa dave vyťahujem peňaženku a kliesnim 
si k Petrovi – ako som ho nazval, cestu. 
Podávam mu milodar a snažím sa nevší-
mať si nechápavé a pobúrené pohľady os-
tatných pútnikov. Starký si kľakne a chce 
mi pobozkať ruku. Rýchlo sa skláňam 
a dvíham ho z prachu zeme. Dav ma ne-
úprosne tlačí k bezpečnostným bránam, 
kde prechádzame kontrolou väčšou ako 

na letisku. Taliansky minister vnútra An-
gelino Alfano nedávno varoval pred tým, 
že Rím je v rámci Talianska vnímaný ako 
najpravdepodobnejší cieľ islamistických 
militantov, čiastočne práve pre prítom-
nosť pápeža. Súhlasím, Rím je historic-
ky kolískou západnej civilizácie, Vatikán 
jeho súčasťou a domovom pápeža ako 
hlavy Katolíckej cirkvi, čo z neho robí 
symbolický terč. Bazilika svätého Petra 
je asi najkrajšia stavba, akú môže človek 
vidieť. Najväčší katolícky chrám na svete 
s kapacitou pre 60 000 veriacich je jednou 
zo štyroch pápežských bazilík a jedným 
z najposvätnejších kresťanských pútnic-
kých miest. Vo vstupnej hale sa nachádza 
päť brán, ktoré vedú do átria. Okrem troch 
brán a Svätej brány, sa tu nachádza aj Brá-
na smrti – Porta della Morte, ktorou sú 
do baziliky prenášané rakvy so zosnulý-
mi pápežmi. V tejto bazilike sa nachádza 
aj ďalšia vzácna relikvia. Nad sochou sv. 
Longina je v relikviári umiestnená kopia, 

ktorou rímsky vojak Longinus prebodol 
Ježiša. Prvá kaplnka vpravo ukrýva naj-
krajšie dielo, aké som kedy videl – Mi-
chelangelova Pieta. Môžete pred ňou stáť 
hodiny a aj tak sa nebudete nudiť. Hladil 
som ju láskavo očami a premýšľal nad 
pocitmi matky držiacej v náručí mŕtve-
ho syna. Obával by som sa jej dotknúť, 
aby som ju nevytrhol z jej žiaľu, aby som 
nenarušil posvätnosť tejto chvíle. Nikto, 
kto sa na Máriu pozrie, nemôže pochy-
bovať, že trpí. V jej žiali však nie je šialen-
stvo, beznádej či rúhanie. Nie. Jej žiaľ je 
dôstojný, plný pokory a odovzdania, vie-
ry a odvahy. A toto je to, čo jej dáva sku-
točnú veľkosť, krásu a hodnotu. Dvadsať-
päťročný Michelangelo ju vysekal za 450 
zlatých dukátov a je to jeho jediné dielo, 
ktoré podpísal. Trvalo mu to dva roky, 
pracoval na nej dni i noci, len samotné 
vyleštenie mramoru pemzou a sopečným 
sklom do najvyššieho možného lesku mu 
zabralo niekoľko týždňov. Krátko po do-
končení bola Pieta v tichosti, bez osláv, 
bez bohoslužieb a bez požehnania inšta-
lovaná v tejto bazilike. Bez poškodenia 
prežila Pieta stáročia – až do roku 1972, 
keď sa na ňu s kladivom vrhol šialenec. 
Odniesli si to Máriine prsty a nos. Preto 
ju dnes môžete pozorovať len spoza bez-
pečnostného skla. Bazilika svätého Petra 
vo svojich útrobách skrýva množstvo re-
likvií, pápežských náhrobkov i umelec-
kých pokladov. Každého návštevníka za-
ujme aj 39 unikátnych sôch zakladateľov 
reholí. Po veľkolepom zážitku z množstva 
umeleckých diel, na pravej strane centrál-
nej lode chrámu prichádzam k bronzovej 
soche svätého Petra s ošúchanou nohou. 
Pravá Petrova noha, ktorá mierne pre-
čnieva cez okraj podstavca, totiž počas 
stáročí stratila svoj pôvodný tvar. K ustá-
lenému rituálu návštevníkov baziliky to-
tiž patrí nohu sv. Petra pobozkať alebo sa 
jej aspoň dotknúť rukou. Traduje sa, že po 
tomto úkone sa ešte raz do Ríma vrátite. 
K soche sv. Petra sa dnes už nedostanete, 
opätovný návrat do Ríma odporúčam 
zabezpečiť si preto pri Fontáne di Trevi. 
Večné mesto žije a všetky cesty aj naďalej 
vedú do neho.  •
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Školská bublina
Po dokončení vysokej školy a po-
tom, čo som začal pracovať ešte ako 
laik, som si uvedomil, v akej bubli-
ne som počas štúdia žil. Jednodu-
cho vysokoškolský titul bol ako-
usi povinnou jazdou k tomu, aby 
som si našiel dobre platenú prácu 
a mohol si dovoliť žiť určitý životný 
štandard, založiť si rodinu a prežiť 
možno aj peknú dovolenku kde-
si v "raji" na ostrove. Možno je to 
skôr môj prípad, ale myslím si, že je 
nás viac, ktorí sme išli touto cestou 
bez premýšľania, kam vlastne spe-
jeme. Životne dôležité boli skúšky 
v škole, ktoré bolo treba zvládnuť 
a myseľ zamestnávalo tiež využíva-
nie všetkých možných výhod, kto-
ré študenti mávajú. Okrem školy 
vypĺňali zvyšný čas, samozrejme, 
domáce práce a povinnosti (ne-
býval som na internáte) a sem tam 
nejaké akcie vo farnosti. Ja osobne 
som mal ešte výhodu, že som nebol 
nútený si na vzdelávanie zarábať, aj 
keď letné brigády som rád využíval 
a niečo si aj sám kúpil.

Prečo ale o tom hovorím. Po-
dobne som teraz posledné tri roky 
prežil štúdium na teologickej fakul-
te. Namiesto domácich prác som 
mal pridelené rajóny a služby v se-
minári a namiesto letných brigád 
som jazdil na tábory a rôzne du-
chovné akcie. Ale opäť bolo mojou 
hlavnou úlohou predovšetkým po-
stúpiť do ďalšieho ročníka a naučiť 
sa vedomosti potrebné pre získanie 

akceptovateľnej známky. V seminá-
ri máme síce mnoho aktivít mimo 
školy, ale to nebolo to hlavné. Zase 
som teda bol uchránený od hlbšie-
ho premýšľania, v tomto prípade 
ohľadom budúcej práce kňaza na 
svojej misii.

