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Zdá sa, že udalosti posledných dní odha-
lili mnoho nepríjemných faktov, ktoré 
zahanbujú spoločnosť. Strach, nedôvera, 
klamstvo, zneužitie, neadekvátnosť, ml-

čanie, nespravodlivosť a podobné javy ukázali, že 
skúsenosť viery v nás nie je ukorenená, nevyrastá 
zo vzťahu ku Kristovi, ale veľmi často z materiál-
nej pozície, z vonkajšej krásy, z výhody.

Zdalo by sa, že ateizmus je otázkou minulosti 
komunizmu, ale ani neoliberálna téma ho nene-
cháva zabudnutým, hoci ho verejne nevyznáva. No 
strom sa pozná po ovocí, preto navrhujem spome-
núť si, čo o ateizme píšu katolícki učenci.

Význam slova ateizmus - bezbožie. Ateistom 
je ten, kto nevyznáva nijakého boha či božstvo. 
Podľa tejto definície aj sv. Ján Pavol II. označuje 
vo svojej knihe Prekročiť prah nádeje budhizmus 
ako ateistické náboženstvo, pretože v ňom neexis-
tuje viera v nejaké konkrétne božstvo. Ide o zvlášt-
ny „ateizmus viery“ (treba chápať v čírom zmysle 
slov: viera bez bohov), ktorý, ako sa zdá, je známy 
aj vlažným kresťanom.

Anselm Günthör delí ateizmus na rôzne typy 
podľa spôsobu, na  základe ktorého vznikajú. 
Prvým je radikálny, dogmatický ateizmus. Tento 
je charakterizovaný razantným, alebo až bojovým 
odmietnutím Boha, ktorý nemôže byť, pretože 
„tak je povedané“. (Už tu badať pochybné pohnút-
ky, teda či takýto postoj nie je len tvrdošijným pre-
javom vôle, a nie osobného presvedčenia.) Ateisti 
tohto smeru sa delia na viacero skupín. Niektorí 
sú nihilisti popierajúci hocaké absolútno i spolu 
s morálnymi hodnotami, namiesto ktorých, pro-
tirečiac sami sebe, stavajú absolutizmus „ničoty“. 
Iní zasa uznávajú morálne zákony a hoci odmie-
tajú Boha, v  ich postoji možno cítiť implicitnú 
vieru v Absolútno, ktoré stojí za týmito hodnota-
mi. Samozrejme, že to o sebe popierajú. Je isté, že 
takýto postoj je hriechom, pretože odmieta vieru 
v Boha, hoci má poruke dôkazy ukrývajúce sa vo 
stvorení alebo i prostredníctvom morálnych no-
riem. Vina jednotlivca však musí byť posudzova-
ná podľa subjektívnych kritérií. Nie každý prišiel 
k  takémuto postoju prirodzene z vlastnej vôle, 
slobodne, niektorí prešli životom v čisto ateistic-
kom štáte, kde sa iný názor okrem štátneho nedo-
voľoval. Ale i napriek tomu sa človek musí pýtať, 
či mu svedomie nevravelo niečo, čo neposlúchol. 
Vtedy by sa situácia okolnosťami priťažila. Radi-
kálni ateisti sa spoliehajú na vedu; veria len v to, 
čo sa dá zmyslami zažiť, pochopiť a objaviť. Tým 
sa však obmedzujú na známe veci, sami si kladú 
hranice, ktoré ich nepustia za horizont poznania. 
Pochybné je aj to, že za absolútne sa snažia pokla-
dať hmotu, vlastné sily, ktoré sú obmedzené svo-
jou časnou trvácnosťou.

Agnostický ateizmus – tento sa delí na radikálny 
a umiernený. Radikáli tvrdia, že o Bohu nemož-
no nič povedať, pretože je mimo zmyslov. A keďže 
niet dôkazov o jeho existencii, tak Boh nejestvuje. 
Umiernení zasa tvrdia, že Boha nemožno poznať 
rozumom, no možno o ňom hovoriť iracionálne 
(takto sa však viera degraduje na citovosť). Pozi-
tívum agnosticizmu je, že svojím odmietaním po-
znania Boha rozumom poukazuje na to, že Boha 
nemožno poznať ako hocičo iné. Dá sa pochopiť 

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto:  

Archív SVD

Skrytá neviera

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ JÚN 2020

ZAMYSLENIE



Obsah
len ako tajomstvo, ktoré sa nám naplno neodhalí ani vo več-
nosti. Ak chce agnostický ateizmus obstáť, musí vysvetliť, 
prečo človek, hoci podľa neho nedokáže poznať Boha, toľko 
po ňom túži a ho hľadá.

Pozitivistický a  logistický ateizmus sa zakladá na číro 
empirických základoch, ktorými človek objavuje nové veci 
a skutočnosti. Keďže sa týmito metódami nedá poznať Boha, 
„z toho vyplýva, že neexistuje“. Problémom tohto postoja je 
nesprávne chápanie ľudských možností, ktoré sú degrado-
vané len na zmyslový svet. Iste, dnešný človek je nasmero-
vaný na pokrok a trochu mu unikajú duchovné veci, to však 
neznamená, že ich nie je schopný. Nie je robot, ale telesno-
-duchovná bytosť.

Humanistický a existencialistický ateizmus stavia na člo-
veku – centre sveta. Podľa toho je Boh považovaný za konku-
renta, ktorý ho môže ohroziť, obmedziť jeho slobodu. Viera 
v Boha zasa brzdí rozvoj ľudstva, pretože orientuje človeka 
na druhý svet a potom sú mu veci tohto sveta ľahostajné. 
Lenže tieto postoje sú mylné. Veď Boh neobmedzuje člove-
ka, pretože on ho stvoril a daroval mu slobodu. Boh je záru-
kou človeka. Viera zasa prináša so sebou povinnosť starať sa 
o veci tohto sveta, napomáhať jeho rozvoju.

Ateizmus ako opozícia falošného obrazu Boha pozná Boha 
len zo skreslených predstáv deizmu. Takto predstavovaný 
Boh moralizátor vzbudzuje v človeku hrôzu, a preto ho od-
mieta. Ďalšia predstava zasa kladie Boha mimo časový svet, 
preto naň zabúda a prestáva veriť. Tento ateizmus nepopiera 
v skutočnosti pravého Boha, ale len jeho nepodarenú kópiu.

Praktický a „mamonistický“ ateizmus vychádza z určitej 
ľahostajnosti človeka, ktorý zaujatý týmto svetom zabúda 
na Boha. Takýmito ateistami môžu byť i kresťania, tzv. mat-
rikoví, pre ktorých je hlavným cieľom blahobyt. Mamonistic-
ký ateizmus vo svojom prejave obsahuje orientáciu človeka 
na absolútno, ktorým je tu však zbožštené stvorenstvo. Vy-
vrátiť tieto dva ateizmy nemožno teoreticky, jedine poukáza-
ním na pravé hodnoty, ktoré oslobodzujú od časnej matérie.

Nakoniec je tu ateizmus ako protest proti zlu vo svete. 
Tento sa dosť často vyskytuje u ľudí, ktorí hľadajú (ale na ne-
správnej ceste a so zlým postojom voči viere, ktorý je neraz 
zapríčinený negatívnym príkladom veriacich), chcú pocho-
piť zmysel sveta, pomôcť mu, odstrániť bolesť. Myslia si, že 
keď je Boh, nemôže byť bolesť, resp. naopak. Neuvedomujú 
si však, že bolesť nie je od Boha, ale často od druhého člove-
ka, ktorý ju môže nielen spôsobiť, ale aj odstrániť. Keby po-
znali evanjelium o smrti Božieho Syna, pochopili by, že Boh 
sám pozná bolesť, že zakúsil na sebe zlo. Okrem toho, Božia 
logika vie využiť všetko pre dobro človeka, ale to my nedoká-
žeme pochopiť. Máme však vzory ľudí, ktorí práve v utrpení 
našli, alebo upevnili svoju vieru.

Milí priatelia, treba nám viac modliť sa a premodliť ne-
dostatok viery, aby sme sa nebáli vstúpiť do rozbúrených vĺn 
sveta a ustáli na vode s Kristom.  •
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Milí misijní priatelia!

Srdce je už oddávna symbolom lásky. Srd-
ce Ježišovo ho symbolizuje v celej svojej 
plnosti. V plnosti prijímajúcej, objímajú-
cej a odpúšťajúcej lásky. Často sa ocitáme 
v neistote a osamelosti, potrebujeme ten-
to symbol Božej lásky oveľa viac ako ino-
kedy. Božské Srdce nás posmeľuje priblí-

žiť sa k Božiemu milosrdenstvu v akejkoľvek životnej situácii. 
No slávnosť Božského Srdca dáva do našej pozornosti v prvom 
rade dôležitosť Ježišovej ľudskej prirodzenosti, ktorú na seba 
prijal v okamihu počatia. V Ježišovom tele bije ľudské srdce, 
ktoré miluje človeka nielen Božou láskou, ale aj tou najčistejšou 
ľudskou láskou. Práve skutočnosť Vtelenia chráni kresťanstvo 
pred falošným mysticizmom, ktorý by chcel obísť ľudskú priro-
dzenosť Božieho Syna. Ježišovo Srdce je súčasťou jeho ľudskej 
prirodzenosti, ktorá je spojená s jeho božskou prirodzenosťou. 
Preto aj označenie „Božské Srdce“ je správne, lebo ide o jednu 
božskú osobu Krista, v ktorej sú neoddeliteľne spojené ľudská 
a božská prirodzenosť. Nejde preto len o nejaký obrazný výraz 
pre lásku, ale o úctu Ježišovho telesného srdca. Kristus vlastnil 
city a emócie, ktoré sú vlastné ľudskej prirodzenosti. Sv. Ján, kto-
rý spočinul pri Poslednej večeri na Pánovej hrudi, je príkladom 
pre každého kresťana, aby „načúval“ Kristovmu Srdcu a aby 
jeho vlastné srdce bilo v súzvuku s Kristovým posolstvom lás-
ky. V slovách z Jánovho evanjelia: „Prebodli mu bok, z ktorého 
vyšla krv a voda“, vidí Cirkev vrcholné vyjadrenie Božej lásky 
k človeku ako aj symbolický odkaz na sviatosť krstu a Eucha-
ristie. V dejinách kresťanstva sa rozvinuli viaceré formy úcty, 
ktoré pramenia z biblického Zjavenia. Cirkev tieto formy vždy 
odporúčala na prehĺbenie duchovného života. Azda najväčšou 
protagonistkou verejnej úcty a odprosovania urážok voči Ježi-
šovmu Srdcu bola sv. Margita Mária Alacoque (1648-1690) keď 
sprostredkovala 12 prísľubov ktoré obsiahnu ctitelia Božského 
Srdca. Potrebujeme sa aspoň na chvíľu zastaviť, spytovať si sve-
domie a prejaviť lásku Ježišovi, ktorý sa za nás obetoval, potre-
bujeme mu povedať, ako ho veľmi milujeme a potrebujeme ho 
odprosovať za naše hriechy i za hriechy iných. Srdce Ježišovo je 
aj prameňom našej viery. Z neho sa dá čerpať a z tohto naplnenia 
potom vnášať ovocie skutkov viery do sveta. Aj v tomto mesiaci 
si máme možnosť posilniť našu úctu k Božskému Srdcu. Nech 
je tým väčšia, čím viac chápeme význam pokánia ako prejavu 
odpovede na Božiu lásku.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 2. júna, za horliteľov 3. júna 2020

Šéfredaktor

▲ Rok 2020 sa stane možno prvým rokom bez 
cesty pápeža do zahraničia

Koronavírus ovplyvňuje ďalšie naplánované uda-
losti v kalendári pápeža Františka. Po tom, čo Svätý 
Otec slávil veľkonočné sviatky v prázdnej Bazilike 
sv. Petra, a nie ako obvykle za účasti desiatok tisícov 
pútnikov, teraz dôsledky korona krízy ovplyvnili aj 
zahraničné pastoračné návštevy, ktoré mal František 
naplánované. S najväčšou pravdepodobnosťou bude 
rok 2020 prvým rokom bez cesty pápeža do zahrani-
čia, a to od roku 1978. Návšteva Malty na konci mája 
už bola zrušená. V septembri mal František navštíviť 
Východný Timor, Papuu-Novú Guineu a Indonéziu, 
najväčšiu moslimskú krajinu na svete, ale miestni or-
ganizátori požiadali o odloženie návštevy. Ani v Iraku 
už niet nádeje, aby tam pápež zavítal v tomto roku. 
Nemysliteľná je tento rok aj ekumenická návšteva 
Južného Sudánu, ktorú mal pápež absolvovať spo-
ločne s anglikánskym prímasom Justinom Welbym.
Pandémia tak ochromila dôležitý nástroj Svätej sto-
lice. Zahraničné cesty pápeža sú totiž jedinečnou 
kombináciou štátnej návštevy s masovou nábožen-
skou udalosťou. Pápež ako panovník Mestského štátu 
Vatikán vždy prichádza na cudzie územie iba na zá-
klade oficiálneho pozvania a je prijatý so všetkými 
poctami. Zároveň ale prichádza ako pastier svojej 
Cirkvi a zvyčajne to vyvolá významnú mobilizáciu 
veriacich. Každá návšteva pápeža spravidla zhromaž-
ďuje státisíce až milióny účastníkov a ovláda mediál-
ne udalosti niekoľko dní. Ako štátny hosť môže tiež 
hovoriť o svojich obavách tam, kde nie je katolícke 
učenie ochotne počúvané, zatiaľ čo veľké bohosluž-
by ukazujú aj živosť miestnej cirkvi. •
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▪ Vo Vatikáne sa čiastočne 
obnovila fyzická prítomnosť 
na pracoviskách

Vo Vatikáne sa od 4. mája začala 
postupne obnovovať prítomnosť 
zamestnancov na pracoviskách. 
Pracuje sa za  prísnych epide-
miologických pravidiel. Veľká 
časť zamestnancov Svätej stoli-
ce ďalej pracuje na diaľku. Zatiaľ 
nie je určený termín ukončenia 
núdzového režimu pandémie 
Covid-19. Tí, ktorých služba si 
vyžaduje fyzickú prítomnosť, 
pracujú spravidla na smeny, aby 
neprichádzali do kontaktu všet-
ci pracovníci daného oddelenia. 
Celkový počet potvrdených prí-
padov Covidu-19 v  rámci Va-
tikánu a  zamestnancov Svätej 
stolice je momentálne dvanásť. 
O  najnovšom zaevidovanom 
prípade informoval vatikánsky 
hovorca Matteo Bruni v stredu 
6. mája. 

