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M ilí čitatelia, posledné mesiace pred 
voľbami boli, ako nikdy predtým, 
vypäté. Toľko emócií sme už dávno 
nevideli. Škoda, že neboli pozitívne, 

no tešiť nás môže fakt, že sme si takmer všetci uve-
domili, ako dôležité je vidieť blížneho, počuť ho 
a pochopiť. Predpokladám, že máme pred sebou 
dlhokánsku cestu priblíženia k ideálu spoločnos-
ti, kde skutočnými hodnotami bude jedine láska 
k blížnemu, ako vyjadrenie lásky k Bohu.

Ježiš na otázku farizejov, ktoré prikázanie je naj-
väčšie, neodpovedá podľa vyznania z Dt 5 (Šéma 
Israel), ale k nemu dodáva: „...a (milovať budeš) 
svojho blížneho, ako seba samého.“ Žijeme v spo-
ločenstve, ktoré nám poskytuje ochranu a pomoc. 
Z toho istého dôvodu sa aj my musíme plne zúčast-
ňovať života spoločenstva, aby sme druhým dávali 
to, čo sami očakávame – lásku. Nájdu sa však ťažké 
chvíle, kedy myslíme len na seba, druhý nám uni-
ká, alebo sa stáva iba predmetom, ktorý má slúžiť 
k dosiahnutiu nášho cieľa, alebo pri tom aspoň 
nezavadzať.

Hriechy proti blížnemu sú vždy hriechy proti 
láske, ktorú vlastne v danom momente neposky-
tujeme, ani nežijeme. Buď nám nezáleží na spáse 
blížneho, ktorú ohrozujeme hriechmi pohoršo-
vania a zavádzania, alebo mu ubližujeme na ma-
teriálnej báze, keď mu neposkytujeme spravodlivé 
hmotné dobrá, ktoré mu patria.

Existujú však hriechy, ktoré idú proti blížnemu 
v celej jeho osobe a vždy, nielen za nejakých okol-
ností a nálad. Sú nimi nezáujem o blížneho, nenávisť 
a závisť. Koreň je zjavný – egoizmus. Zásadný nezá-
ujem ako prvý z nich sa na hriech ani nepodobá. Ide 
však o postoj opačný horlivosti, ktorou sa snažíme 
robiť pre milovanú osobu všetko dobro a odďaľovať 
od nej každé možné zlo. Človek, ktorý sa nezaují-
ma o dobro blížneho, sa priamo protiví slovám sv. 
Pavla: „Vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči 

všetkým.“ (1Sol 5,15) Nezáujem sa môže vzťahovať 
na určitú osobu, skupinu, národ alebo na všetkých 
ľudí. Vtedy hovoríme o tzv. mizantropii, avšak nie 
v dôslednom zmysle tohto slova, lebo nenávidieť (gr. 
mizó) nemožno všetkých, ale len konkrétnu osobu, 
kým ľahostajní nám môžu byť všetci. Závažnosť toh-
to hriechu je tým väčšia, čím bližšie sú nám osoby, 
ktorým má patriť náš záujem (manželka, deti). Nie 
je vôbec chvályhodným, ak sú nám ľudia ukradnutí, 
hoci sú akokoľvek ďaleko od duše či telesne; ak do-
kážeme bez súcitu prijímať správy o všakovakých 
nešťastiach, sme jednoducho bezsrdeční, a ak ešte 
aj s úsmevom – diabolskí.

Preto je od nepovšimnutia blížneho k nenávisti 
veľmi blízko.

Skutočnú nenávisť možno pochopiť v kontraste 
so skutkami milujúcich. Kým ten, čo miluje, pokla-
dá blížneho za svoju súčasť, snaží sa s ním viac spo-
jiť, ten, čo nenávidí, snaží sa od neho úplne oddeliť, 
nemať s ním nič spoločné. Milujúci vidí blížneho 
ako jedinečné, Bohom milované stvorenie, jeho ob-
raz. No nenávidiaci odmieta blížneho, želá si jeho 
zmiznutie, smrť.

Milujúci sa teší z každého dobra ako zo svojho 
a spolutrpí v každej jeho núdzi. Vytvára s ostatnými 
jednotu spoločenstva, ktoré existuje z Božej lásky 
a z túžby jedného po druhom. Kto však nenávidí, 
snaží sa zničiť súdržnosť a jednotu. Nenávidí nielen 
osobu, ale všetko, čo jej patrí, lebo to pokladá za zlo, 
ktoré ho ohrozuje a poškodzuje. Preto sa teší z ne-
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šťastia a strát druhého, lebo tým sa mu „otvára“ cesta vlastného 
šťastia, no a najlepšie zadosťučinenie nachádza v jeho smrti. 
Bolo bolestné vidieť, že posledné mesiace sme sa vo virtuál-
nych i živých stretnutiach dostali až do podobnej situácie. Ale 
nič nie je stratené, ak chcem od seba viac.

Niektoré pocity a duševné hnutia odrádzajú človeka od 
druhej osoby, ale nie sú nenávisťou. Ide o reakcie, ktoré si člo-
vek nedokáže v danom momente zakázať (napr. antipatia). Ak 
ich však rozpozná, nemá s nimi súhlasiť, ale snažiť sa byť spra-
vodlivý a vo svojom konaní voči danej osobe úprimný a objek-
tívny. O nenávisť nejde ani vtedy, keď odsudzujeme zlo, ktoré 
pôsobí v blížnom. Práve naopak, ide o jeden z postojov lásky. 
Lebo ak chceme úplné dobro blížneho, nemôžeme predsa do-
voliť, aby prepadol, alebo patril zlu. Často sa však stretávame 
so situáciami, že pre určitý „pokoj“ vo vzťahoch majú ľudia 
strach povedať druhému pravdu, napomenúť ho, aby sa azda 
na nich nenahneval a neodmietol ich. Ale vtedy ide o nepo-
chopenie lásky z oboch strán.

O nenávisti nemôžeme hovoriť ani vtedy, keď sa na niekoho 
nahneváme, lebo nám ublížil, alebo keď žiadame preň spra-
vodlivý trest za spáchanú neprávosť. Ale musíme pritom dbať 
o to, aby sme neodmietali osobu ako takú, ale len skutok. Čas 
hojí všetky rany a vôľa odpustiť premení srdce podľa obrazu 
Milujúceho Otca.

Milí čitatelia, pocity hýbu nami, to nás robí živými ľuďmi. 
Viera nám však dáva silu, aby sme rozumom, vôľou a v Božej 
sile vedeli nasmerovať seba na cestu čnosti, aj keď bude dlhá, 
sprevádzaná pádmi, no vedúca do cieľa. Nech je Slovensko so 
svojím kresťanským dedičstvom príkladom zmierenia, odpus-
tenia, úcty a snahy byť tu jeden pre druhého.  •
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Milí misijní 
priatelia!

Úspech máme radi. A základom úspe-
chu je robiť veci s  radosťou. Začína-
me pôstne obdobie. To, či bude pôst 
pre nás duchovne prospešný, závisí od 
toho, aký postoj k nemu zaujmeme. Pre 

prvých kresťanov vyhlásenie pôstneho času bolo radostnou 
zvesťou. Pre dnešného človeka je to často neradostná zvesť. 
Prečo? Pretože nevieme, čo znamená pokánie. Ježiš Kristus 
pod pokáním myslel návrat k zabudnutej láske nebeského 
Otca. Ide tu teda o hlbokú premenu duše. Človek sa zamys-
lí nad sebou a vidí, že nekonal správne, že zabudol na Boha 
a blížneho. Rozhodnutie začať si všímať, čo máme vykonať 
ako Bohom uloženú úlohu, žiť na Božiu slávu, druhých vi-
dieť ako takých, ktorých Boh miluje, už môže byť nastúpená 
cesta pokánia. Toto nás má potom povzbudiť roztrhnúť putá 
sebeckosti, ktorá nás väzní. Lebo dobrými k iným máme byť 
nie preto, že aj oni boli k nám dobrí – na to by sme museli 
azda dlho čakať – ale preto, že Boh je dobrý k nám. Keď je 
pokánie taký hlboký duševný úkon, prinavracia nás k Bohu, 
čo sú potom pôsty, odriekanie si zábav, nápoja? A čo je po-
tom krížová cesta, ruženec, sv. spoveď? Toto všetko je iba 
dôsledok pokánia, dôsledok vnútorného obrátenia. Mohli 
by sme povedať, že toto všetko sú živé kvety, ktoré vyrastajú 
z hlbokého koreňa pokánia. Pokánie nespočíva iba v tom, 
že uznáme svoje hriechy, ale zostaneme v nich ďalej. Čo by 
v takom pokání mohlo byť príťažlivé? Rozdiel medzi dvoja-
kým poňatím pokánia vynikne pri porovnaní Petra a Judá-
ša. Judáš uznal svoju chybu: „Zhrešil som, lebo som zradil 
nevinnú krv“(Mt 27, 4). Ale ostal len pri tom – a to bolo pre 
neho tragické. Peter sa pozrel na Krista a jeho pohľad sa stre-
tol s Kristovým pohľadom. Videl svojho pokoreného, po-
níženého a milujúceho Majstra, ktorý ho volá a čaká, a bol 
naplnený pravou ľútosťou. Už nelipol na svojich chybách, 
bol od svojho hriechu oslobodený. A to bola jeho záchrana. 
Prajem nám všetkým, aby sme čas pôstu využili na skutočné 
pokánie, ktoré nech je obnovením vzťahu k Bohu cez skut-
ky lásky a milosrdenstva k našim blížnym. Nech tento čas 
je časom radostného priblíženia k Pánovi a zároveň dobrou 
prípravou na sviatky jeho Zmŕtvychvstania. 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 2. marca, za horliteľov 4. marca 2020.

Šéfredaktor

▲ V Českej republike chodí v nedeľu  
do kostola 8 percent pokrstených

Výsledkom ankety medzi účastníkmi bohoslu-
žieb z októbra 2019, do ktorej sa podľa odhadu 
odboru cirkevných dát Českej biskupskej konfe-
rencie zapojilo takmer tri štvrtiny všetkých pra-
videlných účastníkov bohoslužieb je, že mini-
málne jedenkrát do týždňa chodí do kostola v ČR 
375 000 osôb, čo je 8,2 % z pokrstených v Čechách. 
Takmer pätina z účastníkov sú mladí do 20 rokov. 
Výsledok ankety, ktorú si Katolícka cirkev v Če-
chách organizuje jedenkrát za 5 rokov, zodpove-
dá prieskumom verejnej mienky: podľa nich 5 % 
respondentov hovorí, že chodí do kostola pravi-
delne jedenkrát do týždňa. 
Skutočnosť, že pravidelne na bohoslužby chodí 
len časť veriacich, potvrdzuje celosvetový trend 
narastajúcej osobnej viery na úkor ochoty zapá-
jať sa do života inštitúcií obecne. 
Percento ľudí, ktorí chodia do kostola každú ne-
deľu, sa za posledných päť rokov (od minulej an-
kety) mierne znížilo, nie je to však zásadné. Po-
krstených je v Českej republike podľa aktuálnych 
odhadov cca 43 percent obyvateľov, ku Katolíckej 
cirkvi sa však hlási 30 percent (STEM, 2019). Po-
čas vianočných sviatkov chodí do kostola podľa 
prieskumov 40 % obyvateľov, jedenkrát do týždňa 
alebo častejšie chodí na bohoslužby (nielen kato-
lícke) 5 – 6 % obyvateľov. •
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SPEKTRUM

▪ Reštaurátori začali s mapovaním podlahy Baziliky Božieho hrobu

Reštaurátori začali s mapovaním podlahy Baziliky Božieho hrobu „kameň po 
kameni“. Každý deň navštevujú túto baziliku stovky pútnikov. Reštaurovanie ba-
ziliky sa začalo v roku 2016 rekonštrukciou edikuly, teda miesta, kde bolo ulože-
né Ježišovo telo. Ako vysvetlil architekt Andrea Caligaris, „celá podlaha sa musí 
prekresliť do elektronickej podoby, tak získame technický výkres, ktorý potom 
využijú reštaurátori na zistenie stavu povrchu a jeho degradácie. Následne sta-
novia postup, ako podlahu zreštaurovať alebo zakonzervovať“. Projekt realizuje 
Centrum pre zachovanie a obnovu kultúrneho dedičstva La Venaria Reale (Ccr) 
z Turína a Katedra starovekých pamiatok Univerzity La Sapienza v Ríme. Architekt 
Osama Hamdam z Univerzity Al Quds v Jeruzaleme uviedol, že toto je prvá fáza 
prác. „Najskôr sme laserovým skenom zdokumentovali celú podlahu baziliky. 
Týmto spôsobom môžeme vyhodnotiť stav každého jedného kameňa v podlahe.“•

▲ Charity z 8 krajín vrátane 
Slovenska upozorňujú  
na zotročovanie detí

Katolícke Charity z ôsmich krajín 
Blízkeho východu a Európy, me-
dzi ktorými figuruje aj Slovensko, 
zverejnili správu o svetovej situácii 
v súvislosti so zotročovaním detí. 
„Ide o neviditeľný a veľmi znepo-
kojivý fenomén“. Až 13 miliónov 
detí je vo svete obeťami obchodova-
nia s ľuďmi, uvádza oficiálne údaje 
OSN správa vypracovaná charitami 
z Albánska, Bosny a Hercegoviny, 
Francúzska, Jordánska, Libano-
nu, Kosova, Slovenska a Ukrajiny. 
V roku 2016 bolo za obete obcho-
dovania s ľuďmi oficiálne uznaných 
len 24 tisíc dospelých a detí. Príči-
nou tohto rozdielu je aj „nedosta-
točná formácia osôb zodpovedných 
za nadviazanie kontaktu s obeťami 
a absencia osobitného mechanizmu 
na identifikovanie a nasmerovanie 
detí, ktoré sú obeťami tohto feno-
ménu“, uvádza dokument. Problém 
zotročovania detí súvisí s „množe-
ním konfliktov, krízami spojenými 
so životným prostredím, sociálnou 
a ekonomickou nestabilitou v nie-
ktorých krajinách“, koreňom je tiež 
„migrácia obyvateľstva, ktorá robí 
deti zraniteľnejšími“. •

▲ Cirkev v Rusku pripravuje 
proces blahorečenia 
väzenkyne z gulagu

Katolícka cirkev v Rusku pripravuje 
blahorečenie laickej misionárky rus-
ko-nemeckého pôvodu Gertrudy 
Dezelovej (1904 – 1971), ktorú sta-
linský režim poslal do pracovné-
ho tábora a do vyhnanstva v Kaza-
chstane. Biskup Kliment Pickel zo 
Saratova vyhlásil, že ide o svedkyňu 
viery, ktorá fakticky žila život rehoľ-
nej sestry, hoci to sovietsky režim 
zakazoval. Spomenul príbeh, podľa 
ktorého veliteľ gulagu žiadal Gertru-
dino prepustenie, inak by hrozilo, že 
všetky väzenkyne sa začnú mod-
liť. Iné svedectvá uvádzajú, že keď 
skupinu kresťaniek pristihol dozor-
ca pri modlitbe, Detzelová zostala 
na kolenách a dokončila rozhovor 
s Bohom – dozorca potom povedal, 
že videl naozajstnú vieru, a voči že-
nám nenasledovali žiadne sankcie. •