Prax
Teraz ale prišiel opäť čas dobre si 
všetko uvedomiť. Vykonávam svo-
ju ročnú prax a pôsobím vo farnos-
ti Kolín v Českej republike. Mám 
rok času na to vyjsť z bubliny a za-
žiť skutočnosť kňazského života 
mimo inkubátora seminára. Zra-
zu ma netlačia školské povinnosti, 
mám viac času premýšľať, čo vlast-
ne chcem robiť a čo by som vlastne 
aj mal robiť. Nie sú to teraz domáce 
úlohy, čo ma najviac trápi, ale mám 
"starosť" o našu komunitu, o ľudí, 
ktorí patria do našej farnosti, aj 
o tých, ktorí našu farnosť navšte-
vujú. Popravde, ako seminarista, 

ktorý býva na fare ešte s ďalšími 
tromi kňazmi, nie som práve ten, 
za kým ľudia najčastejšie chodia 
a bez ktorého by farnosť nepreži-
la. Ale napriek tomu si kladiem 
otázku: Čo je vlastne mojou úlo-
hou? Čo je zmyslom mojej služ-
by? V škole funguje hodnotenie 
podľa známok a vďaka nim mám 
spätnú väzbu, viem, či robím veci 
správne a dobre. Ako však po-
znám, či som úspešný v práci vo 
farnosti?
A keď nad tým premýšľam, zdá 

sa mi, že táto otázka hodnotenia 
a úspešnosti sa týka vlastne kňaz-
skej činnosti všeobecne. Aké by 
mali byť konkrétne ciele kňaza? 
A dá sa jeho činnosť merať, dá sa 
ohodnotiť? Môže si kňaz pove-
dať, že je spokojný, že urobil, čo 
mal urobiť? Alebo že je úspešný? Je 
možné použiť počet krstov, množ-
stvo veriacich v kostoloch alebo 
počet rôznych farských akcií? Ale 
čo potom kňazi, ktorí pôsobia vo 
farnostiach, kde už mnoho rokov 
nie je veľa veriacich, rôzne misijné 
územia, malé farnosti a pod.?

Prebudený zo spánku študent-
ského života som teda prinútený 
zamýšľať sa nad rôznymi otázka-
mi, ktoré súvisia s tým, čo ma po-
tom čaká. Tiež nad tým, čo môžem 
očakávať a ako sa na to môžem 
pripraviť. A toto vnímam vlastne 
ako obrovský prínos mojej ročnej 
praxe. Som vďačný, že som nútený 

Sme ochotní 
prijať ľudí, 
ktorí túžia 
spoznať 
Boha, ale 
nie sú to 
ani naši 
priatelia,  
ani známi?

Prax v Kolíne
 Text a foto: Lukáš Hanúsek SVD
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• Seminarista 
Lukáš pomáhal 
počas roka 
pastoračnej 
praxe vo  
farnosti 
v Kolíne

klásť si ťažké otázky a vyrovnávať sa 
s realitou života viery v cudzej kraji-
ne. Vo farnosti Kolín, kam som bol 
poslaný, sú na to podmienky, pove-
dal by som, optimálne.

Sila spoločenstva
A k čomu som to zatiaľ dospel? 
Som tu ešte len krátko. Ale pode-
lím sa s  jednou svojou myšlien-
kou. Tu v Kolíne príde v nedeľu do 
kostola menej ako 1 % obyvateľov. 
Ale aj oficiálne sa ich tu v Stredo-
českom kraji hlási ku Katolíckej 
cirkvi niečo okolo 5, ale určite do 
10 % obyvateľov. Premýšľal som, 
čo by som mohol urobiť, aby som 
ľuďom neveriacim sprostredko-
val učenie Ježiša Krista. Je zrejmé, 
že dnes sa viera nešíri ohlasova-
ním na námestiach. Zato sú dnes 
k dispozícii masovo-komunikač-
né prostriedky, ktoré majú dosah 
na radovo viac ľudí. Tak som sa 

raz zamyslel nad tým, čo by som 
povedal, keby som mal tú príleži-
tosť osloviť ľudí, povedať im niečo 
o Bohu, napríklad v televízii? Čo by 
som povedal pred publikom, ktoré 
nie je veriace, ktoré pozná Cirkev 
často ako sektu, ktorá je vraj veľmi 
bohatá, má problémy s pedofíliou 
a veria v ňu skôr starí a neučení ľu-
dia? Ako by som im odovzdal Ježi-
šovo učenie, sprostredkoval Boha, 
tak ako ho poznám? Viem, že mno-
hým pojmom, ktoré by sa mi tlačili 
do úst, by oni vôbec neporozumeli. 
A aj keď by som hovoril napríklad 
o láske, slovo, ktoré je dnes vykla-
dané dosť skrivene, asi by som im 
nedokázal sprostredkovať svoje po-
solstvo...

Potom som dostal jeden nápad, 
čo by som mohol neveriacim divá-
kom ponúknuť. Povedal by som im 
toto pozvanie: Príďte sa pozrieť do 
nášho spoločenstva! Urobte si čas, 

ak vám to za to stojí, a zažite "Bo-
žie" prijatie. Príďte sa s nami mod-
liť, čítať Sväté písmo, dať si kávu 
po svätej omši, podeliť sa o svoje 
radosti i starosti. Príďte na našu 
akciu, vypočuť si svedectvo alebo 
len obyčajnú prednášku. Zastavte 
sa na fare porozprávať sa, alebo aj 
urobiť nejakú prácu. Ale jednodu-
cho buďte s nami. A nemusí to byť 
len Kolín. Môže to byť farnosť, kde 
bývate, kde žijete, kde to máte blíz-
ko z práce. Ale navštívte spoločen-
stvo a trebárs sa vám v ňom podarí 
objaviť aj Boha.

Vyvstáva potom ale otázka, či by 
tá druhá strana, teda my kresťania, 
bola na to pripravená. Sme ochot-
ní prijať ľudí, ktorí túžia spoznať 
Boha, ale nie sú to ani naši pria-
telia, ani známi? Nájde sa medzi 
nami miesto pre ľudí, ktorí hľada-
jú, majú smäd po pravde a potrebu-
jú pomoc? Lebo práve takých ľudí 
je podľa mňa veľa a je to možnosť 
pre naše spoločenstvá byť Božím 
nástrojom a zároveň aj rozširovať 
Jeho kráľovstvo.