Námestie sv. Petra stále zostá-
va uzatvorené, hoci v okolitých 
uliciach sa už častejšie objavu-
jú ojedinelí chodci. Otvorené sú 
niektoré obchody v okolí, napr. 
kníhkupectvá na Via della Con-
ciliazione, funguje aj predaj jed-
la bez konzumácie na mieste. •

▲ Vatikán distribuuje 
zdravotnícky materiál 
darovaný z Poľska 
a Maďarska

Poľsko priviezlo 8. mája do Va-
tikánu dva kamióny zdravotníc-
keho materiálu. Dar v podobe 
zásielky ochranných rúšok za-
slalo do Vatikánu v predchádza-
júcich dňoch aj Maďarsko. Nie-
koľko dní pred zásielkou poľský 
prezident Andrzej Duda telefo-
noval s  pápežom Františkom. 
Okrem solidarity v kríze pandé-
mie hovorili aj o blížiacej sa sto-
ročnici narodenia sv. Jána Pavla 
II., ktorá pripadá na 18. mája. 
O  rozdeľovanie zdravotnícke-
ho materiálu sa vo Vatikáne sta-
rá pápežský almužník kardinál 
Krajewski. •

▲ Vo Svätej zemi pracujú 
na reorganizácii pútnického 
a turistického ruchu

„Namiesto nespočetných davov budú 
sem prichádzať malé skupiny. Musí-
me tiež prehodnotiť využitie priesto-
ru v bazilikách a svätyniach,“ uviedol 
páter Sergio Galdi D Aragon z františ-
kánskej Kustódie Svätej zeme. Pandé-
mia zastavila púte, keď sa po rokoch 
stagnácie spôsobenej napätím v tej-
to oblasti začali oživovať. Minulý rok 
sem prišlo viac ako 4 milióny pútnikov, 
z toho 630-tisíc katolíkov. Teraz pan-
démia zastavila všetko. „Potrebujeme 
vypracovať nový pútnický model, kto-
rý napriek sanitárnym obmedzeniam 
umožní každému veriacemu prísť 
na sväté miesta. Čakáme na vládne 
usmernenia, ktorým sa budeme mu-
sieť prispôsobiť,“ zdôrazňuje páter. •

◀ Potravinovú pomoc nemožno podmieňovať konverziou na islam

V Pakistane sa v súvislosti s koronavírusom vyskytli prípady ponúkania potra-
vinovej pomoci „tým, čo sa obrátia na islam“. Na problém upozornila kresťanská 
advokátka T. Yousafová, ktorá sa venuje prípadom náboženskej diskriminácie 
v Karáčí. Rovnaké skúsenosti potvrdzuje pre agentúru Fides profesor Anjum 
James Paul, predseda Združenia učiteľov pakistanských menšín, ktorý je katolík: 
„Je to škandalózna a alarmujúca praktika, ktorú treba zastaviť už v jej zrode: sú tu 
ľudia, ktorí využívajú uzáveru pre Covid-19 a zúfalstvo u mnohých chudobných 
ľudí, aby ich primäli ku konverzii na islam vydieraním.“ Podľa jeho slov to môže 
fungovať najmä u marginalizovaných osôb a tých najchudobnejších. Paul však 
zároveň ďakuje: „Oceňujeme všetkých tých, ktorí slúžia bez takýchto druhot-
ných zámerov. V tejto chvíli spoločného utrpenia je úlohou všetkých milovať, 
rešpektovať a slúžiť ľudstvu bez diskriminácie či iných motívov“. •
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Blížime sa k oslave sviatku 
Najsvätejšej Trojice. Tajomstvo 
Trojice nie je ľahké pochopiť. Je to 
záhada, nad ktorou si lámal hlavu 
už nejeden katolík, no márne. 
My si dnes skúsme zvoliť trocha 
iný prístup, než je snaha o jej 
pochopenie. 

O čo nám v učení o Trojici naozaj ide?
Škótsky filozof John McMurray pred 
vyše 50 rokmi (1961) napísal jednu 
knihu, ktorej pravdivosť potvrdil 
čas. Jej základná téza znie: „To, 
kto sme ako osoby, sa tvorí vo 
vzťahoch.“ Podľa neho základ-
nou jednotkou človeka nie je „ja“, 
ale „ja a ty“. Človek do tohto sveta 
prichádza cez vzťah. A vzťah ho 
ďalej aj formuje. Najbližším vzťa-
hom pre človeka, keď sa narodí, je 
jeho vzťah s matkou. Matka dieťa for-
muje tým, že mu napĺňa jeho potreby, 
ale zároveň ho aj učí, že nie všetko, čo si 
želá, je dobré; a aj veci, ktoré sú dobré, 
mu nemusí vždy poskytnúť práve ona. 
Môže si ich zabezpečiť aj ono samo. To 
pochopiteľne vytvára konflikt, no aj ten-
to konflikt je vyjadrením lásky a má pre 
dieťa výchovný charakter. Dieťa sa takto 
cez vzťahy stáva osobnosťou.

Čo tým chce filozof povedať? 
To, čo každý z nás vie zo svojich skú-
seností. Nikto z nás nejestvuje sám 

od  seba. Existujeme iba vo vzťahu 
k  niečomu inému. To, čo nás robí 
šťastnými, nie je pestovanie si len 
svojho „ja“. Veď len premýšľajme. 
Kedy si sa vo svojom živote cítil naj-
lepšie? Nebolo to vtedy, keď si mal 
uspokojujúce vzťahy? A  najhoršie? 
Nie vtedy, keď si vzťahy nemal!? Keď 
ťa niekto objal, alebo keď pre teba 
urobil niečo, čo si nečakal, toto sú 
skutočne významné chvíle pre kaž-
dého z nás.

Sme v tom najlepšom, keď sme vo 
vzťahu; a naopak, keď nemáme vzťahy, 
sme ľuďmi najmenej. Čo je najhoršou 
chorobou a najintenzívnejšou boles-
ťou tohto sveta? Byť bez vzťahov. Čo 
urobia s človekom, ktorého chcú veľ-
mi potrestať? Zavrú ho do samotky. 
Tí, ktorí prežili bolesť rozvodu, ve-
dia, že tou najhlbšou bolesťou tohto 
procesu je povedomie, že im zlyhal 
vzťah. A aj keď to mnohí nepovedia, 
to, po čom ľudia tak strašne prahnú 
a čo tak strašne potrebujú, je odpus-
tenie a zmierenie.

Vzťahy sú najdôležitejšie
O čom nám toto všetko hovorí? Ho-
vorí nám to o  jednoduchej veci: že 
nám ľuďom v  živote nestačí len to, 
že jestvujeme. Aj zvieratá a  stromy 
jestvujú. Pre nás je to málo. My túži-
me jestvovať vo vzťahoch. To, čo nás 
robí tým, čím naozaj sme, sú vzťa-
hy. Prečo je tomu tak? Odpoveďou je 
dnešný sviatok Najsvätejšej Trojice. 
Preto, lebo sme stvorení na Boží ob-
raz a podobu.

Zjavenie tajomstva o Trojici nám 
hovorí, že Boh je vzťah, a  my – 
keďže sme jeho obrazom – sme to 
isté. Túžbu po vzťahoch máme ako 
pečať vtlačenú do  systému našich 
neurónov. Boh je Otec, Syn a Duch 
Svätý, a bez ohľadu na to, čo všetko 
toto môže znamenať, na  prvom 
mieste to znamená vzťah. Čo robí 
Boha Bohom, je vzťah. Možno máš aj 

Kto sme?  
Sme tvory, ktoré majú zúfalú, 
ale naozaj zúfalú potrebu byť vo 
vzťahu a najšťastnejšími sme 
vtedy, keď tieto vzťahy máme.

Nespokojné je  
naše srdce, Bože,  
kým nespočinie v tebe

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD
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iné chápanie Trojice a teológovia nám 
o Trojici hovoria mnoho iných, iste 
pekných a  dôležitých vecí. No tým 
najdôležitejším dôvodom zjavenia 
učenia o Trojici je, že Boh je o vzťahu, 
a preto aj my, ktorí sme boli stvorení 
na jeho obraz a podobu, sme vo svojej 
podstate tiež o vzťahoch.

Boh utvára s nami vzťah
Niet potom divu, že keď archanjel 
Gabriel zvestoval Márii, že Boh sa cez 
ňu narodí ako človek, jej povedal, že 
jeho meno bude Emanuel. Emanuel 
po hebrejsky znamená Boh s nami. 
Ježiš je teda Boh, ktorý si s nami ide 
utvoriť vzťah. A tiež nás neprekvapí, 
že Ježiš neskôr svojim učeníkom po-
vedal: „Už vás nenazývam sluhami, 
ale priateľmi.“ A kto je priateľ? Je to 
človek, s  ktorým mám životodarný 
vzťah. A  neprekvapí nás ani to, čo 

nám Ježiš hovorí v dnešnom evanje-
liu: „A hľa, ja som s vami po všetky 
dni až do  skončenia sveta.” Ježiš je 
Boh s nami.

V tomto zmysle nám sviatok Naj-
svätejšej Trojice vrhá svetlo na naj-
menej päť vecí z nášho života.

Po prvé: Trojica nám pomáha lep-
šie pochopiť základnú podstatu nášho 
bytia. Kto sme? Sme tvory, ktoré majú 
zúfalú, ale naozaj zúfalú potrebu byť 
vo vzťahu a najšťastnejšími sme vte-
dy, keď tieto vzťahy máme. Nie je to 
pravda?

Po druhé: Trojica nám poukazuje 
na nadradenosť lásky. Ak Boh je vo 
vzťahu a podstatou vzťahu je láska, 
láska je potom vec najväčšia. Odke-
dy je svet svetom, máme tu básnikov 
a spevákov, ktorí nerobia nič iné, iba 
ospevujú lásku. Prahneme po  láske 

a básnici a speváci sú našimi repre-
zentantmi v snahe toto naše prahnu-
tie navonok vyjadriť.

Po tretie: Trojica nám poukazuje 
na to, ako máme ako ľudia vyzerať, 
a čo robiť, ak tak nevyzeráme. Sme 
stvorení na Boží obraz. Ak ten ob-
raz v nás nevidieť, znova ho nastoľu-
je krst. Keď sme krstení v mene Otca 
i Syna i Ducha Svätého, znova sme 
začlenení do plného vzťahu s Bohom 
v Trojici.

Po štvrté: Trojica je bázou pre našu 
nádej. Spomeňme si, ako nám odpo-
vedal starý katechizmus na otázku: 
„Prečo nás Boh stvoril?“ „Boh nás 
stvoril, aby sme ho poznávali, slúžili 
mu a milovali ho v tomto živote a aby 
sme boli šťastní s ním naveky v živote 
budúcom.” Koncom a cieľom nášho 
života je byť natrvalo vo vzťahu s Bo-
hom, ktorý nás stvoril na svoj obraz.

A po piate: Trojica je vysvetlením 
nášho neustáleho nepokoja a  usta-
vičného pocitu nenaplnenosti. Tro-
jica nám ukazuje, že ak nemáš pri 
sebe toho, koho miluješ, tvoje srdce 
je nepokojné. Oddelenosť netoleruješ 
a svojho milovaného chceš mať stále 
pri sebe. Ak nie, hľadáš si náhrady. 
Podstatu tohto nepokoja nám pekne 
vysvetlil sv. Augustín: „Pre seba si nás 
stvoril, Bože, a  nespokojné je naše 
srdce, kým nespočinie v tebe.“ Ak sa 
teda aj napriek svojim mnohým dob-
rým a hlbokým vzťahom cítiš neustá-
le nepokojný a chcel by si ešte viac, 
nech ti je známe, že máš v sebe dieru, 
ktorú môže naplniť len Boh.

Trojica je kulminačným bodom, 
v ktorom sa raz všetko stretne. Učenie 
o Trojici nie je preto otázkou mate-
matiky, ktorá by nášmu rozumu vy-
svetlila, ako je možné mať niečo, čo je 
jedno a tri zároveň. A možno to nie je 
otázka ani pre teológov, aj keď im by 
sme priestor pre uvažovanie o Tro-
jici mohli nechať. Trojica je pre ľudí 
ako ty a ja, ktorí celý svoj život túžia 
po hlbokých vzťahoch a pritom ne-
chápu, prečo tomu tak je.  •
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Pred 40 rokmi navštívil sv. Ján 
Pavol II. Ouagadougou, hlav-
né mesto Republiky Horná 
Volta – dnešná Burkina Faso 

– ako jednu z tzv. „krajín smädu“ v ob-
lasti centrálnej Afriky. V jednej z jeho 
homílií, dňa 10. mája 1980, zanechal 
mocnú výzvu pre celý svet, aby „neza-
tváral oči“ pred tragédiou, ktorá každý 
rok drancuje oblasť Sahelu a púšťou sa 
stávajú miesta, kde ešte nedávno bol 
prítomný život.

Reakciou na suchom vyprahnuté 
kraje, roky bičované slnkom bez daž-
ďa a oholené o vegetáciu, boli tieto 

historické slová výzvy pápeža Jána Pav-
la II. spred 40 rokov vo Ouagadougou.

„Ja, Ján Pavol II., Rímsky biskup a 
Petrov nástupca, pozdvihujem svoj 
prosebný hlas, pretože nemôžem viac 
mlčať, keď sú moji bratia a moje sestry 
ohrození. Som tu ako hlas tých, kto-
rí sú bez hlasu, hlas nevinných, kto-
rí zomreli, pretože im chýbala voda a 
chlieb, hlas otcov a matiek, ktorí museli 
nechápavo hľadieť na smrť svojich detí, 
alebo budú denne vidieť na svojich de-
ťoch dôsledky hladu, ktorý prekonali; 
som hlasom budúcich generácií, kto-
ré nemôžu viac žiť v tomto strašnom 

ohrození, ktoré ťaží ich životy. Vysie-
lam tento apel všetkým.“

Niekoľko mesiacov potom, v no-
vembri 1980, pápež Wojtyla zopakoval 
rovnaký apel v Nemecku. Jeho slová 
pritiahli veľkú vlnu solidarity, prvého 
hmatateľného základného kameňa 
toho, čím bolo neskôr založenie „Na-
dácie Jána Pavla II. pre Sahel“. Štatút 
nadácie pápež schválil 22. februára 

Africký zelený múr v Saheli – 
ozvena výzvy Jána Pavla II.  
spred 40 rokov

 Text: P. Martin Štefanec SVD 

 Foto: NASA, Archív SVD
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UDALOSTI 
jún 2020

1. jún
medzinárodný deň detí;
4. jún
sviatok Nášho Pána Ježiša 
Krista, najvyššieho a večného 
kňaza;
5. jún
svetový deň životného prostredia;
8. jún
br. Amandus Ján Čičmanec SVD, 
80. výročie smrti;
7. jún
slávnosť Najsvätejšej Trojice;
11. jún
slávnosť Najsvätejšieho 
Kristovho Tela a Krvi;
12. jún
blahoslavení Ľudovít Mzyk, 
Stanislav Kubista, Alojz Liguda, 
Gregor Frąckowiak SVD, 
verbistickí mučeníci v období 
nacizmu;
19. jún
slávnosť Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho;
20. jún
Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie; svetový deň utečencov;
21. jún
deň otcov;
24. jún
slávnosť Narodenia sv. Jána 
Krstiteľa;
29. jún
slávnosť sv. Petra a Pavla, 
apoštolov, prikázaný sviatok, 
patróni Spoločnosti Božieho Slova.

