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M

ilí priatelia, vraciame sa pomaličky
do normálnych koľají, nehľadiac na
to, že strach a neistota sú stále niekde v blízkosti nás. Bojíme sa, aj keď
si navrávame, že je všetko v poriadku, tým viac, že
nám nikto nevie dať presnú istotu, dátum, meno.
Bojíme sa, lebo nepoznáme tvár nepriateľa. Ba čo
viac, vôbec netušíme, čo alebo kto je náš nepriateľ.
Ono to znie fantasticky, ale skutočne zvádzame náročný boj. Zdalo by sa, že s pandémiou, no
ona sa stala len príčinou, ktorá odhalila omnoho
hlbšie korene rozdelenia, ktoré vyrástli v našom
prostredí.
Ako kresťania sme stále učení byť sprostredkovateľmi dobra, pokoja a lásky. To sú hodnoty
potrebné pre rozvoj každého spoločenstva. Ale
ani ony nie sú najvyššou hodnotou, tým viac, že
o nich hovoríme ako o ľudských čnostiach, aj keď
láska by tu mala byť výnimkou, no skôr ide o náhradné slovo, ktorým spoločne nazývame čnosti vyjadrujúce úctu k druhému človekovi. Ako
ľudské prvky sa musia podrobiť večnej hodnote,
a tou je pravda. Ona sama neraz odhaľuje pravú podstatu vecí, preto býva nerada spomínaná
a najlepšie zamlčiavaná, aby nerušila domnelý
pokoj, ktorý sa na istý čas jej mlčania udomácňuje v spoločnosti. No ak pravdy niet medzi nami,
o čom je všetok domnelý pokoj, mier, harmónia,
tolerantnosť? Nejde skôr o lacnú náhradu, ktorou
si aj my kresťania kupujeme teplé miestečko v novom svete? Hľadiac na seba samého a vidiac potrebu byť milovaným, váženým, populárnym, chápem, aké veľké nebezpečenstvo a koľko hriechu
egoizmu, pýchy a klamstva nám hrozí. Je načase
znova si pripomenúť, že kresťan má účasť na trojakom povolaní Krista – Kňaza, Kráľa a Proroka.
Byť kráľovskými deťmi sa učíme svojou veľkodušnosťou a ochotou byť tu pre službu zvereným nám
ľuďom. Svoje všeobecné kňazstvo uskutočňujeme
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neustále modlitbou za všetkých a pre všetko. No
prorocké poslanie odišlo do zabudnutia spoločne
s posledným neskrývaným potlačovaním náboženskej slobody za socializmu.
Ak si spomenieme na povolanie hociktorého
proroka Starého zákona, pochopíme, že oni nevystupovali v čase neslobody, práve naopak, keď
sa zdalo, že je všetko v poriadku, okrem viery. Oni
kázali – ich nenávideli a zabíjali. Proroci ani zďaleka neboli obľúbencami ako kráľov, tak i spoločenstva i kňazskej vrstvy. No oni neprestávali hlásať,
pretože dostali povolanie od Boha, a to nebolo
podložené nijakým ľudským dôvodom. Byť hlasom Božej pravdy si vyžaduje vzdať sa komfortu
terajšieho života, lásky a obdivu svojich súčasníkov, v nádeji na splnenie Božích prisľúbení, večného života pre seba a svojich poslucháčov a zachovania dobra pre budúce pokolenia.
Za tridsať rokov slobody treba neustále ďakovať Bohu a pritom nezabúdať, že ani podobný
úspech v rozvoji spoločnosti od jednej neslobody ešte neznamená, že nám nehrozí iná, ktorej
svedkami je nejedna miestna Cirkev v západných
štátoch. Vyhrať boj ešte neznamená vyhrať vojnu.
Koľko by sme sa nesnažili vyhýbať sa militantnému slovníku, treba priznať, že sme vo vojne kultúr a hodnôt. My kresťania sme tomu nemálo na
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vine, nie aktívnym rozpaľovaním rôznych ohnísk konfliktu,
naopak, svojou tichosťou, želaním zachovať mier, hoc i falošný, za každú cenu.
Udalosti zo Spojených štátov prevracajúce naruby poriadok založený na kresťanských hodnotách, jasne potvrdzujú, že bojovať treba za Pravdu. Ona jediná bude garantom
zachovania fungujúcej a spravodlivej spoločnosti všetkých
táborov, dokonca aj tých, ktoré sa ju snažia nateraz zamlčať či zničiť. Kresťan nebude bojovať s mečom v ruke, ale
s kolenami na zemi, očami na nebi a pravdou v ústach. Byť
nestranným len preto, aby sme nevyvolali domnelé pohoršenie alebo nenávisť, je to prorocké: „Ani chladný, ani horúci...vypľutý.” Kresťan bude stále kameňom úrazu pre tých,
čo nenávidia pravdu a hodnoty z nej vyplývajúce. Preto je
absolútne nepochopiteľné, ak zapierame seba a výsledkom
vždy bude odvrhnutie zo strany ľudí. No ak stratíme svoje
povolanie, kto za nás postojí?
Milí čitatelia, prosím, nepohoršujte sa. Mne samému je
veľmi ľúto, keď treba konštatovať fakt, že sa nám pred očami
dejú veci, ktoré by sme si nedovolili alebo nevedeli predstaviť len pred niekoľkými rokmi. Možno prichádza čas obnoviť svoju vieru a ako duchovné dedičstvo ju zanechať svojim
deťom. Nie, viera už nemôže byť kultúrnym prvkom, pretože ju vytlačuje hocaká Noemova zneužitá dúha. No musí
byť nádejou, že aj po páde tohto Babylonu nebude koniec,
pretože Cirkev, ako Noemova archa, vždy zostane alebo nad
vodou, alebo ako nový dom na skale, ktorý nič nezborí. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
September je mesiac, kedy majú verbisti narodeniny (SVD
založená 8.9.1875), a tak vám ďakujeme za vaše modlitby
a spoluprácu na misijnom diele. My pamätáme na vás vo
všetkých kútoch sveta, kde ohlasujeme Kristovu blahozvesť.
Okrem sviatkov Panny Márie, ktoré v septembri slávime,
máme aj pekný sviatok Povýšenia sv. kríža.
V západnej spoločnosti je tendencia odstraňovať (alebo
aspoň limitovať) viditeľné náboženské symboly. Zvlášť sa to
dotýka kríža, ktorý pre kresťanov bol, je a bude v centre viery. Nie je to hocijaký kríž, ale ten Ježišov. Ten, o ktorom má
každý kresťan hovoriť a evanjelizovať. Nie nadarmo sv. Pavol
hovorí: „My však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov
pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných,
tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť.”
Ježiš o ňom uvažuje spoločne s Nikodémom počas tajomnej noci. Tento tajomný učeník, farizej, je svedkom momentu, kedy Ježiš predstavuje svoj kríž. Miesto podobné tomu,
kde „Mojžiš vyzdvihol na púšti hada”. Podobne ako Mojžišov had, „musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý,
kto verí, mal v ňom večný život”. Kríž sa tak stáva centrálnou
udalosťou, skrze ktorú Boh spasil človeka.
Boh sa daruje pre človeka. A kríž sa stáva viditeľným znakom Božej lásky voči človeku. A keď zviditeľňujeme kríž, zviditeľňujeme túto obetujúcu lásku. Poznáme heslo: “Láska,
ktorá nebolí, nie je láskou.” Kríž – ten Ježišov, ale aj tie ľudské každodenné kríže – je dôležitý pre prežívanie skutočnej
lásky. V jeho centre nie je utrpenie a bolesť, ale skrze obetu
vyjadrená láska. Povzbudzujme sa navzájom a v modlitbe si
vyprosujme, aby sme vedeli skrze Kristov kríž pristupovať
k blížnym s láskou v srdci.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 1. septembra,
za horliteľov 2. septembra 2020.
Šéfredaktor
2
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▲ Svätý Otec zaslal do Libanonu ako prvú
finančnú pomoc 250 tisíc eur
Pápež František zaslal prostredníctvom Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj sumu 250 tisíc
eur ako prvú finančnú pomoc v potrebách libanonskej Cirkvi v týchto momentoch núdze a utrpenia. Ako informovalo spomenuté vatikánske
dikastérium, dar vyjadruje starostlivosť Svätého
Otca o obyvateľstvo zasiahnuté utorkovým ničivým výbuchom v bejrútskom prístave, na znak
jeho otcovskej blízkosti všetkým, ktorí sú v žiali
a v najakútnejších ťažkostiach. Finančná pomoc
bola prevedená prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry v Bejrúte a poslúži osobám zasiahnutým
explóziou. Tá zanechala množstvo mŕtvych, zranených a evakuovaných a zničila budovy, chrámy,
kláštory, občianske a zdravotnícke objekty. Na urgentné potreby okamžite zareagovala záchranárska pomoc katolíckych štruktúr prostredníctvom
ubytovacích stredísk pre evakuovaných, v súčinnosti s Charitou Libanon, Caritas Internationalis
a rozličnými sesterskými charitami. Dikastérium
pre integrálny ľudský rozvoj, na ktorého čele je kardinál Peter Turkson, povzbudzuje všetkých pridať
sa k odpovedi na výzvu pápeža Františka z 5. augusta: „Modlime sa za obete a ich príbuzných; a
modlime sa za Libanon, aby sa s úsilím všetkých
svojich spoločenských, politických a náboženských
zložiek mohol vysporiadať s týmto tak tragickým
a bolestným momentom a s pomocou medzinárodného spoločenstva prekonať ťažkú krízu, ktorou prechádza.“ •

SPEKTRUM

▪ Svätý Otec František vyjadril blízkosť Cirkvi v Nikarague
V súvislosti s podpaľačským činom v katedrále hlavného mesta Nikaraguy zaslal
pápež krátky list kardinálovi Leopoldovi Josému Brenesovi, arcibiskupovi Managuy. Neznámy páchateľ zničil 31. júla zápalnou látkou starobylý kríž s postavou trpiaceho Krista. V odkaze napísanom vlastnou rukou pápež František píše:
„Drahý brat, sprevádzam ťa v bolesti nad týmto činom vandalizmu a som nablízku tebe i tvojmu ľudu. Modlím sa za vás všetkých.“ Kardinál sa mu poďakoval
za jeho bratské gesto. Pápež reagoval na spomenutú udalosť už v nedeľu: „Myslím na ľud Nikaraguy, ktorý prežíva bolesť kvôli útoku na katedrálu v Manague,
kde bola ťažko poškodená, takmer zničená, veľmi uctievaná podoba Krista, ktorá sprevádzala a posilňovala počas storočí život veriaceho ľudu. Drahí priatelia,
som vám nablízku a modlím sa za vás.“ Práve na nedeľu 2. augusta vyhlásil arcibiskup Brenes „Deň ticha a modlitby“ s vysvetlením, že „modlitba je naša sila“. •
▲ Zomrel írsky nositeľ
Nobelovej ceny za mier
K poslednej rozlúčke so severoírskym politikom Johnom Humeom, nositeľom Nobelovej ceny za
mier za zásluhy o úspech procesu
zmierenia v Severnom Írsku, zaslal v mene pápeža Františka kondolenciu štátny sekretár kardinál
Parolin. Slová sústrasti prečítali pri
pohrebnej omši, ktorú vzhľadom
na opatrenia sledovala verejnosť
najmä prostredníctvom televízie.
„Šľachetná duša“, ktorej kresťanská
viera „inšpirovala neúnavné úsilie
o podporu dialógu, zmierenia a pokoja medzi obyvateľmi Severného
Írska“ – takto charakterizuje vatikánsky kondolenčný telegram veľkosť osobnosti protagonistu mierových procesov, ktorý sa v roku 1998
stal laureátom Nobelovej ceny za
mier spolu s Davidom Trimblem.
John Hume vyrástol v katolíckej
rodine. Študoval v kolégiu v Maynoothe. Získal akademický titul,
hoci ďalej nepokračoval ku kňazstvu. Neskôr sa stal významným
politikom v rámci Severného Írska. Pohreb laureáta, ktorý zomrel
3. augusta vo veku 83 rokov, sa konal v stredu 5. augusta v Katedrále
sv. Eugena v jeho rodisku Derry. •