Záver
Mám to šťastie, že pôsobím vo far-
nosti, kde takéto spoločenstvo exis-
tuje. Cítil som to tak aj v Bratislave 
a cítim to aj tu. Som členom spolo-
čenstva, ktoré vyznáva rovnakého 
Boha a hlási sa k rovnakým hod-
notám. Boh je v jeho strede, a preto 
jeho členovia dokážu spolupraco-
vať a rozumieť si, aj keď sú najrôz-
nejších pováh a záujmov. Môžem 
sa v ňom deliť s tým, čo práve pre-
žívam, môžem načúvať druhým, 
rozvíjať svoje schopnosti a talenty, 
prispievať k dobrej veci. Naše spo-
ločenstvo mi prináša pokoj a pri-
náša mi radosť. Vďaka tomu sa tu 
môžem cítiť doma. Navyše som po-
chopil, že to tak môže byť v akom-
koľvek kresťanskom spoločenstve 
s Bohom uprostred - kdekoľvek na 
svete, kde raz budem pôsobiť a kde 
budem žiť.  •
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Strážnik vsunul hlavu do vagóna 
a zakričal, aby niekto vyniesol 
dieťa. Otec sa nachýlil a vzal 
kufor so svojím synkom. Ľu-

dia sa posúvali, robiac mu miesto. Mí-
ňajúc našu lavicu, kufor zastal. Praxeda 
povedala, že je to zlé znamenie a smrť 
sa do vagóna ešte vráti. Určite po dieťa, 
lebo deti sú najslabšie. Zo všetkých detí 
najslabšie a najmladšie bolo moje dieťa. 
Otec Jaša došiel ku dverám, položil kuf-
or a zoskočil. Potom, akoby bol cestujú-
cim, vyšiel s kufrom smerom k stanici. 
Sprevádzali ho dvaja vojaci. 

Vo Sverdlovsku nám nepriniesli 
vodu. Keď sa otec vrátil bez kufra, vlak 
sa zrazu pohol. Ktosi hodil poznám-
ku, že nás vezú ako zvieratá na zabitie. 
Bez vody. 

Prišli 
Blížil sa koniec tretieho týždňa 
našej pekelnej jazdy. Včera bol 
deň, v ktorý podľa nášho počíta-
nia by sme mali dostať vodu. Po-
čítali sme správne. Vlak spomalil 
a zastavil sa. Už predtým, ako sa otvorili 
dvere, cítili sme, že dostaneme vodu. Vo 
vagóne nastal pohyb. Každý vyťahoval 
fľaše, poháre, čo mal. Ja som sa obrátila 
a natiahla sa za fľašou, v ktorej bolo ešte 
trochu vody. Vypiť alebo počkať, kým 
bude počuť hrkot vedier a otvoria sa 
dvere? Susedka vyprázdnila s nádejou 
fľašu a vidiac mňa, že váham, povedala: 
„Mala som sen, že som pila vodu. Sní-
valo sa mi to nadránom a tie sny sa pl-
nia.“ Stará Praxeda potvrdila jej slová. 

Ona mala tiež taký sen. No nemohla si 
spomenúť, či to bolo v noci alebo nad-
ránom. Keďže mne sa to nesnívalo, roz-
hodla som sa počkať. Urobila som dob-
re. Voda síce na stanici bola, ale len pre 
lokomotívu. Vlak sa opäť pohol. V tejto 
tesnej miestnosti sme zažívali rôzne mo-
menty. Depresiu, podráždenie a teraz 
apatiu. Tieto stavy boli hromadnými. 
Predchádzajúce obdobie bolo pre nás 
veľmi ťažké. Ľuďom stuhli kolená, boleli 
ich svaly, zlostili sa. My so susedkou sme 
na seba gánili ako dve mačky, zatvorené 
spolu so svojimi mačatami v jednej kliet-
ke. Klára, jej mladšia dcérka sediaca na 
našej lavici, sa nijako nemohla vmestiť. 
S jej matkou sme sa dohodli, že sa usadí 
vedľa Jerzyka na jeho matrac. Cez deň 
to ešte šlo, ale v noci to bolo nebezpeč-

né. Osemročná Klára nevedela spať po 
sediačky. Padala na moje dieťa. „Ešte ho 
pridusí!“ protestovala som. Prosila som, 
aby Klára sedela pri mne na kraji lavice. 
Jej mama nesúhlasila. „Čo vymýšľate! 
Moja Klára nič neváži. Je ľahká ako vata 
a polročné dieťa už nie je nemluvňa. Keď 
ho Klára trochu pridusí, nič sa mu nesta-
ne. Nesúhlasím, aby moja dcérka spala 
na kraji lavice. Spadne a zabije sa.“ Klára 
spala raz tak a inokedy ináč. Či spadne, 
alebo pridusí môjho malého, prestáva-

lo byť dôležité. Keď sa cesta predlžovala 
a mysleli sme, že nevydržíme, Pán Boh 
nám poslal vši. Nepísala by som o tom, 
keby sa vši zjavovali občas a pomaly. 
No ony nás napadli v jedno ráno, ako-
by manna z neba. Zrazu a na všetkých, 
a bolo ich astronomicky mnoho. Dob-
rý Stvoriteľ vedel, kedy hynúcim Izraeli-
tom poslať mannu a kedy, skoro zúfalým 
ľuďom, dať zamestnanie. Zobudili sme 
sa po jednej ťažkej noci, a tu, kde sa po-
zrieš, vši. Na šatách, na rukách, na stene. 
Z odporu možno umrieť. No od vší ešte 
nikto neumrel. Prečo by som mala byť 
prvou? Zabíjanie vší, to bola práca! Ce-
lodenná práca, ktorá absorbovala myseľ 
a nedovoľovala sa zblázniť. 

Devätnásty deň cestovania – Novosi-
birsk. Vlak odstavili na vedľajšiu koľaj. 
Zdalo sa mi, že na veľmi dlho. U niko-
ho už nebolo nijakých želaní. Zabudli 
sme na stuhnuté svaly, tesnosť, dusno. 
Prestali nás zaujímať vši. Možno hneď, 
možno o pol či o hodinu sa dozvieme, 
čo nás čaká. Sibír alebo Kazachstan? Po 
dlhšom čase sa vlak opäť pohol. Pozera-
júc na slnko, bola som presvedčená, že 
nás vezú na juh. Snáď do Kazachstanu. 
Nasledujúci deň okolo 10. hodiny ráno 
sa vlak zastavil. Vojaci obchádzali vlak 
a odpájali vagóny. Boli sme „slobodní“. 
Bolo to 3. mája 1940, sviatočný deň môj-
ho rodného kraja. 

Vyhnanstvo - Kazachstan
Sedela som pri okienku a pozorovala, 
ako ľudia postupne vychádzajú. Trvalo 
to nekonečne dlho. Keď nakoniec pri-
šiel rad na nás, vyšla som, možno po-
vedať, vypadla som z vysokého vagóna. 
Pozbierala som všetky svoje veci, dieťa 
a šla som za ľuďmi smerom k železnič-
nej stanici. Stanica bola prázdna. Nik-
to sa o mňa nezaujímal. Ľahko môžem 
utiecť, prebleslo mi hlavou. Stačí počkať 
na prvý osobný vlak v opačnom smere. 
Zastavila som sa pri dverách, váhajúc, 
čo urobiť. Nakoniec som obišla stanicu 
a prišla na miesto, kde stáli odkryté ná-
kladné autá naplnené ľuďmi z vagónov. 
Postavila som sa medzi nich, hľadajúc 
známe tváre. Nikoho som nezazrela. 