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac jún: 

Za všetkých trpiacich, aby našli 
posilu v Ježišovom Srdci.

1984 a oficiálne bola založená 6. mar-
ca toho roku. Na čele nadácie bol na 
začiatku predseda Pápežskej rady Cor 
unum, od roku 2016 je ním prefekt va-
tikánskeho Dikastéria pre integrálny 
ľudský rozvoj, v súčasnosti kardinál 
Peter Turkson.

Pri 40. výročí. výzvy sv. Jána Pavla II. 
pripomenul tento historický moment 
aj pápež František. V poludňajšom prí-
hovore z bibliotéky pápežského domu 
pri modlitbe Regina caeli vyslovil tie-
to slová:

„Môj pohľad dnes vedie aj k Afrike, 
pretože pred štyridsiatimi rokmi, 10. 
mája 1980 sa sv. Ján Pavol II. počas svo-
jej prvej pastoračnej návštevy na tom 
kontinente stal hlasom volania obyva-
teľov Sahelu, tvrdo skúšaných suchom. 
Dnes blahoželám mládeži, ktorá sa an-
gažuje v iniciatíve nazvanej „Stromy 
Laudato si’“. Cieľom je vysadiť v oblas-
ti Sahelu aspoň jeden milión stromov, 
ktoré sa stanú súčasťou „Veľkého zele-
ného múru Afriky“. Verím, že mnohí 
budú môcť nasledovať príklad solida-
rity týchto mladých.“

Nový projekt „Veľký africký zelený 
múr“ sa zrodil v roku 2005 a jeho úče-
lom je zastaviť rozširovanie sa púšte v 
oblasti saharského Sahelu. V projekte je 
zapojených 22 krajín a rôzne medziná-
rodné organizácie, ako aj miestne ko-
munity Afriky. Cieľ zregenerovať 100 

miliónov hektárov pôdy je stanovený 
do roku 2030.

O výzve pre Sahel porozprával pre 
Vatican News páter Filippo Ivardi Ga-
napi, komboniánsky misionár pôso-
biaci 10 rokov v africkom Čade, dnes 
riaditeľ časopisu „Čierny kontinent, 
mesačník z Afriky a čierneho sveta“. 
Okrem vyššie uvedeného projektu „Af-
rického zeleného múru“ spomenul aj 
vytvorenie nových špecifických tech-
nológií, ako napríklad „Systém Valle-
rani“, čo je mechanický stroj zložený 
z pluhu a traktora na spracovanie vy-
prahnutej pôdy a regeneráciu jej po-
škodenia. Ďalej uviedol:

„Rád by som vyzdvihol aj iný krásny 
prístup, techniku používanú obyvateľ-
mi a pastiermi v Burkine Faso, vlastný 
systém Zaï, čo sú malé otvory v pôde 
obohatené o hnojivo, v ktorých sa zhro-
mažďuje voda, čím sa dosahuje zúrod-
nenie pôdy.“

Páter Ganapi však pripomenul aj to, 
že problémom v oblasti Sahelu a Sahary 
je žiaľ i terorizmus - spojený aj s Boko 
Haram či Al-Káidou - čo komplikuje 
dosiahnutie cieľa projektu „Africké-
ho zeleného múru“ do roku 2030. A 
v súčasnosti sa k problémom pridáva 
i pandémia. Dúfajú však aspoň v 50% 
dosiahnutie cieľa, prípadne predĺžia 
cieľ projektu do roku 2050.  •
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Od  marca prežívame život 
na Slovensku inak. Zasiah-
la nás koronakríza a želáme 
si, aby už to konečne skon-

čilo. Svoje o tom vedia aj naši misionári, 
ktorí s krízou bojujú mimo hraníc svo-
jej vlasti, pri svojich veriacich v misiách. 
To, ako prežívajú tieto dni oni v misiách, 
nás môže inšpirovať. 

P. Peter Fillo SVD, Filipíny
Pôsobím na filipínskom ostrove Minda-
nao, ktorý je približne dvakrát väčší ako 
Slovensko. Na Filipínach je nakazených 
cez 9000 ľudí, z toho zomrelo viac ako 
600. Väčšina nakazených je prá-
ve v hlavnom meste Manila. Pro-
porčne k počtu obyvateľov je počet 
nakazených menší ako na Sloven-
sku, avšak zomiera tu viac ľudí. 
Napriek tomu, opatrenia máme 
veľmi prísne. Začiatkom marca 
boli zrušené všetky lety medzi 
ostrovmi a rovnako osobná lod-
ná doprava. Zatvorili aj školy, čo 
predstavuje problém, lebo školský 
rok mal končiť 31. marca, a tým pádom 
nebol oficiálne ukončený. Najprv nám 
zrušili iba nedeľné sv. omše, no za pár 
týždňov aj sv. omše počas týždňa, takže 
veľkonočné sviatky sme slávili súkrom-
ne na našej fare. Okrem toho, je zakáza-
né vycestovať z okresu, v ktorom sa už 
vyskytol pozitívny prípad. Aj do najbliž-
šieho mesta sa dostanem iba so špeciál-
nym povolením, ktoré musí obsahovať 
seriózny dôvod. Prakticky pracovať mô-
žeme len okolo kostola a fary. Staviame 
tu nové, také malé pastoračné centrum. 
Ostáva mi viac času na modlitbu, ktorú 

obetujem za chorých a prosím, aby táto 
pandémia čím skôr skončila. Mnohí ľu-
dia z farnosti mi píšu, ako radi by prišli 
na sv. omšu. Aj ja sa na verejné slávenie 
sv. omší po viac ako dvoch mesiacoch 
veľmi teším. 

P. Ondrej Pešta SVD, Bolívia
Srdečne pozdravujem z Bolívie. U nás sa 
prvé prípady nakazených na Covid 19 
začali objavovať v druhej polovici marca. 
Od 21. marca vláda zaviedla prvé opat-
renia v snahe zabrániť šíreniu sa koro-
navírusu. Tieto prvé opatrenia sa týkali 
predovšetkým dopravy a cestovania, ale 

tiež zhromažďovania sa. Mysleli sme, že 
ako cirkev budeme môcť sláviť sv. omše 
s obmedzeným počtom veriacich, ale aj 
tieto obmedzenia sa po týždni sprísnili 
a od konca marca až doteraz sme v ka-
ranténe v podstate celá krajina. V praxi 
to znamená, že sme len doma, väčši-
na podnikov a zariadení je zatvorená, 
funguje však zásobovanie potravinami, 
ktoré si ľudia môžu nakúpiť raz do týž-
dňa doobeda podľa toho, aké je číselné 
zakončenie v ich občianskom preukaze. 
Pre cirkev to samozrejme znamená zru-
šenie všetkých svojich verejných aktivít 

ako sv. omše a katechézy. Veľkú noc sme, 
ako asi všade, prežili za zatvorenými dve-
rami, bez prítomnosti veriacich. Napriek 
všetkým týmto opatreniam však počet 
nových prípadov v Bolívii rastie, predo-
všetkým vo veľkomestách. Od 11. mája 
bude karanténa regionalizovaná, to zna-
mená podľa počtu prípadov v tom kto-
rom regióne sa bude pokračovať v prís-
nej, strednej alebo zmiernenej forme. 
Predpokladám, že Santa Rosa a v kraji, 
kde sa nachádzam, to bude stredná alebo 
zmiernená forma... Pre ľudí na vidieku to 
však má neblahý dopad. Poväčšine ľudia 
žijú z poľnohospodárstva a ich príjem 
je z toho, čo dopestujú na svojich políč-
kach. To však nemôžu predať, a tak ani si 
nemôžu nakúpiť iné potraviny, ako olej, 
cukor, cestoviny... Vláda síce zorganizo-
vala pomoc vo forme finančných štipen-
dií pre rodiny, tie si však mnohí nemôžu 
ísť vybrať z banky, keďže je do najbližšie-
ho mesta aj 150 km a nakoniec sa tvoria 
dlhé rady pred bankou, že to ani v deň, 

Život Kubáncov spočíva na ulici 
- žijú z nej a na nej. ...každý 
deň treba vyjsť a hľadať nejakú 
poživeň alebo vystáť rad pred 
obchodom, do ktorého "vraj" 
konečne po pár týždňoch doviezli 
olej, kurča, ryžu či prášok 
na pranie.

Naši misionári bojujú 
s koronou tiež

 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD
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kedy môžu, nestihnú. Podarilo sa mi zís-
kať potrebné povolenie na nákup potra-
vín a ich rozvoz pre najnúdznejšie rodiny 
z našej farnosti. V nasledujúcich dňoch 
budeme pokračovať v  tejto pomoci... 
Moje dni v karanténe plynú predovšet-
kým v modlitbe, drobných domácich 
prácach a varení...

P. Radoslav Kottra SVD, Kuba
Je to vzácne a potešujúce vidieť či po-
čuť o mladých, ktorí sa zaujímajú o mi-
sie, o mladých, ktorých preniká misijný 
duch (mladí z UPeCe sa zaujímali, ako 
sa majú naši misionári v misiách, pozn. 
red.). Začnem všeobecnou správou, a to 
je, že prvé prípady (3 turisti z cudziny) 
sa objavili 9. marca. Vláda však pokra-
čovala v pozývaní a prijímaní turistov 
ďalšie 2 týždne a až posledný marcový 
týždeň pristúpila k opatreniam. Na me-
siac sa prerušilo vyučovanie na školách, 
na 3 mesiace sa uzavrela verejná dopra-
va medzi provinciami (to je akoby medzi 

krajmi na Slovensku) a pomaly sa začali 
objavovať na verejnosti rúška, aj keď to 
trvalo dobrý týždeň, dokiaľ ich všetci za-
čali používať. Taktiež od 24. marca boli 
Biskupskou konferenciou zrušené na ne-
určito všetky verejné bohoslužby. V tých-
to dňoch je situácia, čo sa čísel týka, dosť 
podobná Slovensku (okolo 1450 potvr-
dených prípadov, otestovaných o polovi-
cu menej než má Slovensko, a okolo 60 
mŕtvych). Len doplním, že podľa vše-
obecnej normy sú čísla orientačné, pre-
tože skutočný stav je zaiste vyšší a okrem 
toho treba vziať do úvahy charakter 
tunajšieho komunistického režimu, kto-
rého vlastnosťou je nedostatočné alebo 
prekrútené informovanie obyvateľstva. 
Čo sa týka duchovného a pastoračné-
ho života, je to ako u vás na Slovensku, 
s rozdielom, že na Kube možnosti vysie-
lania duchovných programov a sv. omší 
sú obmedzené. Naši biskupi zaistili pre 
svoje ovečky aspoň tento duchovný po-
krm: Na Kvetnú a Veľkonočnú nedeľu 

bola ráno vysielaná sv. omša. Okrem 
toho každý biskup vo svojej diecéze mal 
možnosť polhodinového rozhlasového 
vysielania na Kvetnú nedeľu, Zelený štvr-
tok, Veľký piatok a Veľkonočnú nedeľu. 
V stredu vo Veľkom týždni sa vysielala 
modlitba Siedmich posledných slov Ježi-
ša Krista a na Veľký piatok krížová cesta 
z Vatikánu. Sv. omša trvá len pol hodi-
nu, pretože štátna televízia od 8:00 začí-
na s vysielaním pre žiakov a príhovory 
biskupa pokračujú každú nedeľu počas 
celého krízového obdobia.

V mojej farnosti Mayarí slúžime so 
spolubratom sv. omšu každý deň o 18. 
hod. a v nedele o 9. hodine. Mnohí ve-
riaci sú oboznámení s týmto časom a sú 
pozvaní, aby sa v danej hodine spojili 
s nami duchovne. Vysielanie cez inter-
net je tu nemožné. Okrem toho je náš 
farský kostol otvorený počas doobedia 
od pondelka do soboty.

Počas posledného mesiaca som nav-
štívil na krátko zopár našich farských 
komunít, aby som im zaniesol trochu 
ryže, nejaké mydlo alebo trochu oleja. 
Život Kubáncov spočíva na ulici - žijú 
z nej a na nej. To znamená, že každý deň 
treba vyjsť a hľadať nejakú poživeň alebo 
vystáť rad pred obchodom, do ktorého 
"vraj" - konečne po pár týždňoch doviezli 
olej, kurča, ryžu či prášok na pranie. Nie 
je nič nezvyčajné, že niektorí strávia pred 
obchodom celú noc, len aby boli ráno 
medzi prvými v poradí a ušlo sa im čosi 
z tovaru, ktorý mal prísť... A mnohokrát 
nepríde. Z toho si snáď dokážeme vyvo-
diť záver, že dodržiavanie opatrení zod-
povedajúcich aktuálnej situácii je prak-
ticky neuskutočniteľné.

Pre mňa osobne tento "Covid-príbeh" 
je lekciou dôvery, trpezlivosti a duchov-
nej očisty ... a taktiež príležitosťou na do-
máce práce a úlohy, ktorých ako farár 
mám neúrekom a ktoré kvôli pastorácii či 
stavbe kaplnky zostávali v úzadí.  

•P. Ondrej Pešta SVD v Bolívii
• Slávenie sv. omše v Zimbabwe
• P. Peter Fillo rozdáva sväté prijímanie počas 

omše na Filipínach
• P. Radoslav Kottra SVD na Kube
• P. Donie Sequeira SVD v Čile
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Drahí mladí misionári, zostávajte 
v Božom pokoji a nech sám Duch Svä-
tý vás posilňuje a osvecuje vo vašom du-
chovnom raste. Buďte svätí! A zahŕňaj-
te nás do svojich modlitieb. Ďakujeme.

Prijmite tento pozdrav aj v mene ďal-
ších dvoch slovenských verbistov, pátrov 
Lukáša Mizeráka a Michala Vrtáka.

P. Kamil Kočan SVD, Zimbabwe
V Zimbabwe oficiálne začína týždeň 
nedeľou. A tak ráno prvého dňa v týžd-
ni, ešte za tmy, stretávam môjho vzkrie-
seného Pána v modlitbe. Hovorím mu 
o strastiach tejto mojej milovanej misijnej 
krajiny, o strachu jeho ľudu z pandémie aj 
z hladu, aj samoty. Počúvam jeho láska-
vé slová o tom, ako je stále s nami, ako to 
všetko už zahrnul do svojho plánu a ako 
sa na tom všetkom nakoniec oslávi. Šesť 
týždňov karantény obralo ľudí o všetky 
zásoby a nádeje. A to u nás ešte len po-
maličky začína prvá vlna nákazy s pár 
desiatkami infikovaných.