▲ V Los Angeles pripravili konferenciu
o technológiách v evanjelizácii

▲ Začalo sa natáčanie filmu
o zakladateľke Fokoláre

V Los Angeles sa 4. a 5. augusta uskutočnila virtuálna konferencia o používaní
moderných technológií ako prostriedkov
evanjelizácie. Zameriavala sa najmä na
miestne farnosti a školy. „Súčasná pandémia odhalila, že musíme byť pripravení
na nepredvídateľné situácie a výzvy v budúcnosti,“ píše sa v oficiálnom vyhlásení.
Akcia bola určená pre všetkých vychovávateľov, učiteľov, kňazov a rehoľníkov
v školstve. Zúčastnení si mohli vymieňať
rady a skúsenosti, ako čo najlepšie evanjelizovať pomocou moderných technológií. Losangeleská arcidiecéza odštartovala
ešte v roku 2010 program s názvom C3
(Catholic Communication Collaboration
– Katolícka komunikačná spolupráca).
Jeho cieľom je propagácia výučby náboženstva a evanjelizácia pomocou moderných digitálnych zariadení. Od roku 2012
usporadúvajú Letnú školu katolíckych
komunikačných technológií. •

Na sté výročie narodenia Chiary
Lubichovej sa v týchto dňoch začal v jej rodnom meste Trident natáčať film Giacoma Campiottiho
„Chiara Lubichová – svet ako jedna rodina“. Odvysielaný by mal byť
na jeseň budúceho roku v Televízii
Rai 1. Prvá doteraz realizovaná televízna adaptácia o zakladateľke
hnutia Fokoláre sa sústreďuje na
prvé roky 1943 – 1950 v meste Trident sužovanom bombardovaním
za Druhej svetovej vojny. Skľúčená
z tragédie, ktorú videla okolo seba,
sa Chiara rozhodla zasvätiť svoj život Bohu, jedinému ideálu, ktorý sa
zdá neotrasiteľný. Producentom je
Luca Barbareschi. V úlohe Chiari
je Cristiana Capotondiová. Prvé
dni natáčania prebiehali v centre
mesta na via Belenzani a v zámku
Buonconsiglio. •
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Preto na mňa zazeráš,
že som dobrý?
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

25. nedeľa v období cez rok nám predkladá v čítaní z Evanjelia podľa Matúša Podobenstvo o robotníkoch vo vinici. Máme pred očami dve čnosti, ktoré, zdá sa, nie sú jedna s druhou kompatibilné: spravodlivosť a veľkodušnosť. Spravodlivosť je čnosť robotníka, ktorý pracoval vo vinici najdlhšie.
Veľkodušnosť je čnosťou hospodára.

P

ozrime sa na tieto dve vlast- • Mať možnosť rozvinúť sa ako osobnosti a všimnime si ich chanosť: Mať možnosť dosiahnuť plný
rakteristiky vo vzťahu k Bostupeň rozvoja svojich schopností; mažiemu kráľovstvu.
ximálne využitie svojich darov a talenSpravodlivosť je vlastnosť, ktorá je
tov; integrácia osobnosti.
veľmi nevyhnutná vo vzťahoch. Spra- • Možnosť seba-transcendencie (pravej
vodlivosť znamená dať každému to, čo
svätosti): Schopnosť ísť ponad vlastné
mu patrí. Patrí nám veľa vecí. Nielen
potreby, slúžiť iným v ich potrebách,
materiálnych, ale aj duševných a dučasto dramatickým spôsobom. Túto
chovných. Máme veľa rovín vo svoúroveň nie je ľahké dosiahnuť úprimným a opravdivým spôsobom, ak člojom živote, ktoré musia byť zaopatrené
a kde máme právo, aby ľudia rešpektovek, ktorý sa o seba-transcendenciu
vali naše potreby:
usiluje, nemal v minulosti adekvátne
• Telesné potreby: Jedlo, voda, prístrešie
uspokojené iné potreby. Tento koncept
a všetko to, čo je potrebné na prežitie.
seba-transcendencie je pomerne nový.
Ak človek nedostane tieto potreby, nebude schopný pohnúť
sa k ďalšiemu stupňu, k túžbe
Byť veľkodušným znamená dať
po vyšších potrebách. Tieto veci
každému aj to, čo mu nepatrí,
nám musia dať tí, ktorých je to
avšak čo mu môže pomôcť dostať
povinnosť: rodičia, zamestnása na úroveň, ktorú potrebuje
vateľ, štát…
• Pocit istoty a bezpečnosti: Istota, bezpečnosť, stabilita, sloboda od
Odpoveďou na to, keď nám niekto
strachu.
odmietne dať to, čo nám patrí, alebo to,
• Pocit, že som prijatý: Mať lásku, priačo nám je povinný dať, je hnev. Hnev
teľov, blízkosť, cítiť sa súčasťou živo- na rodinu, na spoločenstvo, na zamestta iných.
návateľa, na štát. Naozaj spravodlivosť
• Úcta, rešpekt: Pocit, že som pre iných
a hnev patria dohromady. Boh nám
dôležitý a užitočný, že som profesionál- daroval emóciu hnevu, aby nám slúne kompetentný, že ma iní potrebujú. žila ako ochrana pred tými, ktorí nás
4
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okrádajú o veci, ktoré nám patria, na
ktoré máme právo.
Hnev robotníka z evanjelia je dôkazom toho, že jeho rozmýšľanie fungovalo na rovine spravodlivosti. Otázka
teda znie: Bol, či nebol hospodár nespravodlivý?
Odpoveď získame tak, že si tohto robotníka predstavíme izolovaného: že
by nevidel, ako vyplácal ostatných. Bol
by býval spokojný? Jednoznačne áno.
Hospodár ho neoraboval o nič. Dal mu
to, čo mu patrilo, na čom sa dohodli.
Hospodár bol teda spravodlivý, no
bol zároveň aj veľkodušný. Tým, čo
prišli do jeho práce prví, dal to, čo im
patrilo, no tým, ktorí prišli neskoršie,
dal aj to, čo im nepatrilo. S nimi jednal jednoznačne na úrovni veľkodušnosti. Byť veľkodušným znamená dať
každému aj to, čo mu nepatrí, avšak čo
mu môže pomôcť dostať sa na úroveň,
ktorú potrebuje. Napríklad robotníci, ktorí prišli neskôr, nemali nárok na
mzdu, ktorú dostali. Ale celkom isto

DUCHOVNÉ SLOVO

ju potrebovali, pretože mali asi rodiny a potrebovali ich zabezpečiť. A tak
hospodár im dal, čo uznal za vhodné.
To, čo dostali, bolo to, čo potrebovali,
aj keď nemali na to nárok.
V bežnom živote je známy fenomén
„dotácie”. Napríklad niekto, kto má, dotuje toho, kto nemá, aby sa mohol rozbehnúť alebo vybudovať si základňu,
na ktorej by potom neskôr staval. Dotácia jestvuje aj v rodinách, aj keď sa to
tam tak nenazýva. Rodičia platia deťom
štúdiá a ostatné veci, nie preto, že si to
zaslúžia, ale preto, aby ich postavili na
nohy. Bázou pre dotáciu je veľkodušnosť (a nie spravodlivosť).
Pochopiť jednanie na tejto úrovni
nie je ľahké. Človek musí byť na to už
naozaj zrelý. Keď sa pozriete na správanie sa ľudí a na reakcie ľudí v každodennom živote, je vám jasné, že ľudia ťažko chápu postoj veľkodušnosti.
Často vieme, že sme rôzni, a teda
máme rozličné potreby a pritom nie
sme schopní to uznať. Príkladov na to

je veľa aj v rodinách už medzi drobnými deťmi: Keď môj brat dostal takú
veľkú porciu, aj ja ju chcem, hoci nie
som tak veľký ako on, a teda isto to
nezjem, na tom však nezáleží… Mnohí z nás dospelých ešte aj dnes fungujeme v rámci detskej mentality, ktorá
je založená na neschopnosti tolerovať rozdiely napríklad množstva prijatých vecí. Toto priamo spájame so
spravodlivosťou či nespravodlivosťou.
Zabúdame, že rozdiely sú namieste,
pretože my sme rozdielni. Kadý z nás
má iné potreby v jedle, čo sa týka druhu aj množstva. Každý z nás má iné
potreby, čo sa týka času vyhradeného
na odpočinok, na rekreáciu, na prácu, na zábavu, na telesné cvičenie, na
štúdium, na modlitbu. Náš temperament, osobnosť a životný štýl od každého z nás vyžadujú iné disponovanie s časom a energiou, než je tomu
u iného.
Zdá sa, že mnohí dospelí majú vážne problémy s pochopením faktu, že

naše potreby sú naše a iného potreby
sú iného, a že sú medzi nami rozdiely
a my nemusíme mať všetko, ako sme si
to mysleli, keď sme boli deti. Mentalita,
ktorá je založená na tom, že „keď si to
môžu dovoliť susedia, môžeme [musíme] si to dovoliť aj my”, alebo „keď
to má on, musím to mať aj ja”, odráža
detské myslenie.
Robotník z evanjelia mal teda myslenie, ktoré bolo nielen detské, ale aj nebezpečné, pretože prerástlo do závisti
a žiarlivosti. A tieto dve neresti, ktoré
majú ten istý koreň, vedú k tragédiám
a často katastrofám vo vzťahoch nielen
medzi ľuďmi jednotlivcami, ale aj väčšími skupinami ľudí, ba celými národmi.
V príbehu z evanjelia však je jedna
dôležitá pointa. Totiž že hospodár ani
nemohol jednať inak. Totiž on nemohol
deliť na drobné. Jednoducho nemohol!
To, čo delil, bol totiž BOH. A Boha nemožno deliť. Boh je nedeliteľný. Buď ho
mám, alebo ho nemám. Príbeh z evanjelia je v skutočnosti odpoveďou na dotaz Petra: „My sme všetko opustili, čo
za to dostaneme?” Správal sa tam ako
šéf apoštolskej odborovej organizácie.
Ježiš ho upozornil na to, že dostal Boha,
a to je to najväčšie, čo mohol dostať. To
je to najväčšie, čo môže dostať každý,
nielen ten, kto sa stal jeho apoštolom,
ale aj napríklad hriešnice, alebo neskôr
zločinec po jeho pravej strane kríža.
A my sa na záver modlime modlitbu za veľkodušnosť, ktorá pochádza od
sv. Ignáca z Loyoly:
Večné Slovo, jednorodený Syn Boží,
nauč ma pravej veľkodušnosti,
nauč ma tebe slúžiť, ako si to právom
zasluhuješ.
aby sme dávali a nepočítali,
aby sme bojovali a nedbali na rany,
aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,
aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako to povedomie, že sme splnili
tvoju svätú vôľu. Amen. •
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Udalosti
▲ Vysokoškoláci pod vedením
verbistov na misiách vo Veľkom Šariši
Vysokoškoláci z UPeCe Bratislava,
ktoré vedú pátri verbisti, majú už
20-ročnú tradíciu organizovania letných misií medzi Slovákmi v Rumunsku. Tohto roku sa tradícia prerušila.
Všetci musia ostať doma. Hranice sú
zatvorené. Preto misijný tím v UPeCe organizuje misie vo Veľkom Šariši,
Važci a Kuchyni. Misie vo Veľkom Šariši sa uskutočnili 11.-18.júla. Misie vo
Važci a Kuchyni sa konajú až po uzávierke tohto čísla časopisu. Animátori
z misijného tímu robili stretká podobné tým v Rumunsku. V doobedňajších
hodinách sa venovali deťom navštevujúcim základnú školu a poobede mávali stretká pre viac než 40 birmovancov, ktorí prijmú sviatosť birmovania
27. septembra. „Tešíme sa, že sme sa
6
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mohli rozprávať o Bohu, spoznať rodiny a životy mladých ľudí a byť im určitou oporou na ceste viery,” povedal na
záver člen misijného tímu. •
▶ Knižná novinka: Fritz Bornemann:
sv. Jozef Freinademetz 1852 - 1908
Najobšírnejší životopis prvého misionára Spoločnosti Božieho Slova
pátra Jozefa Freinademetza SVD od
jedného z najváženejších autorov životopisov a diel o dejinách Spoločnosti Božieho Slova pátra Fritza Bornemanna SVD vyšiel už aj v slovenskom
preklade.
Dielo pozostávajúce z osemnástich
kapitol zachytáva život Jozefa Freinademetza. Narodenie a detstvo. Jeho
vstup do Spoločnosti Božieho Slova,
prípravu, odchod a pôsobenie misionára v ďalekej Číne. Okrem životopisných faktov je kniha skutočným sprievodcom do reálií dejín a kultúry Číny
a ponúka vovedenie do kontextu, ktorý
je potrebný pre pochopenie všetkých
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misijných aktivít a snáh pri ohlasovaní
evanjelia v tejto krajine.
Kniha sa môže stať obohacujúcim
darom a zdrojom poznania pre každého, kto chce prehĺbiť svoje poznanie
tohto veľkého misionára a svätca okrem
iného i preto, že ponúka veľké množstvo autentických prepisov jeho listov,
vďaka ktorým môže čitateľ nahliadnuť
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do duchovnosti a myšlienkových pochodov Európana, ktorý sa pre Číňanov stal Číňanom. •

