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Milí čitatelia, od marca máme možnosť 
vychutnať si dávnu túžbu, aby nás spra-
vovali ľudia, ktorí svoju vieru berú váž-
ne. Preto som si dovolil ponúknuť star-

ší článok, ktorý som napísal pred jedenástimi rokmi 
počas dlhých chvíľ na ďalekom ruskom východe. 
Odporúčam si znova uvedomiť a zvážiť, majúc re-
álny príklad politikov, či my ako kresťania mienime 
skutočne živú a čistú vieru prenášať do spoločen-
ského života bez pretvárky, výhovorky, oklieštenia.

V evanjeliu je známa jedna stať, kde Ježiš káže na-
staviť aj druhé líce tým, čo nás bijú (porov. Lk 6,29). 
Bolo to povzbudenie k pokore, ktorá dokáže zme-
niť svet v hĺbke a nastoliť v ňom ozajstný pokoj, kde 
nebude platiť ani zákon pomsty, ani pravidlo oko za 
oko..., ale iba zákon lásky a obety.

Myslím, že nejeden z kresťanov má s touto Ježišo-
vou výzvou problém. Túžime po spravodlivosti a bo-
jujeme proti krivde, zvlášť keď sa deje nám. Lenže 
túto výzvu mylne chápu aj neveriaci či nepraktizu-
júci, ktorí však správne očakávajú, že ju budú kres-
ťania žiť. Lenže to ich očakávanie nesleduje Ježišo-
vu vôľu, ale svoje osobné ciele. Domnievajú sa, že 
kresťan má byť vždy obetný baránok, ktorý posluš-
ne skloní hlavu a bude slúžiť záujmom silnejšieho; 
možno aj s tým cieľom či nádejou, že raz sa mu to 
všetko v nebi vynahradí.

Lenže pokora znamená poznať pravdu o sebe, 
teda chyby, povinnosti a kvality. Zlé odstraňovať, 
o dobré sa snažiť a aj iných k tomu povzbudzovať. 
Základom je síce osobná snaha a vzor, ale veriaci 
môžu využívať aj väčšie a pôsobivejšie spoločen-
ské prostriedky a možnosti. Veď žijú v spoločnosti, 
pracujú pre ňu, zveľaďujú ju, majú teda právo vyu-
žívať aj jej výdobytky – materiálne, politické, vedec-
ké. Dokonca majú nielen právo, ale aj povinnosť sa 
aktívne zúčastňovať na riadení spoločnosti, ako ich 
k tomu povzbudzuje Katechizmus Katolíckej cirkvi 
(viď KKC 1915).

Jednou z účasti je vytváranie politických strán, 
ktoré by zastupovali otázky veriacich. No nielen tie, 
ale celkovo morálku a hodnoty, ktoré sa v dnešnom 
svete veľmi relativizujú. Takto sa kresťanský politik 
nestáva iba poslancom ľudu, ale aj Boha a jeho zá-
konov, akýmsi svetským kazateľom, ktorý má moc 
a zodpovednosť za spoločenský rast v dobrom.

Viera politika je základným faktorom jeho roz-
hodnutí i života a verejná pozícia zasa zdvihnutý 
prst, ktorý mu na jednej strane prináša úctu občanov, 
ale na druhej strane ho zaväzuje byť vzorom. Kres-
ťanský politik je pod tým istým drobnohľadom ako 
kňaz, či to, čo hlása, naozaj žije. S prípadnými chy-
bami nemajú zľutovanie nielen neveriaci, inoverci, 
ale aj vlastní ľudia. Zodpovednosť je o to väčšia, že 
môže byť pohoršením pre slabých a nikomu sa nech-
ce chodiť s mlynským kameňom po morskom dne.

Pre toto bremeno treba brať politické úlohy 
a posty ako službu, ktorá si vyžaduje obetu času, 
priateľov, ba aj rodiny a súkromia. Nie je cieľom po-
litika (a už vôbec nie kresťanského) brať túto službu 
ako biznis, hoci si za to zaslúži spravodlivú mzdu. 
Preto neprichádza do úvahy korupcia, rodinkárstvo 
ani rôzne iné škandály, ktorým s radosťou podlieha-
jú mnohí svetskí predstavitelia. Kresťanský politik 
by mal byť takým ostrovom dôvery voličov, ktorí si 
budú istí, že si vybrali správneho zástupcu – svojho, 
zástupcu ľudu a nie osobných záujmov.

Je jasné, že nie je vždy ľahké byť dobrým veriacim 
politikom, že aj kresťanský politik používa občas 
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zvláštne ťahy. Ospravedlňovať sa, že aj iní takto hrajú, je det-
ské. Pravda či priznanie je dôstojné a sleduje čnosť pokory, aj 
za cenu odpadu voličov. Je teda jednoduchšie snažiť sa, ako na-
novo získavať dôveru. Cieľom, koniec koncov, nie je tento svet, 
ale nebo. Tam dosiahneme všetky ciele i utópie.

Nehovoríme o konkrétnych stranách a politikoch. Kresťan-
ský politik má byť každý, kto v duši nesie krstné znamenie kríža 
a žije i propaguje naozajstné, a tým aj trvalé hodnoty nepodlie-
hajúce náladám a svetonázorom.

Politickú zodpovednosť nenesú len politici, ale aj voliči, ktorí 
im odovzdávajú svoje hlasy. Výdobytkom demokracie je mož-
nosť správne sa rozhodnúť a dobre si vybrať. Nevyužitie tejto 
možnosti je prejavom lenivosti a nezáujmu o blížnych. Tak 
potom o nás rozhoduje malá, ale horlivá, hoc aj nespravodli-
vá skupinka ľudí, ktorí si svoju povinnosť splnili. Ani samotná 
voľba nie je len vhodením lístka to volebnej urny. Veriaci volič 
má mať prehľad o osobe a strane, ktorú si vyberá, aby jej poli-
tický program korešpondoval s morálkou, s dobrom všetkých 
občanov i budúcich pokolení. Jeden – dva medové motúziky 
pretiahnuté popod nos pred voľbami alebo sem-tam po nich 
nemôžu byť dôvodom pre rozumný výber. Je treba byť naozaj 
pozorným a prezieravým, aby sme vo voľbách neopakovali 
chyby minulosti.

Nakoniec znakom správnej morálnej politiky, ktorá sledu-
je hodnoty, a tým aj zodpovedá Božiemu plánu, je znova roz-
mer služby. Nejde o hru, ako sa to často deje. O hry a zákulisné 
ťahy sa stará divadlo a film. Politika sleduje časné i večné dob-
ro občanov.

Alebo je to iba utópia? Keď sa pustíme do úprimnej práce 
a služby, tak to utópiou nebude. •
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Milí misijní  
priatelia!

Prežívame misijný mesiac október. 
Spomíname si na misionárov, ale i na 
ľudí, ktorí ešte nepoznajú Ježiša a tú-
žia po ňom. Zvlášť v tomto čase sa sna-
žíme napomôcť hmotne i duchovne. 

Každý úprimne veriaci sa prirodzene túži podeliť s vierou, 
v ktorej on vidí veľké bohatstvo pre život. Boh volá každé-
ho kresťana svojím spôsobom  k evanjelizácii pre Krista. Je 
úlohou každého z nás, aby dokázal evanjelizovať. A tak nás 
Boh volá, aby sme „vyšli“ a boli časťou rodiny alebo nejaké-
ho spoločenstva. Potrebujeme ísť vpred a deliť sa s Kristom 
s inými. Naše nadšenie a láska k Bohu bude tým, čo bude 
druhých evanjelizovať najviac. Keď naši blížni uvidia Boha 
v nás, vtedy bude prebiehať aj účinná evanjelizácia. V tomto 
nám pomáha práve modlitba a v októbri sa zvlášť modlíme 
sv. ruženec. Je to šťastná cesta k úcte Boha a Panny Márie. 
Keď chválime Máriu, robíme to pre jej vzťah k Ježišovi. Ona 
je lampa. On je svetlo. Milujme ruženec, lebo naši predkovia 
v ňom nachádzali silu a odvahu praktizovať svoju vieru. Mi-
lujme ho, lebo je drahocennou praxou našich rodín. Spája 
starých s mladými, minulosť s prítomnosťou. A čo budúc-
nosť? To závisí od dnešných mladých ľudí, od nových domo-
vov, ktoré si založia. Naša krajina bude chudobnejšia a naše 
domy chladnejšie, keď sa v rodinách nebudú modlievať ru-
ženec. Akým požehnaním je rodinná ružencová modlitba! 

Prostredníctvom ruženca získavame množstvo milostí, 
ako sme ich prijímali priamo z rúk Vykupiteľovej matky.

Svätý Otec Ján Pavol II. povedal: „Ruženec je moja najob-
ľúbenejšia modlitba. Je to nádherná modlitba. Nádherná vo 
svojej jednoduchosti a hĺbke. Modliť sa ruženec znamená 
kontemplovať s Máriou Kristovu tvár. 

Nebojme sa spoznať modlitbu ruženca. Presvedčíme sa, 
že nás posilní vo viere. Modlime sa ho s veľkou dôverou a 
láskou, a to bude aj účinnou pomocou pri našom vydávaní 
svedectva o Kristovi. Prajem vám požehnaný misijný mesiac 
október a radosť z viery v nášho Pána Ježiša Krista!

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 1.októbra, za horliteľov 3. októbra 2020

Šéfredaktor

▲ Izraelskí archeológovia pri Tábore našli 1300 
rokov staré múry kostola

Niekoľko kilometrov od vrchu Tábor objavili izra-
elskí archeológovia 1300 rokov staré múry kosto-
la. Izraelský úrad pre starožitnosti (IAA) oznámil, 
že pri príprave detského ihriska v mestečku Kfar 
Kama bol objavený chrám s rozmermi 12 x 36 met-
rov. Podľa týchto informácií na rozdiel od väčšiny 
kostolov má tento namiesto jednej až tri apsidy.

Kostolná loď a chodby boli pokryté mozaikami, 
ktorých farebné dekorácie so zemepisnými vzormi 
a červenými, modrými a čiernymi kvetmi sa zacho-
vali dodnes. Kostol pravdepodobne patril k veľké-
mu kláštornému komplexu. Vedľa chrámu boli ob-
javené aj steny niekoľkých miestností. Podľa IAA 
budú čoskoro podrobnejšie preskúmané v rámci 
ďalšieho výskumu.

Už v 60. rokoch bol v mestečku Kfar Kama nájde-
ný kostol. Profesor Moti Aviam z Kinneret Acade-
mic College, ktorý sa zúčastnil na archeologických 
vykopávkach, uviedol, že to bol pravdepodobne de-
dinský kostol, ale teraz bol objavený kláštor z rov-
nakého obdobia. Tento nový objav zdôrazňuje dô-
ležitosť kresťanskej dediny na úpätí vrchu Tábor. 
Vrch Tábor je vysoký 588 metrov. Leží v polovici 
cesty medzi Nazaretom a Galilejským morom a je 
viditeľný z diaľky. Ako hovorí evanjelium, toto je 
miesto Pánovho premenenia. Františkánsky kos-
tol a kláštor na vrchole sú jedným z najdôležitejších 
a najpopulárnejších cieľov pre pútnikov a turistov, 
ktorí sem prichádzajú. •
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SPEKTRUM

▪ Biskupi v Portugalsku 
obnovili prípravy SDM 2023

Portugalsko 8. septembra (TK 
KBS) Biskupi Portugalska sa stretli 
po prvýkrát v rámci pastoračného 
roka a obnovili prípravu Svetových 
dní mládeže 2023. Podľa arcibisku-
pa Aguiara, pomocného lisabon-
ského biskupa a predsedu „Nadácie 
SDM Lisabon 2023“, pápež Franti-
šek „potichu“ a „s oduševnením“ 
sleduje prípravy na Svetové dni 
mládeže. „Pápež je veľmi šťastný, 
ale je tiež pokojný,“ uviedol arcibis-
kup, „pretože si je vedomý toho, že 
prípravné práce na SDM napredu-
jú“. Svetové dni mládeže v Lisabone 
sa mali pôvodne konať v roku 2022, 
ale kvôli pandemickej kríze vyvola-
nej ochorením Covid-19 sa posu-
nuli o jeden rok. Odložené bolo aj 
odovzdanie symbolov Svetových 
dní mládeže, ktorými sú marián-
sky kríž a ikona a ktoré mali byť 
odovzdané mladým v Portugalsku. 
Arcibiskup Aguiar vyjadril nádej, 
že podujatie v Lisabone bude na-
ozaj korešpondovať so „životným 
štýlom, spôsobom cítenia a jazy-
kom mladých ľudí“, aby sa mohli 
stať skutočnými protagonistami 
podujatia. •

▲ Mladí ekonómovia sa stretnú 
so Svätým Otcom iba virtuálne

Stretnutie pápeža Františka s mla-
dými ekonómami s názvom „Fran-
tiškova ekonómia“ (Economy of 
Francesco), ktoré bolo kvôli pre-
puknutiu pandémie preložené z jari 
na jeseň, sa uskutoční virtuálnou 
formou od 19. do 21. novembra 
2020. Vysielané bude z Assisi. Vir-
tuálnu účasť na ňom potvrdil aj 
pápež.Na stretnutie bolo pôvod-
ne prihlásených okolo 2000 mla-
dých ľudí zo 115 krajín sveta. Na-
sledujúce stretnutie je naplánované 
na jeseň 2021. Hnutie mladých 
„Františkova ekonómia“ sa snaží 
„dať ekonómii zajtrajška dušu“, aby 
bola spravodlivejšia, inkluzívnejšia 
a udržateľnejšia. Jeho cieľom je vyu-
žiť kreativitu mladých poháňaných 
láskou, aby sa stali budovateľmi bu-
dúcnosti.•

▲ Kardinál Parolin navštívil Bejrút

V piatok 4. septembra, keď uplynul 
presne mesiac od tragického výbu-
chu v Bejrúte, sa svet spája v modlitbe 
a pôste za Libanon. Pápež František 
pri tejto príležitosti vyslal do Libano-
nu ako svojho osobitného vyslanca 
vatikánskeho štátneho sekretára kardi-
nála Pietra Parolina, ktorý sa tu stretol 
s náboženskými predstaviteľmi krajiny 
a v mariánskej svätyni v Harisse slávil 
svätú omšu. Bejrút sa stále spamätá-
va z tragických následkov výbuchu 
v prístavnej zóne, ktorého výsledkom 
je 220 mŕtvych, 6000 zranených a 300 
tisíc evakuovaných. Kardinál sa v ma-
ronitskej Katedrále sv. Juraja v Bejrúte 
stretol s náboženskými predstaviteľ-
mi krajiny. Tlmočil im slová pápeža 
Františka o jeho blízkosti a podpore 
trpiacemu obyvateľstvu, v zjednotení 
s celou Katolíckou cirkvou po celom 
svete: „Nie ste sami!“ •

◀ Počet kresťanov v Sýrii naďalej klesá, hovorí farár v Aleppe

„Či prežijeme alebo nie, to je otázka, ktorú si kladie väčšina veriacich v Krista, vrá-
tane biskupov,“ pokračuje františkán, páter Ibrahim Alsabagh. Zdôrazňuje, že to 
závisí od podpory zvonku.Situácia sa len zhoršuje. „Reč je o utrpení, ktoré netrvá 
iba pár posledných mesiacov, ale už desať rokov. Zdalo sa, že to už nemôže byť hor-
šie, no teraz je zrejmé, že áno,“ hovorí páter. „Nikdy sme neprerušili charitatívnu 
pomoc, potravinové balíčky, zdravotnícku podporu ani realizáciu konkrétnych 
drobných projektov týkajúcich sa vytvárania pracovných príležitostí prostredníc-
tvom mikroúverov. Nepretržite pomáhame ľuďom pri obnove zničených domov. 
Chceme tu naďalej žiť, nechceme odchádzať, opustiť naše kostoly a dopustiť, aby 
z nich boli múzeá alebo niečo iné. Veľmi ma teší, že sme tento rok mali aj krsty 
a prvé sväté prijímania a niekoľko mladých si vyslúžilo sviatosť manželstva. To 
všetko je ovocie Božieho milosrdenstva. Je tu mnoho rodín, ktoré sú nádejou, že 
prežijeme, zostaneme a ešte viac tu zapustíme korene,“ dodáva páter. •
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S tôl je silný symbol. Rodina, 
kde sa stoluje, zostáva spolu 
a  je zdravým organizmom. 
A naopak: rodina, ktorá pre-

stane spolu stolovať, sa postupne od 
seba odcudzí. Alebo možno je to aj 
opačne: rodina, ktorej členovia sa od-
cudzili, prestávajú mať záujem o spo-
ločné stolovanie. Stôl je symbolom 
jednoty, priateľstva, vzťahov. Stôl živí 
nielen telo, ale aj dušu i ducha. Pri stole 
sa ľudia občerstvujú jedlom a nápojom, 
zbližujú sa rozhovorom a obveseľujú 
si srdce vínkom, prípadne podobným 
médiom. 