▲ Skupina Boko Haram čoraz častej-
šie útočí na Kamerun, Čad a Niger

Bojovníci z teroristickej skupiny Boko 
Haram stále častejšie útočia na Kamerun, 
Čad a Niger. Ako informuje farár diecézy 
Maroua-Mokolo v severnom Kamerune, 
ich útoky zosilneli v posledných dvoch 
mesiacoch. „Od roku 2014 trpí obyvateľ-
stvo našej diecézy útokmi Boko Haram. 
Ničia a pália domy a školy, kradnú všet-
ko, domáce zvieratá, úrodu, pedagogické 
materiály, ale aj únášajú ľudí, najmä mla-
dých, ktorí nepracujú. Z nich sa potom 
stávajú vojaci Boko Haram. Medziná-
rodné sily si s nimi nevedia poradiť,“ ho-
vorí Daniele Denguez, kancelár diecézy 
Maroua-Mokolo. V decembri a v januári 
dochádzalo k útokom takmer každý deň, 
hovorí kamerunský kňaz. Džihádistická 
organizácia Boko Haram, ktorej meno 
v doslovnom preklade znamená „západná 
výchova je hriech“, podľa údajov OSN od 
roku 2009 pripravila o život 36 tisíc ľudí 
a takmer 2 milióny osôb donútila k opus-
teniu domova. •
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N ikto o ňom nevedel až do 
chvíle, keď ho pokrstil Ján. 
Dovtedy bol verejne známy 
tak, ako ty alebo ja. Pozná 

nás naša rodina, naši priatelia, naši 
susedia, naši kolegovia. Úzky okruh 
ľudí. Nikto iný si ho nijako zvlášť ne-
všímal. Keď prešiel cez cestu, prešiel 
cez cestu. Keď rozlomil svoj chlieb, 
rozlomil svoj chlieb. Keď povedal svoj 
názor, povedal svoj názor. Keď si sa-
dol na somárika, sadol si na somári-
ka. Žiaden potlesk, žiadne fanúšičky, 
žiaden tlak, žiaden odpor. No potom, 
pri jeho krste, sa všetko náhle zmeni-
lo. Niektorí učenci dokonca hovoria, 
že aj pre Ježiša samotného sa to zme-
nilo. Že ani on sám nevedel – do krstu 
– kým bol. Až potom to spoznal. Ne-
viem! Neviem, ako to oni vedia! 
Sotva majú pravdu. 

No aj keby mali, jedno je isté: 
že iní to nevedeli a že teraz, ná-
hle, sa to dozvedeli, pretože v tej 
chvíli, ako vkročil do vody k Já-
novi Krstiteľovi, ho jeho Otec 
odhalil. Nebo sa otvorilo, bolo 
počuť hlas a vidieť Ducha. Du-
cha bolo vidieť na ňom. Ježiš bol 
zjavený vo všetkej svojej moci, s celou 
svojou autoritou i so svojou misiou, 
ktorou bolo zmeniť tento svet na iný.

Dve fázy v živote človeka
To, čo sa stalo s  Ježišom, sa deje aj 
s nami. Síce v inej podobe, ale princíp 
zostáva. Každý zrelý človek prechádza 
životom dvoma fázami, ktorých spo-

jivom je „MISIA“. Ježiš prešiel len jed-
nou, hoci „učenci“, ako sme si pove-
dali, by boli radi, keby prešiel oboma. 
Tými dvoma fázami sú: uvedomenie si 
seba, čoho výsledkom je rozhodnutie 
sa pre „misiu“ a vyrazenie do sveta, čo 
znamená predstavenie sa svetu. O čo 
presne ide? Každý z nás do istého času 
žije v skrytosti. Ako dieťa, ako mladík 
a mladé dievča. No zrazu to príde: my 
si začneme uvedomovať svoje dary, 
svoje talenty, svoje schopnosti, svoje 
možnosti, svoju jedinečnosť. A svo-
ju misiu. My predsa môžeme so všet-
kým tým, čo máme, vstúpiť do sveta 
a spôsobiť, aby to zavážilo. Rozhod-
neme sa svojimi darmi za zmenu sve-
ta. Aspoň toho malého, v ktorom sa 
nachádzame. 

Počítaj, že budeš mať pokušenia
Lenže pozor! V tejto chvíli sa na nás za-
meria pokušiteľ. Vo chvíli, keď si zač-
neme uvedomovať seba samých, keď 
sa rozhodneme pre misiu a keď vyra-
zíme do sveta z neznáma do známa, 
sa staneme zaujímavými pre pokuši-
teľa. Vizionári, idealisti, „misionári“ 
sú vďačným cieľom pokušiteľa. Alebo 

povedzme to naopak. Viem, že to, čo 
teraz poviem, sa vám bude zdať čud-
né, ale trvám na tom: bežní ľudia bez 
ideálov a vízií nie sú pokúšaní! Prečo 
by aj boli? Diablovi už patria. Alebo aj 
keď mu nepatria výlučne, aspoň sú pre 
neho neškodní a nezaujímaví. 

Preto ak sa rozhodneš pre idea-
lizmus, čo by si sa ako kresťan mal, 
a tento idealizmus sa budeš snažiť pre-
mietnuť do sveta, v ktorom žiješ, cez 
svoje správanie, aktivity a skutky, po-
čítaj s tým, že budeš mať pokušenia! 
Každý absolvent vysokej školy, ktorý 
vykračuje s čistým zápalom v očiach 
a s diplomom vo vrecku do sveta s túž-
bou zmeniť svet, každý učiteľ, tajom-
ník, šéf, odborník, advokát, riaditeľ, 

Vizionári, pozor
na pokušenia!

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Aptopix

Vo chvíli, keď si začneme 
uvedomovať seba samých, 
keď sa rozhodneme pre misiu 
a keď vyrazíme do sveta 
z neznáma do známa, sa staneme 
zaujímavými pre pokušiteľa.
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doktor, kňaz, politik, vlastne každý 
„nadšenec“, ktorí – aj keď možno v tej 
dobe ani nemusia byť výslovne veria-
cimi – musia počítať s pokušeniami. 
Mafiáni, tunelári, nemravníci, pod-
vodníci sa nemusia báť! Tí s pokuše-
niami počítať nemusia (tí by však mali 
počítať s pozvaniami: Boh ich z času 
na čas, niekedy dosť nástojčivo, pozý-
va k obráteniu).

S akými pokušeniami počítať? 
Sú len tri. Presne tie, ktoré pred Ježiša 
postavil v evanjeliu 1. pôstnej nedele 
diabol. Všimnime si ich. Ježiš bol tiež 
vizionár, idealista, misionár. Preto si 
ho diabol našiel ako prvého. On, ako 
vidíme obstál, lebo diabla prekukol. 

No my nie vždy obstojíme, pretože 
diabla neprekukneme. 

Uspokoj svoje zmysly
Starý nepriateľ navštívi Ježiša na púš-
ti, kde je po 40 dňoch pôstu vyhlado-
vaný a vyčerpaný. To je obraz človeka, 
ktorý sa vyberie za ideálmi. Vyčerpajú 
ho. Vysušia. Vyhladujú. „Dehydrujú.“ 
Cesta za ideálmi sa v mnohom – z roz-
ličných dôvodov – podobá na púšť. 
Satan Ježišovi hovorí: „Použi svoje 
schopnosti a  moc a  ostatné podob-
né dary, ktoré máš a uspokoj si svoje 
zmysly. Si hladný. Vyhladovaný. Potre-
buješ sa nasýtiť. Vidíš, kam ťa dostala 
tvoja cesta za idealizmom? Vyplatí sa 
ti to? Si telesne i duševne na dne. Tvo-

je zmysly volajú po pokrme. Neváhaj. 
Siahni na to, čo máš k dispozícii a pri-
prav si pôžitok pre svoje vyhladova-
né telo. Urob si chlieb!“ No Ježiš na 
to: „Chlieb nie je všetko.“ Pokušiteľ 
pokračuje: „Súhlasím, no toto je môj 
najčastejší trik. A ľudí naň aj najčas-
tejšie nachytám! Ľudia na žiaden lep 
nesadajú tak rýchlo a žiaden pre nich 
nekončí tak zhubne, ako túžba po pô-
žitku, rozkoši a uspokojovaní svojich 
zmyslov. Pôžitky dokázali skončiť ide-
alizmus nejedného idealistu. To vieš, 
v ďalekom Ríme som pred časom za-
viedol trik «chlieb a hry» a čudoval by 
si sa, ako dokonale funguje. Ľudia pri 
tom zabudnú na všetko. A keď k tomu 
pridám ešte nejaké iné rozkoše, moja 
rozkoš z toho, čo to s nimi robí, je do-
konalá. S jedlom totiž rastie chuť. A ja 
ich mám natrvalo. Konzum všetkého 
druhu je pre diabla hotovým rajom. 
A pre ľudí priemyslom na hlúpnutie, 
stratu súdnosti i cestou k istému roz-
kladu. Ty si však voľajaký iný. Prepáč! 
Iba som skúšal!“ 

Môžeš sa stať väčším ako Boh
Potom ho pokušiteľ vyvedie na chrá-
movú strechu a hovorí: „Vrhni sa dolu 
medzi tých ľudí. Vidíš, koľko ich tam 
je? Máš dary, schopnosti, talenty. Vy-
uži ich. Ľudia ti budú tlieskať. Budú ťa 
obdivovať. Budú si ťa vážiť. Dokonca 
viac, ako Toho, kvôli komu sem prišli. 
Môžeš sa stať väčším ako Boh. Ľudí 
o tom ľahko presvedčíš. Mnohí sa už 
pred tebou cítili – a po tebe bude ešte 
veľa takých, ktorí sa budú cítiť –, väč-
ší ako Boh. Nie je ťažké získať si fanú-
šikov a fanúšičky. Vrhni sa teda dolu. 
Máš na to!“ Ježiš však na to: „Nemal 
by si pokúšať Boha!“ A pokušiteľ ho-
vorí: „Súhlasím, je to chyba, ktorej som 
sa sám dopustil kedysi dávno. A stálo 
ma to veľa. Toto bol spôsob, ako som 
vznikol. Z anjela sa zo mňa stal diabol. 
A takto stále – ešte aj dnes – vznikajú 
diabli. Cez slávu. Pocty. Chválu. Licho-
tenie. Ľudia sú chytľaví. Iba málo ich 
odolá. Ľudia chcú byť väčší ako Boh. 
Aj keď to pre mnohých nie je  
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také jasné na začiatku. Ale tu sa mno-
hí idealisti zaseknú a tu ich – aj tých, 
ktorých som nezískal pri uspokojovaní 
pôžitkov –, získam. Ale ty prepáč. Iba 
som to skúšal. Ty si nejaký iný.“ 

Budeš mať moc
Potom ho vyviedol na vrchol vysokej 
hory a ukázal mu svet a všetku poli-
tickú moc sveta a hovorí: „Čo hovoríš 
na toto? Ak si nepodľahol túžbe po pô-
žitku, ani ťa nepritiahli pocta a sláva, 
potom choď za vecami, ktorým defini-
tívne podľahne každý: politická moc. 
Vieš, moc je droga. Je to vlastne balík. 
Moc obsahuje nielen vládu nad inými, 
ale aj peniaze. Aj pohodlie. Aj rozko-
še. Aj slávu. Vlastne všetko! A moc nie 
je len to, čo je viditeľné. Moc je 
záludná. Niekedy má podoby 
najpokornejšej pokory, najná-
božnejšej nábožnosti, najodda-
nejšej služby. Moc môže byť za 
všetkými iniciatívami. A keď sa 
nerozpozná, ja – diabol – mám 
raj. Lebo to som potom ja za 
tým všetkým. Čo ty na to? Teraz 
som naozaj veľkodušný. V predchá-
dzajúcich prípadoch som ti to dával 
po čiastkach. Teraz ti dávam všetko. 
Nič si nenechávam. Zriekam sa všet-
kého. Dávam ti celý svet so všetkým, 
čo je v ňom.“ 

Ježišova odpoveď
Ježiš na to: „Nie, nechcem tento svet, 
ani nič, čo je v ňom. Aspoň nie v te-
rajšej podobe. Ja ten svet budem raz 
vlastniť. Ale nebude to tento svet!“ 
Ježiš sa pozrie Satanovi pevne do očí 
a hovorí: „Vieš, Satan, tento svet je až 
príliš tvoj. Je až príliš tvojím obrazom. 
A taký svet nechcem. Je to svet s vyso-
kými vojenskými rozpočtami a s ató-
movými bombami. Nie, nechcem svet, 
ktorý míňa miliardy dolárov na bom-
by a pritom hovorí: nikdy ich nepouži-
jeme. A uniká mu pri tom skutočnosť, 
že všetky tieto bomby vlastne už vy-
buchujú pred tvárami miliónov ľudí, 
ktorí nemajú čo jesť, nemajú prístrešie 
ani vzdelanie, pretože všetky peniaze 

sa minuli na bomby. Nie, tento svet 
nechcem. Nechcem svet, kde sa cení 
arogancia, mafiánstvo, podvod, ma-
nipulácia. Ja nechcem tento svet! Ale 
svet iný: svet, v ktorom bude prekvitať 
spravodlivosť a integrita, kde bude mať 
váhu každý ľudský život, kde sa bude 
rešpektovať dôstojnosť každého jedné-
ho ľudského jedinca. Chcem svet, kde 
je pokoj, porozumenie, snaha o rast 
a vzájomnú pomoc.“ A znova sa po-
zrie na Satana, knieža smrti, pozrie sa 
mu ešte pevnejšie do očí a hovorí mu: 
„Vieš, ja som ten tvoj svet prišiel vy-
kúpiť a premeniť. Chápeš? A ja ho aj 
premením. A potom bude môj!“ 

Aj keď je možno tento príhovor tro-
cha zdramatizovaný, chcel som, aby 

sme pochopili, že za tými troma po-
kušeniami je naozaj všetko. Treba sa-
mozrejme povedať, že ani pôžitky, ani 
popularita, ani moc nie sú v princípe 
zlé. To by sme nemohli ani jesť, ani ísť 
do situácií, kde nám ľudia budú ako-
si automaticky prejavovať úctu a ob-
div, a ani by sme nešli napríklad do 
politiky. A pritom aj tam treba čest-
ných ľudí. Ide však o to, že všetky tieto 
veci, keď nespoznáme ich záludnosť, 
sa môžu obrátiť proti nám a na našej 
ceste k ideálu nás zablokovať a nao-
rientovať celkom iným smerom, než 
sme pôvodne chceli. 