UDALOSTI
september 2020

▼ Zomrel páter Pavol Uličný SVD
Pán života a smrti povolal k sebe
dňa 4. 8. 2020 kňaza-misionára pátra Pavla Uličného. Zádušná sv. omša
a pohreb sa konali v Nitre na Kalvárii 6. augusta 2020 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Pochovaný je
na Cintoríne svätého Cyrila a Metoda
na Cabajskej ceste v Nitre. Pohrebu sa
zúčastnili rodinní príslušníci, spolubratia verbisti, rehoľné sestry, biskupi Andrej Imrich a František Rábek,
množstvo veriacich a známych pátra Uličného.
Páter Pavol sa narodil 7. júna 1931
v Kluknave. Do Spoločnosti Božieho
Slova vstúpil v roku 1947 a v rokoch
1949 – 1950 si vykonal noviciát v Spišskom Štiavniku. Prvé rehoľné sľuby
zložil už po likvidácii kláštorov 8. 9.
1950 v Kluknave. Do roku 1970 pôsobil vo výrobe. Popri práci ukončil
stredoškolské vzdelanie s maturitou
a prihlásil sa na štúdium teológie v Litoměřiciach, kde bol 28. 6. 1975 vysvä-

tený za kňaza. Doživotné sľuby zložil
8. 12. 1980 v Libáni. V rokoch 1975 –
1982 pôsobil v pastorácii v Čechách,
od roku 1982 na Slovensku – vo farnosti Uloža, Vyšné Repaše a v Spišskej
Belej. V rokoch 1997 – 2019 pôsobil
ako duchovný v Charitnom domove
v Dolnom Smokovci. Od roku 2019
bol na odpočinku v Misijnom dome
v Nitre na Kalvárii. •

2. september – Br. Tadeáš Ondrej
Kaminský SVD, 20. výročie smrti
(2000);
3. september – Sv. Gregor Veľký,
patrón Spoločnosti Božieho Slova;
5. september – Sv. Matka
Terézia z Kalkaty – zakladateľka
kongregácie Misionárok lásky;
8. september – Sviatok Narodenia
Panny Márie, výročie založenia
Spoločnosti Božieho Slova
(r. 1875);
14. september – Sviatok
Povýšenia Svätého kríža;
15. september – Slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska; patrónka
slovenskej provincie Spoločnosti
Božieho Slova;
16.,18.,19. september – Jesenné
kántrové dni; obsah modlitieb –
poďakovanie za úrodu;
27. september – Sv. Vincent
de Paul, patrón Spoločnosti
Božieho Slova; narodeniny P. Pavla
Krutáka, provinciála Spoločnosti
Božieho Slova na Slovensku
(1957);
29. september – Sviatok
sv. Michala, Gabriela a Rafaela,
archanjelov, patrónov Spoločnosti
Božieho Slova.
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac september:
Aby nebolo drancované prírodné
bohatstvo našej planéty, ale
aby sa využívalo a rozdeľovalo
primerane a spravodlivo.
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Do výzvy sa zapojila aj skupinka
mladých z UPeCe
Vstúpiť do 90-dňovej výzvy sa rozhodla aj skupinka mladých ľudí z Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa
Freinademetza v Mlynskej doline v Bratislave. Jednu skupinu tvorilo šesť dievčat
a druhú zasa šesť chlapcov. Aby to nebolo veľké sústo, náš prvotný plán bol dať si
túto výzvu ako pôstne predsavzatie a po
ňom sa rozhodnúť ako ďalej. Začali sme
na Popolcovú stredu, plní odhodlania
a túžby postaviť sa čelom skutočnej výzve.
bazaprenia. Znamená to zriecť sa svoj- Hneď prvý deň bol náročný v ujasnení si
ho pohodlia či komfortu a vykročiť pravidiel. Preto sme si volávali počas dňa,
do neznáma. Avšak, vykročiť s Ježi- či môžem danú vec, alebo tá je už zakázašom. Tí, ktorí o niečom takom ešte ná. Večer sme sa všetci stretli ako jedno
nikdy nepočuli, si môžu myslieť, že veľké spoločenstvo na svätej omši a spoto je nejaký výmysel a s kresťanstvom ločne odštartovali túto výzvu s Pánom. Po
to nemá nič spoločné. Opak je však skončení bohoslužby si každá skupinka
pravdou. Každý zákaz či obmedzenie nastolila podmienky a napísala zoznam
v rámci tohto programu je v súlade vecí, ktoré chce zvládnuť.
Každý jednotlivec šiel do tejto výzvy
s učením Katolíckej cirkvi. Ponúka
človeku možnosť stíšiť sa, vidieť svoje s inými očakávaniami. Študent logopénedostatky, zlozvyky i neresti a pra- die Matúš sa chcel naučiť vyššej miere
covať na nich. V tejto rýchlej dobe di- sebaovládania. Fanúšik netradičných
gitálnych technológií, ktorú žijeme, si pôstov Alexander sa rozhodol pokramnohé z týchto neduhov ani neuvedo- čovať v tradícii a pre tento rok si zvolil
mujeme. Prídu nám bežnou súčasťou práve Exodus. Ako sám tvrdí, s týmto
nášho života. No nie nevyhnutnou. nápadom začal už na strednej škole.
Študentka biológie Andrea (Ajka)
túžila po hlbšom prežívaní vzťahov: „Túto výzvu som sa rozhodla
„Dnes je také ľahké urobiť jeden
vyskúšať, pretože som mala túžbu
klik, dať lajk, follow a premrhať
ísť viac na hlbinu vo svojich vzťačas na sociálnych sieťach!
hoch. Vo vzťahu k Bohu, s priateľA nie je to ani hriech, len moje
mi aj so sebou. Takisto ma veľmi
dopoludnie je zrazu preč...“
lákalo prekonať samú seba v určitých nerestiach a overiť si aj to,
Napríklad také používanie sociálnych akú pevnú vôľu mám. Chcela som ju
sietí. Len 5 % z tohto času vraj využí- upevňovať.“ Niektoré dievčatá si však
vame produktívne. Zvyšných 95 % je na túto výzvu netrúfali a ešte pred jej
plytvaním a hľadaním niečoho, čo by začatím museli svoje rozhodnutie prenás rozptýlilo. Nad ničím z toho, čo na modliť a utvrdiť sa. Potvrdzujú to slová
nich nájdeme, sa veľmi nezamýšľame absolventky liečebnej pedagogiky Máa naša myseľ ani nedokáže spracovať rie (Majky): „ Keď som o tom prvý raz
všetky podnety, ktoré odtiaľ dostá- počula, povedala som si, že to nie je nič
vame. Mnohé z činností nás obera- pre mňa.“ Už vtedy sa však ukázala sila
jú o drahocenný čas, či už je to čas spoločenstva, ktorá bola intenzívna pos Pánom, čas určený pre osobnostný čas celého obdobia.
rozvoj alebo budovanie spoločenstva
Nikto z účastníkov totiž nepočítal
s priateľmi.
s prepuknutím pandémie a jej citeľným

Exodus 21. storočia.

Vyvedenie zo samého seba
Text a foto: Patrik Hrebenár

P

ríbeh vyvedenia Izraelitov
ako vyvoleného Božieho národa spod nadvlády mocného
Egypta je obsiahnutý v Starom
zákone. Počas 40-ročného putovania
prechádzali Izraeliti nielen vonkajšou,
ale najmä vnútornou premenou. Hoci
sa táto dejinná udalosť zachytená v knihe Exodus odohrala dávno pred narodením Ježiša Krista, jej posolstvo platí
dodnes. Poukazuje okrem iného nielen na to, že my kresťania sme rovnako
vyvolený Boží národ, ale zároveň nám
ponúka možnosť zamyslieť sa nad Izraelom ako obyčajným človekom s rovnakými chybami a rovnakým prežívaním
viery, ako máme aj my dnes. Otročili
nielen navonok ťažkou fyzickou prácou, ale mnohých zotročovali aj ich
vlastné hriechy vo vnútri.
S krásnou myšlienkou, ako zažiť aspoň časť z putovania Izraelitov po púšti a ich premenou srdca,
prišli tvorcovia duchovných cvičení v Spojených štátoch amerických,
ktorí túto formu duchovnej obnovy
nazvali Exodus 90. Program bol spočiatku určený len pre formáciu seminaristov v americkom Marylande.
Neskôr sa presunul i do Európy, kde
sa ho zúčastňujú tisícky ľudí, mladých i starých, kňazov, biskupov i laikov, mužov i žien. Pozostáva z troch
hlavných pilierov: modlitby, askézy
i spoločenstva. Program Exodus určený pre ženy sa líši od mužskej verzie v niektorých bodoch.
Rozhodnúť sa podstúpiť takúto výzvu chce poriadnu dávku odvahy a se8
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nemohla. Taktiež som sa naučila o mojich sebazapieraniach nerozprávať. Boh
vidí aj v skrytosti,“ konštatuje a jedným
dychom dodáva: „Začala som brať vážne pevnú vôľu. Život nie je iba zábavný a príjemný, plný večierkov a koncertov, postupne som zistila, že má aj
kopce, a keď ich zdolávam, prichádza
pot a nie sranda.“ Alexander si z tejto
výzvy odnáša nasledovné krédo: „Ak
chce človek dávať, musí najskôr vedieť
načerpať.“
Každý účastník Exodu 90 pocítil na
sebe isté zmeny, ktoré táto výzva so sebou priniesla. Bol to náročný, no zároveň požehnaný čas, plný radostí i bolestí, sebapoznávania a objavovania
svojich silných i slabých stránok. Viacerí z nás si stanovili aspoň jednu činnosť, v ktorej by sme radi pokračovali
aj počas nasledujúcich dní. Všetci dúfame, že toto obdobie osobného pôstu
prinesie svoje ovocie.

dopadom na našu spoločnosť. Všetci
sme sa zhodli na tom, že práve v tomto
období bolo prežívanie Exodu najťažšie.
Pre nás chlapcov neexistovala iná možnosť než fyzicky sa stretnúť. Využitie
sociálnych sietí dlhé týždne nepripadalo do úvahy. Každý šiel domov a človek
zostal zrazu na všetko „sám“. Dievčatá
sa dohodli na spoločnom videohovore,
v ktorom sa porozprávali, no najmä povzbudili. „Bola to pre nás veľká pomoc,
cítiť, že v tom nie sme samy. Uvedomiť si,
že pád nás nepoloží na kolená a vedieť, že
aj snaha sa cení,“ uvádza Ajka. Dopĺňa ju
študentka nemčiny a slovenčiny Natália,
ktorá rovnako hovorí o dôležitosti spoločenstva: „Najväčšou oporou mi boli baby
zo stretka, ktoré ma povzbudzovali, keď
som s niečím bojovala. Tiež boli pre mňa
inšpiráciou a vzorom vo zvládaní predsavzatí. Myslím si, že ak by som si tento
pôst dala sama, nedokázala by som to.“
Práve absencia komunikácie u chlapcov
spôsobovala azda najväčšie problémy.
Postupne to viedlo k akémusi vyjednávaniu so sebou samým. „Najhoršie boli

kompromisy a postupné uvoľňovanie
nejakého pravidla, pretože si človek zrazu uvedomí, že zlyhal a ťažko sa vracia
späť,“ opisuje Matúš.
Koronavírus znásobil náročnosť celej výzvy. Deficit sociálneho kontaktu
nabádal zúčastnených k praktizovaniu svojich nerestí a návratu do „starých koľají“. Na druhej strane, otváral
nové možnosti a učil novým veciam.
Azda, najdôležitejšie bolo práve to poznanie. Ajka prišla počas týchto 90 dní
na viaceré zistenia: „Dnes už viem, že
nie som otrokom svojho tela a že môžem povedať NIE bez toho, aby mi to
ublížilo, práve naopak, oslobodzovalo
ma to. Pravidelnosť modlitby mi dávala pocítiť, ako veľmi potrebujem byť
pri zdroji lásky, pretože potom nemám
z čoho dávať tú svoju.“ Študentka ekonómie Mária sa zasa zdokonalila v sebazapieraní. „Dnes je také ľahké urobiť
jeden klik, dať lajk, follow a premrhať
čas na sociálnych sieťach! A nie je to ani
hriech, len moje dopoludnie je zrazu
preč. Presne to som však počas Exodu