Pozvanie k stolu je pocta. Je to znak, 
že rodina neznámeho človeka prijíma 
medzi seba a chce mu ukázať nielen 
seba, svoje priestory, ale aj svoje vzá-
jomné vzťahy, prípadne tajomstvá; lebo 
pozvanému dovolí pozorovať interak-
cie a prejavy vzájomného sprá-
vania sa, ktoré o členoch rodiny 
neznámemu veľa naznačia. Ak 
rodina toto umožní, je to veľká 
vec. Pozvanie k stolu sa preto ne-
patrí odmietať. Ak sa odmietne, 
pokladá sa to za prejav nesluš-
nosti, prípadne pokorenia. 

Pri pozvaniach k  stolu vždy 
treba vedieť čítať medzi riadka-
mi. Ak ťa niekto pozve k stolu a ty po-
vieš: „Nie som hladný!“ nič si nepocho-
pil. Pri pozvaniach k stolu poväčšine 
nejde o jedlo. Tak ako pri pozvaní na 
kávu alebo na čaj vôbec nejde o kávu 
ani o čaj. Vždy je čosi za tým. A nau-
čiť sa to rozpoznávať, čo je za vecami, 
patrí k základom zrelosti ľudskej oso-
by. Niekedy je tam formálna či nefor-
málna pocta. Inokedy uvedenie do tzv. 

„klubu“: rodiny, komunity či inej en-
tity. Niekedy je tam naznačenie, že sa 
chceme pozhovárať. Keď povieš: „Príď 
ku mne na kávu!“ tým povieš, chcem 
sa s tebou porozprávať. 

V tomto zmysle pozvaní na svadbu 
v evanjeliu októbrovej nedele (Mt 22, 
1-14) sa dopustili veľa lapsusov. Ich 
správanie bolo netaktné a nepatričné. 
Nevedeli čítať medzi riadkami. Nič ne-
pochopili. Navyše, boli domýšľaví a na-
myslení a z toho dôvodu hostiteľa po-
nížili. Podcenili ho však a prerátali sa. 
Nechali sa prosiť. Mysleli si, že kráľ ich 
potrebuje, keď ich pozýva. Že je na nich 
závislý. Že asi má veľa miesta a málo 
hostí. Chce zaplniť stoličky. Chce, aby 
svadba jeho syna bola pred verejnosťou 
veľkolepá. A na to sa predsa oni neda-
jú použiť. Kráľ však mal stoličky veľmi 
svedomito spočítané. Nikto tam nemal 

byť ani náhodou, ani ako komparzista. 
Oni to však nepochopili a kráľa urazili. 
Jedni tým, že mu dali najavo, že majú 
iné priority, ako je on či svadba jeho 
syna. Iní sa dokonca voči nemu zacho-
vali násilne. Kráľ to obom jasne spočí-
tal. Nič nie je pre človeka urážlivejšie 
ako verejné pokorenie a  poníženie. 
Hlavne v Oriente, kde až doteraz platí 
šablóna úcta vs. zahanbenie, t.j. ničím 

si človeka nezískate viac, ako prejavom 
pocty, hlavne verejnej a zasa naopak: 
ničím iným ho neprivediete k väčšej 
pomstychtivosti, ako verejným zahan-
bením. Kráľ to tým, ktorí sa k nemu za-
chovali netaktne a násilne spočítal aj 
s úrokmi. Je to prehnané? Urobil by si 
to inak? Buď úprimný! Určite by si za 
podobné správanie nevypálil mesto, no 
bez dôsledkov by si to nenechal. Mi-
nimálne by si nechal vychladnúť vaše 
vzťahy, prípadne by si dotyčných, kto-
rí tvoje pozvanie odmietli, nijako už 
nepreferoval. 

Samozrejme treba povedať, že nie 
vždy je pozvanie k  stolu možné pri-
jať. No na to sú spôsoby, ako sa toto 

Pri pozvaniach k stolu poväčšine 
nejde o jedlo... Vždy je čosi za 
tým. A naučiť sa to rozpoznávať, 
čo je za vecami, patrí k základom 
zrelosti ľudskej osoby.

Stôl
 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Misijný tím UPeCe Bratislava
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komunikuje: napríklad ospravedlne-
ním sa s uvedením skutočného dôvodu, 
prípadne prosbou o nájdenie náhrad-
ného termínu stretnutia sa pri stole, ak 
také niečo pripadá do úvahy. Zdá sa, že 
hostiteľ z evanjelia s pozvanými počí-
tal. Pretože evanjelista hovorí, že poslal 
svojich sluhov, aby pozvaným povedali, 
nech už prídu, lebo jedlo a všetko ostat-
né je už pripravené. Svoju účasť im teda 
museli nejako sľúbiť, či už priamo alebo 
nepriamo (tým, že sa neohlásili a kráľ 
to považoval za isté). Kráľ sa na nich 
nachystal a oni v poslednom momente 
zmenili svoje rozhodnutie. To je podraz. 

Kráľ sa potom naozaj rozhodne pre 
„komparzistov“. Ale nie v pravom slova 

zmysle. Nie, aby mu zaplnili stoličky 
vo svadobnej sieni a zjedli pripravené 
jedlo. Ale aby im dal najavo, že oni sú 
teraz adresátmi jeho priazne, namiesto 
tých arogantných, ktorí sa k nemu pred 
chvíľou zachovali nedôstojne. No aj tu 
sa k nemu nepostavia všetci adekvátne. 
Jeden z nich tiež hostiteľa poníži. Ne-
oblečie si svadobné rúcho, ktoré dostal 
pri vstupe do miestnosti. Aj tento kráľa 
podcení. Síce trocha iným spôsobom 
než tí predtým, no predsa. Myslí si, že 
vo svadobnej sieni v prítomnosti kráľa 
môže byť akokoľvek. Že kráľ môže byť 
rád, že vôbec prišiel. Aj tento sa prerá-
tal. Kráľ mu dá jasne najavo, že nie je 
žobrák. Ak niekoho pozve, je to stále 

vyznačenie a pozvaný by na to nemal 
zabudnúť. Z oboch prípadov zachova-
nia sa voči kráľovi a jeho svadbe silne 
trčí hlavná myšlienka: nepochopenie 
svadobnej hostiny ako pocty a poní-
ženie hostiteľa. 

Aké je posolstvo evanjelia? Môže ich 
byť viac. 1. Máme možnosť zamyslieť 
sa nad myšlienkou stolovania v našom 
živote: v našich rodinách, v našich ko-
munitách, v našich vzťahoch. Nielen 
to, či tam je, ale aj to, akú mu prikla-
dáme dôležitosť, čo pre nás znamená, 
aké tam praktizujeme maniere, ako sa 
k sebe správame, čo si navzájom komu-
nikujeme medzi riadkami. Či sa vieme 
zbližovať cez stôl, či pozvanie vieme 
dešifrovať, prijať, prípadne odmietnuť 
(vhodným spôsobom).

2. Máme možnosť tiež uvažovať nad 
tým, ako sme sa zachovali v niekto-
rých konkrétnych stolovaniach či po-
zvaniach k nim. Aká bola napríklad 
moja odpoveď, keď ma niekto pozval 
povedzme na kávu alebo na čaj. Či mi 
zaplo, že káva alebo čaj je len obyčajné 
médium. Že dôležité je tu v skutočnos-
ti niečo iné. Potom môžem uvažovať 
o zachovaní či nezachovaní spôsobov, 
ktoré sa odo mňa očakávajú (myšlien-
ka svadobného rúcha).

3. Či ja sám viem používať nástroj 
stola na zbližovanie sa s ľuďmi: či ľudí 
pozývam k stolu, na čaj, na kávu. Či 
viem komunikovať dôležité alebo nie-
kedy i nepríjemné myšlienky cez stôl. 

4. Ďalším posolstvom môže byť 
myšlienka jednoty ľudského rodu. Na 
počiatku sme boli jedno: zjednotení, 
integrovaní. Potom nás hriech rozbil. 
Potom prišiel Ježiš, ktorý dal veci do 
poriadku. A robil (a robí) to cez stôl. 
Stôl Eucharistie, stôl Božieho slova 
sú silnými symbolmi tohto volania 
k  jednote ľudského rodu. Túto myš-
lienku silne nesie prorok Izaiáš v pr-
vom čítaní. 

5. Neposlednou myšlienkou je stôl 
agapé v našich náboženských zhromaž-
deniach, ktorý dokáže robiť divy. •
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Udalosti
▲ Misionári verbisti si obnovili 
sľuby chudoby, čistoty  
a poslušnosti

Ôsmeho septembra Spoločnosť Božie-
ho Slova oslávila 145 rokov od svojho 
založenia v malom holandskom mes-
tečku Steyl. Tento deň je dňom, kedy 
bratia v časných sľuboch zložili na ďal-
ší rok svoje rehoľné zasvätenie evanje-
liovej chudoby, čistoty a poslušnosti.

Frt. Lukáš Hanúsek obnovil 5. sľuby, 
frt. Peter Nguyen Duc Thinh a frt. Peter 
Nguyen Van Luong 4. sľuby a frt. Dávid 
Kancian a frt. Václav Plánka 3. sľuby. 
Slávnosti, ktorá sa uskutočnila na sláv-
nosť Narodenia Panny Márie v Kostole 
sv. Arnolda Janssena v Bratislave, pred-
sedal provinciál Spoločnosti Božieho 
Slova P. Pavol Kruták SVD.

V homílii páter provinciál povedal, 
že zídené spoločenstvo sa navzájom po-
zná, sme si blízki aj v tom, že nás spá-
ja myšlienka misií. Prirovnal to k „ro-
dinnej firme“, v ktorej každý jej člen sa 
snaží pracovať naplno, vkladá svoje ta-
lenty, energiu a danosti, pretože pracuje 
pre svoju rodinu a spoločenstvo. Avšak 

v našej situácii nejde o náš „podnik“, ale 
o Ježišov. On povolával ľudí, aby sa stali 
jeho učeníkmi, aby boli jeho nasledov-
níkmi. Pred svojím nanebovstúpením 
ich posiela: „Choďte teda, učte všetky 
národy a krstite ich v mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého a naučte ich zachová-
vať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 
28, 18,19) Toto je naša úloha a poslanie, 
ktoré sme dostali všetci sviatosťou krs-
tu a na ktorej máme a chceme pracovať 
aj my. Byť s Ježišom a ohlasovať jeho 
evanjelium, ktoré sme prijali, je bohat-
stvo a dar, a týmto darom sa máme po-
deliť a obohatiť aj iných. Toto nadšenie 
chceme vložiť do odovzdávania evan-
jelia iným. Vďaka nášmu ohlasovaniu 
sa potom aj naša viera stáva živšou. •

▼ Verbisti organizovali detský 
a miništrantský misijný tábor

Tohto roku verbisti organizovali po-
sledné dva augustové týždne tábo-
ry pre deti a pre miništrantov. Tohto 
roku na indiánsku tému. Boli to den-
né tábory, poobede si rodičia deti brali 
domov. Tomáš Baleja priblížil priebeh 
táborov: „Animátori hovorili deťom 
o cnostiach, ktoré by mali mať Indiáni 
a priblížili sme im aj niektorých indi-
ánskych svätých, ako je napríklad svätý 
Juan Diego alebo svätá Katarína Teka-
kwitha. Animátori vo svojich hraných 
príbehoch inšpirovali deti životom 
týchto svätcov, čím oni boli výnimoč-
ní a zároveň sme im dali do pozornosti, 

Verbisti sa zišli pri skladaní sľubov v deň založenia SVD
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UDALOSTI 
október 2020

1. október 
Sv. Terézia z Lisieux, panna 
a učiteľka Cirkvi, patrónka misií;
2. október
Sv. Anjeli strážcovia, patróni 
Spoločnosti Božieho Slova;
4. október
Sv. František Assiský;
5. október
Sv. Faustína Kowalská; výročie 
kanonizácie sv. Arnolda Janssena 
a Jozefa Freinademetza (2003);
7. október
Ružencová Panna Mária;
11. október
Sv. Ján XXIII;
15. október
Sv. Terézia od Ježiša, panna 
a učiteľka Cirkvi;
17. október
Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby;
18. október
Misijná nedeľa;
22. október
Sv. Ján Pavol II., pápež;
24. október
P. Vincent Lechovič SVD, 25. 
výročie úmrtia (1995);
26. október
P. Rudolf Krajčík SVD, 20. výročie 
úmrtia (2000).