Keď sa cesta predlžovala a mys-
leli sme, že nevydržíme, Pán Boh 
nám poslal vši...  

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

 Text: Mária Byrska

 Foto: Wakey Jamie
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Prestala som hľadať a  ľahostajne som 
si sadla na schody železničnej stanice. 
Nevedela som, čo mám robiť. Cítila som 
sa veľmi nešťastná a opustená. Ich nie-
kde vezú. A čo ja? Cítila som sa strašne 
osamelá. Znovu som chcela byť medzi 
ľuďmi a deliť sa s nimi o ďalší osud. Ná-
kladiaky naštartovali. Náhle som po-
čula volanie. Na nákladiaku neďaleko 
mňa som uzrela mávajúcu ruku. Bola 
to lekárnička s matkou a Mirkou. Za 
nimi som uzrela starú Praxedu s mu-
žom a dcérkou. Čosi mi hovorili, ale 
nič som nerozumela, pretože motory 
veľmi hučali. Nákladiaky začali pomaly 
odchádzať. Vrátila som sa opäť k scho-
dom a sadla som si. Bolo mi všetko jed-
no. Prvý raz v živote som pocítila, že mi 
je všetko jedno, že mi na ničom nezáleží. 
No predsa ma vzali. Posledné nákladné 
auto sa zastavilo, vysadol chlapec, kto-
rý sedel vedľa šoféra a ja som si sadla na 
jeho miesto. Zo začiatku sme sa viezli 
spokojne. Potom sme začali predbie-
hať iné nákladiaky a boli sme prvými. 
Mohla som sa prizerať šoférom. Všetci, 
okrem nášho, boli Aziatmi. Náš bol ši-

rokolíci Rus so svetlými vlasmi. Nako-
niec prehovoril: „Parniška ili devuška?“ 
(Chlapček alebo dievčatko?) Vedela som 
trochu po rusky. „Parniška“ zname-
ná chlapček. Šofér sa mi nepáčil, preto 
som zamrmlala popod nos: „Parniška.“ 
„Sama s dieťaťom?“ Predsa vidí, že som 
sama. „ Áno, sama.“ Šofér, nepozerajúc 
na mňa, pokračoval: „Za koho?“ „Ako 
za koho?“ Nerozumela som, čo tým 
myslí. „Koho z rodiny uväznili? Muža 
alebo otca?“ „Muža,“ povedala som 
s hnevom. Rozhovor sa pretrhol. O to, 
odkiaľ ma previezli, sa nepýtal. Asi ve-
del, odkiaľ prišiel transport. Viac som 
o ňom nepočula. Deväť hodín spoločnej 
jazdy prešlo bez slova. A možno mal za-
kázané hovoriť s vyhnancami. Asi som 
mala horúčku. Veľmi ma bolela hlava. 
Všetko mi išlo na nervy. Nakoniec som 
zaspala. Keď som sa zobudila, naše ná-
kladiaky stáli v stepi. Ľudia vystupovali 
a šli k neďalekej šope. Dole pred nami sa 
beleli múry nejakého mestečka. Nijaký 
krík, nijaký strom. Okolie šedé, smut-
né. Jerzyk sa veľmi vystrašil, keď som 
ho vytiahla z kabíny. Šla som s ostatný-

mi s plačúcim dieťaťom k šope. Spolu so 
mnou šli tiež ženy, samy alebo s deťmi. 
Začínali sme nový život. 

K obyvateľom Kazachstanu patria 
Kozáci, Uzbekistanci, Rusi, Ukrajinci. 
Od 1940-eho roku sa nimi stali tiež Po-
liaci. Keď miestom určenia bolo mesto, 
usadzovali sa tam a začali si hľadať prá-
cu. Keď sa transport zastavil v stepi, ľu-
dia boli porozvážaní do okolitých mes-
tečiek a kolchozov, ktoré „diabolsky“ 
potrebovali „nevoľníkov“. Každý z vy-
hnancov dostal špeciálny pas, na ktorom 
bolo presne vyznačené miesto poby-
tu, z ktorého sa nebolo možné vzdialiť. 
Dovolili nám vyjsť z baraku a na vyzna-
čenom mieste si hľadať obydlie a zdroj 
živobytia. Máj v Kazachstane je taký 
pekný ako v Poľsku. Slnko dlhšie svieti. 
To je šťastie. Ukázalo sa totiž, že už nik-
to nemá ani kúsoček sviece. Všetko sa 
spotrebovalo cestou vo vagónoch. Na-
šla som si miesto na konci dlhej úzkej 
drevenej šopy. Ľudia si robili miesto na 
spanie pozdĺž stien a stred bol určený 
na batožinu. Keď bolo potrebné ísť na 
záchod, ktorým bola step, bolo potreb-
né sa cez ňu predierať. Neďaleko bolo 
malé žriedlo, z ktorého sme pili a brali 
vodu na umývanie. Podarilo sa mi nájsť 
matrac a možno povedať, že sme s Jer-
zykom veľmi rýchlo zaspali. Zobudila 
som sa na májový dážď. Pretože v stre-
che bola diera, malého na noc prijal sta-
rý muž so svojím vnukom. Rozprestreli 
svoje kožuchy a malý sa na nich vyspal 
do rána. Ja som spala medzi batožinou. 
Keď podlaha trochu vyschla, vrátila som 
sa na svoje miesto. Ochorela som. Cho-
rých bolo viac, no len Mirku, dcérku le-
kárničky, vzali do nemocnice. Zomrela. 
Pre druhých nebolo v nemocnici miesto. 
Neprišiel k nám žiaden lekár, nedosta-
li sme žiadne lieky. Lekárnička i vodu 
priniesla a čas od času rozdeľovala zo 
svojich zásob Aspirín. Mala tiež tep-
lomer, ktorý ukazoval 40˚C. Našťastie 
som po týždni vyzdravela. Tak pre mňa 
začal Kazachstan. Moja choroba bola 
pre môjho štrnásťmesačného Jerzyka 
životnou školou. Priznám sa, že si nie zle 
poradil. Vedel nájsť jedlo, vedel  
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vyjsť z baraku a znova sa vrátiť. S noha-
vičkami tiež nemal problém, pretože 
ich asi stratil a chodil s holým zadkom. 
Bol často pri mne. V čase choroby pre-
spal so mnou všetky noci. Večer, keď ho 
ukladali so všetkými deťmi, neprotesto-
val. Potom račkujúc prichádzal ku mne. 
S jedlom v baraku bolo oveľa lepšie ako 
vo vagóne. Ľudia dostávali svoje zásoby 
a pretože bol dostatok vody, robili po-
lievky. Jerzyk nehladoval. Chodil od 
ohniska k ohnisku, vždy ho niekto vzal 
na kolená a kŕmil ho svojimi dobrota-
mi. Jerzyk bol v baraku najmladším die-
ťaťom. Šopa postupne pustla. Väčšina 
ľudí sa preniesla do blízkych kolchozov. 
Časť prešla do mestečka. 15. mája som 
tiež ja s Jerzykom opustila barak. Začali 
sme bývať v mestečku. Snažila som sa 
zotaviť, nabrať síl a myslieť, akoby som 
sa z týchto stepí mohla vrátiť do Poľska. 