*  *  *
Nech nás Duch Boží, ktorý viedol 

Ježiša na púšť, vedie aj našou cestou. 
A nech nám dá silu k neustálemu se-
baspoznávaniu a  sebareflexii. A  tiež 
nech nás na našej ceste doprevádza 
Ježiš, ktorý sa stal víťazom nad diab-
lom.  •

Moc je záludná.  
Niekedy má podoby 
najpokornejšej pokory, 
najnábožnejšej nábožnosti, 
najoddanejšej služby.

Študoval filozofiu vo Viedni, po-
tom ho vzhľadom na politickú 

situáciu predstavení povolali späť 
na Slovensko. V Nitre na Kalvárii 
ho v r. 1946 vysvätil za kňaza arci-
biskup Karol Kmeťko. Pokračoval 
v  štúdiách v  Ríme, kde dosiahol 
licenciát teológie. Mal plán ísť do 
Ruska, do Číny, Novej Guiney ale-

Misionár, 
ktorý prežil 
vyše 50 rokov 
v cudzine

 Text a foto: 

P. Martin Štefanec SVD

Dňa 25. marca si pripomíname 
nedožité 100. výročie 
narodenia pátra ThDr. Michala 
Lapšanského SVD. 
P. Michal Lapšanský SVD 
sa narodil 25. 3. 1920 
v Smižanoch a bol jedným 
z posledných kňazov, ktorí boli 
ešte pred prenasledovaním 
katolíckych kňazov riadne 
vysvätení. 
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bo Ghany, no dostal poslanie do Ve-
rony v severnom Taliansku – za pred-
staveného Malého seminára SVD, kde 
p. Michal Lapšanský pôsobil 25 rokov.

V roku 1957 sa stal provinciálom 
Taliansko-švajčiarskej provincie SVD. 
Od roku 1971 bol 9 rokov rektorom 
Generálneho domu verbistov v Ríme. 
Roku 1981 bol vymenovaný za špiri-
tuála v Pápežskom kolégiu sv. Petra. 
Toto kolégium patrí priamo pod sprá-
vu Kongregácie pre evanjelizáciu ná-
rodov, na čele ktorej bol vtedy kardinál 
Jozef Tomko.

Páter Lapšanský prežíval svoju sta-
robu v  krásnom kraji na úpätí Álp 
pri jazere Lago di Garda. Z jeho ko-
rešpondencie sa zachovalo: „Osobne 
som vždy Slovák a ešte stále sledujem 
s  veľkým záujmom našu slovenskú 
tlač, hoci som vyše 50 rokov v cudzine, 
predsa moja rodná zem slovenská je na 
prvom mieste v mojom srdci. Musím 
však povedať, že Taliansko prijalo po 

vojne utečencov naozaj veľkodušne. To 
je talianske srdce, a preto si uctím Ta-
lianov a mám ich úprimne rád.“

P. Lapšanský patril k  význačným 
predstaviteľom Slovákov v  Ríme. 
Zomrel 13. 11. 2010. 

Na jeho pohrebe v  Smižanoch 
Mons. Tondra, spišský biskup, vyzdvi-
hol obetavú činnosť pátra Lapšanské-
ho i jeho pripravenosť na prechod do 
večnosti. „Chceme sa mu poďakovať 
za to, že takto slúžil v Cirkvi. Hoci sa 
nemohol stretávať so svojimi príbuz-
nými, lebo bola totalita, predsa bol 
známy svojou obetavou prácou pre 
dobro Cirkvi. “ Počas jeho pohrebu sa 
o spomienku podelil aj P. Ján Štefanec 
SVD: „Ak ste sa niekedy stretli s pát-
rom Michalom, určite vám ostala na 
neho spomienka, že to bol milý človek. 
Sálala z neho dobrota, pokoj a radosť. 
Páter Michal mal ešte jednu výnimoč-
nú vlastnosť. Bol schopný sprevádzať 
duše na ceste k Bohu. Bol duchovným 

otcom na pohľadanie a svoje dary dal 
naplno do služby celej Cirkvi.“ „Buďte 
hrdí na tohto vášho rodáka, ktorý ur-
čite za nás všetkých oroduje v nebi,“ 
povzbudil všetkých Smižancov páter 
Štefanec. 

V závere jedného zo svojich listov 
p. Lapšanský o sebe píše: „Keď sa po-
zerám na môj minulý život, zo srdca 
musím a chcem poďakovať dobroti-
vému Pánu Bohu, že ma tak otcovsky 
sprevádzal na životnej púti. Vďaka sy-
novská patrí mojim rodičom, ktorí 
mi dali solídnu kresťanskú výchovu. 
Tiež s vďakou spomínam na svojich 
súrodencov a krajanov, medzi ktorý-
mi som strávil svoje mladé roky. Nech 
Boh žehná národ, či už doma alebo 
v zahraničí.“  •

HLASY Z MISIÍ

Zádušná sv. omša v Smižanoch 
za pátra Michala Lapšanského 

(november 2010)
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Udalosti
▶ Sila bratstva, moc vzťahov

31. januára až 2. februára sa konala 
v Misijnom dome v Bratislave duchov-
ná obnova pre mladých mužov, ktorá 
mala názov Sila bratstva a moc vzťahov. 
Počas obnovy sa prítomní mladí muži 
zamýšľali nad tým, že obnova sa reali-
zuje vo vzťahoch. Vzťahy nám vytvára-
jú príležitosť, aby sme rástli a pracovali 
na sebe a stávali sa podobnými Ježišo-
vi Kristovi. Vybrali si výzvy sv. apošto-
la Pavla, ktorými pozýva, aby si jeden 
druhému pomáhali na tejto ceste, aby 
jeden druhého milovali, jeden druhé-
mu odpúšťali, aby druhého pokladali za 
lepšieho od seba. Toto boli body, nad 
ktorými uvažovali mladí muži, ktorí 
majú podobné túžby a môžu sa na tej-
to ceste podopierať. Program tvorili 4 
prednášky, sv. omše, adorácia a šport. 
Pátrovi Igorovi Kráľovi SVD pomáhal 
s programom aj P. Tomáš Baleja SVD 
a seminarista Václav Plánka SVD. •

▼ Stretnutie verbistov na Morave

V dňoch od 12. do 14. 1. 2020 sa vo 
Veľkých Karloviciach na Morave ko-
nalo stretnutie Slovenskej provincie 
spolubratov Spoločnosti Božieho Slo-

va. Stretnutie tohto typu sa uskutočni-
lo aj z dôvodu permanentnej formácie 
členov našej spoločnosti a zúčastnilo 
sa ho 24 spolubratov.

V rámci programu sme si spoločne 
vykonali púť na Turzovku. Taktiež sme 
si vypočuli hodnotné prednášky o  „Po-
chopení pastoračných výziev dneška“(-
podľa dokumentu Christus vivit), zao-
berali sme sa aktivitami v rámci Roku 
Božieho Slova, vzájomne sme sa obo-
hatili skúsenosťami ohľadom pôsobe-
nia v našich farnostiach. Hlavnou té-
mou ďalšieho dopoludnia bola príprava 
na „100 rokov príchodu Spoločnosti 
Božieho Slova na Slovensko“. Nechý-
bali ani pravidelné diskusie a  práca 
v skupinách nad jednotlivými bodmi. 
Zo stretnutia sme všetci odchádzali 
povzbudení na duši aj na tele, keďže sa 
o nás spolubratia ukážkovo postarali. 
Ďakujeme •

▶ 110 rokov od narodenia  
P. Jána Kováča SVD

Dňa 9. februára 2020 o 10.00 hodi-
ne celebroval svätú omšu v Dlhej nad 
Oravou provinciál Spoločnosti Božie-
ho Slova P. Pavol Kruták SVD pri prí-
ležitosti 110. výročia narodenia P. Jána 
Kováča SVD, rodáka z Dlhej nad Ora-
vou. P. Kováč SVD pôsobil ako misi-
onár na Papue Novej Guinei. Zomrel 
v roku 1999 a je pochovaný v Austrálii. 

P. Kruták SVD v kázni vyslovil svoj ob-
div nad životom P. Kováča SVD, ktorý 
k verbistom prišiel ako 13-ročný v roku 
1923. Zo spomienok na P. Kováča SVD 
zazneli epizódy, ktoré on sám musel 
v misiách riešiť:  „Páter, toho roku som 
mal hojnú úrodu, kde ju odpredám? 
Žena mi ušla za druhým mužom, čo si 
počať? Chcem kúpiť prasiatko, zaob-
staraj mi ho! Prasiatko nám ochorelo, 
nemáš nejakú medicínu?” •

▶ Obnovená socha Guadalupskej 
Panny Márie v Bratislave

Pri príležitosti sviatku sv. Arnolda 
Janssena požehnal páter provinciál 
Pavol Kruták SVD obnovené sochy 
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UDALOSTI 
marec 2020

6. marec
Ekumenický svetový deň 
modlitieb žien;

11. marec
Br. Ján Bartolomej Kacvinský SVD, 
40. výročie smrti (1979);

15. marec
P. František Majerník SVD, 15. 
výročie smrti (2005);

19. marec
Slávnosť sv. Jozefa, ženícha 
Panny Márie, patrón Spoločnosti 
Božieho Slova;

22. marec
Svetový deň vody, P. Ľudovít 
Luzbeťák SVD, 15. výročie smrti 
(2005);

24. marec
Deň modlitieb a pôstu za 
umučených misionárov (výročie 
zavraždenia bl. Oscara Romera 
v San Salvadore – 1980);

25. marec
Slávnosť Zvestovania Pána, 
P. Michal Lapšanský SVD, 
100. výročie narodenia, Smižany, 
P. Imrich Solnica SVD, 15. výročie 
smrti (2005);

29. marec
P. Jozef Filus SVD, 
20. výročie smrti (1999).

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac marec:
Za cirkev v Číne, aby vytrvala 
vo vernosti evanjeliu a rástla 
v jednote.

Panny Márie Guadalupskej a  Juana 
Diega, ktoré sa nachádzajú v záhrade 
Misijného domu sv. Arnolda Janssena 
v Bratislave. Sochy obnovil Martin Sko-
čovský, umelec z Moravy, ktorý venoval 
prácam na ich obnove viac ako mesiac. 
Miesto, kde sú sochy umiestnené, je 
navštevované ľuďmi z okolia misijné-
ho domu, ale je aj obľúbeným miestom 
modlitieb seminaristov a misionárov, 
ktorí bývajú v misijnom dome. •

▼ Hody v UPeCe Bratislava

Na sviatok sv. Jozefa Freinademetza 
sa slávili v UPeCe hody. Medzi mla-
dých prišiel biskup Tomáš Galis, ktorý 
je predsedom Rady pre mládež a uni-
verzity pri Konferencii biskupov Slo-
venska. V homílii povzbudil mladých, 

aby boli podľa príkladu sv. Jozefa Frei-
nademetza šíriteľmi dobrej zvesti a aby 
aj napriek ťažkostiam a prekážkam vy-
trvali na ceste dobra a  lásky. UPeCe 
v Bratislave spravujú misionári verbisti 
od jeho založenia v roku 1997. Momen-
tálne v ňom slúžia P. Stanislav Krajňák 
SVD a P. Martin Štefanec SVD. •
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Páter Lucián, ako dlho ste kňazom? 
Tohto roku, ak Pán Boh dá, v júni to bude 
už dvadsaťdeväť rokov, ako slúžim pri Pá-
novom oltári. Ani raz som nezapochybo-
val o svojom rozhodnutí stať sa kňazom 
a som vďačný Bohu, že ma povolal do 
svojej služby. Z týchto dvadsiatich devia-
tich rokov som prvé dva prežil v Poľsku, 
šesť v Ríme a zvyšok na Slovensku. 
Prečo ste si vybrali rehoľu minoritov? 
Bol to páter Kolbe, mučeník z koncen-
tračného tábora Auschwitz, ktorého ži-
vot a dielo ma inšpirovalo už od mla-
dosti. Rástol som v období, keď bola živá 
spomienka na jeho blahorečenie, vtedy 
boli takéto udalosti zriedkavé. Veľa som 
o ňom počul, čítal a neskôr som aj za-
čal navštevovať kláštor, ktorý on založil. 
Nevedel som si predstaviť život v inom 
rehoľnom spoločenstve. Ak už, tak len 
u minoritov. 

Ako sa formoval váš vzťah k vysluhovaniu 
sviatosti zmierenia? 
K podstate kňazskej služby patrí spove-
danie. Pre mňa to bola najnáročnejšia 
úloha. Nikdy som ju nezanedbával, ale 
stála ma veľa námahy. Keď ma informo-
vali, že generálny predstavený chce, aby 
som sa stal spovedníkom v Bazilike sv. 
Petra, pýtal som sa Pána, či si zo mňa 
robí žarty? Patril som k „akčným“ kňa-
zom, a tam bude potrebné sedieť dlhé 
hodiny zatvorený v spovednici. Bál som 
sa, že to nezvládnem, ale zvládol som 
to. V priebehu šiestich rokov, ktoré som 
prežil v tieni Konfesie sv. Petra, naučil 
som sa mnoho od mojich penitentov, 
ktorí pochádzali z celého sveta. Počas 
pobytu vo Vatikáne som mal veľa času 
a príležitostí premýšľať a študovať, či už 
o samotnej sviatosti zmierenia či závis-
losti ľudskej duše. 

Pôsobili ste vo Vatikáne. V čom spočívala 
vaša úloha?
Ako som už spomenul, bol som spoved-
níkom (penitenciárom) v Bazilike sv. Pet-
ra. Úlohou vatikánskych penitenciárov 
je napomáhať biskupovi Ríma v službe 
milosrdenstva. Vysluhoval som sviatosť 
zmierenia v slovenskom, poľskom, ma-
ďarskom a talianskom jazyku. Každý týž-
deň som mal povinnosť spovedať aspoň 
dvadsaťštyri hodín. Mal som tiež nárok 
na jeden voľný deň. Okrem toho som 
spovedal v rôznych rímskych rehoľných 
komunitách a bol som tiež špirituálom 
v slovenskom a poľskom kolégiu. 

Posledné dva roky môjho účinkova-
nia vo Vatikáne som bol rektorom Ko-
légia vatikánskych penitenciárov. Ako 
„šéf“ spovedníkov v Bazilike sv. Petra 
som zodpovedal za to, aby jednotliví kňa-
zi dodržiavali svoj časový rozvrh 

Slabý a hriešny človek 
potrebuje počuť: 
je ti odpustené, 
je ti darované...

 Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív P. Luciána

Páter Lucián Bogucki OFM Conv., pochádza z Poľska, z obce Piwniczna 
neďaleko slovenských hraníc pri Mníšku nad Popradom. Pôsobil ako 

rektor Kolégia penitenciárov pri Bazilike sv. Petra vo Vatikáne a zároveň 
ako špirituál Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. 
V roku 2019 bol zvolený za kustóda Slovenskej kustódie Rehole menších 

bratov konventuálov – minoritov a v súčasnosti pôsobí v Bratislave. 
Pre Hlasy odpovedal na niekoľko otázok.