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac október:

Aby mohli mať veriaci laici, 
najmä ženy, vďaka krstu väčšie 
zastúpenie na zodpovedných  
miestach v Cirkvi.

ako by sme to mohli aplikovať pre náš 
život. Bol to tábor, na ktorom prebieha-
lo množstvo aktivít, hier, svätých omší 
a modlitieb.“ 

„Myslím, že za všetkých môžem 
povedať, že tento tábor bol veľkým 
úspechom. Mali sme krásne spoločen-
stvo s animátormi z prostredia nášho 
Kostola sv. Arnolda Janssena v Petr-
žalke a verím, že i deti mali pekný čas 
a mohli sme im odovzdať niečo z našej 
viery, nádeje a lásky. Som rád, že sme 
ich v rámci indiánskej tematiky nau-
čili novým cnostiam. Bol to skutočne 
skvelý čas a teším sa na budúci rok.“ 
Vydarené tábory pre deti a miništran-
tov si pochvaľovala aj animátorka Julka 
Žilincová: „Na tábore sme mali skve-
lé decká, ktoré boli pre nás radosťou, 
povzbudením a zároveň požehnaním. 

Veľmi pekne ďakujeme rodičom, že 
boli ochotní zveriť ich do našich rúk 
a dôverovali nám.“ 

Veríme, že tieto misijné tábory pre 
deti a miništrantov boli pre nich po-
žehnaným časom, a tak isto aj pre nás 
verbistov. •

▲ Stretnutie verbistov s novými 
koordinátormi UPeCe Bratislava

V dňoch 9.-10. septembra mali pláno-
vacie stretnutie kňazi UPeCe Stanislav 
Krajňák SVD a Martin Štefanec SVD 
s  novými koordinátormi. Stretnutie 
sa konalo v Pruskom a počas dvoch 
dní sa noví koordinátori oboznámili 
s programom Univerzitného pastorač-
ného centra v Mlynskej doline na nový 
akademický rok 2020/2021. Koordiná-
torov je päť, sú to dobrovoľníci z radov 
študentov a túto službu konajú jeden 
rok. Ich úlohou je pomáhať kňazom pri 
celkovom chode UPeCe Bratislava, kde 
funguje 23 rôznych tímov, koordinovať 
študentské akcie, besedy, teambuildin-
gy, slúžiť pri sv. omšiach, byť na pomo-
ci novým študentom, ktorí do UPeCe 
prichádzajú. Veríme, že tohto roku sa 
UPeCe v Bratislave znova rozbehne na-
plno, lebo od marca, keď študenti mali 
len online prednášky a skúšky, nedeľné 
sv. omše bývali v UPeCe vysielané iba 
cez internet. •
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Narodila sa 2. januára 1873 
v Alencon, v západnom Fran-
cúzsku ako posledná z devia-
tich detí Zélie a Ľudovíta Mar-

tinových. 9. apríla 1888 vstupuje ako 
15-ročná do Karmelu v Lisieux. Rehoľné 
sľuby skladá 8. septembra 1890; v januá-
ri 1895 začína písať svoje autobiografické 
zápisky; 30. septembra 1897 umiera po 
dvojdňovom smrteľnom zápase; 14. au-
gusta 1921 pápež Benedikt XV. prehlasuje 
Terezkin život za život hrdinských čností; 
29. apríla 1923 prebehne proces jej blaho-
rečenia pápežom Piom XI. a 17 mája 1925 
je svätorečená tým istým pápežom;14. 
decembra 1927 je vyhlásená za patrónku 
misií (po boku sv. F. Xaverského).

Jej krátky život je veľmi inšpirujúci. Vy-
žaruje totiž z neho evanjeliové posolstvo, 
kvas, ktorý má silu premieňať. Preto jej 
život oslovoval, oslovuje a bude oslovo-
vať mnohé generácie. Pius XI. ju nazval 
- "Hviezda môjho pontifikátu". "Otvori-
la príkladom a slovom cestu dokonalosti 
všetkým: Ježišovi hádzať do objatia kytič-
ky obetí. Nič mimoriadneho, ale aj kaž-
dú maličkosť mimoriadne dokonale... " 
(biskup Hlouch.) Yves Congar píše o nej 
ako o „zápalnom bode na prahu atómo-
vého veku".

Pochopila evanjelium ako málokto 
z nás, a preto ho vie aj dnes priblížiť iným. 
Jej vyjadrenie: "Ježiš je moja jediná láska," 
ktoré vyryla aj na veraje svojej cely v Li-
sieux, akoby prerážalo aj cez stránky jej 
"Dejín duše" a čitateľ má pocit, že Ježiš je 
niekde blízko, blízko pri ňom.

Stala sa veľkou objaviteľkou, hoci ne-
mala žiadne bádateľské tendencie. Obja-
vila takzvanú "malú cestu". Čo je to malá 

cesta? Je to výsledok jej teologických re-
flexií o jej vzťahu k Bohu. Je to cesta jej 
vlastného osobného zrenia a návod ako 
prísť k Bohu.

Spoznala, čo je to syzifovské úsilie. Si-
zyfos bol podľa gréckych bájí kráľ v Korin-
te a kvôli svojmu nešľachetnému správa-
niu sa v živote musel v podsvetí - Hádes 
- kotúľať na vrch ťažký kameň. Keď ho už 
už mal navrchu, tak sa mu kameň skotú-
ľal dolu. A tak ho išiel kotúľať znova a zas 
sa mu to nepodarilo, a tak znova a znova, 
a tak to robí stále. Je to syzifovská práca - 
práca namáhavá, ale úplne bezvýsledná, 
zbytočná.

Terézia si uvedomila, že úsilie o svä-
tosť, po ktorom túžila, nie je výsledkom 
jej aktivít a snáh, ale je darom. Tým, že 
uverila v Božiu bezpodmienečnú lásku, 
vyhla sa zložitej ceste "získavania si Božej 
náklonnosti a zbierania zásluh". V deň 
prvého sv. prijímania povedala Pánu Ježi-
šovi: "Bol to bozk lásky, citila som, že som 
milovaná a aj ja som milovala. Milujem 

ťa a dávam sa ti navždy." Tak sa aj ona učí 
milovat' Ježiša, pretože len opätuje to, čím 
je sama zahrňovaná. Motiváciou pre ňu 
nie je získať si nebo, ale spôsobovať radosť. 
Láska prebúdza lásku. Keď má Terézia 
charakterizovať svoju životnú úlohu, ne-
váha ani na okamih: "Milovať Ježiša a ro-
biť, aby bol milovaný." ( List z 24. 2. 1897 
abbé Belliérovi) Pochopila, že nejde o to, 
aby sme prinášali čo najviac obetí a po-
dávali čo najväčšie výkony, ale o to, aby 
sme sa nechali "padnúť do Ježišovho ná-
ručia". Aby sme sa stali malými, otvore-
nými, plní úžasu a dôvery ako deti, aby on 
sa v nás mohol stať veľkým. Stavia sa do 
pozície dieťaťa, ktoré nemôže urobiť nič 
viac, ako zdvihnúť ruky a volať o pomoc. 
Počuje to nebeský Otec, prichádza, vezme 
dieťa do náručia a nesie ho. Prijala svoju 
malosť, jednoduchosť. Preto jedno z jej 
tvrdení bolo: "Ja chcem byť malou." To, čo 
pochopil a vyjadril už sv. Ján Krstiteľ. "On 
musí rásť a mňa musí ubúdať. " (Jn 3, 30)

Conrad de Meester popisuje úseky 
"malej cesty" takto:
• Terézia túži po svätosti.
• Snaží sa ju dosiahnuť a spolieha sa pri-

tom na vlastné sily.
• Zisťuje, že je slabá a poznáva pravdu 

o sebe, o "svojej malosti".
• V pokornom postoji hľadá spôsob, ako 

dosiahnuť svätosť.
• Nakoniec nachádza "malú cestu" lás-

kyplného sebaprijatia a nekonečnej 
dôvery v Božie milosrdenstvo.

Niektorí používajú obraz dieťaťa, kto-
ré sa chce dostať na vrch schodov. Má dve 
možnosti. Buď sa trápiť a ísť pomaly hore, 
alebo si priznať svoju slabosť a poprosiť 
otca, aby ho tam vyniesol. Terezka si zvo-
lila druhú cestu. 

Malá cesta sa stala potom akoby "stro-
mom", na ktorom vyrástli mnohé konáre 
aplikácie malej cesty. Zaujímavé je, že tieto 
aplikácie sú výrazne biblické:
• vernosť jednoduchým záväzkom ži-

vota. "Kto je verný v najmenšom, je 
verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý 
v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. 
(Lk 16,10) Tým, že bola verná v jedno-

Patrónka misií  
sv. Terézia z Lisieux 

 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD
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duchých prácach, vlievala nádej a od-
vahu do sŕdc všetkých malých duší, 
ktoré hľadajú, ako nasledovať Krista 
v priebehu a prácach všedného dňa.

• dôležitosť lásky ako motívu života. "A tak 
teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; 
no najväčšia z nich je láska." ( 1 Kor 
13,13) Terézia je svedkom teologické-
ho tvrdenia, že iba láska vedie k svätosti.

• praktizovanie detskej dôvery k nebeské-
mu Otcovi. "Nebuďte teda ustarostení 
a nehovorte: "Čo budeme jesť?" alebo, 
"čo budeme piť?" alebo, "čo si oblečie-
me ?" Veď po tomto všetkom sa zháňa-
jú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, 
že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda 
najprv Božie kráľovstvo a jeho spravod-
livosť a toto všetko dostanete navyše." 
(Mt 6, 31-33) To je jej odpoveď ľuďom na 
obavy a strach o svoj život a budúcnosť.

Aby toto mohla praktizovať, nepo-
trebovala k tomu veľký životný priestor. 
Múry jej cely a kláštora jej postačili na 
to, aby prešla túto "malú cestu". Hoci my 
máme "väčší životný priestor", predsa to 
podstatné, čo nás učí Terézia, nezávisí na 
životnom priestore.

Non multa, sed multum. Nie kvantita, 
ale kvalita. Nie je rozhodujúce robiť veľa 
alebo málo, ale robiť dokonale. Všetko 
s láskou a nič bez lásky. Odporúča sa iba 
jediná kvantita - kvantita lásky. Ničoho 

nemala veľa - nemala veľkú dĺžku života, 
24 rokov, nemala veľa pôžitku z matky, 
zomrela jej v mladom veku, nemala ani 
veľa duchovných útech - "Ježiš spal a ne-
chal Terezku ako odhodenú loptu v kúte"- 
ale to, čo mala, to využila dokonale. Na 
ceste kvality, hĺbky, sa nemusíme báť, že 
na niekoho narazíme. Tu máme všetci 
veľké pole pôsobnosti. Na ceste kvantity 
je to opačné - musíme si dávať pozor, aby 
sme nenarazili na teritórium druhého. Ak 
chceme zvládnuť cestu kvantity, musíme 
najskôr zvládnuť cestu kvality. Známkou 
kvality je miera lásky a miera jednodu-
chosti. Čím je človek bližšie k Bohu, tým 
mu je viac "podobný", viac miluje a je jed-
noduchší. Nie je taký komplikovaný. Stáva 
sa "odborníkom v otázke Boha". To je to, 
čím sa máme stať.

Keďže ona sama bola v tom učiteľkou, 
podám niektoré ukážky z  jej autobio-
grafie. To, čo objavila, to aj realizovala vo 
svojom živote. Non multa, sed multum.

Predvídavú Božiu lásku
"Komu sa menej odpúšťa, menej milu-
je." Uvažovala nad tým takto. "Viem, že 
Ježiš mi odpustil viac ako svätej Magda-
léne, pretože mi odpustil vopred, keď mi 
zabránil padnúť. .. Vychádzam z predpo-
kladu, že syn múdreho lekára sa na svo-
jej ceste potkne a padne o kameň, a že si 
pri páde zlomí nohu. Jeho otec ihneď ide 

k nemu a zdvihne ho, s láskou ošetruje mu 
rany, využije všetky zdroje svojho umenia 
a syn sa celkom uzdraví a prejaví mu svo-
ju vďačnosť. Bezpochyby dieťa má dobrý 
dôvod, aby milovalo svojho otca. Ale ja 
urobím ešte iný predpoklad.

Pretože otec vedel, že na ceste jeho syna 
je kameň, poponáhľal sa ho predísť a ka-
meň odstráni, tak obozretne, že ho nikto 
nevidel. Tento syn, ten predmet jeho pred-
vídavej nežnosti, keďže nevie o nešťastí, 
od ktorého ho oslobodil jeho otec, istot-
ne mu nebude prejavovať svoju vďačnosť 
a bude ho milovať menej, ako keby ho 
bol jeho otec uzdravil. .. Ale ak sa neskôr 
dozvie, akému nebezpečenstvu unikol, či 
nebude ho milovať viac? Nuž tak, ja som 
toto dieťa, ten predmet predvídavej lásky 
Otca, ktorý neposlal svoje Slovo, aby vy-
kúpil spravodlivých, ale hriešnikov. Chce, 
aby som ho milovala, pretože mi odpus-
til nie mnoho, ale všetko. Nečakal, že ho 
budem milovať mnoho, ako svätá Mag-
daléna, ale chcel, aby som vedela, ako ma 
miloval láskou nevýslovnej predvídavosti, 
aby som ho milovala teraz na zbláznenie. 
Počula som hovoriť, že sa ešte nevyskytla 
čistá duša, ktorá by milovala viac ako duša 
kajúca. Ach, ako by som chcela usvedčiť 
tieto slová zo lži!.." (DD 94)

Potrebnosť modlitieb za druhých
"Počula som hovoriť o veľkom zločinco-
vi, ktorý bol odsúdený na smrť pre hrozné 
zločiny a všetko naznačovalo, že zomrie 
v nekajúcnosti. Chcela som ho za každú 
cenu zadržať, aby neupadol do pekla a aby 
som to dosiahla, použila som všetky pros-
triedky, aké sa len dajú predstaviť - obeto-
vala všetky zásluhy Ježiša Krista nebeské-
mu Otcovi a Celine som dala odslúžiť sv. 
omšu na úmysel. Druhý deň po poprave 
prišiel mi pod ruky denník "La Croix". 
Náhlivo otvorím a čo vidím? Pranzini 
sa nevyspovedal, vystúpil na popravis-
ko a chystal sa vložiť hlavu do žalostného 
otvoru, keď zrazu, zachvátený náhlym 
vnuknutím uchopil kríž s Ukrižovaným, 
ktorý mu ponúkol jeden kňaz a poboz-
kal trikrát jeho posvätné rany." (DD 108)

"V našej komunite je sestra, ktorá má 
talent vo všetkom sa mi nepáčiť,  
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Pokušenie 
hada

 Text: P. Marek Vaňuš SVD

 Foto: Archív SVD

V júnovom čísle Hlasov sme sa 
z biblického hľadiska pozreli na 
otázku, ktorá občas rezonovala 
v období rozmachu epidémie Co-
vid-19, totiž či Boh trestá. Vychádza-
li sme pritom z modelového príbe-
hu zlyhania prvých rodičov, ktorý 
nesie ako dôsledok Božie výroky – 
zdanlivo trestajúce – ktoré však iba 
odhaľujú pravdu o skutku, ku kto-
rému naviedol had zahmlievaním 
skutočnosti. Bytosť hada, ktorá sa 
v rozprávaní tretej kapitoly Genezis 
objavuje, má nezvyčajné vlastnos-
ti – napríklad rozpráva – a tak je na 
mieste trochu bližšie si ju všimnúť.