Piliere programu:
1. Modlitba - Prečítanie denného
úryvku zo Svätého písma; Rozjímanie; Modlitba svätej hodiny; Modlitba za tvoje spoločenstvo počas Exodu;
Modlitba za všetkých mužov počas
Exodu; Večerné spytovanie svedomia
2. Askéza – Studená (nanajvýš vlažná)
a krátka sprcha; Žiadny alkohol, zákusok ani sladkosť; Žiadna strava medzi
hlavnými jedlami dňa, trikrát do dňa
(ovocie sme si kvôli cukru a vitamínom povolili); Žiadne sladké nápoje
a sóda; Dodržiavanie pôstu v stredu
a piatok (zdržiavanie sa mäsitých pokrmov, stravu tvorí jedno hlavné a dve
menšie jedlá, ktoré sa nerovnajú štandardnej porcii); Žiadna televízia, filmy
a videohry; Žiadne športové prenosy
v televízii; Počúvať sa môže len hudba,
ktorá povznáša dušu k Bohu; Počítač
využívať len na prácu alebo štúdium;
Telefón len na nevyhnutnú komunikáciu, zakazuje sa používanie SMS správ,
aplikácií a internetu; Žiadne výraznejšie nákupy; Pravidelné a intenzívne fyzické cvičenie (minimálne trikrát do
týždňa); Sedem hodín spánku
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3. Spoločenstvo – Ideálne vytvorenie skupinky 5-7 členov s 1 vedúcim;
V skupinke sa vytvorí kotva (dvojica),
ktorá sa denne zdieľa; Cieľom spoločenstva je vzájomné duchovné povzbudenie a rast; Podmienkou je, že
spoločenstvo sa musí stretávať fyzicky,
nie online; Skupinka by sa mala stretávať minimálne raz do týždňa na max.
30 minút
Exodus určený pre ženy sa v niektorých oblastiach zhodoval s mužskou
verziou, no v mnohom bol odlišný.
Kompletný zoznam povinností opisuje jedna z účastníčok:
1. Duchovnô – Sv. omša o jedenkrát
viac ako máme vo zvyku; Osobný čas
s Bohom – min. 30 min. denne; Sv. Písmo – evanjelium z daného dňa + stať
z „Bible challenge“, ktorú sme si stiahli
zo stránky (čítali sme evanjeliá o rôznych vzťahoch z Písma a napokon Príslovia); Čítanie duchovnej literatúry,
príp. počúvanie duchovných prednášok, kázní a katechéz
2. Telesnô – Aspoň 30 minút pohybovej
aktivity trikrát do týždňa (prechádzky,
cvičenie, behanie, alebo aspoň manuálna práca); Nejesť sladkosti a „slanosti“ –
v tomto čase sme mali výnimku v nedele
alebo keď mal niekto z rodiny oslavu, tak
vtedy sme „mohli“ jesť aj také; Nepiť sladené nápoje – dohoda bola okrem 100%
džúsu; Nepiť alkohol
3. Ostatnô – Nepozeranie TV, filmov,
seriálov (jedine z duchovnej oblasti – napr. film o svätých); Žiadny Instagram; Počúvanie hudby, ktorá nás
privedie bližšie k Bohu – klasiku alebo
gospel); Bez sociálnych sietí (max. 30
minút denne – do toho sme v karanténe
nerátali video hovory, pretože to bolo
nahradenie fyzických stretnutí) – Internet používať na pracovné, školské záležitosti, príp. na čítanie článkov, ktoré
nás obohacujú; Popracovať na zlozvykoch – každá si mohla vybrať, na čom
chcela; Každý deň prejaviť lásku, alebo
urobiť niečo, čo máme radi; Každý večer si napísať zoznam vďačnosti; Napísať si každý večer plán na nasledujúci
deň. •
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Jubilanti
v rodine verbistov
Text: Viera Beňová
Foto: Archív SVD

Ako plynie čas, v živote každého z nás zaznamenávame
pamätné dni. Sú to dni, ktoré zmenili náš život, priniesli
nám do života niečo nové, krásne, niekedy bolestné
a smutné.

N

arodili sme sa, krstom sme
sa včlenili do veľkej rodiny
kresťanov, prvé sväté prijímanie, birmovka, maturita,
promócie, manželstvo. Pre tých, ktorí sa rozhodli zasvätiť svoj život Bohu
v SVD, je to určite deň prvých sľubov,
diakonská vysviacka a deň, keď sa
stali vinohradníkmi v Pánovej vinici
– vysvätenie za kňaza.
V tomto roku 2020 je tých jubilantov viac. Všetkých srdečne pozdravujeme, želám im dobré zdravie, hojnosť
Božích milostí a dni naplnené Pánovým pokojom a požehnaním.
P. Barát
Bartolomej SVD
45 rokov v kňazskej službe – vysvätený v roku
1975. Od roku
1975 bol kaplánom
v kostole Blumentál v Bratislave, od roku 1977 pracoval ako farský administrátor v Novom
Tekove, Trnavská arcidiecéza. Od
roku 1990 pôsobí ako novicmajster
a exercitátor ponúkajúci duchovné
vedenie a duchovné cvičenia v Misijnom dome verbistov vo Vidinej.
SEPTEMBER 2020

P. Bubák
Milan SVD
40 rokov v kňazskej službe –
v roku 1980 bol vysvätený za kňaza.
Pôsobil ako kňaz
v Komárne, Cíferi,
Banskej Štiavnici a najdlhšie v Bratislave. V roku 1988 už ako člen Spoločnosti Božieho Slova (SVD) odišiel
do Ríma, kde ďalej študoval, podobne
neskôr v Chicagu. V roku 1994 sa vrátil na Slovensko. Bol správcom Kostola Sv. Ladislava, odborným asistentom na Teologickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, rektorom
Misijného domu SVD na Špitálskej
ulici v Bratislave a viceprovinciálom
SVD. Asi najviditeľnejšiu časť jeho
pôsobenia predstavuje založenie Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline v Bratislave v roku 1997, v ktorom
pôsobil vyše 10 rokov. Od leta 2007
do roku 2013 žil a pracoval v Ríme vo
vysokej funkcii Spoločnosti Božieho
Slova ako "koordinátor pre spravodlivosť a pokoj a integritu stvorenia".
Od roku 2013 je administrátorom
farnosti Bratislava-Petržalka I (Daliborovo námestie).

HLASY Z MISIÍ

P. Dušička
Peter SVD
30 rokov v kňazskej
službe – vysvätený v roku 1990. Štyri roky pôsobil v Nitrianskej diecéze a od
roku 1994 sa venoval
formácii budúcich misionárov. Študoval
spiritualitu v Krakove v Poľsku (1993–
1995), v rokoch 1999–2000 študoval v Inštitúte pre rehoľnú formáciu v Spojených
štátoch amerických. Pol roka pracoval
na juhu USA s komunitou Afroameričanov. Od roku 2000 pôsobil v noviciáte vo Vidinej. Za jeho pôsobenia vo farnosti Močenok bol vybudovaný kostol
v Hornej Kráľovej. Od r. 1994 do 2004
pôsobil na rôznych úrovniach formácie
SVD. V rokoch 2004–2010 pôsobil vo vedení Slovenskej provincie SVD. Od 2010
bol členom Centra spirituality Arnolda
Janssena v Steyli, Holandsko. Od 2013 do
2019 pôsobil ako koordinátor Zóny Európa v St. Gabrieli v Rakúsku. Od roku
2018 pôsobí aj ako generálny koordinátor pre duchovnú animáciu v SVD. Jeho
súčasné misijné pôsobenie je v Misijnom
dome Arnolda Janssena v Bratislave.
P. Málek
Ludvík SVD
20 rokov v kňazskej
službe – vysvätený
v roku 2000. Páter
Ludvík Málek SVD
pochádza z Moravy,
Újezdec u Luhačovic.
Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil
v roku 1992, v roku 1993 zložil svoje prvé a v roku 1999 svoje doživotné
rehoľné sľuby. Zároveň dostal misijné
určenie – Mexiko, kde pôsobí dodnes
v jeho hlavnom meste.

P. Twardovski
P. Kráľ
Lukáš SVD
Igor SVD
20 rokov v kňazskej
10 rokov v kňazskej
službe – vysvätený
službe – vysvätený
v roku 2000. Pôsov roku 2010. Pôsobil v Nitre, Terchobil ako kaplán v Nitre
vej, Bratislave. Po 20
na Kalvárii do roku
rokoch sa vrátil späť
2012, do roku 2014
do rodného Poľska. Jeho terajšie misij- pôsobil v UPeCe v Bratislave. Študoné určenie je Poľsko.
val spiritualitu v Ríme a potom bol
prefektom seminaristov SVD v Misijnom dome Arnolda Janssena v BratiP. Hudák
slave. Od roku 2019 je správca farnosti
Pavol SVD
Nitra-Kalvária.
15 rokov v kňazskej službe – vysvätený v roku 2005.
P. Mizerák
Jeho misijným pôLukáš SVD
sobením boli Fili10 rokov v kňazskej
píny do roku 2013.
službe – vysvätený
Pôsobil ako kaplán v Bratislavev roku 2010. Od toh-Petržalke a od roku 2016 pôsobí
to roku je jeho pôsobiskom Kuba.
v Terchovej.
P. Cenker
P. Gerboc
Richard SVD
Tomáš SVD
15 rokov v kňazskej
5 rokov v kňazskej
službe – vysvätený
službe – vysvätený
v roku 2005. Misijné
v roku 2015. Misijurčenie P. Cenkera
ným pôsobením P.
bola Bolívia, kde slúGerboca je Nitra. Vežil až do roku 2014.
nuje sa hlavne práci
V súčasnosti pôsobí v Českej republi- s deťmi, s mládežou, ľuďom na okraji
ke v Mimoni.
spoločnosti.
P. Baláž
P. Orečný
Pavol SVD
Stanislav SVD
10 rokov v kňazskej
5 rokov v kňazskej
službe – vysvätený
službe – vysvätený
v roku 2010. Prav roku 2015. Misijcoval ako misioným pôsobením pátnár v Brazílii v časra Orečného sú Filiti Amazonia. Toho
píny. Momentálne je
času je misijným sekretárom SVD na štúdiách v Ríme. •
v Misijnom dome v Nitre.

Blahoželáme!
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Mayský kříž
a naše misie
Text a foto: P. Ludvík Málek SVD

S náboženským významom kríž
používali aj predkolumbovské
civilizácie Aztékov a Mayov

Milí čtenáři Hlasů, misijní přátelé!
Srdečně Vás všechny zdravím z Mexika a chci se s Vámi podělit o jednu slavnost z indiánských mayských tradic,
která má význam jak v duchovním, tak
i v kulturním a společenském životě.
Jedná se o slavení “Kříže”, které připomíná křestanský svátek Povýšení svatého Kříže, jehož oslava se koná 14. září.
Domorodí Mayové žijí převážně na
jihu země, kde oslavují kříž jako znamení života a naděje. My misionáři
(verbisté) jsme vděční a radostní, když
můžeme společně s nimi prožívat jejich
tradice a zvyky.
Naděje, láska a život vycházející
z mayského kříže
Když se ve farnosti koná slavnost svatého Kříže, nejsou to zvony, které svolávají k bohoslužbě. Vzduchem létají
petardy a rachejtle, které jsou znamením přitomnosti kněze – misionáře,
a slavnost může začít.
V mnoha latinsko-amerických zemích se v tento den zdobí Kříže, které se
potom uctívají. Také zde, v jedné z našich farností v oblasti mayských indiánů,
se koná slavnost uctívání svatého Kříže.
V kostele před oltářem leží v kruhu na
podlaze kukuřičné klasy v různých bar-

vách, sladké brambory, banány a fazole.
Tvar Kříže se zdůrazní svícemi se symbolickými barvami. Na východě stojí
červená svíčka, která znamená východ
slunce, odkud přichází život. Naproti ní
hoří černá svíčka, to je západ, symbolizující západ slunce, dozrávání, vadnutí
a zaniknutí. Na pravé straně svítí žlutá
svíčka, která je na jihu a vyjadřuje zralost
a dokonalost. Na levé straně bílá svíčka
zobrazuje sever s přislíbením a nadějí.
Uprostřed se nachází dvě svíčky: zelená
znamená Zemi a modrá Nebe.
To všechno je přítomnost, svět
mayských indiánů. Tak se Život začleňuje do kosmického pořádku světa; je
to velmi dávné a moudré pochopení
skutečnosti, jak spolu sklizeň a život
souvisejí a navzájem se ovlivňují.
Církev a podpora mayské
indiánské kultury
Po dlouhou dobu nebyly náboženské
představy a duchovní výjevy z mayského života a kultury spojovány s křesťanskou vírou, byly doslova démonizovány
a odsuzovány. To se však změnilo: církev si začala vážit mayské kultury a následkem toho nejen připouští, ale přímo podporuje slavnosti uctívání Kříže.
Kněží – misionáři vyslovují jasnou
podporu a hodnotu v mnoha ohleSEPTEMBER 2020
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dech: slavnost Kříže je modlitba
vtěleného Božího Slova. Příroda
se jeví ve všech čtyřech nebeských směrech. To je také upřednostňující oblast, kde se kněží
– misionáři mohou více přiblížit mayským indiánům, smyslu
a stylu jejich života a jejich spiritualitě.
Ve farnosti, kterou máme na
starosti my verbisté, stojí mayský
Kříž na straně vycházejícího
slunce. To je tedy začátek života,
jako význam oltáře: Ježíš na Kříži, Maria klečí před ním, vedle
leží otevřené Písmo Svaté. Kněz
– misionář tím vyjadřuje, že tradiční zbožnost kolem kosmického Kříže se dále rozvíjí a že sdílení, spojení a žití s Písmen Svatým
má pro farní společenství velký
význam.
Slavnost začíná tancem: muži
se postaví kolem oltáře a pohybují se. Jeden krok tam a druhý
krok sem. Především jde o to, aby
se v kruhu uspořádali k slavnosti. Mariachis – tradiční mexičtí