 

Minoriti s kardinálom Tomkom. 
Páter Lucián vpravo
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služieb v spovednici, riešil som nutne ná-
hrady spovedníkov, jednal som s Apoštol-
skou Penitenciáriou alebo s inými úrad-
mi Rímskej kúrie, zastupoval som naše 
spoločenstvo pred Svätou Stolicou. Ako 
predstavený rehoľnej komunity som or-
ganizoval bežný život bratov a komunity. 
Kto sú vatikánski penitenciári ? 
Sú to kňazi z rehole Menších bratov kon-
ventuálov, ktorých na Slovensku voláme 
minoriti. Ich oficiálny názov je „peniten-
ciár menší“. Veľkým penitenciárom je 
kardinál, ktorý vedie Apoštolskú peni-
tenciáriu. Sú im Svätou Stolicou udelené 
právomoci, ktoré napomáhajú aj pri rie-
šení zložitých situácií ľudského svedo-
mia. Kandidát na túto službu by mal byť 
skúseným kňazom, jazykovo vybavený. 
O tom, kto bude členom tohto spoločen-
stva, rozhoduje niekoľko vecí. Iniciatíva 
vždy vychádza od generálneho predsta-
veného. On podľa potrieb kolégia hľadá 
medzi bratmi v celom ráde vhodného 
kandidáta. Následne oslovený brat musí 
vyjadriť súhlas a byť prijatý Apoštolskou 
Penitenciáriou. Nakoniec ho čaká skúška 
z kánonického práva v oblasti svia-
tosti zmierenia a z kresťanskej mo-
rálky. Po úspešnej skúške a vyzna-
ní viery pred kardinálom „veľkým 
penitenciárom“, máme „hotového“ 
spovedníka pre pápežskú baziliku. 
Aká je história tejto služby vo va-
šej reholi? 
Už od roku 1774 je bratom minoritom 
v Bazilike sv. Petra zverená služba vyslu-
hovania sviatosti zmierenia. Zveril nám 
ju náš rehoľný spolubrat pápež Klement 
XIV. On tiež určil počet jazykov, v kto-
rých mali penitenciári spovedať. Časom 
sa z tohto počtu prirodzeným spôsobom 
„stratil“ grécky a flámsky jazyk. Dnes 
sa povinne spovedá anglicky, nemecky, 
francúzsky, španielsky, portugalsky a tiež 
po poľsky, chorvátsky a maďarsky. Každý 
penitenciár spovedá tiež taliansky a v ja-
zykoch, ktoré vie navyše. 
Koľko kňazov pôsobí v Bazilike sv. Petra 
ako oficiálni spovedníci?  Spovedajú aj iní 
spovedníci? 
Komunitu vatikánskych penitenciárov 
tvorí štrnásť kňazov minoritov, ktorí po-

chádzajú z desiatich národností. O počte 
spovedníkov tiež rozhodol Klement XIV. 
Okrem nás riadnych spovedníkov v svä-
topeterskej bazilike spovedajú mimoriad-
ni spovedníci, ktorí pochádzajú z iných 
rehoľných spoločenstiev. Ich služba sa 
sústreďuje na nedele a na sviatky. 
V čom vidíte zmysel sviatosti zmierenia 
pre bežného človeka? Existuje nejaké oži-
venie spovednej praxe v krajinách, kde sa 
ľudia prestali spovedať?
Svet a jednotlivý človek je poznačený bre-
menom hriechu a jeho následkami, preto 
potrebuje odpustenie a zmierenie. Toto 
je proces, ktorý bude trvať až do konca 
časov. Ozajstné zmierenie a odpustenie 
nám ponúka Ježiš práve vo sviatosti zmie-
renia. Slabý a hriešny človek potrebuje 
počuť: je ti odpustené, je ti darované..., 
aby mohol opäť získať pokoj a radosť, a to 
môže počuť a prežiť práve v spovednici. 
Koľkí sa vďaka sviatosti zmierenia roz-
hodli odpustiť a zmieriť sa s blížnymi... 
Nikdy by to neurobili, keby nepokľakli 
pred mrežami spovednice. Uvedome-
nie si svojej situácie a zmierenie sa s Bo-

hom a s otcom prinieslo márnotratnému 
synovi nový život. Kresťan, ktorý sa ne-
spovedá, nikdy neprežije naplno radosť 
z odpustenia a zo zmierenia, a tým ani 
neokúsi „dar jednoty“, o ktorý Ježiš prosí 
Otca pre svojich nasledovníkov.

Či existuje nejaké oživenie praktizova-
nia sviatosti zmierenia v západných kra-
jinách? Na to vám neviem odpovedať. Ja 
som spovedal v bazilike vo Vatikáne, ne-
boli tam davy, a to aj kvôli bezpečnost-
ným opatreniam. Ale počas Mimoriad-
neho jubilejného roku milosrdenstva 
sme zakusovali opak. Prichádzali mno-
hí a po mnohých rokoch. To znamenalo, 
že sa človek túži zmieriť s Bohom, s blíž-
nym a so sebou samým. Bolo by potreb-
né nielen ľudí povzbudzovať k spoveda-

niu sa, ale aj kňazov k vysluhovaniu tejto 
sviatosti. Na mnohých miestach zodpo-
vednosť za krízu spovednej praxe nesú 
samotní kňazi. 
Ako často by mal človek pristupovať 
k sviatosti zmierenia? 
Dnes za cenu veľkých sebazaprení pracu-
jeme na svojom vonkajšom výzore. Aby 
sme mali krásne sformovanú postavu, 
vieme viesť zdravý životný štýl, dodržia-
vať tréningové plány, diéty, navštevovať 
posilňovne, vstávať ráno, aby sme si ešte 
pred prácou zabehli pár kilometrov... 
Formovanie ducha si tiež vyžaduje ná-
mahu a pravidelnosť. Duchovným bohat-
stvom Cirkvi je tradícia prvých piatkov. 
Povzbudzujem kňazov i laikov, aby sme 
v nej pokračovali. 
Čo by ste poradili tým, ktorí už dlho odkla-
dajú sv. spoveď? 
Uvedomujem si, že spoveď si vyžaduje 
obrovskú pokoru. Rozprávať druhému 
o svojich slabostiach nie je príjemnou ve-
cou. Niektorí sa tak hanbia za svoje hrie-
chy, že nie sú schopní prísť do spovednice. 

Svet a jednotlivý človek je 
poznačený bremenom hriechu 
a jeho následkami, preto potrebuje 
odpustenie a zmierenie.
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Pre mňa sú povzbudením slová pápeža 
Františka, ktoré zacitujem: „Zahanbenie 
je ozajstná kresťanská, ale aj ľudská čnosť. 
Zahanbenie je čnosťou pokorného člove-
ka, pokorného muža a ženy. „Otče,“ – po-
vie niekto – „hanbím sa hovoriť o svojich 
hriechoch.“ Vieš, čo hovorili naše mamy 
a staré mamy, že lepšie je raz sa zahanbiť, 
ako ostať navždy zahanbeným. A preto 
raz sa zahanbíš, hriechy ti budú odpus-
tene a ideš ďalej.“ 
Čo by ste poradili človeku, ktorý sa trápi 
nad tým, že jeho hriechy sa opakujú? 
Kto z nás nepozná skúsenosť zlozvy-
kov, nerestí... Koľkokrát sme sľúbili, že 
už nikdy viac, a tu znova a znova. Polia-
ci spievajú pesničku: „Kochać to znaczy 
powstawać.“ Kto miluje, neustále sa zdví-
ha, neustále znova začína. Boh nepotre-
buje naše výkony, ale potrebuje vidieť 
našu snahu. On, ako dobrý rodič, nám 
neustále opakuje: „Aspoň sa snaž.“ Nikdy 
nesmieme zabudnúť na to, čo Ježiš pove-
dal: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ Len 
vďaka Božej milosti môžeme napredovať, 

a táto Božia milosť prichádza práve skrze 
sviatosť zmierenia a pokánia. Preto ten, čo 
sa trápi s nejakým zlozvykom, by sa nemal 
báť spovedať, lebo spoveď nielen očisťuje, 
ale aj posilňuje v každodennom zápase.
Ako pristupujete k tým, ktorí síce prídu 
na spoveď, ale vidíte, že svoje hriechy ne-
ľutujú? 
Veľmi zriedka sa stáva, aby niekto, kto 
pristupuje k sviatosti zmierenia, úplne 
neľutoval svoje hriechy. Častejšie sa stá-
va, že ich neľutujeme dostatočne . Príčinu 
tohto stavu vidím aj v tom, že sa z nášho 
života vytráca náboženský a morálny 
zmysel. Je v nás málo túžby po ozajst-
nom kresťanskom živote a pojem hriechu 
a ľútosť sú už často anachronizmami. No 
a ešte rutina, bohužiaľ, aj v spovedaní sa. 
Na čo by sa mal zamerať človek, ktorý 
ide na spoveď?
Odpoviem otázkou: čo ma motivuje, aby 
som chodil na spoveď? Chodím len pre-
to, aby som sa cítil lepšie? Alebo chcem 
znova získať posväcujúcu milosť? Chcem 
mať čisté a pokojné svedomie a dob-

re spať? Alebo idem na spoveď preto, 
aby som sa úprimne zmieril s Bohom, 
s Cirkvou a sám so sebou? Či sa v tomto 
úsilí vyspovedať sa jedná viac o Boha ale-
bo o mňa? Nesmieme k spovedi získavať 
egoistický postoj. Nemám sa spovedať 
kvôli sebe, ale kvôli Ježišovi.

Často v spovedi rýchlo odovzdám 
hriechy, ale chýba hlbšia sebareflexia, 
chýba silné predsavzatie a túžba úprim-
nej premeny. Obrátenie si vyžaduje aspoň 
minimum reflexie nad príčinou pádu 
a jeho následkami. „Ježiš v spovednici 
nie je práčka: je to stretnutie s Ježišom, 
s Ježišom, ktorý na nás čaká, čaká nás ta-
kých, akí sme,“ hovorí pápež František. 
Ten istý pápež na začiatku svojho ponti-
fikátu hovoriac o sviatosti zmierenia po-
vedal, že spoveď je miestom, kde nás Boh 
objíma. Tak moja rada pre nás všetkých 
penitentov je jednoduchá: nechajme sa 
objať počas spovede Bohom a zotrvávať 
v tomto objatí.
Aké úlohy alebo cvičenia môže kresťan 
robiť v pôste, aby sa dobre pripravil na 
slávenie Veľkej noci? 
Pôstne obdobie by malo byť časom ob-
rátenia a nie podávania výkonov. Ťažko 
hovoriť o ozajstnom obrátení bez toho, 
aby sme nevstúpili do vlastného svedo-
mia a nezmierili sa s Bohom. Práve svä-
tá spoveď, ktorá je prostriedkom k tomu, 
ako uskutočniť toto zmierenie, by mala 
byť prvým úkonom pôstnej praxe. Keď 
chcem prežiť pôst pre Pána, tak ho mu-
sím prežívať aj s ním. Jeho prítomnosť 
v mojom srdci mi má napomáhať v re-
alizovaní pôstnych sebazaprení. Nedám 
vám žiadny návod na dobré pôstne pred-
savzatia, ale chcem vás povzbudiť k pri-
stúpeniu k svätej spovedi, hneď na začiat-
ku pôstneho obdobia. Nie šaty, ale srdce 
roztrhnime pred Pánom.  •

• Páter Lucián s pápežom Františkom 
• Páter Lucián po zložení skúšok  

penitenciára (spovedníka)  
v Bazilike sv. Petra

• S kardinálom Parolin, štátnym  
sekretárom Vatikánu

• So spolubratom vo Vatikáne
• Páter Lucián pri hrobe sv. Jána Pavla II.
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Takto sa stalo, že neďaleko mo-
jej hlavnej stanice v Cerro Azul 
sa v sobotu v ukrajinskej far-
skej budove pripravovali na 

odpustový sviatok. Zišlo sa tam mno-
ho ľudí, medzi nimi jeden vojak a tiež 
jeden kňaz. 

Po viacerých zahrmeniach nečaka-
ne udrel do budovy blesk. Smrteľne za-

siahol vojaka a na zem padol aj kňaz, 
ktorý sa zhodou okolností volal Ján. 
Rozhlasová stanica priniesla o udalosti 
správu. Uvádzalo sa v nej, že kňaz Ján 
tiež padol mŕtvy. Neupresnili však, či 
k neštiastiu došlo v rímsko alebo gréc-
kokatolíckej kaplnke. 

Na druhý deň sa v procesii približo-
vali ľudia s kvetmi a vencami k mojej 
farnosti. Pri farskej budove zazvonili 
a ja, nič netušiac, som otvoril dvere. 
Oni zhíkli:

– Veď on žije!
Ich prekvapené tváre sa o chvíľu roz-

jasnili. Začali sa smiať. Zavolal som 
ich do kostola, aby tam položili kve-
ty a spolu sme sa pomodlili za mŕtve-
ho vojaka a zraneného kňaza Jána. Po 
modlitbách mi povedali: – Vy budete 
dlho žiť.

V tú chvíľu som si pomyslel:
– Ktovie, či sa dožijem roku 2000?
– Mali pravdu, už mám osemdesiat-

šesť rokov.

Ešte niečo o Indiánoch
Amerika, vrátane Severnej, mala mať 
vyše tisícsto jazykov. Pred príchodom 
objaviteľov žilo v Latinskej Amerike 
približne osemdesiat miliónov Indiá-
nov, dnes je ich 60 miliónov.

Indiáni dávajú svojim deťom také 
mená ako Papagáj, Tukan, Žaba, Mra-
vec, Netopier a  mnohé iné. U  seve-
roamerických Indiánov sú v  obľube 
mená ako Mladá líška, Silný medveď, 
Bystrá srnka, Biely mrak a podobné. 
Meno Veľký duch im pripomína bož-
stvo, a preto sa nepatrí dať deťom také 
meno. 

Dobyvatelia prinášali so sebou rôz-
ne predmety, zrkadlá a kuchynské ná-
radie. Oklamaní Indiáni im za to dávali 
zlato a mnohé iné vzácne veci.

Indiáni v Bolívii a Peru vedia urobiť 
z kukurice chlieb i mnohé iné jedlá, ale 
aj pivo (čiča). Kedysi sa mohli opíjať 
starci, iní boli za to trestaní. V Mexi-
ku vyrábajú alkoholický nápoj z agá-
vy (druh kaktusu) a volajú ho pulque. 
Podobný nápoj z manioku pripravu-
jú ženy, ale iným spôsobom: maniok 
sa navlhčuje slinami, a tento nápoj sa 
volá masato. 