Cez tunajšie najobľúbenejšie sociálne 
siete posielam dlhú správu tisícom veria-
cich. Začína takto: "Dnes sa svätá omša 
slávi v uzavretých komunitných kapln-
kách a v prázdnych kostoloch. Prosím, 
pridajte sa k svojim kňazom duchovne. 
Pekne sa oblečte ako na omšu, zhromaž-
dite sa okolo rodinného stola, zapáľte 
sviečku a modlite sa..." Správa pokračuje 
pobožnosťou veľmi podobnou dnešnej 
svätej omši. Potom si poriadne umyjem 
ruky a vyberám Božie Telo zo svätostán-
ku. Do čistého papiera balím najsvätejšie 
kúsky podľa počtu členov rodín, ktorým 
sú určené. Anjeli okolo mňa adorujú Kris-
ta v jeho najpokornejšej forme, keď píšem 
mená na malé balíčky. Do jedného vrec-
ka de zinfekčný prostriedok, do druhého 
mobil, na ústa masku a na hruď Eucharis-
tiu - a môžem ísť. Ulice sú prázdne. Počuť 
len vtáky, ako sa hlučno hašteria o drobné 
ovocie na stromoch. Pri každej bráne pre-
zvoním na mobil, odovzdám najsvätejší 
dar s krátkou inštrukciou a s požehnaním. 
Keď sa vraciam späť do misijného domu, 
bratia sa už modlia ranné chvály. Pridá-
vam sa k nim. Naši zamestnanci a ich ro-
diny tu uviazli a teraz čakajú celé týždne, 

kým budú môcť znova cestovať. Hoci nie 
sú katolíci, teraz prichádzajú na svätú 
omšu. Aj spievať sa snažia. Po omši zno-
va zapínam mobil. A už vidím, že mám 
o prácu na celý deň postarané. Množ-
stvo nových správ s prosbami o modlit-
bu a o vysvetlenie toho či onoho verša 
z Biblie, s informáciami na zverejnenie 
na internete, a aj biskupov list, čo treba 
opraviť a rozoslať všetkými možnými 
prostriedkami.

Taká bola moja Veľkonočná nedeľa 
i všetky ostatné nedele počas tohto ka-
ranténneho obdobia. Milosť Pána Ježiša 
Krista nech je s nami všetkými.

P. Donie Sequeira SVD, Čile 
Páter Donie vyštudoval teológiu na Slo-
vensku a teraz pôsobí v Čile. 

Pozdravujem vás, milí čitatelia, z Čile. 
Keďže som nedávno bol vysvätený za kňa-
za, prišiel som do Čile v januári 2020. Za-
tiaľ som sa venoval štúdiu španielčiny 
a v tomto mesiaci pôjdem do farnosti.

Keďže tieto boli moje prvé veľkonoč-
né sviatky ako kňaza a prvé veľkonočné 
sviatky v Čile, som sa veľmi tešil, že bu-
dem sláviť tieto sviatky s ľuďmi. Mal som 
ísť slúžiť sv. omšu do jednej farnosti, čo 
bolo určené už vo februári. Ale tak, ako 
aj v ostatných krajinách vo svete, aj tu sa 
zmenilo všetko a nemohli sme slúžiť sv. 
omšu v kostole.

Preto všetky obrady i slávenia Veľ-
kej noci prebiehali cez Facebook z na-
šej kaplnky. Ľudia boli vďační, že sa 
mohli aspoň takto zúčastniť na  sv. 
omši. Pre mňa osobne bol silný zážitok 

sláviť Veľkú noc so svojou komunitou 
a na druhej strane som cítil nepohodl-
nosť slúžiť sv. omšu bez účasti farníkov.

V Čile, odkedy sa začal objavovať ko-
ronavírus, rozhodli sa zatvoriť len ško-
ly a kostoly. Život bol stále normálny. 
Nebola karanténa po celej krajine, ale 
len niektoré časti ju mali, tam kde bolo 
viac nakazených ľudí. Momentálne je 
okolo 16 tisíc ľudí nakazených a okolo 
250 mŕtvych. 

Ja osobne som musel pokračovať v štú-
diu španielčiny cez skype. Po kurze sa 
teším, že pôjdem do farnosti s 32 filiál-
kami na juhu krajiny. Pozdravujem vás 
a myslím na vás všetkých v modlitbách.

P. Patrik Páleník SVD, Taiwan
Taiwan je jednou z príkladných krajín. Je 
veľkým paradoxom, že napriek tomu, že 
Taiwan kvôli politickému tlaku Číny ne-
patrí do Medzinárodnej zdravotnej orga-
nizácie (WHO), začal s opatreniami už 
veľmi skoro. Je to aj tým, že státisíce Ta-
iwancov pracuje v kontinentálnej Číne, 
a preto vyčuchali nebezpečenstvo skôr. 
Navyše nosenie rúšok je tu dávno zná-
ma skutočnosť, totiž aj bez pandémie je 
vidieť na ulici ľudí, ktorí nosia rúška. Keď 
k tomu pridáme skúsenosť s malou lokál-
nou epidémiou SARS (2002-2004), skvelé 
zdravotníctvo a výroba viac než 15 milió-
nov denne (začiatkom apríla), je to situá-
cia veľmi dobrá. Väčšina študentov cho-
dí do školy, väčšina ľudí do roboty, áno, aj 
tu firmy majú veľké ťažkosti kvôli tomu, 
že kapitál teraz tak voľne nepobehuje ako 
kedysi, a tak niektoré hotely, reštaurácie či 
iné obchody sú zatvorené, či krachujú. Ale 
je to stále rozdiel od iných oblastí.

Hoci stále platí zákaz verejných bo-
hoslužieb, veci sa postupne uvoľňujú, 
malé skupinky veriacich môžu za urči-
tých podmienok prísť na sv. omšu: rúška, 
dezinfekcia, vzdialenosť, atď. 

Veľkonočné trojdnie sme prežívali 
v najväčšom kostole tu v diecéze, asi len 
10 min bicyklom od miesta, kde mo-
mentálne pôsobím, pozvaní boli kňa-
zi pôsobiaci ako správcovia farností 
a predstavení rehoľných komunít. Os-
tatní mohli sledovať cez internet.  •

• P. Páleník na Taiwane
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V utorok 5. mája 2020 sa konal poh-
reb 80. kniežaťa a Veľmajstra Zvr-

chovaného Maltézskeho rádu Fra 
Giacomo Dalla Torre del Tempio di 
Sanguinetto, ktorý zomrel 29. apríla v 
Ríme po nevyliečiteľnej chorobe. V sú-
lade s reštrikčnými opatreniami pre ko-
ronavírus, pohreb bol slávený v limito-
vanej forme, aby mohol byť opakovaný 
štyrikrát počas dňa, aby sa so zosnulým 
mohli rozlúčiť príbuzní, Rádová vláda, 
najbližší spolupracovníci, diplomatické 
misie ako aj lekári, ktorí sa o Fra Gia-
coma starali posledné mesiace, ako aj 
niektorí dobrovoľníci. 

Pohrebnému obradu predsedal Gio-
vanni Angelo kardinál Becciu, zvláštny 
vyslanec Svätého Otca v Maltézskom 
ráde, ktorý spomenul aj odkaz pápeža 
Františka, ktorý spomína na veľmajstra 

ako na človeka "zanieteného a horlivého 
pre kultúru a vieru". 

V homílii kardinál Becciu povedal, 
že Fra Giacomo zostane príkladom pre 
členov Rádu, zdôrazňujúc jeho ľudskosť 
a veľkorysosť, ktoré sa tak hlboko vry-
li do jeho života pod vlajkou seba obe-
ty a služby chudobným a chorým: "Bu-
dem pamätať na jeho empatiu a srdečné 
a úprimné chovanie v rámci ľudských 
vzťahov, jeho miernosť a jeho schopnosť 
akceptovať druhého, hlbokú vieru sprevá-
dzajúcu jeho konanie, lásku ku Sv. Otcovi 
a k Cirkvi od útleho detstva v jeho rodi-
ne, ktorá bola vždy prepojená so Svätou 
Stolicou."

"Tento cit pre Cirkev, spolu s veľkým 
zmyslom pre povinnosť, mu umožňovali 
vykonávať jeho profesionálne povinnosti 
so striktnou oddanosťou a to vo všetkých 

pozíciách, ktoré postupne zastával v Ráde, 
až po tú najvyššiu. Bol vždy pripravený 
uprednostniť spoločné dobro pred iné 
záujmy a ašpirácie. Snažil sa pracovať 
priamo a s veľkorysosťou, čím si vyslúžil 
rešpekt a všeobecné uznanie."

Kardinál Becciu spomenul tiež záujem 
Fra Giacoma o kultúru, obzvlášť o kres-
ťanskú archeológiu, a jeho dlhú životnú 
púť v Maltézskom ráde, ktorá ho dovied-
la až k zvoleniu za jeho hlavu v máji pred 
dvoma rokmi.

Pohrebné obrady boli vysielané aj naži-
vo cez YouTube kanál Maltézskeho rádu, 
čo umožnilo sledovať ich viac ako 10-tisíc 
ľuďom na celom svete. Počas posledných 
dní prišli tisícky odkazov a kondolencií v 
súvislosti s odchodom Veľmajstra.

Po skončení sv. omší, Fra Giacomo 
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, 
ktorého telesné pozostatky odpočívajú v 
truhle z olivového dreva, bol pochovaný 
v krypte kostola Sv. Márie na Aventíne (v 
sídle Rádu), vedľa svojich predchodcov, 
Fra Angelo de Mojana di Cologna a Fra 
Andrew Bertie.

Podľa článku 17 Ústavy Zvrchovaného 
Maltézskeho rádu, sa funkcie dočasného 
Zástupcu veľmajstra ujal Veľký komtúr 
Rádu Fra Ruy Gonçalo do Valle Peixoto 
de Villas Boas. Hlavou rádu zostane až do 
zvolenia nového Veľmajstra.  •

V Ríme sa konala rozlúčka 
so zosnulým Veľmajstrom 
Maltézskeho rádu

 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD
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Svojho diecézneho bisku-
pa Rudolfa Baláža požiadal 
o uvoľnenie pre vstup do re-
hole. Dňa 3. októbra 1990 za-

čal noviciát v Slovenskej provincii bra-
tov kapucínov.

Prvé sľuby zložil v roku 1991 v Pod-
koniciach. Od  roku 1992 študoval 
v Ríme na pápežskom aténeu Anto-
nianum františkánsku spiritualitu. 
Licenciát teológie získal v roku 1994.

Večné sľuby zložil 28. augusta 1994 
v Kostole narodenia sv. Jána Krstite-
ľa v Kremnických Baniach. Po návra-
te z  Ríma pôsobil ako správca fary 
v Holíči. Zastával úlohu magistra po-
stulantov a provinciálneho definíto-
ra. Od 1. augusta 1996 pôsobil na Ra-
ticovom vrchu pri Hriňovej. V roku 

1997 dokončil s bratmi stavbu klášto-
ra Fatimskej Panny Márie, ktorý slúži 
aj ako formačný dom pre postulantov 
do rehole kapucínov. Tu pôsobil ako 
gvardián do  roku 2003. Magistrom 
postulantov bol do roku 2001. V ro-
koch 2003 – 2004 bol gvardiánom 
kláštora v Žiline. Pôsobil aj ako od-
borný asistent na Katedre pastorálnej 
teológie na RKCMBF UK – Teologic-
kom inštitúte v Badíne. V júni 2004 is-
landský biskup Joannes Gijsen pozval 
Dávida Tencera spolu so slovenským 
provinciálom kapucínov na návštevu 
Islandu s  možnosťou ich pôsobenia 
na tomto ostrove. Dňa 15. novembra 
2004 odišiel na Island a založil tam ka-
pucínsku misiu. Dňa 28. júla 2007 bis-
kup Joannes Gijsen posvätil 

Ľudí na Islande mám 
čím ďalej viac rád

 Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív biskupa Tencera

Mons. Dávid Tencer OFM Cap., rodák z Novej Bane,  je biskupom 
diecézy Reykjavík na Islande. 

Základné teologické štúdiá absolvoval na Rímskokatolíckej cyrilo-
metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a Kňazskom seminári 
sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal z rúk ban-
skobystrického diecézneho biskupa ThDr. Jozefa Feranca 15. júna 

1986 pre službu v Banskobystrickej diecéze. Pôsobil ako ceremoni-
ár Biskupského úradu. Neskôr zastupoval farára v Hriňovej a neskôr 

kaplána vo Zvolene. 2. októbra 1986 nastúpil na Vojenskú základ-
nú službu v Stode u Plzne, neskôr v Chomutove a Chlumci nad Cid-
linou. Po absolvovaní vojenskej služby sa v septembri 1988 vrátil 
znova ako kaplán do Zvolena. V roku 1989 bol preložený za admi-

nistrátora do Sklených Teplíc a v roku 1990 do Podkoníc.

 

Island, nehostinný kraj plný extrémov, 
ľadovcov, horúcich termálnych prameňov, 

ale aj milých ľudí.
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kaplnku a  kláštor Zvestovania Pána 
vo farnosti sv. Þórlákura v  Reyðar-
fjörðure a kapucínom zveril celú vý-
chodnú oblasť cez 8300 km². Pôsobil 
aj ako kaplán vo Farnosti Stella Ma-
ris v Reykjavíku. Bol členom Kňaz-
skej rady a Kolégia konzultorov die-
cézy Reykjavík. Pápež František ho 
18. septembra 2015 vymenoval za 5. 
biskupa v Reykjavíku, jedinej diecézy 
na ostrove Island. Biskupskú vysviac-
ku prijal 31. októbra 2015 v Katedrále 
Krista Kráľa v Reykjavíku. Za biskup-
ské heslo si zvolil: Gaudium et Spes – 
Radosť a nádej. 

O tom, ako pôsobí v tejto krajine, 
rozpráva v rozhovore, ktorý poskytol 
Hlasom z domova a z misií.

Ako sa žije na Islande? 
Nuž, ako komu... Keď som sa učil 
na univerzite v Reykjaviku, povedal 
mi jeden z našich profesorov, že Is-
land si človek alebo zamiluje, alebo ho 
znenávidí, ale neostane indiferentný. 
Mne sa stalo to prvé. Som tu už 16 ro-
kov, z toho 11 rokov ako misionár a 5 
rokov ako biskup a musím povedať, že 
som tu veľmi rád.