Obmedzenie
Na pochopenie toho, čo predstavu-
je had, sa potrebujeme vrátiť o kúsok 
späť. Keď Pán Boh tvorí človeka – 
ako o tom čítame v druhej kapitole 
Genezis – vytvára okolo neho nád-
hernú záhradu. Zveruje mu ju, aby ju 
„obrábal a strážil“ (Gn 2,15). Má tak 
uskutočňovať vládu nad stvoreným 
svetom. No nejde o vládu neobme-
dzenú. Vzápätí zaznieva Boží príkaz: 
„Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. 
Zo stromu poznania dobra a zla však 
nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho 
jedol, istotne zomrieš“ (Gn 2,16-17). 
Najprv Boh hovorí to, čo človek môže: 
jesť, mať úžitok a radosť zo všetkého. 
Potom dodáva určité hranice, obme-
dzenie. 

Dôvod je jasný: aby človek ne-
zomrel. Nejde pritom o smrť fyzickú, 
tá je prirodzená, ale o smrť vzťahov: 
zomrieť značí byť v stave zničených 

vzťahov, ktoré viac nedovoľujú roz-
víjať sa. Boží príkaz možno vnímať 
asi takto: Všetko ti dávam, ale ak bu-
deš jesť všetko, zomrieš; ak si vezmeš 
všetko pre výlučný osobný prospech 
tvojho jedenia (monopol), zomrieš. 
Kto chce všetko iba pre seba, nene-
cháva miesto pre druhého – a zomie-
ra sám. Zaznieva tu upozornenie pred 
žiadostivosťou a pahltnosťou, lebo to 
sú spôsoby, ktoré vážne poškodzujú 
schopnosť tvoriť vzťahy. Naopak, ak-
ceptovanie obmedzenia otvára priestor 
pre vzťah: pomáha uvedomiť si, že člo-
vek si sám nevystačí.

Dôvera
Z hľadiska nezaujatého pozorovate-
ľa nevedno, akú povahu má príkaz, 
či je dobrý, alebo zlý, či vychádza 
z veľkodušnosti ako rada priateľa, či 
chce naozaj dobro človeka, alebo nie, 
a teda že Boh nechce, aby človek mal 
poznanie (ako to neskôr predostiera 
had). Boží príkaz dáva dve možnosti 
vysvetlenia a človek nevie: otvára sa 
priestor na dôveru. Keďže nevie, buď 
bude dôverovať, alebo dôverovať ne-
bude. A to je podstatná črta ľudskej 
existencie. Dôvera otvára priestor pre 
správny vzťah.

A práve dôveru sa had snaží naru-
šiť. Keď otvára dialóg so ženou, začína 
otázkou, ktorá sa síce odvoláva na Boží 
príkaz, ale ho deformuje. Had sa pýta: 
„Naozaj povedal Boh: Nesmiete jesť 
z nijakého rajského stromu!?“ (3,1). 
Úplne vynecháva prvú časť príkazu, 
kde Boh hovoril o tom, čo človek smie 
a sústreďuje pozornosť na zákaz, kto-
rý navyše ešte zveličuje. Dáva zmiznúť 
daru a do popredia sa dostáva len ob-
medzenie. Odstránením prejavu Bo-
žej dobroty však nepriamo predsta-
vuje Boha ako toho, ktorý hovorí iba 
„nie“. Zakazuje jesť, teda zakazuje žiť. 
A v ďalšom pokračovaní vytvára neba-
dane tábor ľudí v opozícii voči Bohu. 
Kým Boh sa vždy prihovára osobne 
k „ty“ človeka, had vytvára ono „vy“ 
skupiny v protiklade voči Bohu. Na-
štrbuje dôveru. Nakoniec predstavuje 

jej spôsoby, jej slová, jej charakter zdali sa 
mi veľmi nepríjemné. Povedala som si, 
že láska nesmie spočívať v citoch, ale v či-
noch. Začala som teda robiť pre tú sestru 
to, čo by som bola robila pre osobu, ktorú 
najviac milujem. Zakaždým, keď som ju 
stretla, modlila som sa za ňu k dobrému 
Bohu, obetujúc mu všetky jej čnosti a zá-
sluhy. Cítila som, že Ježiš sa tomu raduje, 
lebo niet umelca, ktorý by rád neprijímal 
chvály na svoje diela, a Ježiš, umelec duší, 
je šťastný, že človek sa nepozastavuje nad 
zovňajškom, ale preniká do vnútornej 
svätyne, ktorú si On vyvolil za príbytok. 
.. Snažila som sa jej preukazovať všetky 
možné služby, a keď som mala pokušenie 
odpovedať jej neprívetivo, uspokojila som 
sa s tým, že som sa na ňu čo najláskavejšie 
usmiala.. Sestra bola v presvedčení, že jej 
povaha je mi príjemná. Jedného dňa sa 
spýtala Terezky:

"Nepovedali by ste mi láskavo, moja 
sestra Terézia, čo vás tak ku mne priťa-
huje? Zakaždým, keď na mňa pozriete, 
vidim vás usmievať sa?" "Ach, čo ma pri-
ťahovalo, to bol Ježiš, ktorý je na dne jej 
duše." (DD 225)

To je zopár ukážok jej vlastného sve-
dectva o Bohu, o láske. Prosme, aby sme 
aj my dokázali oslavovať Boha a ďakovať 
mu, ako to robila sv. Terézia z Lisieux. 

"Ďakujem Otcovi, Synovi i Duchu Svä-
tému za svätých. Ďakujem za sv. Teréziu 
z Lisieux. Ďakujem za tú krásu, hlbokú, 
prostú a čistú, ktorá sa v nej ukázala Cirkvi 
i svetu. " (Ján Pavol II.). •
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Boha ako klamára, lebo tvrdí presný 
opak toho, čo povedal Boh. Sám vytvá-
ra dojem, že on je ten dobrý, ktorý chce 
dobro človeka. 

Žiadostivosť
Had ako zviera, ktoré – netypicky – ho-
vorí, predstavuje živočíšnosť (je zviera-
ťom) i to, čo je vlastné ľuďom (hovorí). 
Mnohí preto poukazujú na to, že je hla-
som živočíšnosti vo vnútri samotného 
človeka. Had je akýmsi zmaterializova-
ním žiadostivosti. Aj žiadostivá túžba 
vidí iba nedostatok, ako to robil had, za-
búda na všetko, čo má (teda na dar); vní-
ma druhého ako konkurenta, ktorému 
nemožno vôbec dôverovať; a nahovára, 
že ak človek dosiahne vec, po ktorej tak 
túži, bude šťastný, bude ako boh. Had 
teda dáva slovo žiadostivosti, ktorá od-
mieta prijať obmedzenie. Keď sa človek 
necháva viesť žiadostivosťou, stáva sa 
v skutočnosti živočíchom. Biblický text 
to hovorí prostredníctvom slovnej hry: 
„Oči oboch sa otvorili a spoznali, že sú 
nahí“ (3,7). Inými slovami, videli, že sú 
ako had, ktorý bol „najviac ľstivý/nahý 
zo všetkých“ (3,1). V hebrejčine totiž ide 
o výrazy, ktoré sa zvukovo podobajú.

Potvrdenie toho, že hadom je vlastne 
žiadostivosť, nachádzame o pár riad-
kov ďalej v príbehu Kaina, ktorému 

Boh nastavuje zrkadlo, keď začína mať 
zamračenú tvár na svojho brata Ábela. 
„Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila 
tvár? ...ak dobre nerobíš, číha hriech pri 
dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, 
a predsa ty ju máš ovládať“ (4,6-7). Vý-
raz „číha, striehne“ sa používa o zviera-
tách, ktoré sa pripravujú na útok. Je to 
teda obraz zo zvieracej ríše, ktorý pou-
kazuje na živočíšnosť, ktorá sa nachá-
dza za dverami. No v Kainovi je všetko 
vo vnútri; striehne naňho živočíšnosť, 
zverstvo, len čo vyjde. Striehne na neho 
had, ktorého má však Kain ovládať. Vie-
me, že sa mu to nepodarilo a nechal ži-
vočíšnosť v sebe zvíťaziť. 

Viera
Iný príbeh žiadostivosti sa odohráva, 
keď vyvolenému národu po vyjdení 
z Egypta dochádzajú na púšti sily a za-
čína šomrať na jedlo. Boh posiela je-
dovaté hady (Nm 21,4-9). Potom, ako 
ľud uzná a vyzná svoju vinu, Mojžiš 
robí podľa Božieho príkazu „medené-
ho hada“, ktorý znamená záchranu pre 
toho, kto sa naň pozrie. 

Celá situácia začína obvinením Boha 
a Mojžiša. Voči Bohu je vznesené po-
dozrenie – presne ako k tomu podnietil 
had prvých ľudí v raji. A potom národ 
hynie od uhryznutia hadov. Stáva sa 
obeťou vlastnej žiadostivosti, ktorá po-
dozrieva Boha. Akonáhle si však v dô-
sledku smrti uvedomuje svoju vinu, 
otvárajú sa mu oči a žiada, aby bol „ten 
had“ – je zaujímavé, že biblický text po-
užíva jednotné číslo (porov. Nm 21,7) 
– od nich vyhnaný preč. On predstavu-
je to, čo je v nich samých. Medený had, 
alebo doslova „hadovatý had“, na žrdi 
má urobiť zrejmým, čo privádza k smrti 
(hriech nevery). Ľud má vidieť, čo spô-
sobuje smrť. „...každý pohryzený, ktorý 
bude naň hľadieť, bude žiť“ (21,8). Vy-
stavený had vyjavuje dve skutočnosti: 
odhaľuje skrytú logiku smrti a súčas-
ne poukazuje, že Boh chce život. Boh 
dáva Mojžišovi možnosť života pre ľud. 
Hľadieť tvárou v tvár svojej vine a hľa-
dieť na Božiu dobrotu privádza k živo-
tu. Text nehovorí: „a bude uzdravený,“ 

ale, „a bude žiť.“ To, čo uzdravuje, nie 
je medený had, ale viera! Podozrenie 
usmrcuje, viera dáva život.

Ježiš 
V Evanjeliu podľa Jána Ježiš spomína 
skúsenosť vyzdvihnutia hada na púš-
ti ako predobraz svojej cesty: „A ako 
Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak 
musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, 
aby každý, kto verí, mal v ňom večný 
život“ (Jn 3,14-15). To vyzdvihnutie 
sa vzťahuje na jeho ukrižovanie, ktoré 
odhaľuje pravdu o tom, kam človeka 
privádza jeho odvrátenie sa od Boha. 
Privádza k smrti. No súčasne moment 
kríža uzdravuje ranu odmietnutia pro-
stredníctvom milosti vychádzajúcej 
z Ježišovej poslušnosti a vydanosti až 
do krajnosti. „Veď Boh tak miloval svet, 
že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby 
mal večný život. Lebo Boh neposlal 
Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby 
sa skrze neho svet spasil“ (Jn 3,16-17). 
Ježiš na kríži tak už nielen nastavuje zr-
kadlo, ale stáva sa nástrojom záchrany 
z klamstva hada.

Žiadostivosť, ktorú had predstavu-
je v príbehu prvého pádu prarodičov, 
viedla k jedeniu proti Božiemu usmer-
neniu. Je zaujímavé, že rovnaké výrazy, 
ktoré charakterizovali konanie v  raji 
– „vziať“ a „jesť“ – sa používajú v kon-
texte Poslednej večere. Ježiš v jej rámci 
dáva chlieb ako svoje telo so slovami: 
„Vezmite a jedzte: toto je moje telo“ (Mt 
26,26). Čo to chce povedať? Zmysel je 
obrátený: ak učeníci berú, nerobia tak 
gesto uchmatnutia pre seba, ale gesto 
prijatia toho, čo iný dáva. Prijímajú dar. 
To podstatné prichádza ako dar. Dar od 
iného, dar od Boha. A stojí za to všim-
núť si i kontext, v ktorom sa to odohrá-
va: učeníci jedia spolu, v spoločenstve, 
nie každý pre seba, ako tomu bolo v prí-
pade ovocia zo stromu poznania dobra 
a zla. Gesto dávania privádza ku skutoč-
nému poznaniu, ktoré stojí na vzájom-
nom obdarovaní. Je to cesta, ktorú Ježiš 
ukazuje ako najlepší protiliek žiadosti-
vosti hada. •
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Len pred troma rokmi si bol vysvätený za 
kňaza a tvojím prvým pôsobiskom bolo 
katolícke Taliansko. V októbri minulého 
roka si bol prevelený do Albánska – aká 
je náboženská situácia tam? 
Keď sa hovorí o náboženskej situácii 
v Albánsku, je potrebné mať na pamä-
ti dôležitý historický fakt. Po druhej 
svetovej vojne sa moc dostala do rúk 
komunistov a Albánsko sa vydalo ces-
tou budovania socializmu. Vedúcu 
pozíciu získala Albánska strana práce 
a komunistický diktátor Enver Hodža. 
Čo poznáme z našej histórie, to bolo 
prítomné i tu: znárodnenie priemyslu, 
industrializácia a kolektivizácia poľ-
nohospodárstva a pod. V roku 1967 
albánska vláda zakázala praktizovanie 
náboženstva a prehlásila ateizmus za 
štátnu doktrínu. Albánsko sa tak ofi-
ciálne stalo prvým ateistickým štátom 
na svete. Hlavným pilierom režimu 
bola tajná štátna polícia Sigurimi, kto-
rá kontrolovala všetok politický a spo-
ločenský život v krajine.

Počas totalitného režimu boli väz-
nené, mučené a umučené tisíce ľudí, 
medzi nimi kňazi, rehoľníci a  rehoľ-
né sestry, laici angažujúci sa (tajne) 
v náboženskom živote a mnohí ďalší 
„nepriatelia“ režimu. Oficiálne štatis-
tiky hovoria, že viac než 40 tisíc osôb 
albánskej národnosti malo status po-
liticky prenasledovaných, z toho väz-
nených bola viac než tretina a odsú-
dených vyše 5 tisíc. V koncentračných 
táboroch bolo umiestnených vyše 20 ti-
síc osôb. Katolícka cirkev Albánska má 
teda 40 mučeníkov, z ktorých viacerí sú 
kňazi jezuiti a františkáni.

Aká je situácia dnes? 
Celkovo má Albánsko 5 diecéz a jed-
nu Apoštolskú administratúru – táto 
v sebe zahŕňa i farnosti, ktoré spravu-
jeme my – verbisti. Preto by som vám 
chcel pár slovami priblížiť pastoračnú 
situáciu v Apoštolskej administratúre, 
ktorá je geograficky situovaná v južnom 
Albánsku.