Dnes Indiáni vyrábajú alkoholické 
nápoje aj z cukrovej trstiny, v Brazílii 
sa tento nápoj nazýva cachasa (kača-
sa). Indiáni v Ekvádore tiež podľahli 
alkoholu. Každý pije sám, až kým sa 
nezrúti na zem.

Aj otavalskí Indiáni v Kolumbii pijú 
veľa, ale čo je zvláštne: jednu sobotu sa 
opije muž, druhú žena (vtedy muž os-
tane triezvy). Svoju dávku alkoholic-
kého nápoja dostávajú aj mŕtvi Indiá-
ni na náhornej plošine Andských hôr. 
Keď príbuzní prichádzajú k hrobom, 
kadidlom okiadzajú hrob a potom ho 
pokropia pálenkou.

U Indiánov nenájdeš neveriaceho, 
všetci sú veriaci na svoj spôsob. Treba 
sa zamyslieť, ako do religiozity zapojiť 
kresťanskú zbožnosť. Veľmi zvláštnym 
javom v Ríši Inkov bol akýsi druh spo-
vede – príležitosť vyznať sa raz za ži-
vota šamanovi zo svojich priestupkov 
a dostať od neho odpustenie. Prefíka-
nosť Indiánov sa prejavovala v tom, že 
mnohí túto možnosť využili až v staro-
be, po mnohých búrlivých výčinoch. 
Keďže indiánskych kmeňov je nespo-
četné množstvo, ťažko ich posudzovať 
ako dobrých alebo zlých. Tiež nie je 
ľahké pochopiť ich mentalitu (zmýš-
ľanie) a  spoznať hodnoty, ktoré oni 
uznávajú.

A práve tu nás čaká tvrdá práca. Na 
tomto poli sa dajú prostredníctvom 
kresťanskej výchovy dosiahnuť dob-
ré výsledky. Cirkev si je toho vedo-
má a usiluje sa o ich záchranu. Pod jej 
vplyvom sa aj svetské vrchnosti dnes 

Pokladali ma
za mŕtveho

 Text: P. Ján Nemčík SVD   Foto: Archív SVD

V Argentíne patrí august 
do zimného obdobia. 
Sme totiž na južnej pologuli. 
Tu je všetko opačne ako 
v Európe. No v subtropickom 
pásme, kde som toľké roky 
pracoval, je zimný mesiac 
august veľmi nestály a najmä 
koncom mesiaca sa obyčajne 
za niekoľko dní výrazne oteplí. 
Známe sú dni okolo sviatku 
svätej Ruženy Limskej. Táto 
svätica vraj prináša veľké 
hromobitia a tiež krátke, 
ale prudké lejaky.
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P. Ján Nemčík SVD pije typický juhoamerický 
čaj maté. Maté je považované za nápoj pria-
teľstva, tradične sa totiž pije v kruhu priateľov 
alebo rodiny z jednej tekvičky. Týmto zvykom je 
známy Paraguaj, Argentína, Uruguaj, Brazília, 
ale tento zvyk sa dostal aj do Sýrie či Libanonu.

oveľa viac starajú o svojich domoro-
dých občanov. V Brazílii vznikli orga-
nizácie FUNAI a COMINA (cirkevná 
organizácia). 

V týchto organizáciách veľmi čin-
ne pôsobí Brazílčan páter Servulus da 
Cunha SVD. Uspešne pracuje s viace-
rými kmeňmi, ktoré pri zachovaní svo-
jej identity prijímajú kresťanské hod-
noty. Najviac skúseností získal v kmeni 
Ače-Čiripá.

Zmiešanie, kríženie 
(Matissage)
Celý problém Indiánov a  vô-
bec poznanie Južnej a Strednej 
Ameriky sa javí ako veľmi dô-
ležitý a  treba zvážiť fenomén 

kríženia rás. Zaslúžil by si veľa štúdia 
z mnohých aspektov, čo nie je mojím 
úmyslom. Skoro po objavení Strednej 
a Južnej Ameriky sa kríženie kupcov 
a Indiánov stalo skutočnosťou a potom 
pod tristoročnou nadvládou Španielov 
a Portugalčanov pokračovalo vo veľ-
kom meradle. Najlepším príkladom je 
sám Hernando Cortéz, veľký dobyva-
teľ Aztéckej ríše, ktorý si vzal indián-
ske dievča Malinche (Malinče) a mal 

syna Martina. Ďalšie kríženie nastalo 
po násilnom privlečení Afričanov do 
Ameriky. Tí prví, ktorých je najviac, 
volajú sa – miešanci – kreoli a tí druhí, 
ktorých je menej, sa volajú mulati. Nie 
je veľa krajín, v ktorých je nízke per-
centuále zastúpenie kreolov (Uruguaj, 
Argentina). Najviac ich je v Mexiku, 
Peru, Paraguaji, Čile a iných. Mulatov 
je dosť v Brazílii, vo Venezuele a naj-
viac v Strednej Amerike. Zaujímavé je, 
že v najväčšom juhoamerickom štáte, 
v  Brazílii, je čisto bielych šesťdesiat 
percent. Kedysi kreoli pohŕdavo vola-
li bielych cudzincov gringos (zelenáč) 
a naopak, bieli prezývali domorodcov 
negros (čierni).

Najpočetnejší v  Latinskej Ameri-
ke sú kreoli a oni sú si toho aj vedo-
mí. V sociálnom zmysle sa rozlišujú, 
a predsa zastávajú významné posty vo 
všetkých oblastiach. Všetkých spája 
španielsky jazyk; aj on je veľkým zbli-
žovateľom dvoch kultúr – európskej 
a  domorodej-indiánskej americkej 
kultúry. Nemalú zásluhu na zblížení 
týchto národov malo a ešte má kato-
lícke náboženstvo v  celej Latinskej 
Amerike. Kríženie pomohlo rasové-
mu zrovnoprávneniu a  pokojnému 
spolunažívaniu ľudí. Pravda, nestalo 
sa tak jednoducho a bez ťažkostí, a to 
hlavne v začiatkoch, lebo značnú úlohu 
zohrávali vzájomné predsudky, ktoré 
sú dnes na ústupe. 

Dnešná éra komunikácie pomáha 
a viac pozitívne hodnotí biologické aj 
kultúrne splynutie, ktoré silne pozna-
čilo Latinskú Ameriku. Kríženie sa 
u anglosaských a holandských dobyva-
teľov neuskutočnilo. Tam sa vzhľadom 
k domorodému obyvateľstvu vyvinuli 
iné štruktúry, ako napr. rezervácie pre 
Indiánov a čierni boli diskriminova-
ní.  •

Dnešná éra komunikácie 
pomáha a viac pozitívne 
hodnotí biologické aj kultúrne 
splynutie, ktoré silne poznačilo 
Latinskú Ameriku.
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Hromadný vývoz do táborov
Posadili nás na voz, z ktorého práve vza-
li kanvy s mliekom. Sedelo nás štvoro: 
ja, moje dieťa, povozník a jeden vojak. 
Miesto, kde stáli kanvy, vypĺňali teraz 
moje veci. ŠTB sedel za mojím chrbtom. 
Revolver mal namierený k nebu, ak by 
som chcela vyskočiť, zrazu by reagoval. 
Zamýšľala som sa, či by vystrelil, keby 
som začala utekať. Pripomínala som si 
jeho tvár. Môj ŠTB bol vyšší dvadsaťroč-
ný chlapec s veselou tvárou a krátkym 
nosom. Možno by utekal za nami a  po-
chytal nás. S dieťaťom ďaleko neutečiem. 
Viezli sme sa temnými uličkami mesteč-
ka smerom k železničnej stanici. 
Za nami ostávala cesta lemovaná 
topoľmi, ktoré viedli do dvora náš-
ho bývalého domu. Domu môjho 
muža, syna i môjho. Bolo potreb-
né vyplniť čas našej cesty. Nechcela 
som rozmýšľať o tomto dome. Ani 
o mužovi, ani o rodičoch. ŠTB si 
presadol na kôš s mojimi vecami. 
Jeho puška udierala o moje plecia, pripo-
mínala mi, že som v zajatí. Keď ju nebu-
dem mať za chrbtom, utečiem, rozhodla 
som sa. Zrazu mi stalo ľahšie. Vtedy som 
akosi nedomyslela, že útek môže zne-
možniť nielen puška, ale aj odľahlosť či 
väzenie. Od nášho výjazdu uplynulo asi 
hodinu a pol. Jazda poľnou cestou sa stá-
vala čoraz ťažšou. Doska, na ktorej som 
sedela, podskakovala a bola tvrdá. Ruky 
som mala stŕpnuté od držania dieťaťa. 
Taška, prevesená cez ľavú ruku, pri každej 
diere poskočila a udierala ma po kolene. 
Každú chvíľu sa mohla otvoriť. Možno 
sa už otvorila a vysypali sa moje cennos-

ti, peniaze, trochu bižutérie, zrkadielko 
a vreckovka. Nemohla som to skontrolo-
vať, lebo som oboma rukami držala veľ-
ký batoh, v ktorom ležal môj Jerzyk. Zdal 
sa mi veľmi ťažkým. Nie raz som ho tak 
nosila, teplo zababušeného, no vtedy sa 
mi zdal ľahším. Mala som nádej, že môj 
malý spí. No nebola som istá. Prvú štvrť-
hodinu jazdy bola tma, potom šero. Ne-
hybnosť dieťaťa a jeho mlčanie prebúdzali 
vo mne osamotenosť až úzkosť. Keby som 
mala staršie dieťa, určite by sa nepokojne 
vrtelo a musela by som naň dávať pozor. 
Určite by malo veľa otázok, na ktoré by 
som musela odpovedať. Mohla by som 

ho upokojovať, hovoriť s ním a ubezpe-
čovať ho, že ideme k oteckovi, že noc je 
nebezpečná, je dobré, ak nás strážia. Tak 
sa vlastne ide k oteckovi.

Keby bola mama so mnou, pýtala by 
sa, ako sa cítim, bola by ustarostená, či 
dieťa je dobre oblečené, či sa mám dob-
re. Pri mame sa nikdy necíti osamelosť. 
A keby môjho ocka vzali a viezli ho do 
vyhnanstva? Otec by sedel priamo a v ml-
čaní. Očami by sledoval míňajúce sa po-
lia a určite by sa zamýšľal nad tým, ako 
pred 20 rokmi, v čase veľkej revolúcie, 
vyviezol z Ruska do Poľska celú svoju 
rodinu preto, aby dnes prinútený ju do 

tejto krajiny vrátil. Otec by hladil svoje 
fúzy, sedel by zamyslený a neobracal by 
pozornosť ani na mňa, ani na dieťa. Cítil 
by sa pri nás osamelo. A keby môj muž 
bol s nami? Vedľa neho by som sa určite 
necítila osamelo...

Kôň začal spomaľovať a znovu šiel. 
Nikomu to nevadilo, ŠTB určite vedel, 
že vlak, ku ktorému nás vezie, stojí dlho, 
že máme čas. A môj malý synček sa sprá-
val, akoby ho nebolo. Zľakol sa, keď sme 
vychádzali z domu. Teraz sme obaja se-
deli ticho a bez pohybu na voze. Kôň za-
stal pred rampami. Závory boli otvorené, 
pri nich vojaci a za nimi vlak. Stál v šírom 
poli, medzi stanicami. Veľmi dlhý. Lo-
komotíva spredu i zozadu a medzi nimi 
niekoľko desiatok vagónov, v ktorých sa 
vozia zvieratá. Červená farba vlaku sa is-
krivo odrážala od zelených polí a pripo-
mínala mi farbu sovietskej vlajky – pra-
cujúcu triedu. Do týchto vagónov bola 
vháňaná práve pracujúca trieda, aby ju 
pretransportovali tam, kde sa najľahšie 
umieralo. Na staniciach, či vlastne medzi 
stanicami, na území Poľska, ktoré bolo 
okupované Stalinom, stálo 13. mája 1940 
veľa vlakov nasmerovaných do Ruska 
a ŠTB-áci mali v tento deň plné ruky prá-
ce. Vyvážanie robotníkov, chlapov, inteli-
gencie, rodín, štátnych pracovníkov. Bol 
to druhý masový vývoz do Ruska. Prvý 
nás akosi minul. Druhý nie. 

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

 Text: Misijné sestry SSpS   Foto: Archív SVD

Na staniciach, či vlastne medzi 
stanicami, na území Poľska, 
ktoré bolo okupované Stalinom, 
stálo 13. mája 1940 veľa vlakov 
nasmerovaných do Ruska a ŠTB-áci 
mali v tento deň plné ruky práce.
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Nástup do vlaku
Prežívali sme neisté časy. Západnú časť 
našej krajiny vzali fašistické nemecké voj-
ská, východnú priateľské vojská. Hitler sa 
staral o vyľudnenie: väznil, vyhladoval 
a ničil, zabíjal. Stalin v rámci nemecko-
-sovietskeho priateľstva robil vlastne to 
isté. Väznil, vyhladoval a zabíjal. Nemci 
mali pre nás pripravené Palmiry, Osvien-
čim, Pawiak. Stalin nám pripravil: Katyň, 
Sibír, Kazachstan. 

Pozrela som sa na vlak. Vagóny boli 
zatvorené, pred nimi sa prechádzali vo-
jaci s puškami na pleciach. Dostala som 
príkaz vystúpiť. Podala som dieťa vodičo-
vi a zoskočila som. Vzala som dieťa a so 
sprievodom dvoch vojakov som sa pohla 
k vlaku. Prešli sme štyri vagóny a pri pia-
tom sme zastali. Idúcky som myslela na 
to, ako sa do nich vchádza, dolná časť va-
góna bola na úrovni mojej hlavy. No ne-
bol to žiaden problém. Vysadili ma. Keď 
otvorili piaty vagón, bol plný detí. Vošla 
som spolu s Jerzykom. Veľmi som sa zľak-
la. Najprv som si kľakla, potom som vsta-
la a nepúšťajúc synka z rúk, vrátila som 
sa k dverám. Práve vhadzovali moje veci. 
Deti vo vagóne stíchli. Pozerali, ako nasa-
dáme. Začali zatvárať dvere. Predo mnou 
stena vagóna, za mnou škripot zatvárajú-
cich sa dverí. Deti vo vagóne začali znovu 
plakať. K nim sa pridal i môj malý Jerzyk. 
A ja, až o mnoho rokov neskôr, som sa 

dozvedela z listov jeho dcéry Svetlany, že 
Stalin mal veľmi citlivé srdce a nemohol 
zniesť plač detí. 