 
Aké je náboženské zloženie 
obyvateľstva na Islande?
Väčšinovo patria Islanďania do  Is-
landskej národnej luteránskej cirkvi 
(volajú to aj skrátene Þjóðkir-
kjan - teda Národná cirkev), 
ku ktorej patrí okolo 90 % oby-
vateľstva (podľa krstu). My ka-
tolíci tvoríme okolo 4 % oby-
vateľstva, ale väčšinovo sme 
cudzinci, alebo aspoň jeden 
z rodičov je cudzinec, a ten zvy-
šok sú iné cirkvi (pravosláv-
ni, protestantské spoločenstvá 
a  pod.), no a  napokon aj ľu-
dia, ktorí sa vyhlasujú za  pohanov 
(tzv. Ásatrú), alebo úplne neveriacich 
v Boha (trúleysingar), ale tých je za-
nedbateľné množstvo.

 
Akí sú na Islande ľudia? Aké sú 
ich výrazné črty? 

Dobrí, aj keď veľmi svojskí. Na  náš 
vkus asi málo citoví, sú uzavretejší, 
samostatnejší, ale to súvisí aj s pro-
stredím, v  ktorom vyrastali. Príro-
da, počasie, striedanie polárnych dní 
a nocí... To všetko sa podpisuje na vy-
tváraní toho, čo voláme charakter 
a kultúra národa.

Čo vás na Islande najviac 
fascinuje?
Ťažko povedať, lebo je to na naše slo-
venské pomery tak odlišné, že človek 
obdivuje všetko... Samozrejme, na za-
čiatku prírodu, ale potom po čase zis-
ťuje, že ľudia sú oveľa dôležitejší, ak tu 

má človek byť dlhodobo, no a ja som 
niekde na ceste v tom spoznávaní tých 
mojich, s ktorými tu žijem a mám ich 
čím ďalej, tým radšej.

 
Kde pôsobíte? Ako vyzerá vaša 
diecéza územne aj čo do počtu 
veriacich?
Ako misionár som pôsobil najdlhšie 
vo farnosti sv. Thorlaka v  mestečku 
Reyðarfjörður, ktoré leží na východ-
nom pobreží ostrova a teraz som už 
piaty rok v  Reykjaviku ako biskup 
Reykjavickej diecézy. Tá zahŕňa celý 
ostrov s rozlohou 103 000 km štvorco-
vých a máme tu 14 700 registrovaných 
katolíkov (to sú tie cca 4 %).

 
Ako vyzerá pastorácia na takom 
veľkom území? Na čo kladiete 
dôraz v pastorácii?
Keďže nás nie je až tak veľa, tak kla-
dieme dôraz na osobný kontakt, na-
koľko je to možné. Sv. Otec na Zele-
ný Štvrtok tohto roku v kázni chválil 
kňaza, ktorý poznal takmer všetkých 

Island je len jedna diecéza 
a jednoznačne potrebujeme 
pomoc. ... Z 15 kňazov iba jeden 
je rodený Islanďan a pokiaľ viem, 
na svete nie je ani jedna rehoľná 
sestrička, ktorá by bola rodená 
Islanďanka.
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svojich farníkov po mene. Úsmevné 
bolo na tom, že ho ten kňaz opravil 
a povedal : "Nielen farníkov, ale aj ich 
psov!" Ja môžem spokojne skonštato-
vať, že moji kňazi sú na tom takmer 
tak isto.

 
Sú diecézy na Islande sebestačné, 
čo do počtu duchovných povolaní, 
alebo sú odkázané na misijnú 
pomoc zo zahraničia?
Island je len jedna diecéza a  jed-
noznačne potrebujeme pomoc. A to 
nielen tú finančnú a nielen tú modlit-
bovú, hoci sme za to tiež veľmi vďač-
ní, ale najviac si ceníme, keď sa niekto 
rozhodne zasvätiť celý svoj život Bohu 
a Cirkvi tu na Islande. Z 15 kňazov 
iba jeden je rodený Islanďan a pokiaľ 
viem, na svete nie je ani jedna rehoľ-
ná sestrička, ktorá by bola rodená Is-
lanďanka.

 
Pred časom vám veriaci zo 
Slovenska poslali drevený 
kostolík, ktorý zložili na Islande. 

Ako vznikol tento projekt a ako 
tento dar prijali miestni ľudia?
Tento projekt vznikol len z Božieho 
požehnania a  dobroty ľudí. Keďže 
sme mali potrebu, ale nemali sme 
možnosti a prostriedky, Pán Boh na-
šiel i prostriedky i možnosti vytvoril. 
Za každým kúskom tejto stavby je aj 
konkrétne meno, ale zverejňovať ich 
nejdem, to nech Pán Boh odmení. 
Ale pozývam všetkých na  pozretie 
veľmi pekného filmu, ktorý o  tom 
popri fyzickej robote na kostole na-
točil náš šikovný kamarát a  kame-
raman s veľkým K Ľubo Polák. Ten 
film stojí za to a nájdete ho na you-
tube pod názvom “A wooden church 
from Hrinova goes to Iceland”. Prijali 
sme ho ako veľký dar od Pána Boha, 
ale aj od našich dobrodincov a na to 
sa nezabúda...

 
Čo by ste odkázali čitateľom 
misijných Hlasov na Slovensku?
Aby nezostali len čitateľmi misijných 
Hlasov, ale aby ich to čítanie aj pretvá-
ralo a sami sa rozhodli priložiť ruku 
k misijnému dielu. Či už modlitbo-
vou alebo finančnou podporou, ale-
bo aj tým, že sa sami dajú do misijnej 
služby, napr. aj u nás na Islande. A teda 
celkom konkrétne, ak by sa nejaký ma-
turant chcel stať bohoslovcom Reyk-
javickej diecézy, nech sa nakontaktuje 
cez email biskup@catholica.is. Na ten-
to email môžu napísať aj všetci, ktorí 
by si mysleli, že im viem byť nejakým 
spôsobom užitočný. S pozdravom Po-
koja a Dobra a požehnaním pre všet-
kých čítajúcich.  •

+Dávid B. Tencer, kapucín
Reykjavický biskup

Svätý Otec telefonoval 
arcibiskupovi São Paola v obavách 
o infikovaných

V Brazílii v máji stúpol počet nakaze-
ných koronavírusom, Svätý Otec volal 
na osobný mobil arcibiskupovi São Pao-
la, kardinálovi Odilovi Pedrovi Sherero-
vi, aby všetkým vyjadril svoju blízkosť.

V sobotu 9. mája krátko pred polud-
ním prijal arcibiskup brazílskeho São 
Paola telefonát od pápeža Františka, 
ktorý sa s obavami zaujímal o situáciu 
v krajine kvôli šíreniu sa pandémie. Ako 
kardinál Scherer uviedol, Svätý Otec sa 
predovšetkým zaujímal o chudobných 
a bezdomovcov, pretože vie, že nie všet-
ci majú možnosť dodržiavať zdravotné 
opatrenia proti prenosu nákazy. Na zá-
ver telefonátu pápež poprosil o rozo-
slanie udelenia svojho apoštolského 
požehnania všetkým, uistil ich o mod-
litbách a nakoniec poprosil o modlit-
bu za seba.

Pripomeňme, že koncom apríla Svätý 
Otec telefonoval aj biskupovi brazílskej 
diecézy Manaus, vtedy najviac postih-
nutej pandémiou. Aktuálne je najviac 
nakazených práve v metropolitnej ob-
lasti São Paola, kde je zaznamenaných 
vyše 3 200 úmrtí a miera zachovávania 
preventívnej izolácie 47%, čo sa považu-
je za menej ako optimálne percento na 
zníženie šírenia vírusu. Z tohto dôvodu 
sa preventívna izolácia vo všetkých ob-
ciach tohto brazílskeho štátu predĺžila 
do 31. mája.  •

• Biskup Mons. Dávid Tencer OFM Cap.
• Zima na Islande vie byť zaujímavá
• Drevený kostolík zo Slovenska je na 

Islande unikátom, pretože drevo je na tomto 
kamenistom ostrove vzácne. Postavili ho v 
Hriňovej z dreva z Podpoľania. Následne ho 
rozobrali a previezli na Island.
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Pokušenie ujsť
Rýchlo som vzala vedro a pridala som 
sa k ostatným idúcim k pumpe po vodu. 
Očaril ma jarný svieži vzduch. Cítila 
som sa akosi divne omámená. V pum-
pe sa niečo pokazilo a oprava trvala dlh-
šiu dobu. Stála som z boku. Nikto si ma 
nevšímal. Všetko to spôsobilo, že som 
zabudla na vedrá, pumpu, vagón pre 
zvieratá. Zabudla som i na vlastné die-
ťa. Spamätala som sa, keď okolo mňa za-
vládlo ticho. Ľudia pri pumpe už neboli. 
Prišiel akýsi vlak. Dlhý, krytý, podobný 
na náš. Zakrátko prišiel ešte druhý. Pre-
strašila som sa. Ktorý z nich je náš? Kde 
je môj vagón? Veď v ňom ostalo moje 
dieťa. Jasne som si uvedomovala, že te-
raz môžem utiecť. Jednoducho vyjsť 
zo stanice, zabočiť na juh a peši sa vrá-
tiť do Poľska. Ale dieťa. Musím 
sa vrátiť a vytiahnuť ho nejako 
z vagóna. Minula som prvý vlak. 
Vagóny boli podobné ako naše, 
vysoko okienka, špinavé a nemé. 
Pridala som do kroku. A čo, keď 
môj vlak odíde s mojím dieťaťom. 
Pobehla som pozdĺž iného vlaku. 
Nie, to nie je on. Nekrútia sa tu vo-
jaci. Za posledným vagónom som prešla 
koľajnice, a tu znovu vlak. Taký istý ako 
dva posledné. Behala som so vztýčenou 
hlavou, hľadajúc rozbité okienko. Neoča-
kávane som uvidela dvoch vojakov. Oni 
ma tiež uvideli a išli mi naproti. Záro-
veň som uvidela moju rumunskú záste-
ru. Visela niekoľko desiatok krokov odo 
mňa, akoby mi hovorila: „Tu je tvoje die-
ťa! Utekaj, a keď sa ti nepodarí, nasadaj, 

aspoň pôjdete spolu.“ Pri mojom vagóne 
som sa stretla s vojakmi. Zrazu uhádli, 
čo ja tu robím. Nemala som východisko, 
len poprosiť ich, aby otvorili dvere a pus-
tili ma dovnútra. Zo začiatku neverili, 
že som z vagóna. Našťastie z okienka sa 
ukázala hlava susedky s hlavou dieťaťa. 
Keď sme si vysvetlili, čo a ako, vpustili ma 
dovnútra. Pretlačila som sa medzi stlače-
nými ľuďmi. Vody som im nepriniesla. 
Neušla som a málom som takmer prišla 
o svojho malého synka. Ach, aký deň!

Vlak sa zakrátko pohol. Ľudia, ktorí si 
uspokojili smäd, mali lepšiu náladu. Se-
dela som s hlavou opretou o okienko. Jer-
zyk pri mne. Prešli sme popri niekoľkých 
Stalinoch na plotoch, potom les. Bol 
pochmúrny deň, nastúpil večer. Chcelo 
sa mi plakať. Mohla som teraz s mojím 

malým ísť cestami-necestami k svojim. 
A nebyť už nikdy, nikdy v takom straš-
nom vagóne. Čosi ma láskavo pohladi-
lo po tvári. Bola to moja zástera, stará, 
poctivá zástera. Ona nedovolila, aby 
som stratila svoje dieťa. Keď sa mi poda-
rí vtiahnuť ju ešte do vagóna, budem ju 
nosiť. Prihodila sa mi už druhý raz. Keď 
som ju pribalila, bola ešte mokrá a kvap-
kalo z nej ľuďom na hlavu. Vyhodila som 

ju cez okno, ale nepadla na zem. Zavesila 
sa na klinec, a tak označovala náš vagón. 
Moja mamka ma našla vlastne podľa tej-
to zástery a nie akejsi intuície. Napísala 
o tom v liste do Kazachstanu: „Ale dobre, 
že si vyvesila svoju zásteru, ináč by som 
Ťa nikdy nenašla v tomto vlaku.“

Ukrajinská časť Sovietskeho zväzu, 
pekný a bohatý kraj, bol pre nás neoby-
čajne štedrý. Každý druhý deň sme do-
stávali niekoľko vedier vody a dvakrát 
nám priniesli polievku. V hĺbke Ruska 
bola pravdepodobne bieda. A odkiaľ 
tu vziať pre nás polievku? Keď sme ju 
nedostali, akosi sme sa bez nej zaobišli. 
Nikto v našom vagóne neumrel od hla-
du. No zdá sa mi, že v centre Ruska bolo 
vody dostatok. Prečo sme ju nedostáva-
li? Možno tadiaľto prechádzalo mnoho 
vlakov s väzňami, až vyschli studne. Piť! 
Piť! My matky sme čerpali viac ako ostat-
ní. Bolo potrebné nechávať vždy nejakú 
zásobu pre dieťa. Do nášho kúta sa do-
stávalo vždy málo vody. Menej ako nám 
patrilo. Možno sa diviť? Vedrá putovali 

Prvé dni som závidela Eve 
jej muža. Cítila som sa veľmi 
osamelá. Nemyslela som, že 
ľudia, ktorých mám pred očami, 
budú najtragickejšou rodinou  
v našom vagóne...

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

 Text: Mária Byrska

 Foto: Archív SVD
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dlho cez preplnený vagón, kým sa nako-
niec dostali k nám ...

Kľúče do Volgy
Na trase Tula - Kujbišev sme dostali 
vodu len raz. 21. alebo 22. apríla sme 
prechádzali rieku Volgu. O tejto cári-
ci vôd celého Ruska som rozmýšľala 
len ako o vode, ktorá by mohla ukojiť 
môj smäd. Vlak prechádzal po moste 
cez rieku veľmi pomaly. Stačilo sa len 
viac vykloniť, potom sa prešmyknúť, 
a voda. Ale dieťa! Ach, to moje dieťa! 
Namiesto seba som vyhodila do rie-
ky kľúče od nášho domu, ktoré mi v tú 
strašnú noc vtlačila na cestu pani Ma-
tilda so slovami: „Vezmi ich na cestu so 
sebou. Keď sú s tebou, vrátiš sa.“ Nie, 
pani Matilda. Tieto vaše slová sa ne-
potvrdili. Nikdy som sa už nevrátila 
do vášho domu. Dobre som urobila, keď 
som Volge odovzdala moje kľúče. Pocí-
tila som, že s týmto gestom odišiel odo 
mňa predošlý život. Mohla som sa po-
zrieť na budúcnosť. Na akú budúcnosť? 