Misia Albánsko – 
Gorazd Kohút SVD

 Text: Lukáš Hanusek SVD

 Foto: Archív Gorazda Kohúta SVD

P. Gorazd Kohút SVD, misionár v Albánsku,  
opisuje tamojšiu náboženskú situáciu a približuje svoje 

pôsobenie v tejto krajine.

 

 Zrod skupinky lektorov – laikov
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Podľa štatistík z  roku 2017 spadá 
do administratúry vyše 1,5 mil.  oby-
vateľov, z toho pokrstených je 3 730  
(teda ani nie 0,3 %). Administratúra 
pozostáva z 15 farností a viacerých re-
hoľných komunít. Počet kňazov v ad-
ministratúre klesol oproti roku 2017 
z 12 na 5. Z toho je ľahké usúdiť, že – 
bohužiaľ – v niektorých farnostiach 
v dôsledku nedostatku kňazov veriaci 
nemajú ani v nedeľu možnosť zúčast-
niť sa eucharistického slávenia.

Takže situácia v porovnaní s Talianskom 
je úplne opačná – katolíci sú tu v abso-
lútnej menšine. Aké náboženstvá teda 
vyznáva väčšina obyvateľstva? 
Väčšina územia administratúry sú 
oblasti s  náboženstvom moslim-
ským  (najmä z toho dôvodu, že od 
15. stor. bola súčasťou Osmanskej 
ríše a kresťania boli znevýhodňovaní 
a  neskôr i  prenasledovaní pre 
vieru) a na druhom mieste or-
todoxným. Myslím, že by pre 
vás mohla byť zaujímavá otáz-
ka, ako moslimovia, kresťania 
ortodoxných cirkví a  katolíci 
spolu žijú, vzájomne vychádza-
jú. Myslím, že bude nápomocné 
pre lepšie pochopenie situácie, 
ak sa s  vami podelím o  jednu 
konkrétnu iniciatívu prevaž-
ne moslimskej dediny blízko mesta 
Elbasan. Držal som v rukách doku-
ment (žiadosť) s viac než 150! pod-
pismi moslimov, ktorí sa v nej obra-
cajú na katolíckeho kňaza (ktorý má 
na starosť malú hŕstku katolíkov v tej 
dedinke) s výslovnou túžbou viac po-
znať, kto je Ježiš podľa katolíckej ná-
uky. Odvolávajú sa na svoje kresťan-
ské korene, ktoré siahajú hlbšie než tie 
moslimské (datované až od nástupu 
násilnej islamizácie  v 15. stor.). Títo 
moslimovia osobne poznajú istého 
mladého muža, ktorý bol pokrstený 
ako dospelý a ktorý v tejto ich dedine 
veľa pomohol chudobným a chorým. 
Jeho príklad a nezištná služba mno-
hých moslimov natoľko inšpirova-
la, že sa začali zaujímať o jeho hlbšie 

motivácie, s ktorými koná túto služ-
bu kresťanskej lásky.  Príklad jedné-
ho zapálil túžbu poznať Ježiša Krista 
v  mnohých. Verím, že práve toto je 
naša prvoradá misia. A i príklad toh-
to mladého muža je dôkazom toho, 
že verba movent, exempla trahunt (as-
poň jedno príslovie si z latinčiny ešte 
pamätám). Hoci som vám tu uviedol 
iba tento príklad, platí (a sami Albánci 
by vám to potvrdili), že koexistencia 
troch náboženských prúdov je v Al-
bánsku mierová a vyznačuje sa vzá-
jomným rešpektom.

Povedz nám niečo bližšie o tvojej far-
nosti, v ktorej pôsobíš, ako sa tam ocit-
li verbisti? 
V  prvom rade by som chcel veľmi 
oceniť spoluprácu, ktorá je dobre za-
behnutá medzi rôznymi rehoľnými 
inštitútmi/komunitami na území na-

šej farnosti (ale aj v širšom zmysle na 
území našej administratúry). Je dob-
re organizovaná katechéza a prípra-
va katechumenov (aktuálne sú traja) 
na sviatosti, takisto rôzne aktivity pre 
deti, rôzne iniciatívy pre manželské 
páry, rodiny. Osobne rád navštevujem 
moslimské rodiny. Hoci sa jazyk ešte 
stále učím, tieto rodiny ma srdečne ví-
tajú a mám naozaj pocit, že sa úprimne 
tešia z návštevy nás kresťanov.

Čo sa týka prítomnosti verbistov 
v Albánsku, ide o celkom čerstvú zá-
ležitosť. Pastoračno-misijne sme tu 
otvorili misiu v septembri roku 2015 
na pozvanie vtedajšieho biskupa ad-
ministratúry. Odvtedy tu pôsobili 
dvaja verbisti. Aktuálne som v  Al-
bánsku jediným verbistom. Bol som 

menovaný za správcu farnosti v mes-
te Vlorë a v blízkych dvoch filiálnych 
farnostiach. Mesto je počtom obyva-
teľov niekde uprostred medzi Koši-
cami a Prešovom. Nájdete v ňom dve 
mešity, jeden chrám Ortodoxnej a je-
den chrám Katolíckej cirkvi. Na nedeľ-
né slávenie Eucharistie sa v priemere 
zhromaždí asi 70 veriacich (z celého 
mesta a okolia!). No a z tých 70 je asi 
polovica pokrstených. V období let-
ných prázdnin sa náš kostolík naplní 
viac vďaka poľským turistom.

Aké sú výzvy do budúcnosti v rámci tvo-
jej farnosti?
Jednou z dôležitých pastoračných vý-
ziev v našich farnostiach je formácia 
laikov, ktorí by mohli vstúpiť do každo-
denného kontextu ľudí, ktorí hľadajú, 
ktorí si kladú mnohé otázky i ohľadne 
katolíckej viery, ale častokrát sa nema-
jú na koho obrátiť. Ďalšou dôležitou 

Držal som v rukách dokument 
(žiadosť) s viac než 150! podpismi 
moslimov, ktorí sa v nej obracajú 
na katolíckeho kňaza s výslovnou 
túžbou viac poznať, kto je Ježiš 
podľa katolíckej náuky...
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výzvou je pastorácia mládeže (priblížiť 
sa k nej je o niečo náročnejšie, nakoľ-
ko sa v meste nezdržuje stabilne a od-
chádza do Tirany za štúdiom/prácou).

V  rôznych činnostiach Katolíc-
kej cirkvi v Albánsku vnímam túžbu 
vzbudiť v  mladých ľuďoch záujem 
o dobrovoľnícku činnosť, a teda aby 
pre nich nebol primárny zisk a vlastné 
pohodlie/blahobyt, ale dobro, ktoré je 
možné urobiť pre iných. 

Dobrovoľníctvo vnímam ako prí-
ležitosť priblížiť sa ľuďom, spolupra-
covať i s tými, ktorí myslia inak, alebo 
vyznávajú inú vieru. A práve tu sa nám 

ako misionárom otvára rozsiahle pole 
ekumenického a medzináboženského 
dialógu.

Cítiš sa byť prijatý svojou komunitou 
a okolím?
Od prvého dňa, čo som tu, cítim sa 
byť prijatý a som si vedomý toho, že sa 
s prosbou o akúkoľvek formu pomoci 
mám na koho obrátiť. Je však tiež prav-
dou, že byť jediným verbistom v celej 
krajine vie byť i náročné. Ale Pán sa 
stará a môj provinciálny predstavený 
so svojou radou hľadajú spôsob ako 
zabezpečiť, aby sme tu boli aspoň dva-
ja. Tak vkladám tento úmysel i do va-
šich modlitieb.

Ďakujeme ti, Gorazd, za povzbudenie, 
určite sa niekedy zastavíme na návšte-
vu a nateraz ti prajeme veľa síl, trpezli-
vosti a Božieho požehnania v tvojej ďal-
šej práci. •

Modlitba  
k sv. Pavlovi 
za svetové misie

In: Lehre uns beten (Nauč nás mod-
liť sa), vydal Josef Gülden, St. Benno-
-Verlag 1957, s. 584-585

Svätý Pavol, apoštol pohanov! 
Od samého Ježiša Krista si 

dostal milosť apoštolského úra-
du, aby si národy oslovil pre vieru 
na česť Jeho mena. Prosíme ťa za 
všetkých, ktorí sú pomocou Bo-
žej milosti tvojimi nasledovníkmi: 

Vyprosuj im pravého apoštol-
ského ducha, ktorého pohýna len 
jedno: Kristova láska. Pros za nich, 
aby Božia milosť nebola v nich bez 
účinku. Vyprosuj im pravú apoš-
tolskú dobrosrdečnosť, aby ohla-
sovali slová pravdy vhod i nevhod, 
aby nepoznali a  nehlásali už nič 
iné len ukrižovaného Ježiša Krista. 

Pros za nich, aby Pán žehnal 
námahy a obety, prenasledovania 
a sklamania ich apoštolského ži-
vota, aby na svojom tele dopĺňali 
to, čo chýba Kristovmu utrpeniu 
v Jeho tele, Cirkvi. 

Vyprosuj im aj úspech v ich prá-
ci. Urob ľudí ochotných a otvore-
ných, aby mali účasť na radost-
nej zvesti, a tým aby slovo pravdy 
rástlo vo svete a  prinášalo ovo-
cie. Posilňuj vo viere a láske srd-
cia novo obrátených, aby dospeli 
k celej plnosti nazerania, k pozna-
niu Božích tajomstiev, ktoré je po-
znaním Ježiša Krista, v ktorom sú 
skryté všetky poklady múdrosti 
a poznania.

Mladým spoločenstvám vypro-
suj stálosť a  vernosť vo viere vo 
všetkých prenasledovaniach a zár-
mutkoch, nech sa v nich upevňuje 
Kristovo svedectvo a nech Pán aj 
dokončí dobré dielo, ktoré v nich 
začal. Amen. •

• Návšteva ambulancie pod záštitou rehoľných 
sestier zo Slovenska

• Prestávka pri futbale s deťmi z detského 
domova

• Záver duchovných cvičení v ich komunite
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Čakanie na tovar
My, vyhnanci, sme dlho nemohli pocho-
piť, prečo sa z času na čas na námestí schá-
dzajú domáci ľudia a celé hodiny presedia 
na zemi. Prečo sa schádzajú? Obchod bol 
zatvorený, pošta ich nezaujíma. Nakoniec 
sme pochopili. Ukázalo sa, že domáci ve-
dia, kedy prichádza tovar. Vedia, že sa to-
var predáva skôr, ako príde do obchodu. 
Preto tieto návštevy Kazašiek na námes-
tí. Jednoducho čakali na tovar a otvore-
nie obchodu. 

V hoteli neďaleko obchodu bola 
reštaurácia. Do hotela prichádzali 
obyčajne Sovieti a reštaurácia slú-
žila vodičom nákladných áut, ktorí 
po predložení kupónu dostali obed. 
Ja, hoci som bola často hladná, ne-
mala som právo do nej vstúpiť. 
Cez letné mesiace mali vyhnanci 
bezplatné palivo. Bola tu však jed-
na podmienka: bolo ho treba pozbierať 
a priviesť domov. Niekoľko prvých me-
siacov sme zbierali drevo padajúce z ná-
kladiakov. Keď sme očistili naše mestečko, 
museli sme ísť do stepí a zbierať vysušené 
„lajná“, tu ich volajú „kiziaky“. Najlepšie 
boli sivé lajná od tiav. Ale kúriť nimi bolo 
veľké umenie. Vedela som kúriť všetkým, 
ale s týmito kiziakmi som si nijako neve-
dela poradiť. Pec dymila ako vulkán. Je-
dinou výhodou bolo, že v lete sa ním vy-
háňali muchy. Kúrenie čistými kiziakmi 
bolo pre mňa úplným utrpením. Prípra-
va jedla alebo ohriatie vody na večerný 
kúpeľ Jerzyka zaberalo veľmi veľa času. 
Úžasne nudné bolo sedenie uprostred 
týchto prekliatych kiziakov, prikladanie 

po kúsočku a hrabanie v hasnúcej piec-
ke. To, čo stálo v kuchyni, bolo dlho letné, 
potom ešte dlhšie teplé a potom kypelo 
a hasilo oheň, ktorého dym som ešte asi 
hodinu vdychovala...

Naše bývanie
Na Ulici Stalina bývalo teraz asi 10 osôb. 
Rodina Mustafu, Katarína s troma deť-
mi a ja. My obe s Katarínou sme nevede-
li, či sme vdovy, alebo máme ešte mužov. 
Keď som bola u Selamy na čaj, nikdy sa 

ma nepýtala na muža. Kedysi v zlej ná-
lade mi Katarína povedala, že jej muž je 
tam, kde môj. To znamená, že nevie, či na 
zemi, alebo už pod zemou. A keď na nej, 
kde? V Sibíri? V Kazachstane? Alebo vo 
väzení, alebo v koncentračnom tábore? 
Len tento raz sme sa s Katarínou rozprá-
vali o našich mužoch. Obe sme nevede-
li, prečo ich uväznili. Našťastie sme mali 
deti. Ona tri dievčatká vo veku od 2 do 
10 rokov a ja svojho Jerzyka. Na mužov 
musíme zabudnúť. Ale ako sa to robí? 
Katarína bývala v susednej izbe. Priateľ-
stvo medzi mnou,  Katarínou a Selamou 
sa začalo hneď od môjho príchodu. Kľú-
čom sa stal čaj privezený z Poľska. Katarí-
na bola na našich stretnutiach mlčanlivá. 

Ja som sa tiež so Selamou rozprávala len 
posunkami. 

Leto v Kazachstane mi preletelo „úte-
kom“ pred plošticami. Donedávna som 
si nevedela predstaviť, že ich môže byť 
tak veľa a že môžu hniezdiť hocikde, to 
znamená v plafóne, v podlahe, v stenách. 
Jedna pani mi poradila, aby som postavi-
la nohy mojej postele do fľašiek s vodou. 
No ani to nepomáhalo. Ploštice si z toho 
nič nerobili. Padali na nás z plafónu. Keď 
som sa sťažovala Kataríne a Selame, smiali 
sa mi a hovorili: „Ploštica je menšia ako 
ty. Čoho sa bojíš?“ Alebo: „Ona ide len na 
cudzích. Keď tu budeš dlhšie, ploštice si 
na teba zvyknú a nebudú ťa budiť.“ Plošti-
ce si však na nás nijako nechceli zvyknúť. 
Hrýzli nemilosrdne, obyčajne v noci a ne-
dali spať. Každý večer som vynášala mat-
rac pred dom, a tak sme s Jerzykom spali 
na schodoch. Tak sme to robili až do pr-
vých mrazov. Našťastie s nástupom zimy 
aj ploštice opustili náš dom. 

Jedno horúce popoludnie prišla za 
mnou Selama a lámanou tatárskou ruš-
tinou sa mi snažila niečo povedať. Bez-
úspešne. Nakoniec ma vzala k oknu 
a ukázala naložené auto. Pochopila som, 
že oni idú do kolchozu a my sa máme po-
starať o dom. 