Vagón 
Pri okienku bez skla, na hornej poličke 
v kúte vagóna bolo voľné miesto. Vydria-
pala som sa a z podávaných vecí som po-
vtláčala toľko, koľko len vošlo. Sadla som 
si v kútiku poličky, spustila nohy a vzala 
z číchsi rúk môjho synka. Vagón bol za-
plnený ľuďmi do posledného miestečka. 
Väčšinou to boli ženy s deťmi. Hovori-
lo sa, že vo vagóne je nás asi päťdesiat. 
Inokedy som počula, že nás napočítali 
80. Možno bolo 50 dospelých a 30 detí. 
Nemohla som sa presvedčiť, lebo som 
celý čas sedela za drevenou priehradou. 
Tam boli 4 lavice, pravdepodobne pre 
sprievodcov. V ďalšej časti vagóna pre 
zvieratá bola podlaha mierne naklone-
ná a v strede bola diera, aby mohol vyte-
kať moč. Pozdĺž steny boli železné oká, 
ku ktorým bolo možné pripevniť reťaz. 
Diera v podlahe slúžila počas jazdy ako 
WC. Zboku a na celej podlahe vagóna 
sedeli i stáli tesne vedľa seba ľudia a me-
dzi nimi ich nakopená batožina. Boli to 
prevažne muži z okolitých dedín. Prvý 
deň bol najťažší. Možno preto, že tu boli 
deti, ktoré boli nepokojné, kričali, plakali, 
a tým spôsobovali napätie a neporiadok. 
Neprespaná noc, zmučené tváre matiek, 

neznáme prostredie, tlačenica, zápach – 
to všetko osobitne vplývalo na deti. Ony 
ešte nevedeli trpieť. Museli sa to učiť. 

Jerzyk bol na začiatku ticho. Sedel 
spokojne na mojich rukách a prezeral si 
ženy v kožuchoch. Ich spotené, zaslzené 
tváre boli celkom blízko jeho, ľutovali ho 
nahlas a medzi sebou hovorili, že určite 
zomrie. Ľudia hovorili hlasno o nás. Nie-
koľkokrát som počula svoje priezvisko. 
Ktosi komusi hovoril o mojom mužo-
vi, ktosi poznal môjho otca. Spolucíti-
li s nami a s mojou rodinou. Spolucítili 
navzájom i so svojimi deťmi. Vagónom 
prechádzal žiaľ. Páchlo tu rozparenými 
kožuchmi, močom a bolo strašne dus-
no. Srdce mi silno bilo. Spotila som sa. 
Hlavou mi vírili myšlienky, že mi um-
relo dieťa, idem na jeho pohreb. Bolo to 
na nevydržanie. Pri lavici som sa cítila 
lepšie, hoci Jerzyk plakal na celé hrdlo. 
Trocha sa prekvapil, keď som ho dala 
niekomu podržať, kým som nám urobi-
la lôžko. Skúsila som rýchlo uložiť naše 
veci, tie potrebnejšie dať navrch, ale jeho 
plač bol taký prenikavý, že sa mi triasli 
ruky a všetko mi z nich padalo. Veci som 
ledabolo uložila a vzala som dieťa. Bolo 
načase skončiť s jeho krikom. Jerzyk zra-
zu prestal plakať. Sedel spokojný a červe-
ný a počúval, ako plačú iné deti. Utierala 
som jeho spotené líčka a čakala som, kedy 
znovu začne. Ale nie, nezačal. Začal sa 
rozhliadať. Nakoniec vstal, prešiel 2 kro-
ky smerom k okienku, zohol sa a chytil za 
hlavičku. Potom sa vrátil, znova sa chytil 
za hlavičku, tvárička sa mu skrivila ako-
by do plaču a sadol si. Čo mu je? Znepo-
kojila som sa. Po chvíľke som už vedela. 
Jerzyk si poranil hlavičku. V strope nad 
ním trčali ostré klince. Asi si to uvedomil 
a prestal sa prechádzať. Bolo potrebné ho 
niečím nakŕmiť. Pridržiavajúc ho jednou 
rukou, druhou som začala prehrabávať 
v našich veciach. Nakoniec som našla 
ohrievač, plechový hrnček, zápalky, fľa-
šu s mliekom, ba dokonca rožok upeče-
ný našou babičkou. Skúsila som preliať 
mlieko do hrnčeka, aby som ho mohla 
ohriať, no Jerzyk mi chcel vo všetkom 
pomáhať. Šťastie, že sme obaja z lavice 
nepadli. Nakoniec som sa vzdala  
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a kŕmila som ho priamo z fľaše. Pil hltavo, 
so zavretými očami. V rúčke pevne držal 
fľašu. Keď skončil, začal cikať. Trochu cez 
okno, trochu na moje kolená. Potom zno-
vu pil. Nakoniec začal zaspávať, uklada-
júc sa na mojich rukách. O chvíľu opäť 
ožil a začal vyhadzovať všetko, čo bolo 
v jeho dosahu. Skúšala som ho nejako 
zaujať. Rozhneval sa a začal kopať nôž-
kami. Jeho cieľom sa stal náš ohrievač. 
Skúšal sa dokopať k nemu. Našťastie som 
ho chytila. Rozhodla som sa ho zbaviť, aj 
tak ho nemôžem používať. Zjednodu-
ším si život. Jerzyk plakal. Bol ohúrený, 
že nie on, ale ja som ohrievač vyhodi-
la. Neskôr, pre zmenu plakal, krútil sa, 
schádzal mi z rúk, zvracal, cikal, zvracal, 
nakoniec zaspal. Odložila som ho nabok 
a z detskej podušky som urobila hniezdo, 
v ktorom sme mohli spať i hrať sa. 
Jerzyk sa nezobudil, keď som ho 
tam ukladala, bola som jeho sprá-
vaním úplne vyčerpaná. A začal sa 
vlastne len prvý deň cesty ... Jerzyk 
bol najmladším dieťaťom v celom 
vagóne. Mal 13 mesiacov a 16 dní. 
Syn naproti sediacej ženy mal 14 
mesiacov. Ale s Evou bol jej muž. 
Iné matky mali staršie deti a vždy 
tam bol niekto z rodiny, keď bolo potreb-
né pomôcť. 

Vlak stál i stál. Prešlo 10 hodín a nič 
nenasvedčovalo tomu, žeby sa mal po-
hnúť. Obe jeho lokomotívy stíchli, za-
spali, zomreli. A možno ich odpojili a nás 
ponechali osudu. Do udusenia!

Zrazu pred súmrakom som cez roz-
bité okno nášho vagóna počula volanie: 
„Mária!“ Niekto volal, o chvíľu opäť a po-
tom trvalo. Marína, to je moje meno. Tak 
ma nazývali rodičia a príbuzní. Tu ma 
nikto nemohol tak volať. Volanie pri-
chádzalo zvonku, ale tam sa prechádzala 
len sovietska stráž. Boli sme dobre strá-
žení. Volanie pokračovalo, ba pridalo sa 
ešte „Uršuľa“, volané mužským hlasom. 
Počula som dupot bežiacich nôh. Na-
rastala vrava. Bolo potrebné pozrieť sa 
cez okienko. Ľudia dovolili. Predtým ich 
mučil nedostatok kyslíka. Dýchali, potili 
sa, nepustili ma k rozbitému oknu. Teraz 
zrazu všetko prešlo. Pochopili, že tam za 

vagónom sa niečo deje a je potrebné to 
uznať. Pred vagónom stála mamka. Po-
zdĺž vagóna šli ľudia s kosami v rukách 
a tvárami obrátenými k okienkam va-
gónov. Pred rampou sovietski vojaci, za 
rampou niekoľko desiatok furmanov. 
Mamka, ako som ju videla zhora, zda-
la sa mi oveľa nižšia. Mala bledú tvár, 
pod očami čierne kruhy. V oboch ru-
kách držala naplnené košíky a cez ra-
meno prevesený sveter, ktorý som včera 
u nich zabudla. Dlho sme na seba poze-
rali a neboli sme schopné prehovoriť ani 
slovo. Ja, na ktorú sa pozerala zdola, ur-
čite som pripomínala nedávno chytenú 
opičku, ktorú zavreli do klietky, ľudskú 
opicu. Bola som veľmi zaskočená, poze-
rajúc na mamku. Bola som si istá, že ju, 
tak ako mnohých iných pobehujúcich 

pozdĺž vagónov, tiež vezmú. Že ich tiež 
začnú strkať do tohto pekelného vlaku 
a vyvezú tam, kde i nás plánujú vyviesť. 
Moja mamka však nedôjde ďaleko. Má 
angínu pectoris. Zrazu sa mi vrátil hlas: 
„A otecko? Kde je otec? Či aj jeho vzali?“ 
Mamka hlasno zakričala. „Otec je doma! 
Neznepokojuj sa! Mňa sem nedoviezli. 
Sama som prišla. Pani Matilda nám od-
kázala, že váš vlak stojí pri rampe v poli 
a že ľudia prichádzajú, skúšajú stretnúť 
sa so svojimi blízkymi. Ja som najala voz 
a vidíš, dovolili nám priblížiť sa k vlaku.“ 
„A prečo otec neprišiel, aby ma ešte uvi-
del?“ „Nedovolila som mu. Keby sa roz-
hodli uväzniť tiež nás, ktorí sme prišli 
k vlaku a nasadiť nás doň, tak aspoň otec 
by ostal doma. Písal by nám listy.“ Mam-
ka sa usmiala. Ja som jej úsmev vrátila. 
Nikto z nás si nevedel predstaviť otca, 
ako píše listy. Mamka nám chcela vtlačiť 
do okienka to, čo nám priviezla. Bolo to 
ťažké. No nakoniec sa to podarilo.  •

Neprespaná noc, zmučené tváre 
matiek, neznáme prostredie, 
tlačenica, zápach – to všetko 
osobitne vplývalo na deti. 
Ony ešte nevedeli trpieť. 
Museli sa to učiť.

Program sa začal uctením si pa-
miatky pri hrobe zosnulého na 

miestnom cintoríne. Vo Farskom 
kostole sv. Klimenta program po-
kračoval modlitbou posv. ružen-

V Močenku 
spomínali
na pátra Alojza
Dúbravického 
SVD

 Text: Biskupstvo Nitra

 Foto:  Anrej Petričko

Pri príležitosti 30-teho 
výročia odchodu do večnosti 
niekdajšieho močenského 
kaplána, neskôr správcu 
farnosti, farára a honorárneho 
dekana, kňaza Spoločnosti 
Božieho Slova pátra Alojza 
Dúbravického SVD, 
sa 23. januára 2020 
v Močenku uskutočnilo 
spomienkové stretnutie.
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ca a  svätou omšou, ktorú celebro-
val miestny rodák, biskup – ordinár 
OS a OZ SR Mons. František Rábek 
s miestnym farárom vdp. Petrom Mi-
chalovom, provinciálom Spoločnos-
ti Božieho Slova Pavlom Krutákom 
SVD, šéfredaktorom Katolíckych no-
vín Igorom Hankom, šéfredaktorom 
Hlasov Martinom Štefancom SVD 
a ďalšími kňazmi. Po svätej omši sa 
uskutočnila akadémia, počas ktorej 
zazneli spomienky a  svedectvá spo-
jené s osobnosťou a pôsobením Aloj-
za Dúbravického, ktoré prezentovali 
rehoľní spolubratia a obyvatelia Mo-
čenka. Po duchovnom a  kultúrnom 
programe sa účastníci spomienky 
zišli na spoločné agapé. Spomienko-
vé stretnutie pripravila Farnosť Mo-
čenok, v spolupráci s vedením obce 
a provincialátom Spoločnosti Božieho 
Slova v Nitre.

Duchovný život v  Močenku 
v  druhej polovici 20. storočia pozi-
tívne ovplyvňoval aj Alojz Dúbravic-
ký, ktorého meno dnes pripomína aj 
jedna z ulíc v obci. Narodil sa 18. mája 
1925 v Nadliciach. Gymnaziálne štú-
diá absolvoval v Misijnom dome Spo-
ločnosti Božieho Slova v  Spišskom 
Štiavniku a v Nitre. Po maturite študo-
val v seminároch vo Vidinej a v Nitre. 
Jeho nádejná dráha bola načas preru-
šená v dôsledku násilného likvidova-
nia kláštorov v roku 1950. V noci z 3. 
na 4. mája ho internovali do tzv. sú-
streďovacieho kláštora v  Podolínci. 
Odtiaľ musel narukovať na základnú 
vojenskú službu a ako politicky nespo-
ľahlivá osoba bol v PTP – pomocné 
technické prápory. Po skončení vo-
jenskej služby pracoval ako laborant 
v  Cestných stavbách v  Nitre. Popri 
tom však pokračoval v štúdiách a 17. 
mája 1959 ho vtedy tajný biskup Ján 
Chryzostom Korec vysvätil za kňaza. 
Kňazskú službu ale nemohol vykoná-
vať verejne. Začiatkom 60. rokov ho 
ŠtB zatkla a spolu s ďalšími rehoľník-
mi bol za „protištátnu činnosť“ odsú-
dený na štyri roky väzenia. Časť trestu 
si odsedel vo Valticiach. V roku 1962 

ho amnestovali a mohol sa vrátiť do 
civilného života. Až politické uvoľne-
nie v roku 1968 mu umožnilo vykoná-
vať pastoračnú činnosť. Po deviatich 
rokoch od vysvätenia 23. júna 1968 
v rodnej obci po prvýkrát verejne ce-
lebroval svätú omšu. Vzápätí odišiel 
na ročný študijný pobyt do Ríma. Po 
návrate sa stal kaplánom a neskôr fa-
rárom vo vtedajších Sládečkovciach, 
dnešnom Močenku. Po smrti dekana 
v Jarku ho predstavení poverili spra-
vovaním dekanátu. V roku 1979 sa stal 
členom provinciálnej rady Spoločnos-
ti Božieho Slova a v tejto funkcii sa za-
slúžil o obnovu Slovenskej provincie.

P. Alojz Dúbravický SVD v Močen-
ku pôsobil dvadsaťjeden rokov. Jeho 
činnosť bola veľmi bohatá, okrem 
kňazských povinností a pastorácie sa 

venoval vyučovaniu náboženstva, roz-
víjaniu divadelnej činnosti kresťanskej 
mládeže a viedol aj duchovné cvičenia 
pre kňazov. S jeho menom sa spájajú 
aj aktivity, ktoré prispeli ku krajšiemu 
vzhľadu obce. Za jeho pôsobenia bol 
rekonštruovaný kostol, kaplnka, kal-
vária, nová budova fary a inštalované 
tri nové zvony. P. Alojz Dúbravický 
SVD zomrel po krátkej a ťažkej choro-
be 23. januára 1990. Pochovaný je na 
Hornom cintoríne v Močenku.  •

• Počas spomienkovej sv. omše za pátra 
Dubravického SVD sa v kostole v Močenku 
zišlo množstvo kňazov a veriacich

• Biskup František Rábek  
a P. Pavol Kruták SVD kladú veniec  
na hrob P. Dubravického SVD.  
Pochovaný je na cintoríne v Močenku
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Spoločnosť
Božieho Slova
v Angole

 Text: P. Karol Bošmanský SVD   Foto: Archív SVD

H lavné mesto je Luan-
da s dva a pol milión-
mi obyvateľov. Obyva-
teľstvo v krajine tvoria 

rôzne kmene: Ovimbundu 37 %, 
Mbundu 22 %, Kongovia 13 %, 
Ngumbi 5 %, Čokwe Luena a ďal-
šie. Úradný jazyk je portugalčina. 