V prítomnosti sme boli pre železničia-
rov ako skrine, na ktoré sa zabúda na-
lepiť nálepka „OPATRNE“. Vlak sa ná-
hle pohýnal a náhle zastavoval. Viezli 
sme sa bez konca, raz na jednu, potom 
na druhú stranu. Tvrdé neohobľované 
dosky. Všetko bolelo. Nemožno spať, 
nemožno ani myslieť. 

Z Tuly do Sverdlovska
V Tule nás tak dlho posúvali a presúva-
li, že som si myslela, že to už nevydržím. 
Biele vločky snehu padali na moju tvár 
a menili sa na vodu. Nevedela som, či pla-
čem, alebo je to sneh. Neutierala som sa. 
Bola som ako malá dievčinka, čakajúca, že 
niekto príde a utrie jej slzy. Ale tu v Tule... 
Tu i tak nikto neuvidí moje slzy. Pocítila 
som, že mám celý golier mokrý, ľavý ru-
káv plášťa pokryla biela vrstva snehu. Bolo 
potrebné zastrieť okno poduškou. Jerzyk 
žalostne protestoval, keď som mu ju bra-
la. Vo vagóne sa urobila tma ako v hrobe. 
A možno, v hrobe je svetlejšie... Myslela 
som na Jerzyho. Či ešte žije? Po rokoch 

som sa dozvedela, že v tomto čase nebol 
ďaleko. Bol v Kozieľsku. 

Z Tuly nás viezli rýchlejšie. Zastávky 
neboli také časté a boli kratšie. Na nie-
ktorých úsekoch sme šli veľmi rýchlo. 
Možno ho rozdelili, alebo zmenili loko-
motívu. Vo vagóne bola nepríjemná at-
mosféra. Zápach, nepokojné hlasy a tem-
no. Dotýkala som sa postupne všetkého, 
čo bolo na dosah. Natrafila som nakoniec 
na podušku a uvedomila som si, že som 
ňou zakryla okno. Vytiahla som ju. Zo-
stalo chladno a zavoňal mach. Náš vlak 
stál v lese. Lokomotíva zahvízdala, vlak 
prudko drgol a pohol sa. Naklonila som 
sa nad dieťa. Ticho spalo s hlavičkou od-
vrátenou k stene. Zosunul sa z neho plášť 
a ležal odkrytý. Chudáčik, určite zmrzol, 
povedala som si s pocitom viny. Má také 
studené rúčky. Chcelo sa mi piť. Za mo-
jím chrbtom stála plná fľaša vody a tiež 
pohár od kompótu, na jeho dne bolo tro-
chu vody. To nemôžem. To je Jerzykova 
porcia. Viezli sme sa na východ. Naše 
okno bolo na sever, a preto bolo slnko te-
raz veľmi riedkym hosťom nášho vagóna. 
Obyčajne pri zákrutách k nám priletelo 
niekoľko slnečných lúčov. Vtedy som bra-
la Jerzyka na kolená a jeho bledú tváričku 
som obracala k slnku. Malý žmúril oči, 
smial sa a bol šťastný. Keď slniečko zašlo, 
skĺzol sa z mojich kolien, pil a posúval sa 
k svojmu hniezdočku. Chcel spať. Zaspá-
val veľmi skoro a spal čoraz dlhšie. Ne-
mala som s ním žiaden problém. Kedysi 
veľmi dávno, keď som si prvýkrát sadla 
so svojím synom na túto lavicu, myslela 
som si, že tu s ním nevydržím, že vyletí 
cez rozbité okno, že spadne na starého 
chlapa, povyhadzuje všetky naše veci. 
Teraz, po dňoch tejto dlhej cesty, sedelo 
so mnou celkom iné dieťa. Pokojné, po-
malé, ospanlivé. 

Moja mamka hovorila: „Keď veľmi 
živé dieťa, ktoré ti robilo veľa problé-
mov, začne byť zrazu vzorovo tichým, 
spozornej, či nie je choré.“ Ó, ako som 
veľmi túžila, aby sa vrátili dni, kedy mi 
bolo s Jerzykom ťažko. Teraz bolo jedi-
nou mojou úlohou starať sa, aby jedol 
a pil. Jerzyk pil, pil aj starú vodu, ale ne-
mal rád namočené v nej sucháre.  
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Ďalšou mojou úlohou bolo kontrolovať, 
či moje dieťa ešte žije. Budila som ho so 
strachom, vystierala som ruku a dotýkala 
som sa jeho hlavičky. Teplé, vlhké vlásky 
– ešte žije! Sťahovala som ruku a znova 
zaspávala. Predvčerom zomrel Jaš, syn 
Evy. Vo vagóne sa hlasno hovorilo, že 
Jerzyk tiež umiera. Od prvej chvíle sme 
boli vo vagóne spolu – Eva, jej muž a Jaš. 
Oni boli najsvetlejším miestom v tomto 
pochmúrnom vagóne. O Eve sa hovorilo, 
že je dcérou lesníka a že sa vydala proti 
vôli rodičov. Jaš bol ich prvým dieťaťom. 
Vždy sa šepotom rozprávali. Nakláňali 
sa a rozprávali s malým Jašom. Boli veľ-
mi trpezliví. Prvé dni som závidela Eve 
jej muža. Cítila som sa veľmi osamelá. 
Nemyslela som, že ľudia, ktorých mám 
pred očami, budú najtragickejšou rodi-
nou v našom vagóne.

25. apríl bol veľmi sparným dňom. 
Nad vlakom prechádzala búr-
ka za búrkou. Bolo tak dus-
no, že sme nezakrývali rozbité 
okienko a prúdy vody sa liali 
do nášho vagóna. Oslepujúce 
blesky sa zlievali s ohlušujúci-
mi hromami. Držala som svoj-
ho malého na rukách a modlila 
som sa, ako ma naučila Kristí-
na. „Pod Tvoju ochranu.“ Vo 
vagóne bolo najprv veľmi ticho. Všet-
ci sledovali búrku. Potom ktosi začal 
spievať: „Pod Tvoju ochranu...“ Ľudia 
sa rozospievali. Modlitba za modlitbou 
v tomto predpeklí robila svoje. Bolo ľah-
šie. Menej dusno, menej tesno a akoby 
menej mokro. 

Búrka pomaly stíchla, dážď prestával, 
zostalo chladno. Vtisla som do okna po-
dušku a chcela som Jerzyka uložiť spať. 
Protestoval. Dnes bol veľmi živý. Možno 
búrka, možno spev na neho takto zapô-
sobili. Bola som spokojná. Pieseň a úplná 
temnota napĺňali náš vagón. Spev pomaly 
utíchal. Bolo počuť, ako niekto bolestne 
plače. Na mieste, kde sedela Eva, som za-
zrela žltú ruku, ktorá zapaľuje sviecu. Bola 
to ruka starej Praksedy sediacej vedľa 
Evy. Obe ženy boli nachýlené nad Jašom. 
Prakseda nakoniec vstala a pozerajúc na-
ším smerom, povedala: „Dieťa zomrelo.“ 

Eva vzala do rúk hlavičku dieťaťa. Bolo 
bledé, akoby sa usmievalo: „Vy choďte 
ďalej, ja som už vystúpil.“ Mal pravdu. 
Najpríjemnejšie na našej ceste bolo opus-
tiť vagón. Či už živý alebo mŕtvy. Zapá-
lilo sa viacero sviečok. Začalo sa modliť. 
Neznáme tváre sa pozerali na mŕtveho 
Jaša. Dole medzi sukňami žien nakúkali 
deti. Tiež ho chceli uvidieť. Jerzyk s pal-
čekom v ústach sa tiež prizerá, vážny 
a zamyslený. Ráno našlo mŕtveho Jaša 
na kolenách matky. Hlava na kolenách, 
nohy na poduške, kde predtým sedela 
Prakseda. Zdá sa väčší ako predtým, keď 
žil. Eva spala s hlavou odvrátenou doza-
du, jej muž tiež spal. Praksedu som uvi-
dela schúlenú na podlahe, vedľa starého 
muža. Zobudila som sa ako prvá. Trochu 
neskôr sa zobudila Prakseda, po nej Eva. 
Eva prekvapene pozrela na svoje dieťa. 
Vlak šiel rýchlo, nikde sa nezastavoval. 

S mŕtvym dieťaťom bolo potrebné niečo 
urobiť. Niekto podal kufor, asi najväčší, 
aký bol vo vagóne. Jeho obsah vysypali 
na kopu ostatných vecí, znútra trochu 
vystlali vecami a na ne položili Jaša. Ležal 
v otvorenom kufri vyloženom kúskami 
vecí. V rúčkach obrázok, z boku jeho ob-
ľúbená hračka a dookola sviece. Sviečky 
sa vypálili. Malý nebožtík začal akoby za-
vadzať, prebúdzal nepokoj. Bolo potreb-
né kufor zatvoriť. Ukázalo sa, že je kratší 
ako dieťa, bolo ho treba obrátiť a položiť 
na bok, hlavičku na prsia a nôžky dozadu. 
Jaš bol na kolenách matky 12 dní, v kufri 
3 dni. Malého vzali až na stanici Sverd-
lovsk. Stáli sme niekoľko hodín a o náš 
vagón nemal nikto záujem. Čakali sme, 
kým otvoria naše dvere. Zo začiatku ľudia 
sedeli ticho, potom sa cítili ako v klietke 
a začali kričať. Nakoniec otvorili, no len 
náš vagón.  •

(Sk 17,16-18,22) 
Na presun zo Solúna do Atén si Pavol 
v rámci svojej druhej misijnej cesty zvo-
lil cestu po mori. Na tomto úseku prechá-
dzal popri nádhernej gréckej pevnine. Pa-
vol však bol dieťaťom veľkomesta a nikdy 
si osobitne nevšímal prírodu. V jeho lis-
toch necítiť ani stopy citového záchvevu 
pre prírodné krásy. Omnoho viac ho vábil 
človek a jeho vnútorný svet, viera, dejiny 
sveta a národov, politika.

Zaujímavý kazateľ v Aténach
Pavol prišiel do Atén sám. Zo správ za-
chovaných o ňom cítime, že samotu ne-
mal rád. Aj preto prosil Sílasa a Timo-
teja, aby čím skôr prišli za ním do Atén. 
(Sk 17,15) Navyše pohľad na nespočetné 
množstvo pohanských oltárov a svätýň 
spôsoboval jemu, ktorý bol vychováva-
ný prísne monoteisticky, neznesiteľnú 
duševnú trýzeň. Skutky apoštolov ozna-
čujú jeho rozrušenie silným slovom: „roz-
zúril sa“.

Obyvatelia Atén boli veľmi tolerantní 
voči rôznym náboženstvám. Namiesto 
toho, aby nútili cudzincov uctievať gréc-
ke božstvá, zastávali skôr pragmatický po-
stoj, ktorý možno vyjadriť slovami: „Po-
kračujte ďalej v uctievaní svojich božstiev 
a my ich budeme uctievať spolu s vami 
a na oplátku vy uctievajte aj tie naše.“

Atény tej doby už neboli oným hr-
dinským Gréckom, ktoré naozaj verilo 

DRUHÁ 
MISIJNÁ CESTA 
– V ATÉNACH  
A KORINTE 

 Spracované podľa: František 

Trstenský: Život apoštola Pavla, Jozef 

Holzner: Svätý Pavol, Yves Ivonides: 

Obor kresťanstva

 Foto: Archív SVD

Bolo počuť, ako niekto bolestne 
plače. ...ženy boli nachýlené 
nad Jašom. Prakseda nakoniec 
vstala a pozerajúc naším smerom, 
povedala: „Dieťa zomrelo.“ 
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v nadprirodzené zásahy božstiev. O Atén-
čanoch bolo známe, že žili v záhaľke a po-
vaľovaní a boli žalostne plytkí. Nemali 
dôležitejšej starosti ako počúvať cudzin-
cov, ktorí navštívili ich mesto. Z každého 
vedeli aspoň vytiahnuť politické novinky 
alebo náboženské náhľady.

Aj Pavol bol pre nich len túlavým ka-
zateľom, i keď možno trochu zaujímavej-
ším ako iní. V jeho kázňach si Aténčania 
všimli dve najčastejšie opakujúce sa slová 
„Ježiš“ a „anastasis“ (v preklade znamená 
zmŕtvychvstanie). Vo svojich plytkých 
úvahách si z toho vyvodili, že Pavol hlása 
novú dvojicu bohov – mužské božstvo 
Ježiša a ženské božstvo Anastasis. Jeho 
reč bola pre nich zmesou orientálnych 
nezmyslov a Pavlovi ihneď našili prezýv-
ku „poľná vrana“ alebo „zrnozob“. Doslo-
va by sme to mohli preložiť slovami: „Čo 
chce tento tlčhuba povedať?“

A predsa - Pavlovo vzdelanie, všeobec-
ný prehľad a logické uvažovanie vzbudili 
úctu u aténskych filozofov. Pozvali ho, aby 
prehovoril pred najvyšším a najctihodnej-
ším senátom Atén, v Areopágu. Jeho úvod 
bol oslnivý. O Ježišovi začal reč len nepria-
mo - ako o mužovi, ktorého Boh vzkrie-
sil zmŕtvych. Viac toho povedať nestihol. 
Lebo ako spomenul kríž a zmŕtvychvsta-
nie, poslucháči prepukli v smiech: „Čo je 

to za nezmysel!“ Pavlova reč sa postupne 
stáva trápna, prítomní skrývajú sklamanie 
vo zdvorilej fráze, ktorá nie je bez irónie: 
„Vypočujeme ťa o tom inokedy!“ Pavol je 
sklamaný. S takýmto publikom sa doteraz 
nestretol. Akoby sial do vetra.

V Aténach mal Pavol nepatrný úspech, 
niektorí exegéti neváhajú hovoriť o zlyha-
ní. Pavol v tomto meste pravdepodobne 
nezaložil kresťanskú komunitu. Ani v jed-
nom zo svojich listov nespomína aténsku 
cirkev a na tretej misijnej ceste už Atény 
pravdepodobne nenavštívil. Skutky apoš-
tolov však uvádzajú niekoľko obyvateľov 
mesta, ktorí uverili v Krista. Na druhej 
strane sú Atény jedným z mála navštíve-
ných miest, odkiaľ Pavol nemusel utekať.