O tom, že sa pokúsim o útek, som 
sa rozhodla ešte v baraku pod dierou 
v streche, ležiac v bezsennej noci, po-
zerajúc na kúsok neba, keď ma 
opustila horúčka. Jasne som si 
uvedomila ťažký život vo vyhnan-
stve. Keby som bola spolu s rodi-
nou, možno by bolo ľahšie pre-
žiť a vychovať dieťa. Možno by 
sa diali zmeny. Ale tu som bola 
sama. Sama! Čo bude pre môjho 
maličkého Jerzyka ľahšie? Rizikový útek 
alebo celé dni byť sám zatvorený v zle 
zakúrenej izbe, keď budem v práci? Či 
budem mať dostatok síl splniť normu 
a zarobiť na chlieb? A palivo na zimu? 
Prenajala som si izbu na ulici Stalina 7. 
Cítila som sa dosť silnou zájsť do mes-
tečka a pozrieť sa po nejakom byte. 
Keď som narazila na uličku, ktorá za 
domom č. 7 vychádzala do stepi, veľmi 
som sa potešila. Povedala som si, že tu 
musím nájsť byt. Ale ako sa dostať do 
vnútra, keď dom je obkolesený hline-
ným múrom? Nevedela som. Nebolo 
bránky, odpoveďou na volanie bolo ti-
cho. V iných domoch bolo to isté. Uli-
ca a námestíčko boli úplne pusté. Cesta 
bola pokrytá prachom a výkalmi ľudí 
i zvierat. Bolo cítiť zápach. No to všet-
ko nemenilo moje predsavzatie bývať 

tu. Ostatné týždne ma odučili nároč-
nosti. Dozrela som – budem žiť iným 
spôsobom. Naučila som sa odlíšiť veci 
vážne od menej vážnych. Asi o pol ho-
dinu sa zjavila žena s kravou a dieťaťom 
na rukách. Rýchle som k nej podišla. 
„Hľadám byt pre seba a pre dieťa“, po-
vedala som po rusky. „Možno máte izbu 
a kuchyňu, ktoré by ste mohli prenaj-
ať?“ Žena sa niekoľko minút v tichos-
ti na mňa pozerala. Mala tmavú kožu 
a čierne vlasy. Zdalo sa mi, že je Kaza-
chstanka alebo Tatárka. Keďže som si 
myslela, že ma neporozumela, ešte raz 
som zopakovala moju otázku. Stála pri 
nás, prezerala mňa i Jerzyka a o niečom 
rozmýšľala. Nečakane sa jej tvár vyjas-
nila a gestami nás začala pozývať, aby 
sme vošli do dvora. Za hlineným mú-
rom stáli dva domy. Prvý, bližšie k brá-
ne, bol starý, druhý zdal sa postavený 
nedávno. Naproti domom bola maštaľ. 
Majiteľmi týchto domov bola štvorčlen-
ná tatárska rodina. Otec sa volal Musta-

fa. On nás o dva dni neskôr priviezol do 
svojho domu. Žena, ktorá nás pozvala, 
bola jeho ženou. Volala sa Selama. Mali 
dvoch chlapcov. Náš byt bol v starom 
dome. Všetci sme doň vošli. Izba bola 
dosť veľká, dve okná, drevená podla-
ha, vybielený strop. V rohu veľká pec 
s miestom na spanie. V izbe nebol ná-
bytok. Len železná posteľ bez matraca 
a nízky stolík. Pri ňom bolo možné se-
dieť len na zemi v tureckom sede. Izbu 
som si prenajala. Preddavok som nedala, 
lebo som nemala ruské peniaze. Selama 
i Mustafa nepovedali nič na to, že budú-
ca nájomníčka je bez peňazí. Vedeli, že 
vyhnanci majú mnoho cenných vecí, 
ktoré v Kazachstane majú väčšiu cenu 
ako peniaze. Selama niečo povedala 
Mustafovi a on sa ma spýtal: „Možno si 
priviezla so sebou čaj?“ „Čaj?“ Udivila 

som sa. Spomenula som si, že som do 
koša hodila niekoľko vreciek. Odpove-
dala som mu: „Mám.“ „Neznepokojuj 
sa,“ povedal Mustafa, „budeš u nás bývať 
a potom zaplatíš.“ Vtedy som ešte neve-
dela všetky podrobnosti, ktoré je potreb-
né vedieť, keď ideš prenajímať byt. Opý-
tala som sa Mustafu na vodu a záchod. 
„Sú,“ povedal povýšeneckým tónom. 
„Záchod je tam.“ Podišli sme k oknu, 
ktoré viedlo do dvora, a Mustafa ukázal 
na maštaľ. Aha, záchod je teda vo dvo-
re a nie je potrebné každý raz behať do 
stepi. „A voda?“ Spolu s celou rodinou 
sme podišli k oknu, smerujúcemu do 
stepi. „Voda je tu. Zo všetkých domov 
náš je najbližšie k studni.“ Stála som pri 
okne a pohľadom som hľadala miesto. 
Nijakú som nevidela. Nebo sa zlievalo 
so zeleňou. Okno malo 4 sklá a široký 
parapet. Môže mi slúžiť ako stolík, po-
myslela som si. Na ňom môžem písať 
listy i dostávať listy. Odo dneška som 
mala presnú adresu a určité plány. Ne-
bola som už ako balík bez adresy, vezený 
sem i tam, ako sa komu páči. Našla som 
si byt, mám určité miesto, budem tu do-
vtedy, dokedy budem chcieť. 

Ostatné týždne ma odučili  
náročnosti. Dozrela som...  
Naučila som sa odlíšiť veci 
vážne od menej vážnych.
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List
Tento priložený list som napísala mam-
ke 17. júna 1940. Je presný. Mama si ho 
odložila. 