Koncom 15. storočia preskúma-
li pobrežie Angoly portugalskí ná-
morníci, ktorí sa plavili pozdĺž zá-
padného pobrežia Afriky na ceste 
do Ázie. V 16. storočí Portugalci 
v Angole založili niekoľko základ-
ní a postupne sa tu usadzovali. An-
gola bola v tom čase významným 
zdrojom otrokov pre Brazíliu, veľ-
kú portugalskú kolóniu v Južnej 
Amerike. Po úpadku obchodu s ot-
rokmi sa v zemi začali usadzovať 
portugalskí obchodníci. Portugal-
ská populácia sa tu rozrástla hlav-
ne v 20. storočí. Angola ako portu-
galská kolónia dosiahla nezávislosť 
až roku 1975. 

Donedávna krajinu ničila bra-
tovražedná vojna na kmeňovom 
a  ideologickom podklade. Na 
jednej strane bolo vládne hnutie 
MPLA a na druhej strane Unita, 
ktorú viedol Savimbi, až kým nepa-

dol v boji. Občianska vojna skonči-
la v roku 1999. Ako to už vždy býva 
počas vojny, najviac bol postihnutý 
ľud krajiny; státisíce ľudí zahynulo 
a ešte viac ich stratilo svoje domovy, 
mnohí utiekli, kam sa dalo. 

Čo sa týka náboženstva, z celko-
vého počtu obyvateľov je vyše osem 
miliónov katolíkov (69 %), ktorí sú 
rozdelení do 15 diecéz. Z cirkevné-
ho hľadiska celá situácia dlho závi-
sela od portugalských misionárov 
a až v roku 1970 dostala Angola 
prvého domorodého biskupa. 

Dnes má krajina väčšinu afric-
kých veľpastierov a od roku 1983 aj 
vlastného kardinála. Angola nastú-
pila od začiatku tretieho tisícročia 
na cestu zmierenia, pokoja a budo-
vania spoločnej vlasti, ako aj Cirkvi. 

Okrem katolíkov sa nachádza 
v krajine 20 % protestantov a 10 % 
prívržencov animizmu. V ostat-
nom čase sa tu vytvárajú počet-
né sekty. 

Angola je stále rozvojovou ze-
mou, v ktorej sa viac ako 70 % oby-
vateľov zaoberá poľnohospodár-
stvom. Hlavnými potravinami sú 
maniok a kukurica. Z krajiny sa 
vyváža káva, no hlavným vývoz-

ným produktom je ropa, ktorá sa 
nachádza hlavne v severnej časti 
krajiny. V Angole sa tiež ťažia dia-
manty, je tu veľká zásoba medi, že-
leza, uránu, mangánu a fosfátov. 
V ostatnom čase sa prudko rozvíja 
priemyselná výroba. 

V krajine je vysoký počet anal-
fabetov, ktorý na niektorých 
miestach dosahuje až 70 %. Vy-
skytuje sa tu značná podvýživa ma-
lých detí. Panuje vysoká nezamest-
nanosť. Veľa ľudí žije v núdzi. Je tu 
veľa prípadov s AIDS, hlavne me-
dzi mladými ľuďmi a deťmi. 

Príchod misionárov Spoločnosti 
Božieho Slova do Angoly sa datuje 
v roku 1965. Prví misionári SVD 
sa po príchode usadili v hlavnom 
meste Luanda, kde začali pracovať 
vo farskej pastorácii. Od roku 1974 
rozšírili svoju činnosť v Kakolo, čo 
je asi 800 km východne od Luandy, 
roku 1978 v Zeto, 1980 v Kokulama 
a na severe v Tomboko. Z týchto 
stredísk riadili svoju činnosť v ďal-
ších oblastiach. V hlavnom meste 
Luanda sa postupne vybudoval 
ústredný dom, kde je sídlo provin-
cialátu. Počas vojny a nepokojov 
boli jednotlivé misijné teritóriá 

Angola 
nastúpila 
od začiatku 
tretieho 
tisícročia 
na cestu 
zmierenia, 
pokoja 
a budovania 
spoločnej 
vlasti, ako aj 
Cirkvi.

Angolská republika leží na juhozápadnom pobreží Afriky. 
Je to veľká krajina, asi dvadsaťpäťkrát väčšia ako Slovensko 
s 13 a pol miliónmi obyvateľov. Na západe krajiny leží úzka pobrežná 
nížina, vo vnútrozemí sú rozsiahle plošiny s bohatou riečnou sieťou. 
Angola má tropické podnebie, kde teploty po celý rok neklesajú 
pod 20°C. Len vo vyššie položených oblastiach je chladnejšie.
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Celkový počet členov Spoloč-
nosti Božieho Slova v Angole je 45. 
Z toho je 33 kňazov, 9 bratov a 3 
diakoni. Vekový priemer je 40,3 
roka. Počet členov zo zahraničia je 
74,5 % a pochádzajú zo 16 krajín. 
Vo farskej pastorácii pracuje 32,9 %, 
v škole 9,8 %, v rôznych apoštolá-
toch 15,8 %, v apoštoláte povolaní 
a vo formácii 9,8 %, v štúdiu a kul-
túrnej orientácii 13,4 %, chorým 
a imobilným sa venuje 2,4 % členov 
a do administratívnej práce je za-
angažovaných 15,8 % spolubratov. 

Podiel slovenských misionárov 
na práci v Angole:
Prví pionieri zo Slovenska v Angole 
boli P. Andrej Fecko a P. Ján Spor-
niak. V misiách pracovali vtedy, 
keď misijná práca nebola organi-
zovaná ako v súčasnosti. Preto ne-
možno uviesť o nich podrobnosti. 

V Angole pôsobil P. Juraj Pol-
jak (nar. 1923), ktorý pochádzal 
z Tepličky nad Váhom. Bohoslo-
vecké štúdiá absolvoval v Ríme, kde 
bol aj vysvätený za kňaza v roku 
1950. Prvé určenie dostal do Por-
tugalska, kde účinkoval 12 rokov. 
V roku 1971 ho predstavení posla-
li pracovať do Angoly, kde pôsobil 
hlavne v Luande. V Angole posta-
vil viacero škôl a kostolov. Bol tiež 
učiteľom a vychovávateľom. Veľ-
mi mu pomáhali znalosti, ktoré za 
svojho pobytu získal v Portugalsku. 
V roku 1989 začal chorľavieť, preto 
sa vrátil do Európy. 

Od roku 1997 bol na odpočin-
ku v Misijnom dome Matky Božej 
v Nitre. Zomrel v roku 2008. Vo 
Vydavateľstve Spoločnosti Božie-
ho Slova v Nitre vyšla kniha Afric-
ký sen, v ktorej páter Poljak opisu-
je svoje pôsobenie v Angole.  •

izolované. Každá komunita organi-
zovala svoju činnosť podľa potreby 
a daných možností. Vykonávalo sa 
ohlasovanie evanjelia, udeľovali sa 
sviatosti, veľká pomoc sa venovala 
zdravotníctvu, výchove katechétov, 
laikov a pod. 

Postupne prevzali spolubratia 
SVD koordináciu Národnej charity 
v spolupráci s misijnými sestrami 
SSpS. V roku 1994 sa vybudoval 
Dom Arnolda Janssena v Palanca, 
v jednej časti mesta Luanda, v kto-
rom sa starali o 300 „detí z uli-
ce“. V roku 1996 sa v Kifangondo 
otvorilo zdravotnícke centrum sv. 
Lukáša, ktoré postupne prevzala 
Diecézna charita. 

Priorita SVD v Angole je vzde-
lávanie. Po dvanástich rokoch od 
príchodu do Angoly sa podarilo 
uskutočniť tento zámer. Vo vybu-
dovanom stredisku je možné pri-
jať ročne 35-40 mladých mužov. 
Program výchovy spočíva v troch 
etapách:

Prvá fáza, ktorá trvá tri roky, je 
Propaedeuticum (príprava pre štú-
dium v seminári). 

Druhá fáza spočíva v štúdiu fi-
lozofie v diecéznom seminári v Lu-

ande. Potom nasledujú dva roky 
noviciátu. 

Tretia fáza po noviciáte je urče-
ná pre ďalšie vzdelávanie, ktoré sa 
uskutočňuje v Tamale (Ghana) ale-
bo v Nairobi (Keňa). 

Spolubratia SVD spolupracu-
jú aj pri výchove diecézneho kléru, 
prednášajú v diecéznom seminári 
filozofiu a teológiu. Diecézy stá-
le nemajú dostatok domorodých 
kňazov. Aj misionárov je tu stále 
pomenej. Hlavne počas vojenskej 
intervencie v niektorých oblastiach 
účinkovali len katechéti, ktorí zhro-
mažďovali ľudí k modlitbám a vy-
konávali katechetickú činnosť. 

Angolská provincia má štyri 
dištrikty:
1. Luanda, kde je provinciálne cen-
trum, dve veľké farnosti a Centrál-
ny dom Arnolda Janssena pre deti 
z ulice.
2. Viana, kde sa nachádza seminár 
Spoločnosti Božieho Slova. 
3. Kifangondo, ktoré leží severne 
od Luandy, kde sa nachádza semi-
nár SVD a tri veľké farnosti. 
4. Kakulama, kde sú dve farnosti 
SVD a diecézny seminár.

Počas 
vojenskej 
intervencie 
v niektorých 
oblastiach 
účinkovali 
len kate-
chéti, ktorí 
zhromaž-
ďovali ľudí 
k modlitbám 
a vykonávali 
katechetickú 
činnosť.

• Pápež Ján Pavol II. navštívil  
Angolu v roku 1992

• P. Juraj Poljak SVD – misionár 
zo Slovenska, ktorý pôsobil  
dlhé roky v Angole
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O Asiinom osude rozpráva francúz-
ska novinárka Anne Isabelle Tol-

let, ktorá bojovala za prepustenie tejto 
negramotnej pakistanskej roľníčky už 
predchádzajúcou knihou s názvom „Rú-
hačka odsúdená na smrť za dúšok vody“, 
ktorá vyšla aj v českom jazyku (Fragment, 
2012). Obžaloba z rúhania totiž skutoč-
ne spočívala v údajnom znesvätení vody, 
ktorej sa Asia mala napiť s moslimskými 
dedinčankami pri práci na poli.

Kniha do podrobnosti opisuje Asiin 
život vo väzení, ale tiež útechu z viery, 
ktorá ju nikdy neopustila. „Viem, že som 
sa napriek svojej vôli stala obeťou fanatiz-
mu. Ľudia sa ma často pýtajú, prečo a ako 
som na celom svete dosiahla taký ohlas? 
Zabúdajú, že je to vďaka pápežom,“ zdô-

razňuje s uznaním v kapitole s názvom 
„Pápeži“ a venovanej úlohe Benedikta 
XVI. a Františka, ktorí ustavične podpo-
rovali túto kresťanku, z ktorej sa stal sym-
bol prenasledovania kresťanov v Pakista-
ne a islamskom svete vôbec.

„Keď som sa raz jedného dňa dozvede-
la, že Benedikt XVI. vie, kto som, chvela 
som sa na celom tele. Svätý Otec na mňa 
myslí a modlí sa za mňa. Zvažovala som, 
či si zaslúžim toľko pocty a pozornosť. 
A som o tom presvedčená i naďalej, pre-
tože aj pápeža Františka sa moja situácia 
dotkla. Som dcérou vidieka a vo svete je 
predsa toľko trpiacich ľudí. V ten večer 
som po prvýkrát zaspávala s hrejivým 
pocitom pri srdci.“ Znamením výnimoč-
ného puta vedúceho k obom pápežom sa 

stal ruženec, ktorý väznenej matke poslal 
pápež František. Práve mariánsku mod-
litbu Asia Bibiová považuje za štít, vďaka 
ktorému duchovne odolávala vyhrážkam, 
zosmiešňovaniu, urážkam a ponižovaniu. 
„Nikdy som sa nerúhala, ale islamskí fa-
natici ma použili, aby v mojej krajine roz-
sievali hrôzu. Ako som si mohla predsta-
viť, že sa v 54 rokoch stanem symbolom 
svetového boja proti náboženskému ex-
trémizmu, hoci som obyčajna dedinčan-
ka?“ pýta sa pakistanská žena a zamýšľa sa 
nad zmyslom svojho utrpenia: „Keď ma 
mulláh z našej obce verejne obvinil, od-
mietla som zaprieť svoju vieru, hoci by to 
znamenalo okamžité oslobodenie. Dlhý 
čas som sa potom pýtala, prečo mi Boh 
dáva takéto trápenie. V cele na hlinenej 
podlahe som uprostred zúfalstva a bez-
nádeje pochopila, že je to možno skúška, 
ktorú mi posiela Boh.“

V Kanade žije Asia na utajenom mies-
te, kde sa opäť stretla s rodinou a po prvý-
krát v živote videla sneh. Učí sa po anglic-
ky a je hrdá na svoju dcéru, ktorá sa kvôli 
matkinej skúsenosti a jej tvrdému zápa-
su za spravodlivosť rozhodla pre štúdium 
práva. Rodina v knihe vyslovuje vďaku 
Salmánovi Tasírovi, bývalému moslim-
skému guvernérovi pakistanskej pro-
vincie Pandžáb a katolíckemu politikovi 
Šahbázovi Bhattímu, bývalému pakistan-
skému ministrovi pre práva menšín, ktorí 
zaplatili za obhajobu Asie životom.  •

Kresťanka Bibiová: 
Som vďačná pápežovi 
Benediktovi i Františkovi

 Text: TKKBS   Foto: Vatican News

„Všetkým, ktorí boli obvinení z rúhania a sú doteraz uväznení.“ 
Toto venovanie čítame na prvých stranách knihy, ktorá prináša príbeh 
pakistanskej kresťanky Asie Bibiovej, nespravodlivo obvinenej z blasfémie 
v roku 2009 a odsúdenej na smrť. Kniha Enfin Libre! – Konečne slobodná 
(Editions du Rocher) – vznikla po jej prepustení z pakistanského väzenia 
a príchode do kanadského exilu v máji minulého roka.
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Prechádzky slovenskou 
prírodou
Miroslav Saniga
Autor zachytáva v tejto kni-
he neopakovateľné a čarovné 
zážitky v prírode. Zanietené 
texty a nádherné fotografie 
vás donútia obdivovať slo-
venskú nádheru od januára 
až do decembra.
264 strán, cena: 12,80 EUR

Svätá hodinka 
s Gemmou Galgani
Vo veku 21 rokov dostala 
stigmy na rukách, nohách 
a srdci, ktoré jej spôsobova-
li veľkú bolesť. Okrem nich 
znášala všetku Ježišovu agó-
niu – každý štvrtok odpo-
ludnia do piatku tretej ho-
diny popoludní.
56 strán, cena: 1,90 EUR