V Korinte zmenil štýl misijného 
pôsobenia
Ďalšou zastávkou Pavlovej misijnej 
cesty bol Korint, v tej dobe jedno z naj-
významnejších stredísk Rímskej ríše. Tu 
mu otvorili dvere židovskí manželia Ak-
vila a Priscilla, ktorých s Pavlom spájalo 
rovnaké remeslo – výroba stanov. Pavol 
sa u nich ubytoval a na živobytie si zará-
bal prácou. Stali sa mu jednými z najlep-
ších priateľov. Pre Pavla bolo prekvape-
ním, že títo manželia už boli kresťanmi. 
Vysvitá to z toho, že Pavol ich nemenuje 

medzi veriacimi, ktorých pokrstil v Ko-
rinte. (1 Kor 1,14)

Pri zvestovaní evanjelia v Korinte si 
Pavol počínal inak ako v Aténach. V Até-
nach sa prispôsoboval povahe svojich po-
slucháčov. Na logiku odpovedal logikou, 
na filozofiu filozofiou. Tento štýl mu však 
priniesol málo ovocia. V Korinte sa roz-
hodol zvestovať evanjelium inak – nech-
cel nič úporne dokazovať, ani sa púšťať 
do neplodných debát. Rozhodol sa, že 
medzi Korinťanmi nechce kázať „nič iné, 
iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného“. Pre 
Pavla boli vždy kríž a zmŕtvychvstanie té-
mou vrcholného významu.

Aj keď mnohí v meste uverili v Krista 
a dali sa pokrstiť, mravná skazenosť nie-
ktorých vo vnútri kresťanského zboru veľ-
mi znechucovala Pavla. (Napr. 1 Kor 5,1-2 
konkrétne spomína incest v istej korint-
skej kresťanskej rodine a vychvaľovanie 
sa týmto skutkom.) Pavol zapochyboval 
o tom, či jeho práca má zmysel. Zvažoval 
možnosť odchodu z tohto mesta, keď vo 
videní sa mu zjavil Pán a povedal: „Neboj 
sa, len hovor a nemlč!“ (Sk 18,9)

Nato za Pavlom prišli do Korintu jeho 
druhovia Timotej a Sílas a priniesli mu 
najnovšie správy o komunitách v Solúne. 
Pavol videl, že veriacim v Solúne chýba 
jeho prítomnosť. No zároveň mu bolo 
ťažko opustiť Korinťanov, ktorí ho tiež 
potrebovali. Zišla mu na um myšlienka, 
že Solúnčanom napíše. Od tohto okami-
hu vstupuje Pavol do dejín ako horlivý 
autor listov.

(Orientálci nepísali – i keď nám sa to 
dnes zdá byť nepochopiteľné – na pevnej 
podložke, ale na dlani. Aj keď bol pisár ši-
kovný, sotva vydržal bez prerušenia písať 
viac ako dve hodiny. Takto napísanie lis-
tu mohlo Pavlovi trvať aj niekoľko dní, čo 
vysvetľuje časté zmeny nálady v jednom 
a tom istom liste. A Pavlove listy sú naozaj 
impulzívne a nevyumelkované.)

Z Korintu sa Pavol odplavil cez Efez 
do Cézarey a odtiaľ sa cez Sýriu vrátil 
do Antiochie. Jeho druhá misijná cesta 
trvala celkom tri roky. Pavol so svojimi 
druhmi počas nej založil niekoľko no-
vých kresťanských komunít a spolu pre-
šiel 5100 kilometrov.  •
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Naším poslaním je známe 
profesionálne školiace stre-
disko, ktoré prevádzkujeme 
pre miestnych obyvateľov. 

Naším ďalším poslaním je tiež du-
chovné centrum, ktoré sa snaží pri-
blížiť Božie slovo komunite. Dnes má 
stredisko kapacitu pre 30 osôb; plánu-
jeme rozšírenie, keď začnú rôzne naše 
projekty prinášať príjmy.

Ponúka školenie nezamestnaným
K dispozícii je už celý rad vzdeláva-
cích aktivít, vrátane dielní v  garáži, 

tesárstva a farmy na chov hospodár-
skych zvierat. Väčšina študentov, ktorí 
prichádzajú na odbornú prípravu, je 
v súčasnosti nezamestnaná. Školiace 
stredisko prispieva miestnym poľno-
hospodárom tým, že vyučuje potreb-
ným zručnostiam na zlepšenie chovu 
ich zvierat.

Organizujeme bezplatný mesačný 
šľachtiteľský program pre chovateľov 
dobytka a  školiaci program. Tento 
program bol prvým krokom k riad-
nemu školeniu miestnych obyvateľov. 
Druhým krokom bolo poskytnutie 

veľmi potrebného veterinárneho labo-
ratória tu v Ngondi. Vo veterinárnom 
laboratóriu by sa mohli u hospodár-
skych zvierat vykonávať dôležité testy, 
napríklad krv a moč.

Jednoduché projekty môžu 
znamenať veľa
Cieľom všetkých týchto projektov je 
zlepšiť zručnosti ľudí v Ngondi. Naším 
cieľom je pomôcť študentom a poľno-
hospodárom stať sa zodpovednými 
a nezávislými pracovníkmi. Ako kva-
lifikovaný veterinár a technik rozvo-
ja vidieka je mojou úlohou dohliadať 
na tento projekt. Aby sa zlepšili vzde-
lávacie štandardy, museli byť zavedené 
určité veci: aktualizovaná referenčná 
knižnica, základné materiály a potre-
by pre veterinárne laboratórium, vete-
rinárne lieky a patologická prevádzka 
pre lekárne veterinárov.

Potrebných bolo tiež veľa vecí, ako 
je oprava traktora. Keď sme mali spo-
ločný plán projektu, boli predlože-
né návrhy a čakali sme na pozitívnu 
reakciu. Boh je taký veľký a naše sny 

Sen, plán a nádej 
do budúcnosti

 Text: Br. Lazare Musongi SVD

 Foto: P. Piotr Handziuk SVD

Hlboko v srdci Konžskej demokratickej republiky je katolícka mi-
sia. Nachádza sa v Ngondi asi 200 km východne od hlavného mes-
ta Kinshasa. Misionári Božieho Slova pôsobia v tejto misii od roku 
1984. V súčasnosti je misijná komunita zložená zo štyroch bratov 
a kňaza.

• Kongo sa nachádza v centrálno-západnej časti subsaharskej Afriky, na rovníku. 
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by sa nikdy nenaplnili! Prostredníc-
tvom veľkorysého daru dobrodinca 
sa peniaze dostali do provincie Kongo 
a projekty prebiehali.

Našou prvou prioritou bolo zís-
kať základné laboratórne vybavenie, 
ako napríklad binokulárny mikro-
skop, odstredivku, puzdrá na trubice 

a stojany na trubice a pod. Som rád, 
že laboratórne vybavenie prešlo dlhou 
cestou, aby pomohlo študentom nau-
čiť sa veterinárnu medicínu. Získali 
sme tiež potrebné veterinárne výrob-
ky a spotrebný materiál a náš traktor 
bol opravený.

Každá pomoc je dôležitá, 
pomáha ľuďom na okraji 
spoločnosti
Toto je naše poslanie - naše úsilie, náš 
cieľ - osloviť ľudí žijúcich na  okraji 
našej provincie. Rovnako ako prvá 
kresťanská komunita priniesla jedlo 
a  starostlivosť o  okamžité potreby 
miestnych obyvateľov, naša misia po-
skytne nádej pre ich budúcnosť. Sme 
veľmi vďační všetkým, ktorí čítajú 
naše príbehy o misiách, sú nimi oslo-
vení a pomáhajú nám.

Zaväzujeme sa, že budeme tvrdo 
pracovať, aby sme si plne uvedomili 
a dosiahli náš cieľ pomocou vašej ne-
ustálej podpory, láskavosti a modli-
tieb.  •

Vo Vatikáne vyšla nová kniha  
o Svätom Jánovi Pavlovi II. 

Na 18. mája pripadá 100. výročie na-
rodenia Karola Wojtylu. Pri tejto prí-
ležitosti Vatikánske knižné vydavateľ-
stvo (LEV) pripravilo zväzok s názvom 
"Svätý Ján Pavol II. - 100 rokov. Slová 
a obrazy". Novinka prináša čitateľom 
pásmo preslávených výrokov a obrazov 
od zvolenia poľského pápeža na Petrov 
stolec 15. októbra 1978 až po jeho ná-
vrat do Otcovho domu 2. apríla 2005. 
Kniha vychádza aj v angličtine v spo-
lupráci s americkým vydavateľstvom 
Paulist Press a v poľštine vo Vydavateľ-
stve sv. Stanislava. Výber textov z ho-
mílií, príhovorov a učenia Jána Pavla II. 
sa zhostil Giuseppe Merola a obrazo-
vý sprievod z vatikánskych materiálov 
pripojila Miroslava Lesner.

Predhovor knihy podpísaný pápe-
žom Františkom, sa obracia predo-
všetkým na mladých ľudí. Pripomína 
osobnosť a učenie sv. Jána Pavla II., veľ-
kého muža viery a modlitby a pevné-
ho sprievodcu Cirkvi v časoch veľkých 
premien. Rekapituluje najvýznamnej-
šie momenty jeho pontifikátu, pripo-
mína jeho hlboký vzťah k Matke Božej 
a vyzdvihuje okamihy, v ktorých je za-
znemaný odkaz tohto pápeža. Kniha 
chce predovšetkým predložiť viaceré 
utrpenia, ktoré boli v živote svätca prí-
tomné, začínajúc od osobných – keď 
vstupoval do tajného krakovského se-
minára, nemal už nikoho zo svojich 
najbližších príbuzných, žil v úplnej 
oddanosti Bohu a Cirkvi v dobe, keď 
veľa jeho priateľov umieralo vo vojne, 
pripomína pápež František. Utrpenie, 
ktoré prežíval od mladosti upevnilo 
vieru budúceho pápeža a sprevádzalo 
ho tiež počas jeho pontifikátu. "Sv. Ján 
Pavol II. trpel ako pápež, prežil strašný 
atentát v roku 1981, obetoval svoj život, 
prelial svoju krv pre Cirkev a osvedčil 
sa aj v ťažkej skúške ochorenia, nese-
nej každodenne s Bohom, ktorý sa stal 
Človekom a bol ukrižovaný pre našu 
spásu - že môžeme zachovať radosť, 
môžeme ostať sami sebou."  •
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V poľských Wadowiciach 7. mája 
slávnostne otvorili diecézny 
proces blahorečenia rodičov 
sv. Jána Pavla II. – Božích slu-

žobníkov Emílie a Karola Wojtyłovcov.
Prvé slávnostné zasadnutie tribunálu 

sa konalo dopoludnia v Bazilike Obe-
tovania Panny Márie vo Wadowiciach 
za prítomnosti všetkých dekanov Kra-
kovskej arcidiecézy. Po tomto formál-
nom otvorení procesu nasledovala svä-
tá omša za zdarný priebeh kauzy, ktorej 
predsedal arcibiskup Marek Jędraszew-
ski. Celú udalosť priniesli v priamom 
prenose médiá arcidiecézy.

Úlohou tribunálu bude preukázať, 
že Emília a Karol Wojtyłoví praktizo-
vali cnosti hrdinským spôsobom, že sa 
tešia povesti svätosti a že ľud prosí Pána 
o milosti na ich príhovor. Postulátorom 
kauzy je Mons. Slawomir Oder, ktorý 
mal na starosti aj proces blahorečenia 
a svätorečenia Jána Pavla II.

Svätí sa rodia a žijú zo svätých
V  rozhovore, ktorý Mons. Oder pri 
tejto príležitosti poskytol pre Vatikán-
sky rozhlas, odpovedal aj nasledujúcu 
otázku: Boli ste aj postulátorom pro-
cesu blahorečenia a svätorečenia Jána 
Pavla II., posledného z ich troch detí, 
ktorý sa neskôr stal dobre známym pá-
pežom. Teraz sa táto cesta otvára aj pre 
jeho rodičov... Ide teda o svätú rodinu?

„Veru, hľadiac na  túto udalosť mi 
na myseľ prichádzajú slová, ktoré Ján 
Pavol II. vyslovil pri kanonizačnej omši 
svätej Kingy, známej ako Kunigunda, 
ktorá sa slávila v Poľsku v Starom Sączi, 
keď povedal, že svätí sa rodia zo svä-
tých, živia sa svätými, žijú zo svätých 
a volajú ku svätosti.

A v  tomto kontexte hovoril práve 
o  rodine ako privilegovanom mies-
te, kde svätosť nachádza svoje korene, 
prvé zdroje, kde môže dozrievať po celý 
život. Takže ma neudivuje myšlienka 

o svätosti, ktorú Ján Pavol II. prežíval 
v domácom prostredí a potom ju do-
svedčoval svojimi činmi.”

Príbeh Karola a Emílie
Emília, rodným menom Kaczorowska, 
ktorá pochádzala z  roľníckej rodiny, 
bola dcérou Feliksa Kaczorowského 
a Marie Scholzovej. Mala osem súro-
dencov. Narodila sa 26. marca 1884 
v Krakove, kde absolvovala základnú 
školu. Jej matka umrela, keď mala Emí-
lia len 13 rokov.

Karol Wojtyla sa narodil 18. júla 
1879 v Lipniku, neďaleko Bialej, ako 
syn Macieja Wojtyłu a Anny Przec-
zekovej: bola to krajčírska rodina. 
V druhom roku života stratil matku. 
Navštevoval nemeckú ľudovú školu 
v Bialej, neskôr začal študovať na ne-
meckom lýceu v Bielsku.

V roku 1900 bol povolaný do vojen-
skej služby na základni vo Wadowi-
ciach. Po  roku slúžil ako desiatnik 
a  šiel do  školy kadetov Ľvovskej pe-
choty. V roku 1903 ukončil svoju vo-
jenskú službu hodnosťou seržanta čaty 
a mohol sa vrátiť domov. Rozhodol sa 
však zostať v armáde ako profesionálny 
vojak a slúžil ako líniový poddôstojník 
u vyššieho dôstojníka v Krakove a ako 
poddôstojník vo Wadowiciach.

Pár sa zosobášil 10. februára 1906 
v kostole sv. Petra a Pavla v Krakove 
a mali spolu tri deti: Edmunda (narode-
ného v roku 1906), Oľgu, ktorá zomrela 
skoro po narodení a krste v roku 1916 
a Karola (narodeného v roku 1920), kto-
rý sa neskôr stal pápežom. Až do roku 
1913 žili v Krowodrze, odkiaľsa neskôr 
presťahovali do Wadowíc.