„Milovaná mamka! Dnes som dostala 
od teba prvý list. Veľmi som sa znepo-
kojovala, keď som nedostávala na svo-
je listy žiadnu odpoveď. Všetci naši už 
dostávali listy a ja okrem pohľadnice od 
Stasji nič. Bála som sa, či mojich rodi-
čov nepostihol podobný osud ako mňa. 
Ja som začala bývať u Tatárov. Sú to bý-
valí kupci, jedni z dávnych boháčov. Po 
rusky hovoria veľmi málo, no akosi sa 
dorozumievame. Cítim sa medzi nimi 
dobre. Čo sa týka hygieny, mestečko je 
typicky ázijské. V celom mestečku je len 
jeden záchod – v nemocnici. Pred naším 
príchodom sa šíril týfus a teraz diftéria. 
Máme veľmi horúce leto. Ustavičné vet-
ry. Vietor nesie smeti z jednej časti mes-
tečka na druhú. Jerzyk je už zaočkovaný 
proti diftérii. Ešte trochu počkám a pôj-
dem s ním na očkovanie proti záškrtu. 
Táto choroba je tu tiež veľmi častá. Časť, 
v ktorej sme začali bývať, bola kedysi 
najbohatšou. Domy sú drevené. Ich ma-
jitelia, tak ako moji, schudobneli a čaka-

jú na lepšie časy, alebo sa vysťahovali do 
Číny. Odtiaľto je k čínskym hraniciam 
len 50 km. Ja s dieťaťom máme okná tiež 
na túto stranu. Jerzykovi idú nové zúb-
ky. Okrem toho je zdravý, veľmi veselý 
a živý. Každým dňom silnejší. Čo sa týka 
balíkov, ak môžete, pošlite mi. Veľmi po-
trebujem topánočky pre Jerzyka, nejaké 
teplé oblečenie a svetrík. Jeho topánoč-
ky sú vo veľmi zlom stave a asi sa balíka 
nedočkajú. Ja by som potrebovala ruk-
sak z nepremokavého materiálu. Možno 
ho Tadžo kúpi alebo vymení u nejakých 
známych v Tarnopole. Ruksak by mal 
byť veľmi dobrý, vzhľadom na dieťa. Veľ-
mi by som potrebovala pre dieťa med, 
cukor a veľa čaju. Čaj je tu veľmi dobrým 
„platidlom“. Zaň je možné dostať veľmi 
mnoho vecí a možno aj slobodu. Pro-
sím, pošlite Kristíne peniaze. Možno sa 
jej podarí vo Ľvove všetko kúpiť a odtiaľ 
hneď poslať. Mamka, prosím o suchárky 
vo vajíčkach a masle. Vo vlaku dieťa žilo 
na takýchto suchároch rozmočených vo 
vode. Potrebujem tiež hustý hrebeň. Pe-
niaze zatiaľ nepotrebujem. Prosím, po-
šlite ich Jerzymu, koľko myslíte. Keď ešte 
žije. Vlastne nič neviem. Cítim sa ako 

v hrobe, hoci slnko ešte vidím.“ 
Rozplakala som sa s hlavou polo-

ženou na parapete okna. Chcela som 
napísať, že tu už nemôžem vydržať ani 
chvíľu. Že chcem odtiaľ utiecť každý 
deň a len malý Jerzyk ma privádza do 
reality. Len vzhľadom na neho viem, že 
tu ešte musím ostať. Trochu ho „prikŕ-
miť“, zabezpečiť najnutnejšie veci a po-
tom utiecť. V liste som sa snažila nazna-
čiť rodičom, že zamýšľam odtiaľ utiecť. 
Zmienka o Číne, ruksaku a veľa čaju 
mali by im byť jasné. Mamka ma dobre 
pozná a bude čítať medzi riadkami. Bolo 
by potrebné nejako ináč zakončiť tento 
list, aby sa o mňa netrápili. Rozhodla 
som sa teda opísať náš život tu: 

„Tu sa absolútne nič nepredáva. Ani 
zemiaky, ani cukor, ani chlieb, ani soľ, 
ani maslo. Možno kúpiť len mlieko. 
Čas od času sa podarí kúpiť niekoľko 
vajec. Na trhu už asi dva týždne možno 
kúpiť rebarboru a cibuľu. Kupujeme to, 
aby sme neochoreli na skorbut. Kedysi, 
keď sme tu ešte neboli, privážali suše-
né ovocie. Teraz nič a nič. V obchodíku 
sú len hračky, poháre a hodvábne nite. 
O palivo sa treba postarať. Naše ženy sa 
zo stepi vracajú s vrecami na pleciach 
plnými raždia. Na uliciach sa zohýba-
jú nad každým drievkom. Ja sa častej-
šie krútim po ulici. Drevo, ktoré padá 
z nákladiakov, horí lepšie a dlhšie. Do-
máci, keď vidia, že zbieram s dieťaťom 
na rukách, alebo mi pomáhajú, alebo 
kúsok suchého paliva (kiziak = stepné 
lajno) vynesú z maštale a vsunú mi ho 
do ruky. Asi 30 km od nášho mesteč-
ka je sovchoz. Niektorí naši tam jazdia, 
prenocujú tam a na druhý deň prinesú 
niečo na zjedenie. Raz som dostala, asi 
pred mesiacom, 4 kg zemiakov a teraz 
nedávno 9 kg.“ 

A taký je celý list, že tu sa žije ináč 
ako v Poľsku. Že je tu hlad a bieda, cu-
dzo a smutno. Ťažko sa im to bude čítať. 
Nenájdu v ňom nič, čo by ich potešilo. 
Ale nie! Je! Veľa ráz som spomenula, že 
sú tu dobrí ľudia. A to je najdôležitejšie. 
S úľavou som zalepila obálku. Vedela 
som, že mamka v liste nájde to, čo je naj-
dôležitejšie.  •
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Vzbura anjelov
Francesco Bamonte
Autor  Francesco Bamon-
te v knihe Vzbura anjelov po-
skytuje informácie nielen 
z vlastnej skúsenosti, ale aj 
zo skúsenosti iných exorcis-
tov. Ak ste modlitebným bo-
jovníkom, táto kniha vám po-
môže.
256 strán, cena: 8,90 EUR 

Na pleciach obrov
Raniero Cantalamessa
Titul Na pleciach obrov od Ra-
niera Cantalamessu sa venu-
je pravdám viery, ako o nich 
meditovali a ako ich žili cir-
kevní otcovia.  Spoznajte 
ôsmich ranokresťanských 
spisovateľov prvých siedmich 
storočí, ktorí sa vyznačovali 
pravovernosťou náuky a svä-
tosťou.
157 strán, cena: 10,90 EUR

Moje srdce zvíťazí
Mirjana Soldo
Autorka v knihe Moje srdce 
zvíťazí, vás svojím osobným 
rozprávaním vtiahne do sil-
ného príbehu o Medžugorí. 
Povedie vás na vrchol zjave-
ní, ale aj do najvnútornejších 
skúseností s našou najsvätej-
šou matkou Máriou. 
368 strán, cena: 11,90 EUR