Proč je ten
chudý a zubožený muž
přibit na
Kříži? A proč
visí Kříž
v obývacím
pokoji? Co
se Vám na
tom líbí?

hudebníci – hrají pěkné melodie.
Ženy tvoří další kruh kolem dokola a připojují se k tanci. Silný
a vonný kouř (slavnostní okuřování) se vznáší a naplňuje kostel.
Také kněz – misionář se včlení do
mužského kruhového tance, oblečený do nádherného mayského
ornátu se pohybuje v rytmu hudby. Spolu s ním tančí také všichni
zodpovědní ve farním společenství, rovněž jáhni jsou připravení
na tuto slavnostní službu. “Štola”,
překřížená přes ramena a nebo
visící kolem krku, vyjadřuje, na
kterém stupni duchovního života jsou.
Bohoslužba se koná v may
ském jazyce. Kněží – misionáři,
kteří pracují v jejich oblasti, se
učí mayské řeči na takové úrovni, aby dokázali alespoň pronést
kázání a pomodlit se některé oficiální církevní modlitby. To jsou
malé projevy úcty, důstojnosti a blízkosti k lidem ve farním
společenství. Někdy je ovšem
s kázáním potřeba pomoci. Kněz
– misionář a zodpovědný ve farním společenství mluví společně o následování Ježíše a jak se
také my na příkladu Ježíše a jeho
Kříže můžeme učit; odhazovat
pokušení, které se především
týká egoistického způsobu života. Kněz – misionář říká: tato
modlitba u mayského Kříže mi
dává pocit, že se více přiblížím
mayskému duchovnímu světu.
Poté dodává: jde méně o slova,
kázání a přemýšlení a více o pocit radosti srdce, úcty a pokory,
smyslu života a tělesného vnímání.
Symbol a význam Kříže
Kříž patří mezi nejvýznamnější symboly světa; spojuje nebe
a zemi a ukazuje velký horizont
lidskosti. Patří také k vyobrazení utrpení v nejrůznějších podobách.
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Kdo pozve domů nevěřící
hosty, může dokonce prostřednictvím Kříže zažít jeho zázrak:
Proč je ten chudý a zubožený
muž přibit na Kříži? A proč visí
Kříž v obývacím pokoji? Co se
Vám na tom líbí? Svatý apoštol
Pavel vydává svědectví: “Židé
žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my
kážeme Krista ukřižovaného. Pro
Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povola-
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• Mayské prežívanie sviatkov
• Dnes žije ešte vo svojej bývalej
domovine asi 6 miliónov ľudí, ktorých
materinským jazykom je niektorý
mayský jazyk
• Najviac ich žije v strednej Guatemale
(najmä Quichéovia), v Chiapase
(najmä Tzotzilovia), v severnom
Yucatáne (tzv. Yucatekovia) a v
západnom Belize

né, jak pro Židy, tak pro Řeky, je
Kristus Boží moc a Boží moudrost.” (1 Kor 1,22-24) Ve skutečnosti první křesťany stálo hodně
úsilí a námahy, aby Kříž pochopili jako znamení života, naděje
a radosti; že Ježíš, který je obětovaný na Kříži, žije a zaručuje nám
nový a věčný život.
Od středověké doby existují různé podoby uctívání Kříže. Proto je na Velký pátek Kříž
uctíván a vnímán jako symbol

obětování se pro druhé z lásky
i způsobu života, který se dokáže
podělit až do krajnosti.
Slavení mayského
kříže a jeho důsledky
v každodenním životě
Po ukončení slavnosti zůstanou
všichni shromážděni k společnému stolování. Tak jako v prvotní
církvi patří zde církevní slavnost
(mše svatá) a společné stolování
k sobě. Pro toto setkání připravily

ženy pro všechny oslavující různé
lahodné pochoutky, které se přinesly jako obětní dary před oltář:
kukuřičné placky, polévka z masového vývaru, sladké brambory
a rýže. Farní společenství potom
rozhodne, kam pošle ostatní ovoce a jídlo z mayského oltáře.
Slavení Velkého pátku hraje
velmi důležitou úlohu pro všechna farní společenství v Latinské
Americe. Dá se říci, že to má dokonce větší význam než Velikonoční neděle. To vyplývá z toho,
že Ježíšova křížová cesta jim byla
po mnoho století bližší než Sláva
vzkříšení. Farní společenství slaví
v kostele spolu s uctíváním Kříže
také to, jak je jejich svět uspořádán: vystavěný na zelené a modré
svíci přímo uprostřed, zaměřený
na přírodu a nebe, mezi dozráváním a nadějí, mezi východem
a západem slunce s příslibem
nového života při červené svíci,
spolu s Křížem a Marií.
Kněz – misionář při této modlitbě poznává a prožívá hořící
trnový keř. Bůh je zde přítomný
a živý. Muži a ženy se tak setkají
ve společenství, kde slaví a sdílejí
svůj duchovní život. Boží cesty se
kříží od začátku až k plnosti s lidskými cestami a osudy: je to duchovní zážitek s prosbou k Bohu,
aby neustále ukazoval cesty k lepšímu životu. •

SEPTEMBER 2020

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

15

MISIJNÉ SE STRY S SPS

Misijné sestry si
pripomenuli jubileum 25
rokov svojho misionárskorehoľného povolania
Text: Katarína Junasová SSpS a Mária Šimková
Foto: Misijné sestry SSpS

P

ísal sa 15. júl 1995, keď sestry
Mária Ester, Vianneya, Laura
a Felicita skladali prvé rehoľné
sľuby v Misijnej kongregácii
služobníc Ducha Svätého. Nedeľa 12.
júla 2020 sa stala pre tieto sestry dňom
vďakyvzdania za 25 rokov ich rehoľno-misionárskeho povolania.
Počas svätej omše v kláštornej
kaplnke v Ivanke pri Nitre sme spoločne ďakovali Bohu, ktorý bol celé
tieto roky ich najlepším učiteľom,
dobrým pastierom a priateľom. Sestry z provinciálneho domu i tie, ktoré prišli na slávnosť z iných komunít,
mali možnosť si uvedomiť, že povolanie je dar. „Boh si vás povolal nie pre
vaše skutky, ale zo svojho rozhodnutia,“ povedal hlavný celebrant páter
Waldemar Grieger SVD. V kázni sa
osobne prihovoril sláviacim sestrám
a povzbudil ich slovami: „Pánovi vždy
na vás záležalo. A vám záleží na úzkom spojení s Ním. Priateľstvo s naším Pánom je recept na krásny rehoľný život. Počas svojho zasväteného
života ste pôsobili v Rusku, na Filipínach, v Anglicku, Rumunsku, Čechách, Taliansku a na Slovensku. To
najdôležitejšie, pre čo ste sa však rozhodli, bolo plnenie Božej vôle. Ako
povedal svätý Arnold Janssen: „Božia
vôľa nadovšetko.“
Sestra Felicita sa na tejto slávnosti
nemohla osobne zúčastniť, ale svoje
sľuby obnovila v prítomnosti sestier
v komunite v Tambove v Rusku.
16
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Pri tejto príležitosti sa sláviace sestry podelili zo zákulisia svojho osobného života.
Prečo si sa rozhodla pre rehoľnomisionárske povolanie?
• Sestra Mária Ester – M. E.: V jednej
piesni sa spieva: „Každému vrav, všade to hlás, Ježiš že za hriešnych život
svoj dal; nikto nech na súde nežaluje, že si mu o ňom nič nepovedal.“ To
bola možno prvotná inšpirácia.
• Sestra Laura – L.: Už v detstve som
spoznala sestry z našej rehole a inšpirovali ma svojím poslaním a povolaním. Cítila som, že toto je moja cesta,
hoci boli aj iné možnosti a priateľstvá.
Misionársky aspekt zohrával tiež dôležitú úlohu.
• Sestra Felicita – F.: Odpovedala som
na pozvanie Pána, ktorý sa mi prihováral: „Žatva je veľká, ale robotníkov
málo.“
• Sestra Vianneya – V.: Preto som sa
rozhodla ísť do misijnej spoločnosti, lebo som túžila zasvätiť svoj život
Bohu a deliť sa s radostnou zvesťou
evanjelia s ľuďmi na celom svete.
Za čo si najviac vďačná z tých 25
rokov?
• M. E.: Som veľmi vďačná za to, že mi
Pán dáva milosť ísť vpred a za silu hľadať to, čo On odo mňa chce.
• L.: Najviac som vďačná Duchu Svätému za jeho blízkosť v rozhodovaniach,
či už veľkých a dôležitých, ale aj v tých
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bežných a každodenných. Som veľmi
vďačná za mnohé možnosti misijného
nasadenia mimo Slovenska, spoznania
spolusestier z iných kultúr, za osobnú
formáciu cez mnohé výzvy a zakúšania
interkulturality a konfrontácie.
• F.: Som vďačná za dar viery, Božej lásky a trpezlivosti.
• V.: Najviac som vďačná za Božiu lásku a jeho milosť, ktorú mi dal a stále mi dáva počas môjho života i povolania.
Aké pomenovanie by si dala Bohu
na základe svojich životných
skúseností?
• M. E.: Je to môj najvernejší a najbližší priateľ.
• L.: Je mi veľmi blízka spiritualita Vtelenia: „A Slovo sa Telom stalo.“ Všet-
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Máš nejakú veselú historku zo
stretnutia s inou kultúrou?
• M. E.: V Európe si vôbec neuvedomujem farbu svojej pleti, na Filipínach
som však počula, ako pri pohľade na
mňa ktosi povedal: „Waw, aká biela!“
V duchu som sa musela usmiať.
• F.: V Rusku k nám do komunity v Irkutsku chodili často deti s rôznymi
prosbami. Raz prišlo dievča, a pretože prosba bola dôležitá, sestrička jej povedala: „Radšej nech príde
mama.“ Dievča odpovedalo: „Mama
nie je doma.“ „Tak babka.“ „Ani babka nie je.“ „Tak kto je doma?“ „Len
čerepacha (korytnačka),“ znela odpoveď. Sestrička, nepoznajúc ešte všetky
ruské slová, prikazuje ďalej: „Tak nech
príde čerepacha!“
• V.: Isté obdobie som bola v Bodonoši
v Rumunsku. Tam som zažila, že niekedy netiekla voda. Stalo sa, že mamka z fary nám oznámila: „Sestričky,
príďte sa vykúpať, lebo tečie voda!“
Bolo to práve na Misijnú nedeľu.

• „Rehoľník alebo rehoľníčka sa nesmie nikdy
zriecť prorockého poslania. Proroctvo znamená búrku, prejav moci – niektorí hovoria
cirkus. Ale v skutočnosti ich charizmou je byť
kvasom: proroctvo ohlasuje ducha evanjelia,“
povedal svätý otec František na SDM v Rio de
Janeiro

kému Božiemu – či už je to myšlienka,
slovo, nadchnutie, vnútorný pocit, záchvev…, tomu všetkému dať konkrétnu podobu v skutku, v konaní, v živote… Dať telo, konkrétnu podobu.
• F.: Boh s nami. Emanuel.
• V.: Na základe životných skúseností je
Boh pre mňa „starostlivý Otec“.
Čím sú vám blízki vaši patróni /
vaše patrónky, po ktorých nosíte
svoje mená?

• M.

E.: Moje meno mi pripomína, že
mám byť svetlom pre tých, s ktorými
žijem a ktorých stretám. I keď možno maličkým a slabým, ale predsa
svetlom.
• L.: Mojou patrónkou je bl. Laura Vicuňa. Bola to jedna z prvých svätých, ktorej životopis som v detstve čítala. Je mi
blízka obetou svojho mladého života.
Modlila sa za svoju mamu a jej silu zanechať hriešny vzťah. V detstve som si
dala úmysel obety a modlitby za uzdravenie môjho tatka z alkoholizmu. Mala
som asi 11 rokov, keď úplne prestal piť.
• F.: Svätá Felicita sa dokázala všetkého vzdať, aby získala večné šťastie
v Pánovi.
• V.: Môj rehoľný patrón je svätý Ján
Mária Vianney. Vážim si ho pre jeho
veľkú pokoru a dôveru v Boha.