Emília zomrela 13. apríla 1929, 
po  tom, ako prijala pomazanie cho-
rých za prítomnosti manžela a bola 
pochovaná na Rakowickom cintoríne 
v Krakove. Karol sa ako vdovec odvte-
dy ujal domácnosti a detí. Spolu so sy-
nom Karolom sa v roku 1938 presťaho-
val do Krakova. Zomrel v roku 1941, 
vo veku 63 rokov, v dôsledku oslabe-
nia srdca. Pochovaný bol vedľa svojej 
manželky.  •

Vo Wadowiciach otvorili  
proces blahorečenia rodičov 
Karola Wojtyłu

 Text: TKKBS

 Foto: Archív SVD, Radio Polska
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Duša Kristova
Aldo Martin
Modlitba Duša Kristova nás 
nabáda zamerať svoj pohľad 
na Ježiša a uvedomovať si spá-
sonosný zmysel a dosah jeho 
obety. Tento komentár napo-
máha znovuobjaviť zmysel 
starobylých slov a uviesť ich 
do súčasného prežívania viery.
124 strán, cena: 7,90 EUR

5 novén k Panne Márii, 
Pomocnici kresťanov
Fr. Bonaventure Hammer
Od  momentu „hľa, tvo-
ja matka; hľa, tvoj syn“ je 
Mária našou najmocnejšou 
obhajkyňou, pomocnicou, 
sprostredkovateľkou milosti 
i útočiskom.
168 strán, cena: 5,90 EUR

Čo chce Boh? 
Michael Scanlan
Niektoré rozhodnutia si ani 
neuvedomujeme, niektoré sú 
zložitejšie a vyžadujú si pre-
mýšľanie a modlitbu. Otec 
Michael Scanlan predkladá 
päť testov, ktoré nám pomô-
žu urobiť dobré rozhodnutie 
v zhode s Božou vôľou. 
144 strán, cena: 7,90 EUR

Svätý Júda Tadeáš
Nestačí sa len modliť, treba aj 
niečo urobiť. Ani on nie je au-
tomat na plnenie našich pria-
ní. Chce  nám pomôcť, ak sme 
my ochotní úprimne sa zriek-
nuť svojho ega a aj v tých naj-
ťažších chvíľach hľadieť viac 
na druhého než na seba.
64 strán, cena: 1,90 EUR

Modlitby ku Kristovej Krvi
Nech sú modlitby, ktoré práve 
držíte v rukách nielen vašou 
každodennou zbraňou v boji 
proti nástrahám Zlého, ale aj 
nevyčerpateľnou studňou ná-
deje, odvahy a milosrdenstva.
Brožúra obsahuje viac ako 
70 modlitieb, vrátane Nové-
ny od Bartolomea da Saluzza.
138 strán, cena: 2,90 EUR

Verím
Anna Peiretti, Bruno Ferrero
Knižka predstavuje deťom 
Nicejsko-carihradské vy-
znanie viery. Postupne vy-
svetľuje slovné spojenia ale-
bo celé vety vyznania viery. 
Rozhovor prebieha medzi 
otcom a synom..
64 strán, cena: 4,90 EUR

Ruženec odovzdanosti 
s pátrom Dolindom
Joanna Bątkiewicz-Brożek
Autorka knižky stručne na-
črtla najdôležitejšie obdobia 
života pátra Dolinda Ruo-
tola a pozýva čitateľov čítať 
o modlitbe, no najmä modliť 
sa s pátrom pretože práve to 
je najpodstatnejšie..
112 strán, cena: 4,90 EUR

Moji svätí kamaráti
Sestra Pavla
Krátke veršíky o  svätých 
s maľovankami pre deti.
cena: 1,20 EUR
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Neraz v nás vznikajú otázky ohľa-
dom Božieho slova, ktoré poznáva-
me prostredníctvom Svätého písma. 
Či už otázky dotýkajúce sa obsahu, 
významu, alebo niekedy sa jedno-
ducho pýtame, čo nám chce Boh cez 
daný text povedať. Možno tomu by 
som sa chcel povenovať v tejto – ak 
Pán dá – „rubrike“, ktorú by som 
zatiaľ videl ako projekt na zvyšné 
mesiace Roku Božieho Slova, ktorý 
od decembra minulého roku slávi-
me. A potom – uvidíme...

Počas ešte stále prebiehajúcej pan-
démie COVID-19 sa kde-tu ob-
javili hlasy označujúce šírenie 
vírusu za Boží trest. No nielen 

teraz, ale aj v iných okolnostiach nie je 
nič prekvapujúce počuť slová „Pán Boh 
ho potrestal“. Človek ľahko pripisuje zlo, 
ktoré niekoho alebo dokonca jeho samé-
ho postihlo, Bohu ako trest. Ten, kto trpí, 
musel urobiť určite niečo zlé a prišiel trest 
od Boha. Nakoniec nejde o nič nové pod 
slnkom: to isté tvrdili už priatelia, kto-
rí prišli navštíviť trpiaceho Jóba. Je však 
naozaj pravdou, že Boh tresce?

Genezis 3
Pre odpoveď na túto otázku sa môžeme 
pozrieť na počiatok dejín spásy, k stvore-
niu. Po mimoriadne pozitívne a povzbu-
dzujúco ladených prvých dvoch kapito-
lách Knihy Genezis prichádzame k tretej 
kapitole, ktorá je trochu „studenou spr-
chou“. Prví rodičia jedia ovocie zakáza-
ného stromu – mimochodom, o tom, 
že by to bolo „jablko“, niet v biblickom 
texte žiadnej zmienky, ide skôr o tradí-
ciu, ktorá sa asi rozvinula z toho, že v la-
tinčine „malum“ značí „zlo“ i „jablko“ 
– no a Boh ich trestá. Vskutku, nemálo 

prekladov Písma uvádza ako orientač-
ný podnadpis časti Gn 3,14-19 ako „po-
trestanie“ či „Boží trest“. 

O čo však ide? Biblický text nám ponú-
ka vzápätí po ľudskom páde obraz Boha, 
ktorý sa prechádza po záhrade (Písmo 
s obľubou používa pri rozprávaní o stvo-
rení jazyk, ktorý Bohu pripisuje ľudské 
charakteristiky) a hľadá svojho priateľa, 
Adama. „Kde si?“ je otázka, ktorá v sebe 
neobsahuje žiadnu výčitku. Je to človek, 
ukrytý pod ťarchou vedomia viny, čo za-
čína s výhovorkami: Adam sa vyhovára 
na ženu, žena na hada. Až posledná otáz-
ka: „Prečo si to urobila?“ je otázkou sud-
cu, ktorý sa usiluje poznať motiváciu, lebo 
hľadá pravdu. A tak Boh, ktorý prichádza 
ako priateľ, sa stáva sudcom, ktorý vyná-
ša výroky: proti hadovi, žene a mužovi.

Postava sudcu
Lenže komu sudca naháňa strach? Tomu, 
kto vie, že zlyhal. Sudcu vníma negatívne 
ten, kto je vinný. Pre ostatných je sudca 
pozitívnym momentom, pretože hľadá 
pravdu, odlišuje vinného od nevinného 
a po určení pravdy uskutočňuje spra-
vodlivosť, dáva na správnu mieru, robí 
spravodlivým to, kde sa udiala nespra-
vodlivosť, a tak nastoľuje právo toho, kto 
bol poškodený, pričom vinného privádza 
k uvedomeniu si spôsobeného zla.

Všimnime si v  tejto optike príbeh 
hriechu prvých rodičov. Boh najprv 
dáva zaznieť pravde. Pravdou je, že had 
klamal. A tak od Gn 3,14 uskutočňuje 
spravodlivosť: dáva poznať mieru viny 
tomu, kto sa previnil, aby pochopil veľ-
kosť priestupku a jeho dôsledky. Božie 
výroky vyjavujú pravdu o vine. Keďže 
had klamal, je potrebné odhaliť pravdu, 
aby mohla byť lož porazená. A Boh to 
robí poukázaním na dôsledky.

Výrok ohľadom hada, ktorý 
predstavuje vnútornú žiadostivosť 
(Gn 3,14-15) 
O hadovi zaznelo, že bol „ľstivejší ako 
všetka zver“; tu zaznieva súd, že bude 
„prekliaty medzi všetkou zverou“. Čo 
znamená toto prekliatie? Vieme, že po-
žehnanie znamená rozvíjanie života – 
prekliatie je opakom, značí smrť. Ide tu 
z Božej strany o konštatovanie: žiados-
tivosť je prekliata, je neplodná, prináša 
smrť. Znakom toho je, že sa pohybuje 
v prachu (to je opak stvorenia, čiže ná-
vrat k nebytiu) a prachom zeme sa živí 
(inými slovami, živí sa smrťou). Boh sa 
tu podujíma určiť poriadok žiadostivos-
ti. Hovorí: „Nepriateľstvo ustanovujem 
medzi tebou a medzi ženou,“ tou že-
nou, ktorá krátko predtým priznala, že 
žiadostivosť bola klamná. Boh sa stavia 
na stranu tých, ktorí uznajú klamstvo 
žiadostivosti. Nasadzuje sa za  to, aby 
život zvíťazil nad smrťou, stáva sa ako-
by spojencom v boji proti žiadostivosti.

Výrok ohľadom ženy (Gn 3,16) 
Boh vysvetľuje dôsledky žiadostivosti. 
O vzťahu k mužovi hovorí žene: „...k 
svojmu mužovi budeš (cítiť) túžbu, ale 
on bude nad tebou panovať.“ Tam, kde 
vládne žiadostivosť, sa vzťah odohráva 
v ovzduší dychtivej túžby a ovládania. 

Trestajúci Boh?
 Text: P. Marek Vaňuš SVD

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

Predplatné na rok 2020 je 12 eur 

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

Odberatelia Hlasov – Veľké Zálužie 80,-EUR • Ružencové spolo-

čenstvo 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 Lovce 10,-EUR 

• Ruža sv. Faustíny Mútne 50,-EUR • Veriaci Bojničky 40,-EUR • 

MZDSV ružencové bratstvo Považská Bystrica 80,-EUR • Odbe-

ratelia 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 Lukáčovce 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 • Ruženčiarky Námestovo 

120,-EUR • Odberatelia hlasov Čierne pri Čadci 25,-EUR • Odbe-

ratelia Hlasov Žabokreky n.N 20,-EUR • Misijní priatelia z farnosti 

Trenčianske Mitice a Dubodiel 750,-EUR • Odberatelia Hlasov 

Divina 222,-EUR • Deviatnik „Kto dá prístrešie Sv. rodine“ Hlohovec 

150,-EUR • Odberatelia Hlasov Alekšince 40,-EUR • Bohuzná-

ma 20,-EUR • Bohuznáma Rišňovce 100,-EUR • Bohuznáma  

30,-EUR • ZKS klub 1 Nitra 72,-EUR •  M. Deketová a darcovia 

Veľké Kostolany 200,-EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Mníšek 

nad Popradom 100,-EUR • Odberatelia Hlasov Ivanka pri Nitre 

151,-EUR • p. Urbanová Nitra Chrenová 40,-EUR • p. Muziková 

Nitra Chrenová 20,-EUR • Rodiny deviatnika Kolta 68,70,-EUR • 

Ružencové bratstvo Rišňovce 110,-EUR • 

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI

Koniec-koncov aj „udelenie mena“ zo strany Adama žene (Gn 
3,20) o tom hovorí; meno dáva ten, kto má moc. Svoje dôsledky 
bude mať žiadostivosť aj na vzťah k potomstvu: „Veľmi rozmno-
žím tvoju bolesť a tvoju ťarchavosť, v bolesti budeš rodiť deti.“ 
Žena si bude chcieť ponechať pre seba dieťa, čím dôjde k akémusi 
splynutiu matky so synom, ktoré „rozmnoží“ jej „nosenie“ die-
ťaťa. A keď sa syn narodí, keď sa mu podarí oddeliť sa od mat-
ky, jej bolesť bude o to väčšia. Slovo k žene tak rozvíja dôsledky 
viny vo vzťahu medzi pohlaviami, teda medzi mužom a ženou, 
a medzi generáciami.

Výrok o človeku a pôde, prírode (Gn 3,17-19)
Ak si bude ľudstvo robiť nárok na vykorisťovanie prírody bez 
miery – čo je prejav žiadostivosti – ovocím bude smrť: prekliatie 
zeme. „Prekliata [teda prinášajúca smrť] je pôda kvôli tebe...,“ 
a preto práca bude ťažká. 

Výroky tak rozvíjajú nevyhnutné dôsledky voľby žiadostivosti. 
Zjavujú pravdu o žiadostivosti: k akému prekliatiu privádza tie 
najkrajšie veci, ako vnáša jed do vzťahov. Ukázať pravdu je skut-
kom milosrdenstva, lásky a dobrosrdečnosti. Boh zaobchádza 
s človekom ako s dospelým: umožňuje mu, aby si uvedomil váž-
nosť svojho skutku. Ukazuje, aké dôsledky nesie so sebou kona-
nie v rozpore s jeho slovom...

A tak nie „trestajúci Boh“, ale Boh, ktorý sa usiluje odhaliť pravdu 
o dôsledkoch zlého konania; Boh, ktorý cez napomenutie túži pri-
viesť opäť na správnu cestu. Človeka trestá zaslepenosť, nedôvera 
Božiemu slovu, ktoré opakovane varuje pred zlom. Iste, v niekto-
rých situáciách sa človek neocitá cez osobné zavinenie; tam však 
už prichádza na rad otázka zodpovednosti iných ľudí, inštitúcií či 
spoločnosti ako takej, alebo – neraz – to, čo presahuje naše pozna-
nie. Možno si však pripomenúť slovo Apoštola: „Vieme, že tým, čo 
milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,28).  •

• Freska „Vyhnanie z raja“ od Michalangela
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

PRISĽÚBENIA 
BOŽSKÉHO SRDCA

Citelia Božského Srdca obsiahnu:

1.  Všetky milosti potrebné ich stavu;
2.  pokoj v rodinách;
3.  potechu vo všetkých protivenstvách;
4.  ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti;
5.  požehnanie na všetky podujatia;
6.  žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom 

srdci pre hriešnikov;
7.  horlivosť vlažným dušiam;
8.  horlivým dušiam pokrok v dokonalosti;
9.  požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz Bož-

ského Srdca;
10.  kňazom veľké milosti pri práci na spáse duší;
11.  tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu, 

že budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom.
12.  Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, 

že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe na-
sledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že 
nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých 
sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom 
v hodinu smrti.

"Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôve-
rou na Božské Srdce Ježišovo a často opakovať naj-
mä v tomto mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, 
v teba dôverujem" (Ján Pavol II.).

Ó, Božské Srdce Ježišovo, klaniam sa Ti, milujem Ťa 
a volám k Tebe so všetkými svojimi bratmi a sestrami: 
Buď s nami vo všetkých chvíľach nášho života, najmä 
v hodine našej smrti.

Modlitba k Božskému Srdcu Ježišovmu
Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdcia 
podľa svojho srdca.
Ježiš, Mária, Jozef, vám darujem svoje srdce i svoju dušu. 
Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednom boji.
Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech odíde moja duša v pokoji.
Nech je všade milované Najsvätejšie Srdce Ježišovo.
Sladké Srdce Ježišovo, daj, aby som Ťa vždy viac 
a viac miloval(a). Amen