Ako som sa ja cítila? 
Nejaký čas po príchode som cítila straš-
nú únavu, ustavične sa mi chcelo spať. 
Od rána do večera. Myslela som si, že tak 
bude vždy. Snívala som o úteku. Ale to 
boli len sny. Môžem povedať, že tieto po-
city boli veľmi príjemné. Snívať o úteku 
a zároveň nič preto nerobiť! 

Nakoniec, v jeden júnový deň som po-
cítila radosť zo života. Prestala som smútiť 
nad svojím osudom, písať hlúpe listy rodi-
čom, vošla som akoby do svojej kože. Dala 
som si predsavzatie, že sa budem usilovať 
byť vždy takou. Tento večer som si urobila 
plán, ktorý vyzeral približne takto:
• Zbaviť sa raz navždy vší, ktoré sa veľmi 

rozmnožili. 
• Musím mať absolútne zdravé dieťa. 

Jerzyk mal v baraku časté hnačky. Raz 
mu bolo lepšie, raz horšie. 

• Musím sa skontaktovať so šoférom ná-

Jedna pani mi poradila, aby som 
postavila nohy mojej postele 
do fľašiek s vodou. No ani to 
nepomáhalo. Ploštice si z toho nič 
nerobili. Padali na nás z plafónu.

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

 Text: Mária Byrska

 Foto: Archív SVD
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kladiaka, ktorý vozí obilie na železnič-
nú stanicu.

Plán urobiť je veľmi ľahko. Horšie je 
ho zrealizovať. Istý utorok, vychádzajúc 
ako obyčajne na poštu, na schodoch som 
stretla Katarínu. Mala spotenú tvár. Práve 
niesla bielizeň od studne. Keď ma uvide-
la, otrela si opakom ruky tvár a povedala: 
„Aký horúci vietor. Fúka strašne. Môže 
priniesť do mesta nejakú chorobu.“ Bol to 
vietor z Číny. Ja som si na vietor už zvykla, 
lebo často fúkal, raz z tej, raz z inej strany. 
No zarazilo ma dnes niečo iné. Veľký po-
hyb na ceste, hukot motorov, mečanie do-
bytka. „Čo sa deje v našom tichom mes-
tečku?“ opýtala som sa Kataríny. „Zvážajú 
obilie z kolchozov. O niekoľko týždňov tu 
bude roj nákladiakov, budú ich smerovať 
na železničnú stanicu.“ Potom sme sa 
rozišli každá svojou stranou. Ožila som. 
Konečne! Keď sa objavia cudzí šoféri, 
možno sa mi podarí niektorého podkú-
piť a zavezie ma na železničnú stanicu. 
Na námestí bolo tak rušno ako na ceste. 
Prečítala som list od Stasji, trochu som si 
poklebetila a už bolo na čase vracať sa do-
mov. Rozmýšľala som. Je začiatok augusta. 
Ja a Jerzyk sme v dobrej fyzickej kondícii. 
Zásoby na cestu sú hotové. Treba utekať 
odtiaľ čo najskôr. Len ako sa dostať na že-
lezničnú stanicu? Možno tam skôr dôj-
dem pešo, ako keď budem čakať a hľadať 
príležitosť. Len raz som videla v mestečku 
cudzie nákladiaky. Dočkala som sa chvíle, 

kedy jeden zo šoférov ostal sám a podišla 
som k nemu. Opýtala som sa ho, či by ma 
neodviezol na železničnú stanicu. Šofér 
dlho nechápal, čo chcem. „Na akú stani-
cu?“ Nevedela som názov nijakej stanice 
v Kazachstane. „Na hocijakú!“ Odvetila 
som jedným dychom. „Aha, vás sem po-
slali a vy chcete utiecť!“ Nakoniec sa mu 
vyjasnilo v hlave. Nepovedala som nič. 
Pozerala som úpenlivo naňho a zašepka-
la som. „Vezmite nás so sebou, dobre vám 
zaplatím...“ Šofér sa nahneval: „Keď vás tí 
poslali, bývajte tu, kde vám prikázali. Vša-
de žijú ľudia.“ Mlčala som a pozerala som 
sa mu do očí. Šofér pozrel na dieťa a zrazu 
ho vzal na ruky. Niekoľkokrát ho nadho-
dil a polohlasne povedal. „Máš pekného 
chlapčeka, tu ho vychováš. Druhýkrát ne-
pros nikoho, lebo si vyprosíš problémy.“ 
Odišiel. Ostala som sama. Z týchto stepí 
sa nikdy nikde nedostanem. Tu mám žiť 
a vychovať môjho syna. Horúčavy stále tr-
vali, koža stmavla, ústa vysychali. Keby bol 
veľmi dobrý krém! Ale odkiaľ ho vziať? 
Kde ho kúpiť? Nechcela som prosiť od ro-
diny. Tak mnoho vecí by som potrebova-
la. Posledný raz mi mama poslala lieky na 
hnačky, ktoré sú tu u detí veľmi rozšírené. 
S Katarínou sme sa postarali o sušené les-
né plody, ktoré sú v týchto prípadoch tiež 
veľmi dobré. Dostali sme však len jedno 
balenie. V lekárni nám povedali, že ďalšie 
kúpime, keď príde nový transport. Veľmi 
sme sa báli o svoje deti. Od istého času, 

idúc ráno po vodu, som stretala Tatárov 
i Kazachov idúcich s bielym predmetom 
pod pazuchou k moslimskému cintorínu. 
Zo začiatku som nevedela, že je to pohreb. 

Sedeli sme s Katarínou a deťmi pred 
domom do neskorého večera. Páľava, 
vietor. Dobre nám bolo spolu. Bolo ľah-
šie. Náhle sme počuli hukot auta. Vrátili 
sa naši majitelia.

Neustále fúkal vietor, stepi zožltli a vy-
schli. Slnce pražilo. V našich domoch 
panovala choroba. Všetky deti boli cho-
ré. Najprv ochoreli deti Selamy, potom 
dievčatá Kataríny. Nakoniec prišiel rad 
na môjho Jerzyka. Nemocnica bola pre-
plnená. Na infekčné oddelenie už deti 
neprijímali. Dostala som recept, ale lieky 
v lekárni už neboli. Povedali, že mám prísť 
o týždeň. Zomrel syn Selamy. Mal toľko 
rokov ako môj Jerzyk. Nechcela som si 
pripustiť, že môjmu dieťaťu je čoraz hor-
šie. Deti Kataríny vyzdraveli bez liekov. 
Ja som lieky dostala o týždeň. Jerzyk ich 
nechcel prijímať. Pil len čaj. Nakoniec pre-
stal piť. Nechcel piť ani čaj, ani prijímať lie-
ky. Blížil sa večer. Jerzyk ležal v posteli. Bol 
taký maličký. Očká mal zatvorené. Viečka 
sa mu chveli. Nevedno, či spí, alebo umie-
ra... Na stolík som pripravila sviece. Neza-
spím. Nedovolím mu odísť. Kľačala som 
nad svojím dieťaťom, držala som ho na 
rukách a nedovoľovala som mu umrieť. 
Svitalo, keď som uvidela, ako sa spotil. 
Ráno prišla Katarína a s ňou Selama. Po-
zerali na dieťa. Katarína sa ozvala prvá. 
Bude žiť. O týždeň bol Jerzyk už natoľko 
zdravý, že som ho mohla vziať so sebou 
hľadať jablká. Všade by to bola maličkosť, 
no nie tu. Nakoniec na radu susediek som 
sa vybrala do hotela. Bývali v ňom soviet-
ski kontrolóri z Taškentu. Podľa mienky 
Kataríny, len oni ich mohli mať. Obliekla 
som si najlepšie šaty, učesala som sa a vy-
šla. Je pravda, že ma môže nazvať špinou, 
ale nebude to to najhoršie. Veď kto vie, 
čo ma ešte v najbližších mesiacoch čaká. 
Zaklopala som na prvé dvere hotelovej 
chodby. Vyšiel Rus v zelenej košeli. Keď 
som začala hovoriť o jablkách, premeral 
si ma ľadovým pohľadom, pokýval rame-
nami a zatvoril dvere. Bolo mi veľmi ťažko 
zaklopať na druhé dvere. Musela  
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Bolo to 12. októbra 2018, keď 
som nasadla do lietadla vo 
Viedni. Rozlúčila sa so ses-
tričkami a vydala sa na svoju 

trojročnú misijnú skúsenosť do ďaleké-
ho Mexika. Dnes sú tomu už dva roky, 
čo spoznávam a žijem v tejto okúzľu-
júcej krajine plnej prekvapení a svoje 
misijné dobrodružstvo zdieľam spolu 
so sestrami z Indie, Indonézie, Mexi-
ka a Európy. 

Prvý šok, ktorý som zažila, bol, keď 
som si rozbalila sladkosť, ktorá ma ča-
kala na stole v mojej novej izbe. Nad-
šená z príchodu som sa na ňu s chuťou 
vrhla. No len čo som ju vložila do úst, 
moje chuťové poháriky mi rýchlosťou 
blesku naznačili, že niečo nie je v po-
riadku. Vzápätí sa mi skrivila celá tvár 

a tradičná mexická pochúťka skončila 
v koši. Mexické sladkosti totiž vôbec ne-
chutia sladko, ale je to skôr kombinácia 
ovocnej zmesi, citrónu, čili a soli. Komu 
by niečo také napadlo! Podobných hu-
morných zážitkov s netradičnými chu-
ťami, jedlami a ich kombináciami mám 
ešte veľa. Dnes sa tomu len smejem, pre-
tože si už ani neviem predstaviť iné než 
mexické fazuľové raňajky a viac ako na 
čokoládu sa mi zbiehajú slinky práve 
na tie podivuhodné sladko kyslo štipľa-
vé sladkosti.

Prečo však hovorím o tejto skúsenosti 
s jedlom? Častokrát si pod pojmom mi-
sia predstavujeme veľké veci a hrdinstvá. 
Ako misionári chceme hneď niečo robiť, 
byť nápomocní a úspešní v novej kraji-
ne. Keď som prišla do Mexika, aj ja som 

mala v sebe mnoho podvedomých oča-
kávaní a predstáv o tom, ako sa chcem 
naplno angažovať v misijných aktivitách 
našej Kongregácie. Však na Slovensku 
som fungovala na plné obrátky, a tak isto 
som chcela fungovať aj tu. Na semafore 
mi však veľmi rýchlo zasvietila červená 
a ja som sa musela zastaviť. Po čase, keď 
sa veci nediali podľa mojich predstáv 
a v mojom srdci som neraz prežívala 
akýsi zmätok z toho, že čo vlastne mám 
robiť, som si začala uvedomovať, že mi-
sia je niečo oveľa viac, ako som dovtedy 
chápala. Ako som sa učila každý deň jesť 
nové jedlá a objavovala nové chute, tak 
som sa zároveň učila prijímať, že prvá 
bezprostredná misia, s ktorou sa mu-
sím popasovať, som vlastne „ja sama“. 
Prijať svoje obmedzenia, byť trpezlivá 
sama so sebou i s druhými, nesúdiť a ne-
odsudzovať, otvoriť sa pre rôznorodosť, 
spoluprácu a predovšetkým bezhranič-
ne a vo všetkom dôverovať Tomu, ktorý 
ma sem poslal. 

Misia je teda niečo, čo sa musí zro-
diť v srdci, ktoré nehľadá seba, ale Boha 
a Jeho vôľu. A tak sa rodila aj moja misij-
ná skúsenosť. Po dokončení jazykového 
kurzu ma regionálna predstavená požia-
dala ísť pomôcť do komunity, kde sestry 
pracujú so seniormi v zariadení podob-
nému domovu dôchodcov. Z hlavné-
ho mesta som sa tak presunula do ko-
munity v Pachuce (štát Hidalgo), kde 
som strávila tri mesiace. Mojou úlohou 
bolo pomáhať sestrám duchovne spre-
vádzať starkých, ktorí sa tu nachádzajú, 

V krajine, 
kde je vždy  
dôvod na oslavu 

 Text: Sr. Jana S., SSpS

 Foto: Misijné sestry SSpS
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som počkať. Mám pred sebou len šty-
ri dvere, potešila som sa. A o niekoľko 
minút bude po všetkom. To mi trochu 
pomohlo. Stála som už pred posledný-
mi dverami. Nemôžem od nich odísť 
s prázdnymi rukami, pomyslela som 
si. Ktosi chrápal. Tuho spí. Keď ho zo-
budím, môže zlostne vyskočiť a na-
zlostiť sa, že som ho zobudila. Náhle 
som sa rozhnevala. On spí. Určite roz-
valený na posteli a ja tu stojím v tejto 
páľave a vlečiem sa od dverí k dverám, 
žobrúc o jablká pre choré dieťa. Nie-
koľkokrát som silno zaklopala. Tro-
chu som počkala a zopakovala som. 
Chrápanie prestalo. Ten „niekto“ há-
dam porozumel, že ide o vážnu vec. 
Zavolal: „Vojdite!“ Ani ma nenapadlo 
vojsť. Zaklopala som energicky ešte 
raz. Po chvíli som ho mala pred se-
bou. Veľkého, silného, s vytreštenými 
očami. „Prišla som po jablká!“ pove-
dala som rázne. Vytreštil oči ešte viac. 
„Aké jablká?“ zamrmlal. „Po tie, ktoré 
ste priviezli z Taškentu.“ Už som ne-
stihla dodať, že pre choré dieťa, lebo 
ma podozrievavo prerušil: „Odkiaľ 
viete, že som prišiel z Taškentu?“ Ja 
som sa pomaly opäť ozvala: „Potre-
bujem jablká, ktoré ste so sebou do-
viezli.“ Zadivil sa: „Ako viete, že som 
priviezol jablká?“ „Viem. Povedali mi.“ 
Zamyslel sa: „Nikto ich nevidel. Ku- 
for som mal zamknutý.” Zmŕštil obo-
čie. Vyzeral znepokojený. Nakoniec sa 
poškrabol po hlave. Určite si pomyslel, 
že je to nejaké tajomstvo. Nechal otvo-
rené dvere a zvnútra sa spýtal: „Koľko 
potrebujete?“ „Koľko máte!“ prudko 
som odvetila, „zaplatím za ne!“ Dlho 
sa prehraboval v kufri a potom sa vrátil 
držiac v ruke niekoľko jabĺk. Mala som 
problém, kde ich ukryť. Jedno Jerzyk 
zrazu vzal do ruky. „Netreba platiť,“ 
prehovoril, „máme vlastnú záhradu 
a jablká nič nestoja. Ony sú pre dieťa. 
Biedne vyzerá.“ „Áno, bolo choré, ale 
každým dňom vyzerá lepšie.“ Stál na 
chodbe, kým sme neodišli. „No, môže 
on byť zlým človekom?“ •

MISIJNÉ SESTRY SSPS

poskytovať im drobné služby ako roz-
dávanie jedla, zapojiť sa do kultúrneho 
programu či iných duchovných aktivít. 
Jednoducho byť tu pre nich a pre ich 
potreby. S odstupom času môžem po-
vedať, že to bolo krásna a obohacujúca 
skúsenosť, ktorá ma naučila pozerať sa 
na život ako na niečo „posvätné“. Hoci 
život mnohých mužov a žien, ktorých 
som tu stretla, je poznačený utrpením, 
chorobami a nevysporiadanými rodin-
nými vzťahmi, Boh mi ukázal, že aj ten 
„najbiednejší život“ má pre Neho nes-
mierne veľkú cenu a túži zahrnúť ho svo-
jou láskou aj skrze mňa a moju službu.