Akým spôsobom "dobíjaš" svoje
baterky?
• M. E.: Veľmi rada mám i chvíle samoty a krásu prírody, v ktorej sa môžem
stretnúť s tým, ktorý si ma povolal nasledovať ho. Tam si vždy oddýchnem
a načerpám silu.
• L.: Popri modlitbe a Eucharistii rada
sa dobijem prechádzkou v prírode,
počúvaním nejakej prednášky. Dobrým relaxom sú pre mňa aj ručné práce – šitie, háčkovanie a štrikovanie.
• F.: Modlitbou v tichu, ak je možné,
v prírode alebo obľúbenou činnosťou,
napr. kreslenie či starostlivosť o kvety.
• V.: Baterky si dobíjam predovšetkým
v kaplnke pri tichej modlitbe, pri svätej omši, adorácii a v prírode pohľadom na pekné kvety a počúvaním
spevu vtákov.

Všetkým sláviacim sestrám vyprosujeme, aby boli svedectvom nekonečnej
Božej lásky a svojím dobrým príkladom naďalej budovali duchovnú stavbu misijnej kongregácie. •
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Vlakom na východ

Kniha na pokračovanie:
Útek z vyhnanstva – VIII.časť
Text: Mária Byrska
Foto: gstatic.com

Každodenný život vyhnankyne
staraj usporiadať si život vo vyhnanOd tohto prvého listu sa pošta medzi stve a trpezlivo sa dočkať iných časov.
Kazachstanom a Poľskom stala pravi- Ja pevne verím, že tvoj muž je zdravý,
delnou. Listy prichádzali po šiestich prežije vyhnanstvo a že sa stretnete.
dňoch. Ja som písala rodičom každých Pamätaj, že on od teba očakáva, že ty
desať dní. O deň neskôr, ako som po- si schopná uchrániť dieťa od zla a vyslala list, poslala som pohľadnicu, vždy chovať ho v každej situácii. My obaja
toho istého znenia: „Včera som poslala s otcom ťa prosíme, buď trpezlivá. Nelist. Obaja sme zdraví. Nebojte sa o nás. nahováraj si, že nemôžeš vydržať tam,
Čakám list.“ Išlo mi o to, aby v prípade kde iní môžu. To, čo plánuješ, dospelý
zadržania listu cenzúrou rodičia vede- človek nemôže urobiť. S dieťaťom! To
li, že sme v poriadku, že sme na tej istej je bláznovstvo! Pamätaj, že ono je príliš
adrese. Moji rodičia robili to isté. Po- malé na to, aby mohlo zniesť ťažkosti
hľadnica svedčila, že list prišiel. Písa- takej neistej cesty.“
li, že sú zdraví a zajtra pošlú list.
Keď som dostala pohľadnicu, vyNenahováraj si, že nemôžeš
dýchla som si: „Nevyviezli ich!“
vydržať tam, kde iní môžu...
Pravdepodobne väčšina vyhnanTo, čo plánuješ, dospelý človek
cov sa tak spájala so svojou rodinemôže urobiť. S dieťaťom! To je
nou, pretože zakrátko sa na našej pošte znížil počet pohľadníc.
bláznovstvo!
Predávali sa len v určité dni a po
2 kusy na osobu. Balíky šli do KaList od mamky urobil na mňa nezachstanu 3 týždne. Nijaký sa nestratil. Na vyššie citovaný list zo 17. júna opísateľný dojem. Oni by chceli, aby
1940 som na odpoveď nečakala dlho. som tu ostala navždy, pomyslela som
Najprv som dostala telegram: „Nerob si so smútkom. Ja sama som si nebola
hlúposti! Mysli na dieťa a svoje zdra- istá, ktoré riziko by bolo väčšie: útek
vie!“ Potom prišli listy od rodičov a od s malým dieťaťom, alebo ostať s ním
sestry Stasji. Stasja písala: „Keby som tu. Nechcela som znepokojovať rodibola v akejkoľvek ťažkej situácii, nikdy čov, preto som sa rozhodla nepísať im
by som neriskovala utiecť s mojím ma- viac o svojich plánoch. Nech si myslia,
lým Pavlíkom.“ Pavlík je jej syn, o 8 týž- že ma presvedčili. Nech sú spokojnejší.
dňov starší od môjho Jerzyka. „Ja vždy Dám im vedieť len v deň úteku. Listom
myslím na dieťa, než sa pre niečo roz- Stasji som sa neznepokojovala. Čo ona
hodnem.“ Mamka zase písala: „Tisícky vie o živote tu? Nestačí prečítať list, treľudí boli v takej situácii ako ty a vedeli ba si jeho obsah predstaviť. Stasja dotesi poradiť s týmto nešťastím. Ty sa tiež raz žije so svojím mužom v Tarnopole.
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Sovieti jej nič nevzali. Doteraz má svoje
vlastné knihy a verných priateľov. Bolo
vyvezených mnoho ľudí. Ich to akosi
minulo. Stasja sa viac k tejto téme nevracala. Posielala mi balíčky. Robila
vždy dva rovnaké svetríky, pričom jeden vždy došiel do Kazachstanu a nosil ho Jerzyk. Vždy som od nej dostávala to, o čo som prosila. S výnimkou
ruksaka. S tým ruksakom to bol naozaj
hlúpy nápad. Vyzerala by som v ňom
ako turistka idúca do hôr na dovolenku. A okrem toho, v Rusku sa necestuje s ruksakmi. Ak niekto chce odtiaľ u
tiecť, má vyzerať čo najnenápadnejšie,
aby neobrátil na seba pozornosť. Manželia J...., o ktorých som písala, že majú
tiež pohľad obrátený na Čínu, boli spod
Tarnopoľa. Šli do vyhnanstva v mojom
vagóne. Spoznali sme sa počas cesty.
Boli to veľmi príjemní ľudia. Po opustení baraka si prenajali izbičku v centre
u Rusov. Hovorili, že u Rusov sa človek
cíti viac doma. Môžu sa ľahko dorozumieť. Divili sa mi, že som sa rozhodla
bývať u Tatárov. Ján, silný plecnatý muž
okolo štyridsiatky, patril tak ako ja medzi netrpezlivých ľudí. Nevedel si privyknúť a začať nový život tam, kde mu
bolo prikázané. Začiatkom júna som
ich stretla v stepi. Tak ako ja, zbierali
raždie a kiziaky. Ján sa ma spýtal, čo
robím. „Nič!“ odvetila som. „Hľadám
cestu, ako možno odtiaľto utiecť.“ Ján
sa začal hneď zaujímať a pozerajúc
na obrysy hôr na východe, zamrmlal:
„Hovoria, že k čínskej hranici to nie je
ďaleko.“ Ja som sa tiež pozerala týmto
smerom. Dnes bolo hory vidieť veľmi
dobre. „Tam je taká istá vláda ako tu.
Nevieš jazyk, hneď ťa vrátia,“ povedal
mrzuto. Cez Rusko by bolo ľahšie, lenže k hraniciam je veľmi ďaleko. „Áno,
ja tiež myslím, že ľahšie by bolo utiecť
cez Rusko ako cez Čínu. Ale toľko stepí pešo neprejdeš,“ dodala som bezradne. „Odtiaľto je 500 km do najbližšej vlakovej stanice a často tam chodia
nákladiaky z kolchozu naložené obilím,“ dodal Ján úprimne. Ján zozbieral už mnoho užitočných informácií.
Mal už známych šoférov, s ktorými za
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cigarety poslané z Poľska jazdil do kolchozov a z času na čas priviezol odtiaľ
jedlo. Tých 9 kg zemiakov, o ktorých
som písala mamke, som dostala vlastne
od neho. O ich plánoch utiecť som sa
vlastne dozvedela prvýkrát teraz v stepi. Skôr som sa divila, keď som videla,
že on ostáva v mestečku, hoci všetci
chlapi sa ponáhľajú do kolchozov. Teraz som sa presvedčila, že všetko súvisí
s pripravovaným útekom. Ján zo svojej
strany si určite myslel, že tým, že som
sa rozhodla bývať u Tatárov, ktorí nenávidia Rusov, si myslím, že mi môžu
pomôcť, alebo neprekážať utiecť.
V mestečku nebolo divadlo, kaviarne ani kino. Na centrálnom námestí
bol sklad obilia. Tu bolo obilie poskladané z dvoch strán. Z tretej strany stáli
nákladiaky a zo štvrtej dlhý jednoposchodový dom, v ktorom bol obchod,
pošta, hotel a reštaurácia. Cestu medzi
Tatárkou a námestím som premeriavala niekoľkokrát v týždni. Cieľom mojich
výprav bola pošta, pre mňa najdôležitejší bod v mestečku. Zorientovala som
sa a zistila som, že námestie pred poštou je miestom priateľských stretnutí

a výmenného obchodu tu bývajúcich
Poliakov. Každý deň boli stretnutia na
širokých schodoch obyčajne zatvoreného obchodu. Čítavali sme si listy. Osobitne sme si odovzdávali správy o vojne a vlasti. Bol to určitý druh dennej
tlače vyhnancov. Správy boli obyčajne
s týždenným oneskorením. Niekedy
smutné a niekedy až veľmi optimistické. Ale ako žiť bez správ? Bolo potrebné prichádzať každý deň. Veď možno Aliancia víťazí, alebo začne vojnu
s Ruskom? No a nakoniec, na našich
denných stretnutiach sa konali rôzne
obchodné transakcie. Vymieňali sme si
rôzne veci, či už privezené, či už poslané. Kôš, s ktorým som šla do vyhnanstva, bol 1 m vysoký a proporcionálne
tak isto dlhý a široký. Jeho hodnota ma
stavala do radu zámožných osôb, dovoľovala mi žiť niekoľko mesiacov bez
práce v kolchoze alebo nosenia tehál.
Už v baraku som pozorovala, že vyhnanci sa medzi sebou delia na tých,
ktorí majú veľké batohy a na tých, ktorí majú len ručnú batožinu. Z rozhovorov pred poštou som sa dozvedela,
že množstvo batožiny záviselo od toho,

kto a ako im pomáhal, keď odchádzali z domu. To znamenalo, či ŠTB-ák
bol poriadnym človekom, či vykonávateľom povinnosti alebo chladným
dráčom. Ja som mala šťastie, keď ma
v noci zobudili. Usudzovala som, že ma
berú do väzenia. Balila som malý kufrík, hádžuc doň veci bez ladu a skladu.
Moje i detské veci, tiež rôzne maličkosti. Z môjho omylu ma vyviedol jeden
ŠTB-ák, ktorý sa ukázal veľmi poriadnym človekom. Jednoducho sám začal
baliť veľký kôš. Pomáhala mu v tom
pani Matilda. Teraz, v dome Mustafu,
som mohla dokonale oceniť jeho dobrotu. Najprv som vyhodila pokazenú
pečeň, po ktorej som musela veľmi
dlho vetrať izbu. Potom som postupne z koša vyťahovala rôzne veci. Cítila
som sa ako Robinson Crusoe, ktorému
sa z rozbitej lode dostali mnohé veci.
Bolo zaujímavé, čo všetko tu bolo zabalené. Bola tu medená rajnica, zabalená
v deke, džbánok so zemiakmi, ktoré už
mali klíčky, mnoho sukieň, svetríkov,
vo vnútri ktorých ležala údená šunka,
vložená rukami ŠTB-áka. Z rukávov
teplej vetrovky môjho muža som vytiahla budík a fotoaparát. Domyslela
som si, že to tam vložila dobrá pani
Matilda. Bolo tu tiež niekoľko bochníkov chleba, pokrytých zelenou plesňou, niekoľko mydiel, zásyp pre dieťa,
niekoľko balíčkov čaju, čajník, miska,
hrnček, ceruzky, papier. Na dne koša
ležali vrecká s múkou, kašou, cukrom
a pár vysokých čižiem môjho muža.
Medzi mojimi šatami som tiež našla
podušku a niekoľko kusov posteľnej
bielizne. Ani sviece, ani zápalky som
nenašla. Tie som dostala v prvom balíčku, ktorý mi prišiel z Poľska.
Obchod v mestečku sa na prvý pohľad veľmi neodlišoval od ostatných na
svete. Viedla ho Ruska. Na policiach
bol rôzne nahádzaný tovar: hračky,
poháre, hodvábne veci. Zaujímavé na
tomto obchode bolo to, že bol otvorený len niekedy a v rôznom čase. Nikomu to nevadilo, lebo cez nízke okienko bolo vidieť, že na policiach sa nič
nezmenilo. •
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List z Kuby
Text: Lukáš Mizerák SVD
Foto: Lukáš Mizerák SVD, Archív SVD