Neopísateľný
100 zamyslení o Bohu 
a vede
Louie Giglio
Kniha Neopísateľný ukazuje 
nádheru stvorenia prostred-
níctvom vedeckých objavov, 
fotografií a originálnych ilu-
strácií. Týchto 100 zamyslení 
vo vás vyvolá úžas nad Božou 
tvorivosťou. 
208 strán, cena: 12,90 EUR

Kristova nesebecká cesta 
Henri J. M. Nouwen
Tri Satanove pokušenia Kris-
ta v Nouwenovej aktualizácii 
úžasne pravdivo situujú zlo, 
obnažujú našu pýchu a vlaž-
ný stav ku Kristovi. Praktický, 
jasný, zrozumiteľný text, ktorý 
v dokonalej syntónii s Bibliou 
hovorí o nevyhnutnosti voľby 
v našom živote.
84 strán, cena: 1,90 EUR 

Ako budovať pozitívne 
vzťahy
Len Kofler
S vodcom, akým je páter Len, 
strach z neznámeho a skúse-
nosť bolesti z minulosti po-
stupne ustupuje radostnému 
očakávaniu z novo nájdenej 
slobody, ktorá je ovocím se-
baprijatia.
148 strán, cena: 7,00 EUR

Novéna k sv. Michalovi Ar-
chanjelovi
Archanjel Michal je uctievaný 
ako vodca nebeských zástu-
pov. Novéna zasahuje náš vnú-
torný svet aj veľké témy – slo-
bodu byť sám sebou, mať účasť 
na veľkolepom diele Božej slá-
vy, nedovoliť prejaviť sa tomu, 
kto rozvracia ľudské hodnoty, 
ale nechať prepúšťať do svojho 
života Božie svetlo na príhovor 
toho, kto „je ako Boh“.
40 strán, cena: 1,20 EUR 

Božie stopy
Andreas Englisch
Kniha zachytáva príbeh Turín-
skeho plátna, zjavenie v Gu-
adalupe, zázraky v Lurdoch, 
Fatime, ako aj vlastný príbeh 
autora a mnohé iné výnimoč-
né udalosti, ktoré my veriaci 
nazývame zázraky.
376 strán, cena: 7,50 EUR
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Mária pre tretie tisícročie 
Mieczyslaw Piotrowski, 
Saverio Gaeta
Príbeh o premene života Bru-
na Cornacchiola, ktorému sa 
v roku 1947 v Ríme zjavila 
Panna Mária. 
84 strán, cena: 3,30 EUR 

Vyriekli krivé svedectvo - 
Odhalenie
Rodney Stark
Uznávaný americký sociológ 
odhaľuje stáročné protikato-
lícke nepravdy a vyvracia za-
užívané mýty.
296 strán, cena: 13,20 EUR 

Stála som pri bráne  
neba a pekla
Gloria Polo
Svedectvo umierania a osob-
ného súdu Dr. Glorie Polo
64 strán, cena: 1,90 EUR 

Pomocníci v ťažkých 
a beznádejných situáci-
ách
Stanislav Mrozek SJ
Modlitebník obsahujúci krát-
ke životopisy a modlitby
96 strán, cena: 2,50 EUR 

Budem ťa milovať a ctiť 
po všetky dni svojho života 
Pamätná kniha na sviatosť 
manželstva. 
48 strán, cena: 5,90 EUR 

V mojom srdci prebýva Pán
Pamätná kniha na Prvé sväté 
prijímanie do ktorej je mož-
né vpísať venovanie i nalepiť 
fotografie.
48 strán, cena: 5,90 EUR 

Biblia pre deti  
– Fortuna Libri
Erich Jooß, Ute Thönissen
Starostlivo vybraté a preroz-
právané texty Starého i Nové-
ho zákona dopĺňajú bohaté, 
detailné ilustrácie.
224 strán, cena: 11,90 EUR  

Ružencová novéna  
k Nebeskému Otcovi 
Vladimír Repka
Novéna za odpustenie potra-
tov. 
31 strán, cena: 1,00 EUR
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Zdá sa, že jedna skupina 
v  evanjeliu 15. nedele (Mt 
13, 1-23) chýba: a síce skupi-
na tých, ktorí Božie slovo ani 

nepočúvajú, a  teda ani neprinášajú 
úrodu. Ale táto skupina by tu bola 
zbytočná, pretože kde niet vedomos-
ti, tam niet zodpovednosti. Inými 
slovami, podobenstvo je o tých, ktorí 
počúvajú. Teda o nás, poslucháčoch, 
nie o tých vonku. 

Ježiš svojich poslucháčov podľa 
toho, čo s  jeho slovom urobia, roz-
deľuje do šiestich skupín: tri skupiny 
tých, kde slovo rozsievača bolo ne-
úspešné a tri skupiny tých, kde bolo 
úspešné. Pozrime sa na tieto skupiny 
zblízka. Najprv teda skupina tých, kde 
Božie slovo bolo (je) neúčinné: 

1. Otupelí. To boli tí, u kto-
rých semeno padlo na kraj cesty 
a kde prišli vtáci, všetko ho po-
zobali. Sú to tí, ktorí navonok 
počujú Božie volanie, ale nema-
jú dostatok energie, sily, ba ani 
záujmu, aby ho prijali vnútor-
ne, t.j. aby si Božie slovo zvnú-
tornili. Náboženstvo radikálne 
neodmietajú, ani proti nemu nebo-
jujú, ale pozerajú naň ako na niečo, 
čo patrí povedzme starým a nemoc-
ným ľuďom, alebo ako na pozostatok 
stredoveku. Dávajú prednosť iným 
hodnotám, ktoré ako vtáci vyzobú 
z nich všetko náboženské a duchov-
né. Týmito hodnotami sú technika, 
umenie, zdravie, koníčky, kariéra... 

Náboženstvo prenechávajú, ako ho-
voria, slabochom a rojkom. Alebo si 
ho odkladajú na neskôr: na čas pen-
zie, staroby... 

2. Povrchní. To sú tí, u ktorých se-
meno padlo na skalu. Sú to ľudia, ktorí 
Božie slovo aj počujú, aj ho prijíma-
jú, no ono nevzíde, pretože mu neda-
jú dostatok vlahy. Sú to ľudia, ktorí 
konajú v každej situácii inak. Raz vy-
stupujú ako veľkí horlivci, inokedy 
zasa opačne, pretože vraj sa nemožno 
exponovať a vzbudzovať pozornosť. 
Treba čakať... Raz sa rozhodnú, že za-
čnú s disciplínou, zajtra s ňou praštia, 
pretože sa zasa kdesi dočítali o čom-
si lepšom... Riadia sa podľa módy; čo 
práve vo svete letí, pre to sa rozhodnú. 

A tak je samozrejmé, že k vybudova-
niu solídnych duchovných základov 
nepríde. Nič v nich nemá príležitosť 
a času zapustiť korene. 