Svätý Jozef – Zrkadlo 
pokory a poslušnosti
Anna Baroková (ed.)
V knihe nájdeme úvahy pá-
pežov a svätých o osobe sv. 
Jozefa a  taktiež množstvo 
účinných modlitieb, ktoré 
nám vyprosujú do života 
množstvo milostí.
95 strán, cena: 1,90 EUR

Krížová cesta s Máriou
Elias Vella
Krížová cesta s Máriou a jej 
Synom Ježišom. 14 zastavení 
je doplnených pôsobivými 
celostranovými farebnými 
ilustráciami.
56 strán, cena: 3,60 EUR

Hlas, ktorý vyrušuje
Marián Kuffa
Marián Kuffa ako vždy ho-
vorí zrozumiteľne a nevyne-
chá ani svoje osobné skúse-
nosti, pri ktorých sa opäť aj 
pobavíte.
123 strán, cena: 5,50 EUR

Uzdravujúci pôst duše
Ken Kniepmann
Kniha je rozdelená na sedem 
týždňov, v rámci ktorých je 
vysvetlené, ako sa postiť od 
siedmich hlavných hrie-
chov, ako prekonávať hrieš-
ne zlozvyky a namiesto nich 
získať čnostné návyky.
160 strán, cena: 7,90 EUR

Slovo má moc dotknúť sa 
každého srdca 
(Pôst a Veľká noc)
Jozef Šuppa
Všetci sme povolaní k tomu, 
aby sme menili svet k lepšie-
mu. Aby sme dokázali bojo-
vať so zlom, musíme nechať 
na seba pôsobiť moc Božie-
ho slova.
98 strán, cena: 2,80 EUR

DVD: Tajomstvá Pátra Pia
50 rokov po jeho smrti vychá-
dza pravda na svetlo
Približuje nám pátra Pia ako 
rehoľníka prenasledovaného 
Cirkvou, uväzneného v kláš-
tore a nespravodlivo obvine-
ného zo skutkov, ktoré nikdy 
nespáchal.
DVD, dokumentárny film, 76 min.
cena: 6,50 EUR
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

počet ks stručný názov cena
-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

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

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



Týrus a Sidon v Starom zákone
26. a 27. kapitola Knihy proroka Ezechie-
la opisuje nespočetné krásy  a bohatstvá 
Týru: cyprusy, cédre, duby, slonovina vy-
kladaná jedľovým drevom, modrý a čer-
vený purpur, drahé kovy, ebenové drevo, 
výšivky, koraly, rubíny, voňavky, med, 
olej, balzam, víno, vlna, škorica, baranča-
tá a capy – teda všetko, čo zároveň slúžilo 
aj ako predmet obchodovania.

Sú tu však aj proroctvá o zničení Týru, 
ktoré sa splnili za kráľa Alexandra Veľké-
ho. Je to vôbec jeden z najkomplexnej-
ších popisov, ktoré máme o Týre. Celé 
dve kapitoly Ezechiel venuje Týru. On 
nepranieruje obchod, že sa tam predá-
val cín, drahé kovy, otroci a iné veci, ale 
to, že Týrus bol veľmi pyšný. Obyvatelia 
mesta si mysleli, že prekonali všetko a že 
Boha už nepotrebujú.

Je to obraz dnešnej globálnej spoloč-
nosti. Myslíme si, že si môžeme kúpiť za 
jeden deň každú technickú vymoženosť, 
ktorá sa objaví na trhu a myslíme si, že 
sme už šťastní. To tak ale nie je. Pokiaľ 
človek nie je závislý na Bohu, bude v ži-
vote robiť veľké chyby.

Týrus viac ako Sidon je obrazom toho, 
čo my označujeme názvom vydarený 
človek, úspešný, podnikateľ, ktorý ob-
choduje, pýši sa, jednoducho spolieha 
sa na vlastné schopnosti. Nakoniec pred 
Bohom je nahý.

Keď čítame proroka Nehemiáša, tam 
sa dozvedáme, že z Týru a Sidonu prichá-

dzali rybári a pri bránach mesta predávali 
ryby v sobotu. Hlavným zdrojom rýb to-
tiž pre Palestínu nebolo Galilejské jazero, 
ale Libanon a jeho more. Nehemiáš ich 
vyháňal, aby sa rešpektoval sabat – najmä 
v Jeruzaleme. Samozrejme, že na prispô-
sobivejšom a „pohanskejšom“ pobreží to 
nikto nedodržiaval, a tam sa obchodova-
lo so sušenými rybami aj počas sabatu.

Ďalší artikel, ktorý bol veľmi zaujíma-
vý pre obchod, boli ulity, ktoré sa drvili 
a z nich sa potom vyrábal purpur – čer-
vené farbivo, ktorým sa farbili tógy. Na to 
bolo treba obrovské množstvo ulít, aby 
sa z nich vyťažilo farbivo a bolo to veľmi 
drahé. Z Týru a Sidonu sa toto vozilo do 
Ríma, lebo purpur bol farbou senátorov.

Po stopách proroka Eliáša
Najznámejšie biblické udalosti, ktoré sa 
viažu k okoliu Týru a Sidonu, sú príchod 
starozákonného proroka Eliáša do de-
dinky Sarepta v blízkosti Sidonu, kde žila 
pohanská žena so svojím synom.

Eliáš prichádza do oblasti Týru a Sido-
nu z územia Izraela od potoka Karit. Je 
to v čase veľkého sucha a hladu v krajine, 
ktorý Boh zoslal na ľud, aby si uvedomil, 
že človek nie je vládcom nad všetkým. 
„Nebude v týchto rokoch rosa ani dážď, 
iba na moje slovo.“ A Eliášovi Boh pove-
dal: „Budeš piť vodu z potoka a krkavce 
ťa budú živiť.“ Slovenský preklad hovo-
rí o krkavcoch, ale nemecký i maďarský 
o vranách – teda závistlivých, pažravých 

a nečistých zvieratách, ktoré sa neštítia 
ani zdochliny. A takéto zvieratá prinášali 
ráno a večer Eliášovi jedlo. Pre Eliáša pri-
jať od nečistých zvierat pomoc znamená 
poslušnosť Božiemu nariadeniu.

Keď potok Karit vyschol, dostáva Eli-
áš od Boha nové nasmerovanie: „Vstaň 
a choď do Sarepty, ktorá je pri Sidone 
a osaď sa tam, lebo som prikázal istej 
vdove, aby ťa tam živila.“ Eliáš opäť po-
slúchol, i keď určite nebolo preňho ľahké 
prijať, že sa má on, muž, nechať živiť vdo-
vou, ktorá je navyše tak – ako celý národ 
– v núdzi. A tiež si uvedomil, že opäť mu 
Boh pripravuje starostlivosť od cudzinky 
a pohanky, ktorá mu určite nebude variť 
podľa pravidiel „kóšer“.

Tu v Sarepte, v dome vdovy, Eliáš zvá-
dzal v modlitbe boj o život jej jediného 
syna, ktorý zomrel. Tento boj bol len pred-
zvesťou boja, ktorý Eliáša čakal na hore 
Karmel s pomýlenými prorokmi židov-
ského národa. Ako sa neskôr ukázalo, pre 
Eliáša bolo ľahšie vyvolať dušu zomrelé-
ho chlapca spomedzi mŕtvych, ako zme-
niť zmýšľanie svojho nekajúceho národa.

Ježišove stopy v okolí Týru a Sidonu
Prečo nachádzame Ježišove stopy v Týre 
a Sidone? Nový zákon spomína uzdra-
venie dcéry istej Sýrofeničanky. Teda tiež 
pohanky, ktorá s vierou odpovedá Ježišo-
vi, že aj šteňatá sa nasýtia z odrobiniek, 
ktoré padajú z Pánovho stola. Tie odro-
binky sú vlastne eucharistickým chle-
bom, ktorý nám Ježiš dal ako pamiatku, 
a tá žena je predobrazom všetkých, ktorí 
v Ježiša uveria. 

Ježiš prichádza do tohto kraja takpo-
vediac po stopách Eliáša. Na príkladoch 
pohanov z tohto kraja vidíme jednu zau-
jímavú vec. Niektorí pohania chápu Ježi-
ša omnoho hlbšie, ako ho chápe židovský 
národ. Prichádzajú k viere. Teda ak Starý 
zákon zavrhoval Týrus a Sidon, že sú ne-
priateľmi Božími – to Ježiš mení. Pre Je-
žiša nikto nie je Boží nepriateľ len preto, 
lebo má iný pôvod ako židovský, alebo 
že jeho rodičia zmýšľali inak – dôležitá 
je ľudská odpoveď, viera.

„Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klí-
či, nebadáte?“

Týrus a Sidon
v Biblii

 Text: Ján M.  
 Foto: habeeb.com

Prístav v Sidone, kde Biblia 
zaznamenáva kroky svätého Pavla
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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)

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 
• Bohuznáma Golianovo 10,- EUR • Ctiteľky B.S.Je-
žišovho Machulince 20,- EUR • Ružencové bratstvo 
Markušovce 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Plávnica 
20,- EUR • Čitatelia Hlasov Horovce 50,- EUR • Odbera-
telia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Ružencové bratstvo 
Vráble 100,- EUR • Predplatitelia Hlasov Huncovce 
60,- EUR • Členovia MOS Lipany 850,- EUR • Bohuzná-
ma Lovce 10,- EUR • Misijné združenie DS Veľký Krtíš 
54,- EUR • Kolektív lásky Liptovská Teplička 235,- EUR 
• Ženy z deviatnika Vojňany 80,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Krásno pri Topoľčanoch 20,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo Močenok 90,- EUR • Ružencové bratstvo 
Hrnčiarovce nad Parnou 50,- EUR • Deviatnik Hľadá-
me prístrešie Kalameny 71,- EUR • Deviatnik rodiny 
Skačany 130,- EUR • Odberatelia Hlasov Sedliacka 
Dubová 145,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N. 
30,- EUR • Deviatnik Kto dá prístrešie sv. Rodine od 
modlitebnej skupiny Breza 100,- EUR • Odberatelia Hla-
sov Oravská Jasenica 155,- EUR • Odberatelia Hlasov 
a Posla zo Zuberca 150,- EUR • Predvianočný deviatnik 
Tajov 100,- EUR • Ružencové bratstvo Modra - Kráľová 
35,- EUR • Odberatelia Hlasov Hraničné 40,- EUR • 
Bohuznáma – Veľké Zálužie 100,- EUR • Ružencové 
bratstvo - Nitra-Klokočina 100,- EUR • A. Adamicková 
– Ruskov 10,- EUR • A. Finková – Rozhanovce 20,- EUR 
• H. Maščáková – Rozhanovce 20,- EUR • T. Fedorová 
– Rozhanovce 10,- EUR • 

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI

Kroky apoštola Pavla týmto územím
Cez Týrus prechádzal svätý Pavol, keď sa vracal zo svojej tretej 
apoštolskej cesty do Jeruzalema. 21. kapitola Skutkov apoštol-
ských hovorí o tom, že tu v Týre sa zdržala loď sedem dní. Vtedy 
sa necestovalo podľa cestovného poriadku a podľa hodiniek, všet-
ko sa prispôsobovalo nákladu, ktorý sa prevážal na lodiach. Toto 
sú posledné stopy svätého Pavla na libanonskom pobreží, kde ho 
vidíme ešte ako slobodného človeka. 

V Sidone vidíme Pavla už ako väzňa. Je to na jeho ceste z Céza-
rey do Ríma. Písmo ale hovorí, že v Sidone s ním aj napriek tomu, 
že bol väzňom, zaobchádzali ľudsky a dovolili mu tu navštíviť pria-
teľov (Sk27,3). V Sidone sa nachádza aj kostolík, ktorý údajne stojí 
na základoch domu, v ktorom sa Pavol zdržiaval.

Potom Skutky apoštolov opisujú ďalej cestu Pavla na lodi. Ho-
voria: „Keď sme sa odtiaľ pohli, plávali sme popod Cyprus, lebo 
vietor dul proti nám.“ (Sk27,4) Kým sa Pavol dostal do Ríma, tr-
valo to 3-6 mesiacov, pretože lode cestou zastavovali – napríklad aj 
v Sidone mohla loď byť niekoľko dní. Boli to obchodné lode, ktoré 
nakladali a vykladali tovar.

Loď išla okolo pobrežia. Bolo to tak aj u Feničanov – málokto 
si dovolil pustiť sa krížom cez more, lebo more bolo vždy nebez-
pečné, najmä v zimnom období. A ďalej, ako hovoria Skutky, loď 
stroskotala na Malte (Sk28,1). Bolo to také jednoduché strosko-
tanie, keď prežili. A vôbec, všetky plavby sv. Pavla boli nebezpeč-
né. Mohli sa konať len v lete, a preto aj pri apoštolských cestách 
sv. Pavla musíme predpokladať, že on tieto cesty začal absolvovať 
skoro na jar a na pevnine prežil zimu.

Libanončania tvrdia, že v okolí Týru a Sidonu Jonáša zhltla 
veľryba. Keď si predstavíme cestu, ako nám ju predstavuje Bib-
lia – to by tá ryba musela preplávať okolo Afriky až do Perzského 
zálivu, teda okolo desaťtisíc kilometrov, čo sa nám nezdá možné.

Avšak už starí rabíni nehľadeli v Knihe proroka Jonáša na dej 
ako na skutočnosť, dôležité bolo pre nich posolstvo knihy. Aj my, 
kresťania, si viac všímame posolstvo tejto knihy. Ježiš príbehom 
proroka Jonáša naznačil svoj pohreb i zmŕtvychvstanie.  •

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

„Deti si prosili chlieb, 
a nebolo, kto by im ho lámal.“ (Nár 4,4)

Chceš mať aj ty účasť 
na tejto misii Cirkvi?
Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých mužov, 
ktorí majú záujem stať sa misionármi, kňazmi alebo 
rehoľnými bratmi. Sme rodinou svätého Arnolda 
Janssena, muža s veľkou túžbou po záchrane 
ľudí všetkých národov. Sme rodinou s trvalým 
rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Krista. Sme rodinou 
ľudí mnohých národov s povolaním od Boha slúžiť 
tým, ku  ktorým nás posiela.

Podmienkou k prijatiu je úprimná túžba nasledovať 
Krista v službe bratom a sestrám, fyzické a psychické 
zdravie, maturita a život viery.

Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova 
posielajte do 30. apríla 2020 

Viac informácií nájdeš na www.verbisti.sk 

P. Pavol Kruták SVD
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, 949 01 Nitra

Uprostred všetkých aktivít a činností Cirkvi sú tie, 
ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evanjelia 
medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva mužov 
a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto poslaniu. 
Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, pomáhajú 
novým kresťanským komunitám k tomu, aby sa stali 
pevnými vo viere a povzbudzujú ku kresťanským 
hodnotám, ako je pokoj, spravodlivosť, sloboda 
a vzájomné spolunažívanie.

STAŇ SA AJ TY 
MISIONÁROM