Po tejto skúsenosti som dostala urče-
nie pridať sa do komunity k sestrám, kto-
ré žijú a pracujú v dedine San Agustín de 
las Juntas v štáte Oaxaca. Tu sa časť našej 
misijnej práce sústredí na rodiny a deti, 
ktoré navštevujú našu škôlku J. Sten-
manns. Pre mňa to znamenalo opätov-
né sťahovanie sa, nová komunita a nová 
služba. Tešila som sa však na svoje nové 
pôsobisko. Začala som učiť angličtinu 
naše deti a pracovať aj s mladými vo far-
nosti. Ani som sa nenazdala a práce bolo 
vyše hlavy. Pri tejto službe som vnímala, 
že mám deťom darovať celé srdce a čas 
rovnako, ako to robí každá jedna milujú-
ca a obetavá matka. Nehľadať viac svoje 
záujmy, ale učiť sa zabúdať na seba a žiť 
pre to, aby druhí mohli rásť, rozvíjať sa 

v celej svojej kráse a múdrosti. Hlboko 
vnútri som pochopila, že práve v nezišt-
nom sebadarovaní sa ukrýva skutočná 
krása a zmysel misijného povolania. 

Misia však nie je len o jednostrannom 
dávaní, ale skôr o vzájomnom obdaro-
vaní sa. Štát, v ktorom sa momentálne 
nachádzam, je známy svojimi kulinár-
skymi špecialitami a  festivalmi, nád-
hernými folklórnymi slávnosťami Gu-
elaguetza a neustálymi každodennými 
„fiestami“. Oaxaca je vskutku výnimoč-
ná a bohatá na tradície. Všetko tu je dô-
vodom na oslavu – život i smrť. Na tra-
dičnej „fieste“ v mexickom ponímaní 
sa angažuje aspoň pol dediny. Celý kos-
tol sa priam zaplaví kvetmi a horiacimi 
sviečkami. Radosť badať nielen na tvá-
rach, ale aj v nádhernej kombinácii fa-
rieb vyšívaných krojov. Nechýba hudba, 
spev, tanec, pyrotechnika a ako inak vše-
lijaké dobroty na jedenie. 

Táto oslavujúca mentalita a štedrosť, 
ktorú som tu zažila, je niečo neuveriteľ-
né. Mexičania sa vedia tešiť a radovať 
zo života uprostred mnohých problé-
mov, vážnych chorôb a trápení. Nič im 
nedokáže zabrániť v tom, aby prestali 
oslavovať život. Na um mi prichádzajú 
slová sv. Pavla, ktorý nám tiež hovorí: 
„Ustavične sa radujte! Bez prestania sa 
modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, 
lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišo-
vi pre vás!“(1 Sol 5:16-18). A tak vďaka 
mojej misijnej skúsenosti v Mexiku si 
dnes viac než inokedy uvedomujem, že 
Boh nás pozýva kráčať po ceste radosti. 
Denne nachádzať v našom živote dôvod 
na radosť a vďačnosť je predsa hlbokou 
podstatou nášho kresťanského života, na 
ktorú by sme nemali tak ľahko zabúdať. 
Veď máme ten najväčší dôvod na radosť 
a ním je sám Boh a Jeho nekonečná Lás-
ka k nám. A hoci aj prichádzajú mnohé 
skúšky a v tomto čase sme hlboko po-
značení pandémiou, ktorá priniesla so 
sebou veľa obmedzení a nezvrátiteľných 
zmien, s nádejou odovzdávame naše ži-
voty, modlitby a službu Trojjedinému 
Bohu, ktorý nás skrze svojho Svätého 
Ducha neustále potešuje, posilňuje a ve-
die každý náš krok. •

• Škôlka
• Farnosť
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Ostrov Lembata nie je číslo 1 
na hojnom zozname indo-
nézskych turistických atrak-
cií. Niet sa teda čomu čudo-

vať, že som bol jediným cudzincom na 
lodi, ktorá cestovala z neďalekého ostro-
va Flores. Mojím cieľom bol sirotinec 
v Lamahore.

Práve tam som stretol Reginu Suru, 
ženu stredného veku s vážnym výrazom 
v očiach a úsmevom, ktorý na ňu číhal 
v kútikoch úst. Regina sa naučila praco-
vať so sirotami od miestnych mníšok. 
Začiatky boli jednoduché. Zhromaždi-
la osem opustených detí a pokúsila sa 
im byť matkou.

Sirotinec sa stáva realitou
Slovo o jej úsilí sa dostalo k otcovi Euge-
novi (Gene) Schmitzovi SVD, dištrikt-
nému predstavenému pre misionárov 
verbistov. Páter Schmitz pracoval 36 
rokov ako misijný farár a seminárny de-
kan v Lembate. Dva mesiace pred smr-
ťou v roku 2005 začal nové pôsobenie 
vo funkcii generálneho vikára eparchie 
Larantuka. Bol posledným severoame-
rickým misionárom verbistom, ktorému 
indonézska vláda povolila zostať v kra-
jine na trvalé pôsobenie.

V  roku 2003, krátko po vypoču-
tí práce pani Reginy, P. Schmitz zbie-
ral finančné prostriedky na kúpu časti 
pozemku pre detský domov. Brat Da-
mian Watun SVD spolu so študentmi 
jeho stolárskej školy postavili dom. Po 

dlhších rokovaniach potom mestské 
úrady formálne uznali existenciu siro-
tinca. Orgány napriek tomu obmedzili 
svoju materiálnu podporu na 100 kilo-
gramov ryže mesačne.

Sirotinec je dnes miestom veľkého 
poriadku a radosti
Už po jednej hodine v sirotinci - „Dom 
Eugena Schmitza“, ako ho nazývajú 
miestni, - sme s mojím spoločníkom ot-
com Fransiscusom Lakom SVD očare-
ní. Nielen uvítacími piesňami a tancami, 
ktoré nás pozdravili. A nielen lahodným 
chlebom, ktorý upiekla pani Regina. 
Boli sme uchvátení celkovou atmosférou 
- domovom starostlivosti a lásky. Sledo-
vali sme, ako sa staršie deti starajú o tie 
mladšie a ako sa mladšie delia o sladkos-
ti, ktoré práve dostali, pričom zabudli na 
svoje želania. Keď si štvorročný chlapec 
poranil koleno, jeho malí priatelia - ako 
ostrieľané zdravotné sestry - sa postarali 
o ranu a snažili sa ho utešiť.

V celom sirotinci bolo počuť bzu-
čanie, ale vzrušenie bolo usporiadané. 
Okrem najmenších má každé z 39 detí 
úlohu: starať sa o zeleninovú záhradu, 
starať sa o malú farmu pre kurčatá a nie-
koľko kôz a ošípaných, upratovať dom 
a pozemky, prať oblečenie, variť, umývať 
riad, zbierať palivové drevo z lesa. Star-
šie dievčatá sa učili šiť a vyšívať umenie.

Bolo vidieť, že pani Regina a Pius 
Kulu, učiteľ na dôchodku, ktorý pomá-
ha v sirotinci, sú odhodlaní, aby sa deti 

naučili všetky zručnosti, ktoré by sa bež-
ne naučili doma. Uľahčí im to život, keď 
budú sami v skutočnom svete.

Hravým maskotom domu je 3-ročná 
Vera, čistý zväzok energie, zaujímajúci 
sa o všetko. Smeje sa tak často, ako pla-
če. Niekoľko dní po narodení bola Vera 
opustená na mestskom trhu; bola náj-
dená a prinesená do detského domova. 
Jej matku nakoniec našli, tragicky však 
krátko nato zomrela a Vera bola poslaná 
späť do detského domova.

Deti tu často končia kvôli smrti svo-
jich starých rodičov, s ktorými rodičia 
nechajú svoje potomstvo pred emigrá-
ciou do zahraničia, hlavne do Malajzie. 
Iní prichádzajú do detského domova 
z nefunkčných rodín. Aj keď sú pod-
mienky v detskom domove skromné, 
tieto deti z nefunkčných rodín môžu zo 

Domov  
starostlivosti  
a lásky

 Text: Andrej Danilewicz SVD. 

 Foto: Archív SVD
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života v detskom domove vyťažiť viac, 
ako by mohli mať doma - predovšetkým 
a bez ohľadu na to, sú milované.

Deň v živote detí
Bolo päť hodín ráno a zobudili ma zvuky 
modlitby. Na moje prekvapenie som ob-
javil deti, ktoré recitovali ranné modlitby 
misionárov Spoločnosti Božieho Slova, 
dokonca spievali Veni Creator. Starší aj 
mladší spievali jednohlasne, bez dozoru 
dospelých. Nemohol som tomu uveriť.

Pred rannými modlitbami už menšie 
deti polievali záhradu a mali pozameta-
né chodníky a staršie deti už mali pripra-
vené raňajky. Pri jedle mali všetci žiaci 
základných a stredných škôl uniformu: 
biele košele a červené nohavice alebo 
sukne. Nie je to nijako zvlášť ďaleko od 
ich príslušných škôl, ale vyučovanie sa 
začína o 6:30, opäť sa deti zhromaždili 
k modlitbe o 15:00 pomodliť sa Korun-
ku Božieho milosrdenstva spolu s mno-
hými ďalšími modlitbami, ktoré sa nau-
čili od brata Damiána SVD. Modlili sa, 
keď sedeli na zemi v hale. Tá slúži aj ako 
ich hlavná jedáleň, herňa a miesto na 
vykonávanie domácich úloh.

Dať im život plný lásky
Je smutné, že naša návšteva trvala iba dva 
dni. Deťom bol poskytnutý deň voľna, 
aby mohli svojich „poľských hostí“ od-
prevadiť k lietadlu. Letisko bolo vzdia-
lené len pár stoviek metrov, ale postupo-
vali sme pomaly, zodpovedajúc našim 
krokom 2- a 3-ročným. Vera spočiatku 
nesmelo a potom každé ďalšie dievča ma 
chytilo za ruku, a takto sme pochodova-
li. Ľutoval som, že letisko bolo tak blízko, 
pretože sa zdalo, že náš výlet skončil až 
príliš rýchlo. Nasadli sme do nášho lie-
tadla. Dospelí a deti nám zamávali, keď 
čakali na odlet lietadla, a ďalej mávali, aj 
keď bolo naše lietadlo vysoko nad zemou.

Na palube indonézskeho lietadla 
TransNusa sa tradičné bezpečnostné 
vyhlásenie skončilo výzvou modliť sa za 
dobrý let. Modlil som sa za krásne deti, 
s ktorými sme práve strávili dva nezabud-
nuteľné dni. Modlil som sa, aby ich cesta 
životom bola plná lásky. •

Kedysi mali Kanaci veľmi ukrut-
ný zvyk, že usmrcovali novoro-
deniatka, zvlášť dievčatá, ak sa 
im nezdali dosť silné. Keď diev-

čatá začali odrastať, skrývali ich v niek-
torom kúte chatrče. A predsa prišlo, čo 
malo prísť. Kde sa vzal, tu sa vzal, objavil 
sa nejaký zurvalec – mládenec a bez dl-
hého vypytovania vylámal vo vhodnej 
chvíli otvor do chatrče a násilne odvlie-
kol dievča do svojho kraja. Tak sa tu so-
bášilo pred naším príchodom. Ešte i te-
raz sa vyskytnú občas podobné prípady.

Prednedávnom dobehol ku mne za-
dychčaný chlapec a hlási mi, že akýsi ne-
známy muž zavliekol jeho sestru ďaleko 
do pralesa. Dievča bolo už pokrstené. To 
som, samozrejme, nemohol tak nechať.

Vzal som do ruky svoju hrčovitú pa-
licu a vydal som sa na cestu. Chlapec šiel 
predo mnou. Po dlhej ceste zastali sme 
pred akousi kolibou.

– Tam ju skrýva, – ukázal prstom 
chlapec i neopovážil sa bližšie pristúpiť.

Prišiel som ku chatrči a odhrnul som 
pokrovec z kokosových vlákien, ktorý 
slúžil ako záclona na dverách. Potom 
som sa rozhliadol po tmavej komore. 
Opravdu, dievča sedelo na akejsi kôp-
ke raždia a nehýbalo sa.

– Čo sa neberieš domov? Prečo tu 
sedíš?

Dievča len smutne zakývalo hlavou. 
Bálo sa. Vtom som zbadal chlapíka stáť 
za záclonou.

– Hej, pustíš dievča na slobodu či nie?
Ani sa nepohne. Druhý raz sa ne-

pýtam. Prv než by sa mohol spamätať, 
zasiahol som ho svojou hrčovitou klu-
kaňou po tej čiastke tela, na ktorej sa 
obyčajne sedáva, že až zvýskol. Na druhú 
ranu už nečakal, ale s jajkaním odbehol.

Dievča bolo voľné. Mohlo odísť.

Zo zápisníka 
novoguinejského misionára

 Text: P. A. B. SVD  

 Foto: Archív SVD
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O tom sa, samozrejme, povrávalo po 
celom okolí a kanackí kandidáti ženby 
stratili guráž podobným spôsobom sa 
zoznámiť s mojou bakuľou.

Napadlo mi, že ktorési známe diev-
ča som už dávno nevidel pri spoločných 
bohoslužbách. Keď som sa vyzvedal, čo je 
s ním, pokrčili jej domáci plecami:

– Stratila sa. Nevieme kde. 
Tušil som, že to bude zasa únos, ale nič 

bližšieho som sa nedozvedel. Aké bolo 
však moje prekvapenie, keď som na ostro-
ve Juo, asi tri dni cesty od mojej stanice, 
objavil záhadne zmiznuté dievča. A ešte 
väčší bol môj údiv, keď som sa dozvedel, 
že ju odniesol jeden z tunajších novokres-
ťanov. Ešte to mi chýbalo! Keďže sem ne-
chodievam často, chcel som celú záležitosť 
krátko ukončiť a obidvoch hneď zosobá-
šiť. Dievča ma viedlo do koliby. Ale nie-
koľko šarvancov nás predbehlo. Tí zves-
tovali mladoženíchovi, že som prišiel. 
Na túto zvesť pohlo sa v ňom svedomie. 
Nečakal, kým prídem, ale vzal nohy na 
plecia. Zutekal prv, než by ma bol uzrel.