3. Premožení. To sú tí, u ktorých 
zrno bolo udusené tŕním a burinou. 
Sú to ľudia, ktorí kapitulovali. Zrno 
kapitulovalo pred tŕním. Kedysi boli 
dobre vychovaní, aj sami mali solíd-

ne základy, dokonca sa modlievali, 
rozjímali, patrili medzi horlivcov, ale 
okolnosti života ich postupne dusili. 
A oni popúšťali. Veď to netreba až tak, 
stačí trocha, Boh nežiada až tak veľa, 
žiadna prílišná zásadovosť sa človeku 
nevypláca... A tak sa dostali na šikmú 
rovinu a skončili dolu. Úplne (zane-
dbávanie modlitby, rozjímania, du-
chovného čítania...). 

Toto sú tri skupiny tých, u ktorých 
Božie slovo bolo neúspešné, pretože 
síce bolo ako-tak prijaté, no úrodu ne-
prinieslo. Pozrime sa teraz na tri sku-
piny tých, u ktorých Božie slovo bolo 
úspešné. Aj keď evanjelium hovorí iba 
o jednej skupine, boli to v skutočnosti 
skupiny tri. Ježiš hovorí, že u jedných 

Ježiš svojich poslucháčov podľa 
toho, čo s jeho slovom urobia, 
rozdeľuje do šiestich skupín ...  
Do ktorej z týchto 6 skupín 
patrím?

Akou  
som pôdou?

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD
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úroda bola 30-násobná, u iných 60-násobná a u iných 100-ná-
sobná. Ako to je v konkrétnosti. 

1. 30-násobná úroda, čo je snáď väčšina kresťanov, je úro-
da tých, ktorí prijímajú slovo Božie, riadia sa v podstate ná-
boženskými zásadami, pristupujú aj k sviatostiam, modlia 
sa, chodia na omšu. No ich súkromný život nie je vierou cel-
kom preniknutý. Viera u nich zaberá iba 30 % života. 70 % 
ich života je mimo viery. 

2. 60-násobná úroda. To sú tí, ktorí idú hlbšie, viera u nich 
zaberá 60 %. No ešte stále sú tam rezervy. Stále to nie je 100 %. 
40 % vo viere ešte uniká. Snažia sa kresťansky formovať život, 
no niekedy prídu aj tiene, aj krízy, aj zadné dvierka, aj malo-
myseľnosť, aj ťažké hriechy. Toto všetko spôsobuje tých 40 %. 

3. 100 % úroda. To sú ľudia úplne oddaní viere a Bohu, 
ktorí nemajú iné záujmy, sú ako zrkadlo, ktoré odráža Božiu 
lásku. To sú svätci, ktorí všetko vsadili na Božiu kartu. Ne-
majú rezervy a zadné dvierka. 

Ku ktorým z týchto 6 skupín patrím?  •

„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)

Odberatelia Hlasov Veľké Vozokany 62,- EUR • Odbera-
telia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Bohuznáma Rišňovce 
20,- EUR • Bohuznáma rodina z Obýc 50,- EUR • Ru-
žencové spoločenstvo Zázrivá 40,- EUR •  Z pohrebu p. 
Pavla Kacvinského 50,- EUR •  Odberatelia Hlasov Horné 
Krškany 50,- EUR • Ružencové bratstvo Jovsa 50,- EUR 
• Dobrodinci Čajkov 70,- EUR • Ružencové bratstvo 
Mojzesovo 30,- EUR • Dobrodinci z Horného Vadičova 
100,- EUR •  Odberatelia Hlasov Žabokreky n. N. 30,- EUR 
• Ružencové spoločenstvo Budatínska Lehota 50,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Cífer 70,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Svrčinovec 20,- EUR •  Bohuznáma Opatová 30,- EUR • 
Bohuznáma Lovce 10,- EUR • Základná škola Krásno nad 
Kysucou 100,- EUR • Bohuznáme z Naháča 30,- EUR • De-
viatnik sv. Jozefova 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Krásno 
pri Topoľčanoch 16,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky 
n.N. 50,- EUR • Bohuznámi veriaci z Meleku 100,- EUR • 
Odberatelia Hlasov – Veľké Zálužie 80,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo v Soblahove 400,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Veľké Uherce 100,- EUR • Ružencové bratstvo Terchová 
150 ,- EUR • Bohuznáma Lovce 30,- EUR • Vianočný 
deviatnik Šuňava 350,- EUR • Čitatelia Hlasov Úľany nad 
Žitavou 215,- EUR • Odberatelia Posla Modrová 30,- EUR 
• Odberatelia Posla Modranka 60,- EUR • Odberatelia 
Hlasov a Posla Valaská Belá 120,- EUR • Bohuznáma Lov-
ce 10,- EUR • Ruža sv. Faustíny Mútne 50,- EUR • Veriaci 
Bojničky 40,- EUR • MZDSV ružencové bratstvo Považská 
Bystrica 80,- EUR • Odberatelia hlasov Žabokreky n.N 30,- 
EUR • Ružencové spoločenstvo Madunice 100,- EUR • 
Odberatelia Posla a Hlasov Trenčín 20,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Modranka 130,- EUR • Farníci z farnosti Ludrová 
40,- EUR • Kolektív lásky Liptovská Teplička 305,- EUR • 
Členky MZDS Drážovce 20,- EUR • Bohuznáma rodina Lu-
káčovce pri Nitre 60,- EUR • Odberatelia Hlasov Solčany 
73,- EUR • Ružencové bratstvo Spišský Štiavnik 60,- EUR 
• Odberatelia Posla Popudinské Močidľany 300,- EUR • 
Ružencové spoločenstvo Žilina 50,- EUR • Misijný klub 
RFKÚ Varín 100,- EUR • 

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI
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Naši svätí apoštoli, Cyril a Metod, vy ste našich predkov vyviedli z tmy pohanských 
bludov na svetlo pravej Kristovej viery a teraz sa s nimi radujete vo večnosti. 

Srdečne sa tešíme sláve, ktorou Pán odmenil vašu neúnavnú horlivosť.
V poníženosti ďakujeme nebeskému Otcovi za nebeský dar kresťanstva, ktorý nám skrze 
vás udelil. Prihovárajte sa u Boha za nás nehodných potomkov, aby nás posilnil v tejto 
kresťansko-katolíckej viere, ktorú ste vy hlásali našim predkom, a tých bratov, ktorí sa 

neverne odtrhli od Cirkvi, milostivo priviedol naspäť do jej materinského lona.

V: Svätí Cyril a Metod, slovanskí apoštoli.
R: Orodujte za nás.

Modlime sa: 
Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätého Cyrila a svätého Metoda, aby 
ich priviedli k pravej viere. Prosíme Ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo 

otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA 
K SVÄTÉMU 
CYRILOVI  
A METODOVI

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