D

rahí priatelia a misijní dobrodinci.
Aspoň zopár riadkami vás
chcem pozdraviť a poďakovať
za vaše modlitby a všetku podporu. Verím, že sa už situácia po koronavíruse
upokojuje a pomaličky vracia do normálu, aj keď určite si to vyžaduje veľa zmien
a nemálo zriekania sa, ale s Božou pomocou verím, že nakoniec to všetko nám pomohlo vážiť si mnoho vecí a osôb blízkych
a možno aj vzdialených nášmu srdcu.
Tu na Kube ešte stále pokračujeme
v boji s koronavírusom a aj vďaka tomu,
že Kuba je ostrov a bolo ho ľahšie uzatvoriť do karantény, no aj napriek tomu ešte
každý deň pribúdajú nové prípady ochorenia, aj keď teraz je to už len v hlavnom
meste Havana. Ale tým, že karenténa sa
neruší u nás na východe, tak ešte stále to
v mnohom ovplyvňuje život ľudí a naďalej komplikuje životné podmienky. Vďaka
Bohu v našej farnosti sa nikto nenakazil,
aj keď zopár rodín muselo ísť do miestnych karentén.
Koronavírus napriek tomu, že na
Kubu dorazil v tej "najslabšej verzii", veľ20
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mi prehĺbil krízu, ktorá tu už pretrváva
zopár rokov. Keď to všetko v marci začínalo, mali sme tu všetci veľa problémov
zohnať benzín a naftu. Po vypuknutí
choroby a zavretí hraníc sa nedostatok
potravín a iných vecí omnoho, ale omnoho viac prehĺbil. Bolo pre mňa normálne
navštevovať rodiny a počuť, ale aj vidieť,
že im chýbalo jedlo, nejaké mäso, šampón, zubná pasta, toaletný papier, ale teraz chýba úplne všetko, počnúc od toho
najzákladnejšieho, od ryže až po ... pravdu povediac ani neviem, ako to napísať.
V regióne, kde žijem, v obchode je len
teplá voda, občas káva, cigarety, niečo na
čistenie wc (toaletný papier naďalej chýba, zubná pasta, mydlo, šampón a mnohé
iné "drobnosti", ktoré ú nás sú veci normálne, aspoň si to myslím) a veľmi občasne sa objaví nejaká sladkosť z Číny, ktorá
vôbec nie je sladká. A možno sa opýtate, ako potom sa Kubánci umývajú, a to
všetko ohľadom osobnej hygieny, tak to
by som radšej potom osobne vysvetlil,
lebo je mnoho vecí, ktoré už len písať je
ísť proti ľudskej dôstojnosti. A týmto vynálezom sa občas nevyhneme ani my.
Ale dôvod, aj pre ktorý vám píšem, je
tiež podeliť sa s radosťou (napriek veľkým
ťažkostiam) ohľadom našej stavby kostolíka. Tá kríza nás tiež zasiahla, aj čo sa týka
stavby, lebo odkedy to všetko vypuklo, je
zakázané predávať v obchodoch, kde sa
občas objavil nejaký stavebný materiál.
No napriek tomu, Boh ako vždy sa stará
a nejaký materiál sa nám podarilo kúpiť
ešte minulý rok, tak aj keď teraz sa nám
už míňa a niektoré veci ako obkladacie
dlaždice a všetko, čo sa týka vodovodných
potrubí, musíme čakať, až kým sa to znova objaví. Ale zatiaľ vďaka Bohu môžeme
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pomaly končiť podlahy a tiež vedľa stavby
prerábame domček, ktorý slúžil na uloženie materiálu; priestory, kde by sme chceli pomáhať pripravovať a vydávať obedy
dvakrát do týždňa ľuďom, ktorí nemajú
ani to "najzákladnejšie"(aj keď už ani neviem, čo je to najzákladnejšie). Tiež nám
veľmi sťažujú nákup materiálu "súdruhovia" z nášho okresu, keďže stavba kostola
(na obrázkoch je možné vidieť, že píšem
o kostole, ale je to malý komplex kostola
spojený s priestormi pre kňaza a 2 izby
pre návštevu a pastoračné centrum na
prvom poschodí) napreduje a hlavne to,
že je v centre mesta, hneď vedľa Námestia
revolúcie. Napriek stále zväčšujúcemu sa
prenasledovaniu (osoby, ktoré mi pomá-
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hali, jeden musel už opustiť krajinu a iné
stratili svoje zamestnanie) a nedostatku
stavebného materiálu môžem cítiť ako
veľké zázraky a že Boh je prítomný v tom
všetkom a vie si použiť všetko pre naše
dobro. Veľakrát už mi vypadla nie jedna
slza, keď po dlhodobom a náročnom hľadaní rôznych ciest ako niečo môcť kúpiť
a po slovách "tu vám to nepredajú", zrazu
sa objaví niekto, kto nám to pomôže získať. A asi tak je to skoro vždy. Nikdy sme
nemohli stavať v zmysle kúpiť materiál
a nemať starosti na nejaký čas; naopak,
stále je to o tom, že potrebujeme materiál na zajtra a ešte večer to nie je isté, ale
ráno Boh zasiahne a nejako sa to vyrieši a niekto pomôže. To sú zázraky, kde

• Pohľad na stavbu a budovu nového kostola,
ktorý stavia P. Lukáš Mizerák SVD
Aj napriek neskutočným prekážkam sa Boží
chrám podarilo vybudovať

vždy si uvedomíme, že táto stavba kostola (na ktorú sa čakalo viac ako 26 rokov)
je Božie dielo, lebo ináč dnes by tu nebolo nič z toho, čo len vďaka Nemu môžme
vychutnávať, t. j. slúžiť omše, mať rôzne
stretnutia už pod strechou.
Tiež si tu všetci veľmi uvedomujeme,
že bez vašej štedrej pomoci by nič z toho
nebolo možné a viac ešte v týchto posledných časoch, kde ceny všetkého veľmi
rýchlo stúpajú. Ďakujem vám všetkým aj

v mene všetkých farníkov za každú vašu
podporu a najmä za vaše modlitby, lebo
tie sú zdrojom všetkých tých zázrakov,
ktoré tiež pomáhajú posilniť vieru mnohých, ktorí trpia prenasledovanie v rozličných formách práve kvôli pomoci na
tejto stavbe kostola.
Ďakujeme zo srdca a každý štvrtok
(teraz v karanténe je to troška iné) sa
modlíme špeciálne na našich adoráciách za všetkých dobrodincov. Nech vás
požehná náš veľký a milosrdný Boh a ak
to On chce, tak čoskoro sa uvidíme na
Slovensku.
S pozdravom a veľkou vďačnosťou
v srdci
+ Lukáš
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Zimbabwe: Naučili sa deliť
s málom, ktoré majú a s tými,
ktorí nemajú nič
Text: Fides, Pápežské misijné diela na Slovensku
Foto: František Kantár SVD

Z

imbabwe je prevažne poľnohospodárska juhoafrická
krajina so 14 miliónmi obyvateľov. Dlhotrvajúce sucho v rokoch 2018 a 2019 malo pre
Zimbabwčanov devastujúce následky
a spôsobilo obyvateľstvu závislému na
obrábaní pôdy nevysloviteľné utrpenie.
V marci 2019 zasiahol krajinu Cyklón
Idai, ktorý zničil plodiny zrelé na žatvu a vyhnal tisícky ľudí z ich domovov. Keď sa Zimbabwe začalo pomaly
spamätávať zo spôsobených škôd, vypukla epidémia koronavírusu. Situáciu
v krajine približuje Simplisio Manyika,
národný riaditeľ Pápežských misijných
diel v Zimbabwe.
„Covid-19 bol pre naše zdravotné
zariadenia doslova šok a karanténa ešte
viac vystupňovala utrpenie chudobných. Zatvorenie kostolov navyše obralo
ľudí o duchovnú posilu práve v čase, keď
22
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ju najviac potrebovali. Farnosti a diecézy, ktoré čerpali financie na svoju činnosť z príspevkov veriacich, stratili svoje
zdroje príjmov. Farmári nemôžu predávať svoje produkty, obchodníci nemajú
žiaden príjem a dedinčania, ktorí pracovali v zahraničí a posielali svoj zárobok
domov, boli prepustení z práce. Mnohým ľuďom sa život vidí neznesiteľný
a nemôžu uspokojiť ani svoje základné
každodenné potreby," opisuje duchovný otec Manyika.
V tejto situácii sa Cirkev v Zimbabwe
rozhodla osloviť viaceré medzinárodné
organizácie s prosbou o pomoc počas
mimoriadne náročného obdobia, ktorým si táto krajina v súčasnosti prechádza. Okrem iných inštitúcií zareagovali
aj Pápežské misijné diela, ktoré poskytli
pomoc zo špeciálneho núdzového fondu určeného na zmierňovanie následkov pandémie vo svete. Časť financií

SEPTEMBER 2020

poputuje do rúk Zdravotnej komisie,
prítomnej v každej diecéze a zvyšok
sa použije na nakŕmenie hladujúcich,
ktorých zo dňa na deň pribúda. Pomoc
prišla aj zo strany Katolíckej vzdelávacej
komisie, ktorá zásobuje školy vedrami
vody na hygienické účely a teplomermi
na meranie teploty. Zdravotná komisia
zase zabezpečuje pre katolíckych pracovníkov potrebné ochranné pomôcky. Pomocnú ruku podáva aj Katolícka
charita, ktorá cestuje naprieč krajinou
a daruje potraviny tým, ktorí si ich sami
nevedia zabezpečiť.
"Prednedávnom sme distribuovali
balíčky s jedlom v jednej z najchudobnejších farností v diecéze Harare. Potraviny sa síce rozdeľovali v miestnom
katolíckom kostole, no obdarovaní pokrývali celú škálu náboženských vyznaní a prítomní boli aj tamojší politickí
vodcovia. Farský kňaz pomáhal rozdeliť
jedlo na tri mesiace spolu osemdesiatim
rodinám. Všetkých sa dotklo, ako Cirkev nerozlišovala medzi tým, či pomáha kresťanom alebo príslušníkom iných
konfesií. Politici boli naplnení vďačnosťou a povzbudzovali prítomných, aby sa
„učili od Matky Cirkvi“ (uviedol politik,
ktorý sám nie je katolík). Tento príklad
je len jeden z mnohých dôkazov toho, že
dobročinnosť a evanjelizácia sú dvoma
stranami tej istej mince," hovorí národný riaditeľ Pápežských misijných diel
v Zimbabwe.
Otec Manyika dodáva, že finančná
pomoc od Pápežských misijných diel
bola pre diecézy v Zimbabwe veľkou
úľavou: „Okrem iného otvorila ľuďom
oči a naučila ich porozumieť tomu, aké
dôležité je deliť sa s tým málom, ktoré
máme, s tými, ktorí nemajú nič.“ Niektoré diecézy spustili program, v rámci ktorého lepšie zabezpečená mestská
farnosť pomáha chudobnej dedinskej
farnosti vo svojom okolí. V mestách
farníci vyzbierajú jedlo a peniaze a následne ich zašlú do „svojej“ dedinskej
farnosti. „Veríme, že prostriedky z núdzového fondu nám pomôžu zmierniť
utrpenie chudobných v Zimbabwe,“
uzatvára otec Manyika. •

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

Cesta k dobrej spovedi
Piotr Koźlak CSsR
Ako sa naučiť dobre modliť?
Pravidelnou modlitbou. Podobne je to aj so spoveďou.
Ak sa chceme dobre spovedať, potom musíme spoveď
praktizovať pravidelne a brať
ju vážne.

Svätá Rita
sestry sv. Rity
Životopis sv. Rity – je pomocníčkou v neriešiteľných
situáciách a vzývajú ju aj
ženy v bezdetných rodinách,
aby ich Pán Boh obdaril potomstvom. Doplnená modlitbami.

48 strán, cena: 1,50 EUR

31 strán, cena: 1,16 EUR

Deviatnik zasvätenia sa
Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie
Peter Juan Pablo Bako
Nebojme sa prijať Pannu
Máriu a prejavme to zvlášť
úkonom pravidelného zasväcovania sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré vždy
upriamuje na Krista.
92 strán, cena: 7,50 EUR

Velikán prostoty
– Svätý Charbel Machlúf
Libor Rösner
„Keď som žil po boku pátra
Charbela tak som pochopil, že
Božia milosť dopúšťa zázraky
v ľudskej duši a že nič z toho,
čo som kedy čítal v životopisoch svätcov, sa nevyrovná
tomu, čo som pozoroval na
vlastné oči.“ – Brat Jusuf
112 strán, cena: 4,90 EUR

Z hĺbky srdca
Benedikt XVI., Robert Sarah
Kniha Z hĺbky srdca je prevratná a po mnohých stránkach jedinečná. Benedikt
XVI. a kardinál Sarah niekoľko mesiacov sledovali debaty, ktoré otriasali Cirkvou,
a dospeli k presvedčeniu, že
sa k nim musia vyjadriť.