Nedalo sa nič robiť.
– Vráti sa iste. Príďte zajtra. Bude doma, 

uvidíte, – uisťovala ma nevesta.
Na druhý deň zasa utiekol.

– Bojí sa náramne vašej palice.
Keď som jej vysvetlil, že na bitku som 

vôbec nemyslel, usmiala sa dobrosrdečne.
– Keď nepríde, zosobášte ma samu. 

Chcela by som byť dobre vydatá. Tu som 
jej musel zasa vysvetliť, že ku sobášu ne-
stačí ona sama, ale že musí sa dostaviť 
i mladoženích a pred svedkami povedať 
svoje slovo. Ale už som sa nemohol ďa-
lej zdržovať. Dohovorili sme sa, že o me-
siac pôjdem okolo na misijnom parní-
ku, aby ma potom obidvaja čakali, že ich 
zosobášim.

– Kedy to bude?
– Keď veľké svetlo na nebi tri razy po 

desať razy sa objaví na oblohe. – To po-
chopili a živo mi ukazovali na prstoch, 
koľko je to.

V stanovený deň sme dlho čakali pri 
pobreží ostrova. Sirény hučali, ale na ob-
zore sa neukazoval nijaký člnok. Brat 
kormidelník bol už netrpezlivý. Už sme 
sa chceli práve pohnúť, keď vtom zazrel 
svojím ďalekohľadom celú skupinu čln-
kov, ktoré sa blížili k lodi.

Čakali sme. V čele celej výpravy ves-
luje akási žena. Je to Marja, mladucha. 
Za ňou prichádza svadobná spoločnosť. 
Obratne privesluje mladá žena až k lodi. 

Veslo hodí do člnka a spusteným rebrí-
kom vybehne na palubu.

– A muž je kde? – je moja prvá otázka. 
– Eke sa vždy bojí výprasku. Všetci títo 

prišli, aby videli, ako ho budeš vyplácať.
– Hlúposť. Či ozaj nechce prísť na loď? 
– Neviem. Zavolaj ho ty!
Konečne sme ho dostali až celkom 

k lodi. Hore vyjsť nechcel ani za živý svet.
– Aj tak ma môžeš zosobášiť. Veď ja 

nemusím byť tam pri vás hore.
– Keď nevyjdeš, vezmeme ženu so se-

bou a odovzdáme ju rodičom, – skúšam 
ešte poslednú nádej.

– Tá vie dobre plávať, – smeje sa mla-
doženích.

Čo som mal robiť? Napokon som pri-
stal na jeho návrh. Nevesta stála hore pri 
mne na palube, mladoženích so svedkami 
stáli dolu v člnkoch. Na otázku: Chceš si 
vziať tu prítomnú Marju za svoju manžel-
ku, zakričal mladoženích silným prenika-
vým hlasom, že to mohli všetci i najďalší 
dobre počuť:

– Áno !
Bol to môj najzvláštnejší sobáš, odkedy 

som tu na Novej Guinei.
Keď som požehnal mladomanželov, 

zavolal novomanžel: Otče, je dnes nedeľa?
– Áno, ba ešte viac. Pre teba je toto svia-

tok. Veď sláviš dnes svadbu.
– V nedeľu sa nesmie biť, pravda?
– V nedeľu sa nepracuje, – odpovedám 

a badám už, kam mieri.
– Ak ma teraz ešte budeš biť, si luhár, – 

usmieva sa figliarsky.
Potom vybehne ako lasica po rebríku 

na palubu a otŕča ruku, aby som mu dal 
obvyklý svadobný dar. Bolo nám do smie-
chu, zvlášť ked' sme videli, ako svadob-
ným hosťom ovisli nosy. Celou cestou sa 
tešili, že uvidia výprask – a teraz im klepli 
zuby naprázdno.

Svedčiť pri svadbe? Nuž aj to urobili, 
keď to muselo byť, ale na bitku sa tešili viac.

Chytrák – mladoženích im prešiel cez 
rozum a vymotal sa z tejto situácie. Na 
palicu si nikto ani nespomenul. Ležala 
ticho v kúte. Azda bude ešte dobrá, keď 
bude treba niekedy urovnať manželské 
nesváry v mladej rodine.

Uvidíme. •
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Boj proti diablovi v posol-
stvách Medžugoria
Diego Manetti
Hlavným cieľom tejto knihy 
je vystríhať veriacich pred 
zvodmi a útokmi Zlého a ro-
biť to s pohľadom upretým 
na cestu obrátenia, na kto-
rú nás bez prestania pozýva 
Kráľovná pokoja.
248 strán, cena: 8,90 EUR

Orodujte za nás
Kráľovná pokoja, Svätý Šar-
bel, Svätá Rafka
Prvá časť obsahuje modlitby 
k týmto svätcom. Druhá sa ve-
nuje zjaveniam a posolstvám 
Kráľovnej pokoja v Medžu-
gorí. 
50 strán, cena: 0,50 EUR

Denníček
Faustína Kowalská
Kniha je klenotom duchovnej 
literatúry v dejinách Cirkvi. 
Vnáša nás do nesmiernej lás-
ku Boha k človeku prostred-
níctvom mystickej skúsenos-
ti jednoduchej rehoľnej sestry 
Faustíny Kowalskej. 
788 strán, cena: 9,90 EUR

Nebeský Otec hovorí 
k svojim deťom
Posolstvo sestre Eugénii Elisa-
bette Ravasio – jej najväčším 
odkazom pre svet je Posolstvo 
Boha Otca, jediné zjavenie, 
ktoré bolo Cirkvou uznané 
ako pravé už po desiatich ro-
koch prísneho vyšetrovania.
54 strán, cena: 5,00 EUR

Ruženec s Ježišom a ses-
trou Máriou Faustínou
V tejto publikácii vám ponú-
kame rozjímania nad tajom-
stvami posvätného ruženca 
podľa slov Ježiša, Márie a sv. 
sestry Faustíny, ktoré zazna-
menala vo svojom Denníčku.
208 strán, cena: 5,00 EUR

Našli sme Ježiša – Dob-
rodružstvá Emky a Jakuba
Naučíte sa hľadať Boha vo 
všetkých situáciách, aby sa 
natrvalo zabýval vo vašich sr-
diečkach. Kniha môže byť aj 
výborným námetom na prácu 
s deťmi od 5 do 10 rokov pre 
rodičov, kňazov a katechétov.
193 strán, cena: 11,90 EUR

Pápež zázrakov
Andreas Englisch
V autorovom opise príbehu 
je cítiť veľkú túžbu po pravde, 
po takej pravde, ktorej nestačí 
hocijaké vysvetlenie, ale hľadá 
pravdu, ktorá uspokojí rovna-
ko intelektuálne hľadanie, ako 
aj potrebu srdca a ducha. 
222 strán, cena: 6,00 EUR

Zázračná medaila
skladačka
Tí, ktorí ju s vierou nosia, do-
stávajú veľa milostí. Takmer 
dvojstoročné dejiny tejto úcty 
sú dôkazom, že Panna Mária 
oroduje za všetkých, ktorí sa 
k nej s dôverou utiekajú a zá-
zračnú medailu s vierou nosia.
4 strany, cena: 0,80 EUR
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Zem budúcnosti – v origináli 
„TerraFutura“ – pod týmto ná-
zvom vyšiel knižný rozhovor 
s pápežom Františkom od ta-

lianskeho ekologického aktivistu a od-
borníka na gastronómiu Carla Petrini-
ho. Vydavateľský projekt adresovaný 
čitateľom aj za hranicami kresťanskej 
komunity čerpá z dialógu s pápežom 
počas troch sedení v rokoch 2018 - 2020.

Carlo Petrini (71) je zakladateľom 
a prezidentom neziskového združenia 
Slow Food, ako aj Univerzity gastrono-
mických vied v piemontskej obci Pollen-
zo. Autor populárnych kníh o ochrane 
Matky Zeme bol z titulu svojich skúse-
ností v oblasti ochrany životného pros-
tredia prizvaný ako audítor na Synodu 
o Amazónii (6. – 27. októbra 2019). Po 

náboženskej stránke je agnostik a má za 
sebou aj politickú angažovanosť v línii 
komunizmu.

Kniha „TerraFutura“ (Zem budúc-
nosti) – Rozhovory s pápežom Fran-
tiškom o  integrálnej ekológii (Terra-
Futura. Dialoghi con Papa Francesco 
sull’ecologia integrale) vyšla na 240 
stranách vo vydavateľstve Giunti-Slow 
Food Editore. Na jej prezentácii v sídle 
Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News 
vystúpili v stredu 9. septembra okrem 
Carla Petriniho, známeho v Taliansku 
pod populárnym menom „Carlin“, aj 
Mons. Domenico Pompili, biskup ta-
lianskej diecézy Rieti, ktorý je autorom 
predhovoru, a páter Antonio Spadaro, 
šéfredaktor časopisu La Civiltà Cat-
tolica.

Carlo Petrini sa pozná s pápežom 
Františkom už dlhšiu dobu. Ako spo-
menul, prvý kontakt s ním nadviazal päť 
mesiacov po jeho zvolení. Prvý z troch 
rozhovorov zahrnutých v knihe vzni-
kol 30. mája 2018, v kontexte tretieho 
výročia encykliky Laudato si´. Druhé 
stretnutie sa uskutočnilo 2. júla 2019, 
tri mesiace pred špeciálnou biskupskou 
synodou pre región Amazónie, na ktorú 
bol Carlo Petrini pozvaný ako audítor, 
čiže účastník s možnosťou sledovať dis-
kusiu bez práva hlasovať. Posledný z Pet-
riniho rozhovorov s pápežom je z 9. júla 
2020 a reflektuje aj dôsledky pandémie.

Témy rozhovorov pokrývajú širokú 
oblasť spojenú s encyklikou Laudato 
si´, s jej genézou i dosahu jej myšlienok 
na svetovú verejnosť, ale aj spoločen-
ské témy ako napr. gastronómia či film. 
Pápež František okrem iného osvetľuje 
svoje osobné dozrievanie v pohľade na 
tému ochrany životného prostredia. Ho-
vorí o „dlhej ceste“, začatej v roku 2007 
v brazílskej Aparecide na 5. generálnom 
zhromaždení Rady biskupských kon-
ferencií Latinskej Ameriky a Karibiku 
(CELAM),  kde sa zúčastnil ako arci-
biskup Buenos Aires a dostal za úlohu 
vypracovať záverečný dokument.

V rozhovore s Carlom Petrinim sa pá-
pež priznáva, že spočiatku mal problém 

Nová kniha rozhovorov 
pápeža Františka je 
i pre ľudí bez vyznania

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

Predplatné na rok 2021 je 12 eur 

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

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

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

Odberatelia Hlasov Leopoldov 210,-€ Ružencové bratstvo 

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

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

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

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

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

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

EUR •Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,-EUR •Odberatelia 

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

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

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

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

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

EUR •Bratstvo sv. ruženca Obyce 100,-EUR •E.S. – Veľký 

Lapáš 25,-EUR •Ružencové spoločenstvo – Farnosť Nitra 

Zobor 100,-EUR •Misijné združenie Ducha Svätého - Obyce 

170,-EUR •M. Nerečová – Svätoplukovo 30,-EUR •Bohuzná-

ma z Lukačoviec – 10,-EUR •Ružencové spoločenstvo – 

Rišňovce 150,-EUR •Bohuznáma rodina z Meleku 66,-EUR 

•Bohuznámy – Vinodol 100,-EUR •Odberatelia Hlasov Horný 

Vadičov 100,-EUR •Odberatelia Hlasov Veľké Vozokany 62,-

EUR •Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,-EUR •Bohuznáma 

Rišňovce 20,-EUR •Bohuznáma rodina z Obýc 50,-EUR •Ru-

žencové spoločenstvo Zázrivá 40,-EUR • Z pohrebu p. Pavla 

Kacvinského 50,-EUR • Odberatelia Hlasov Horné Krškany 

50,-EUR •Ružencové bratstvo Jovsa 50,-EUR •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI

chápať postoje brazílskych biskupov, keď hovorili o „veľkých 
problémoch Amazónie“. Hovorí takto:

„Spočiatku som týmto témam ani ja nerozumel. Potom, ako 
som sa pustil do ich štúdia, nadobudol som o nich povedomie, 
strhol som závoj. Myslím si, že bude dobré nechať všetkým čas 
na pochopenie. Zároveň však treba aj urýchlene konať, aby sme 
zmenili naše paradigmy, ak chceme mať budúcnosť.“

Prezentátori novej knihy TerraFutura (Zem budúcnosti) 
svorne položili dôraz na jej dialogický charakter. Dielo presa-
huje okruh adresátov z radov Katolíckej cirkvi či kresťanstva a je 
ďalším dôkazom toho, že encyklikou Laudato si´ o starostlivos-
ti o náš spoločný domov sa pápež František prihovára všetkým 
ľuďom dobrej vôle.

O charaktere svojho vzťahu s pápežom Františkom sa Carlo 
Petrini vyjadril v rozhovore pre Vatican News týmito slovami:

„Tieto rozhovory sú novým utužením osobného vzťahu, ktorý 
trval už päť rokov, odkedy som s pápežom Františkom nadviazal 
kontakt, päť mesiacov po jeho zvolení. Musím povedať, že sa vždy 
typicky vyznačoval týmto ľudským vzťahom a touto pozornos-
ťou voči spoločnému domu. Musím tiež povedať, že tento mi-
moriadny dokument, akým je Laudato si´, sa výslovne obracia 
nielen na katolícky svet, ale na všetkých, a tak si myslím, že je aj 
pre laický svet jednou veľkou príležitosťou reflektovať nad tým, 
ako je potrebné zmeniť paradigmy tejto ekonomiky a súčasne 
vytvoriť podmienky pre nový humanizmus. Toto je charakte-
ristický prvok nášho vzťahu.“

Carlo Petrini je aj podporovateľom medzinárodnej ochranár-
skej siete Madre Terra, ktorá má medzi stotisíc členmi roľníkov, 
rybárov, remeselníkov, kuchárov, bádateľov, kňazov aj členov 
domorodých kmeňov. Výťažok z knihy TerraFutura (Zem bu-
dúcnosti) je určený na vytvorenie Študijného strediska zamera-
ného na integrálnu ekológiu. •
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

18. október – MISIJNÁ NEDEĽA

Modlitba za misie

Svätá Terézia, ty si sa zaslúžila o to, aby si ťa uctievali ako patrónku misií na celom svete; 
rozpomeň sa na svoje vrúcne túžby počas svojho pozemského života, aby kríž Ježiša Krista 
bol známy na celej zemeguli a aby sa evanjelium hlásalo až do konca časov. Pomáhaj, 
prosíme, kňazom, misionárom a celej Matke Cirkvi tak, ako si to prisľúbila. Amen.

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša, patrónka misií, oroduj za nás!