Zlom moc negatívnych slov
Mary C. Busha
Zámerom autorky je preniesť nás za hranicu
slov a ponúknuť kroky, ktoré môžu pomôcť odstrániť
škodlivé účinky a umiestniť
nás na cestu k uzdraveniu
a slobode.

#ešte5minút
Adam Szustak OP
Kniha tohto Dominikána
a youtubera je zameraná na
rôzne zaujímavosti zo života ľudí, zvierat ale aj zo sveta
techniky a vynálezov.
416 strán, cena: 12,50 EUR

210 strán, cena: 9,90 EUR

104 strán, cena: 6,50 EUR

Úsmevné príbehy
lietajúceho pátra
Elias Vella
V tejto knihe plnej autentických zážitkov budeme mať
možnosť vidieť ľudskú stránku pátra Eliasa... Život je krásny. Neberte ho príliš vážne
tým, že ho budete príliš vážne
žiť.“ – Saviour Schiavone
230 strán, cena: 7,50 EUR

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:
počet ks
-

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
Podpis:			Tel.:

2011
HLASY
Z verbum@svd.sk
DOMOVA A MISIÍ
Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949DECEMBER
01 Nitra, tel: 037/7769420;
fax: 037/7769437;
mail:

HLASY Z MISIÍ

Biskup Jorge Maria
Bergoglio a eucharistický
zázrak v Buenos Aires
Text: TKKBS
Foto: Archív SVD

P

ápež František ešte ako buenosaireský biskup schválil vedecké
prešetrenie domnelého eucharistického zázraku, ku ktorému
došlo v rokoch 1992 – 1996 a ktorý býva
označovaný ako "eucharistický zázrak
z Buenos Aires". Už ako kardinál potom
viackrát navštívil Kostol Najsvätejšej Panny Márie v centre hlavného mesta, ktorý
uchováva znamenie tohto divu a viedol
tam eucharistickú adoráciu. Ide o málo
známy prípad, ktorý vďaka múdremu
rozhodnutiu farára a veriacich nevzbudil
mediálny rozruch. Do pozornosti prišiel
až po menovaní kardinála Bergoglia na
Petrov stolec (2013), kedy sa o ňom zmienila poľská a talianska tlač.
Opis udalosti
Príbeh začína v roku 1992 v mesiaci, kedy
bol budúci pápež František vymenovaný
za pomocného biskupa Buenos Aires.
Farár Kostola Najsvätejšej Panny Márie
Alejandro Pezet našiel v piatok 1. mája
1992 dva úlomky premenenej hostie na
korporále vo svätostánku. Podľa zavedenej liturgickej praxe ich uložil do nádobky s vodou a uschoval vo svätostánku.
I po niekoľkých dňoch sa však partikuly
nerozpustili a v piatok 8. mája získali krvavo červenú farbu. V nedeľu 10. mája si
celebrant pri večernej svätej omši všimol
niekoľko kvapiek krvi na paténe, ich bližší
rozbor miestnym lekárom a niekoľkých
hematológov dokázal, že ide o ľudskú krv.
O štyri roky neskôr po týchto znameniach, 15. augusta 1996, pri svätej omši
na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
pristúpila k otcovi Pezetovi žena, ktorá
24
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• Otec Alejandro Pezet a buenos-aireský
biskup Jorge Maria Bergoglio

ho informovala o tom, že v zadnej časti
kostola našla hostiu. Farár ju opäť zalial
vodou, aby sa rozplynula a ablučnú misku vložil do svätostánku. Po niekoľkých
dňoch, 26. augusta, si všimol, že partikula sa nielen nerozložila, ale zmenila sa na
krvácajúce tkanivo. O tejto premene bol
informovaný priamo arcibiskup Quarracino a pomocný biskup Bergoglio, budúci
pápež, ktorý odporučil profesionálnu fotografickú dokumentáciu a všetko potom
poslal do Ríma.
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Vedecký rozbor vzoriek
Po niekoľkých rokoch, keď sa zistilo, že
nedochádza k rozkladu hostií, dal arcibiskup Bergoglio (ktorý medzitým nahradil
svojho predchodcu kard. Quarracina vo
vedení diecézy) pokyn k hlbšej vedeckej
analýze. Vzorky boli odoslané do jedného laboratória v Buenos Aires, ktoré zistilo, že červené a biele krvinky z predloženej krvi i tkaniva pochádzajú z ľudského
srdca. Laboratórium tiež informovalo
o tom, že vzorka tkaniva má vlastnosti
doteraz žijúceho človeka, s pulzujúcimi
srdcovými bunkami, videnými pri miliónovom zväčšení. Nie je potrebné dodávať, že zadávatelia odbornej expertízy
udržiavali v tajnosti pôvod vzoriek, aby
nenarušili výsledný posudok.
Na sklonku tisícročia (1999) bol požiadaný známy bolívijský lekár Ricardo
Gomez Castañón, znalec v oblastiach
neuropsychológie a neurofyziológie, aby
urobil dodatočné testovanie oboch prípadov z rokov 1992 a 1996. Ako povedal
v periodiku argentínskej armády, vzorku
zaslal na forenznú analýzu do San Francisca. V januári 2000 bolo verejne oznámené, že v materiáli boli nájdené stopy
ľudskej DNA, čím sa potvrdilo predchádzajúce skúmanie, teda skutočnosť, že
ide o ľudskú krv s genetickým kódom
človeka.
Vzorky ďalej prešetril profesor John
Walker z univerzity v austrálskom Sydney, ktorý potvrdil, že ide o svalové bunky a biele krvinky, obe v nepoškodenom
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stave. Bádanie ďalej dokázalo, že sa na tkanive prejavujú zápalové zmeny a že človek, ktorému toto tkanivo patrí, utrpel traumu.
V roku 2003 informoval prof. Walker bolívijského kolegu Castañóna, že vzorky "môžu zodpovedať" srdcovému tkanivu.
Buenosaireskými vzorkami sa potom zaoberal jeden z najvýznamnejších forenzných expertov v Spojených štátoch amerických, Dr. Frederic Zugibe z newyorskej Columbia University.
V jeho správe datovanej 26. marca 2005 čítame: "Analyzovaný materiál je fragmentom tkaniva srdcového svalu, vyňatý z ľavej srdcovej komory v blízkosti chlopne. Tento sval zodpovedá za kontrakciu srdca a je potrebné pripomenúť, že ľavá srdcová komora
vháňa krv do všetkých častí tela. Tkanivo skúmaného srdcového
svalu vykazuje zápal, čo dokladá zvýšený počet bielych krviniek,
čo dosvedčuje, že v momente odobrania vzorky bolo srdce živé,
pretože biele krvinky mimo žijúci organizmus umierajú. Biele
krvinky naviac prenikli do svalového tkaniva, a táto skutočnosť
nasvedčuje tomu, že srdce utrpelo ťažký stres, akoby na hrudník
jeho majiteľa dopadali tvrdé rany."
Zugibov záver komentovali dvaja Austrálčania – novinár Mike
Wilesee (ktorý neskôr konvertoval na katolícku vieru) a právnik
Ron Tesoriero, ktorý newyorskému kardiológovi vysvetlil, že vzorka predložená na skúmanie bola odobraná v roku 1996 a potom
udržiavaná mesiac vo vode a tri roky v destilovanej vode. Prekvapenie doktora Zugiba opäť vzrástlo, keď sa dozvedel od svojho bolívijského kolegu Castañóna, že tento fragment "žijúceho" ľudského
srdca bol pôvodne úlomkom posvätenej hostie. Ako je možné, že
čiastočka chleba sa zmení na kúsok ľudského srdca? A ako je možné, že vzorka odňatá mŕtvemu mužovi, pokiaľ nechceme veriť na
zázrak, môže mať povahu žijúceho tkaniva aj niekoľko rokov potom (bunky analyzovanej vzorky sa totiž pohybovali)? Biele krvinky sa rozpadajú po pätnástich minútach; ako je možné, že sú pozorovateľné i v roku 2005, keď bola vzorka odobraná pred takmer
desiatimi rokmi (1996)? Na všetky tieto otázky profesor Zugibe
odpovedal úplne jasne: "Ako a prečo sa posvätená hostia môže stať
telom a krvou žijúcej ľudskej bytosti, je tajomstvom, na ktoré veda
nemá vysvetlenie a je to mimo jej kompetenciu."
Porovnanie s eucharistickým zázrakom v Lanciane
a Turínskym plátnom
Údaje newyorského laboratória boli neskôr konfrontované
s iným eucharistickým zázrakom v talianskom Lanciane, aj
v tomto prípade bez toho, aby sa odhalil pôvod testovaných
vzoriek. Odborníci po porovnaní vzoriek vyhlásili, že patria
tiež osobe a že analyzovaná krv patrí do krvnej skupiny Ab
Rh+. Zistená DNA sa zhoduje s nálezom na Turínskom plátne a rúšku z Ovieda a vykazuje charakteristiky muža, ktorý sa
narodil a žil v oblasti Blízkeho východu. Vatikán sa doteraz
nevyjadril k pravosti buenosaireského eucharistického zázraku. V každom prípade môže byť užitočné, keď o jeho existencii
vieme. Odkazuje totiž na oveľa väčší zázrak, ktorý sa odohráva
denne vo všetkých kostoloch a pri ktorom sa chlieb a víno premieňa na Kristovo Telo a Krv. •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!
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 • Bohuznáma 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
• Ružencové spoločenstvo Zázrivá 40,- EUR • Z pohrebu
p. Pavla Kacvinského 50,- EUR • Odberatelia Hlasov
Horné Krškany 50,- EUR • Ružencové bratstvo Jovsa 50,EUR • Dobrodinci Čajkov 70,- EUR • Ružencové bratstvo
Mojzesovo 30,- EUR • Dobrodinci z Horného Vadičova
100,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n. N. 30,- EUR
• Ružencové spoločenstvo Budatínska Lehota 50,- EUR •
Odberatelia Hlasov Cífer 70,- EUR • Odberatelia Hlasov
Svrčinovec 20,- EUR • Bohuznáma Opatová 30,- EUR •
Bohuznáma Lovce 10,- EUR • Základná škola Krásno nad
Kysucou 100,- EUR • Bohuznáme z Naháča 30,- EUR • Deviatnik sv. Jozefova 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Krásno
pri Topoľčanoch 16,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky
n.N. 50,- EUR • Bohuznámi veriaci z Meleku 100,- EUR •
Odberatelia Hlasov – Veľké Zálužie 80,- EUR • Ružencové
spoločenstvo v Soblahove 400,- EUR • Odberatelia Hlasov
Veľké Uherce 100,- EUR • Ružencové bratstvo Terchová
150 ,- EUR • Bohuznáma Lovce 30,- EUR • Vianočný
deviatnik Šuňava 350,- EUR • Čitatelia Hlasov Úľany nad
Žitavou 215,- EUR • Odberatelia Posla Modrová 30,- EUR
• Odberatelia Posla Modranka 60,- EUR • Odberatelia
Hlasov a Posla Valaská Belá 120,- EUR •

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

Predplatné na rok 2020 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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„Deti si prosili chlieb,
a nebolo, kto by im ho lámal.“„V mene Cirkvi vám odovzdávam Pánov kríž. Ukazuje na toho, ktorého
máte ohlasovať. On je základom našej spásy. Majte ho vždy pred očami!“
Sv. Arnold Janssen

Pozvánka na udalosti misionárov verbistov
Sľuby SVD
S radosťou a vďačnosťou Trojjedinému Bohu Vám
oznamujeme, že 8. septembra 2020 o 10.00 pri sv.
omši v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na
Kalvárii budú bohoslovci SVD skladať a obnovovať
svoje rehoľné sľuby. Na túto slávnosť vás srdečne
pozývame.

Deň SVD
3. október 2020
Program v Misijnom dome v Nitre:
9:00 Misijný ruženec v kostole
10:00 Sv. omša – Fatimská sobota
11:00 Občerstvenie v Misijnom dome, prehliadka
misijného múzea, projekcia filmu o misionároch,
dokumentárny film o Barbarskej noci, stretnutie
a rozhovory s misionármi.
Príďte aj Vy na Deň SVD do Nitry a navštívte nás
v Misijnom dome. Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Misionári verbisti

ODOSIELATEĽ:

Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

