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M ilí priatelia, udalosti Veľkej noci sú 
pre nás stredobodom viery, preto si 
ich nepripomíname raz v roku, ale 
každú nedeľu. Kristovo vzkriesenie 

nebolo fantastickým “comming out” z hrobu, ale 
tajomným novým stvorením, nad ktorým viac ne-
panuje hriech a následná smrť, ale milosť a z nej 
vytekajúci večný život.

Ježiš nepotreboval populárny trik na ohúrenie 
stáda nasledovníkov, preto bola celá udalosť zaha-
lená do tajomnej Božej slávy, ktorú mali a majú 
dosvedčovať tí, ktorí stretli Vzkrieseného v jeho 
moci a oslávení. Tento tajuplný pohľad sa ťažko 
prijíma v dnešnom svete, kde je informácia do-
stupnejšia ako krajec chleba, pre ktorý si treba 
privstať a zájsť do kuchyne, kým na mobile sedí-
me ešte s polozavretými očami. 

Kto si pamätá záverečnú pieseň z muzikálu 
“Ježiš Kristus - Superstar”, ktorú pospevuje Ju-
dáš, spolu s ním si uvedomuje “nezmyselnosť” 
Božieho plánu. Učeník-zradca vyčíta Vzkriesené-
mu nesprávny, ekonomicky a politicky nevhodný 
spôsob, čas a miesto, kde sa on rozhodol zvesto-
vať svoje evanjelium, ktoré, do Zoslania Ducha 
Svätého, malo možnosť počuť už nie tak veľké 
množstvo ľudu. Judáš je predstavený ako typic-
ký PR manažér, ktorý má za úlohu prereklamo-
vať službu, tovar, aby ten zaujal čím širšie spek-
trum kupujúcich. 

Muzikálový Judáš je obrazom mnohých kres-
ťanov, ktorí si málo uvedomujú, že Božia “ne-
zmyselnosť” je v skutočnosti tajomstvom, pre-
sahujúcim naše rozumové a vekové možnosti. 
Perspektíva Božieho plánu nezahŕňa jednu stra-
nu dejín ľudstva, ale celú večnosť. Len v tejto taju-
plnosti má každá veriaca duša možnosť byť osob-
ne svedkom Vzkrieseného, a nie len obyčajným 
spotrebiteľom.

Azda najkrajšími predstaviteľmi a poslami 
Zmŕtvychvstalého Ježiša sú ženy, ktoré východná 
tradícia nazýva Mironosičky. Tie isté dámy, ktoré 

sprevádzali Ježiša svojou službou počas jeho živo-
ta a ktoré chceli vykonať poslednú službu milo-
srdenstva mŕtvemu Učiteľovi. Ony, podobne ako 
apoštoli, s bolesťou prijímajú fakt konca jedného 
krásneho, hoc i krátkeho príbehu. Ale ženy, ve-
dené teplom materinského povolania, nesedia so 
založenými rukami, ale ako rýchlo sa len dá (to 
aj kvôli hygiene a rozkladu), idú vyplniť posled-
nú službu. Kristus si práve ich vyberá za prvých 
svedkov, od ktorých v skutočnosti nikto nemusí 
brať radostnú zvesť vážne, veď ide o emocionál-
ne ženy, ktoré v hlbokom smútku mohli vidieť 
hocičo. Ježiš svojím zmŕtvychvstaním láme ľud-
ské predstavy o tom, ako má svet a beh dejín fun-
govať, a nastoľuje Boží poriadok, ktorý funguje 
nie v sile zákona, ale milosťou, skrze otvorené 
a vnímavé srdcia.

Znova sa pohľadom vracajúc do súčasnosti, 
uvedomujeme si, že Mironosičkami sú všetci 
tí, ktorí verne vyznávajú skutočnosť Kristovho 
vzkriesenia. Nemyslime si, že to robia všetci 
kresťania. Strach pred smrťou odhalil naše slabé 
miesto a nestálu vieru. Ale ani tieto slabosti nie 
sú prekážkou, aby sa Boh priblížil k našim ustrá-
chaným životom. Skôr presne naopak, sú pozva-
ním, aby ich On sám mohol slobode premeniť 
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a upevniť. Mironosičky šli k mŕtvemu, a stretli Živého. Aj 
naša nestálosť vo viere, hriechy, ba dokonca pochybnosti 
môžu pri aktívnej snahe ísť napred a nebáť sa skutočnosti, 
priviesť nás k úplne novému chápaniu Božej prozreteľnos-
ti, presne v tom kľúči, ako ju On sám zjavuje. Teda nie ľud-
ská snaha vytĺcť kapitál hocakého druhu, ale v absolútnom 
ponížení ukázať silu víťazstva. Kríž je úplným protikladom 
pýchy. Jedine na ňom Ježiš ukázal, čo je Boh schopný uro-
biť pre človeka. Toto poníženie nemohla vydržať satanská 
pýcha, ktorá bola na Golgote porazená, a preto nutne na-
sledovalo Zmŕtvychvstanie.

Čo by sa len v našom živote a spoločnosti nedialo, ako 
hlboko do ústrania by kresťanstvo nezaháňali, my máme 
dôkazy Božej blízkosti, máme nádoby, či skôr sami sme ná-
dobami oleja milosti, ktorým chceme pomazať akoby mŕtve 
telo Ježiša. No pri stretnutí s Ním – Živým nádoba praská 
a naše duchovné bohatstvo musí vytiecť, liečiac pri tom naše 
rany a upevňujúc tých, ktorí nás počúvajú a vidia zmenu.

Milí čitatelia, pevne verím a úprimne želám, aby ste 
skrze všetky svoje trápenia, bolesti, pochybnosti a iné ťaž-
kosti našli v sebe Božie dary, ktoré zachovajú vašu vieru 
a nádej. Nech prežívanie veľkonočných tajomstiev, kde by 
len nebolo, doma alebo dúfajme, že už v chráme, bude na-
plnené náplavom úprimnej radosti a nesmiernej viery, že 
hoci sme hľadali utešenie v žiali, našli sme prameň života 
a nádeje.  •
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▲ Návratu kresťanov na Ninivskú pláň pomáha 
vydražené pápežovo Lamborghini

Zatiaľ čo kresťanská komunita v Iraku očakávala s ne-
trpezlivosťou príchod pápeža Františka, pokračuje 
dielo Pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi 
v podpore návratu kresťanov vyhnaných z Ninivskej 
pláne samozvaným „Islamským štátom“. Vďaka šted-
rému daru od pápeža mohla Pápežská nadácia ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi uskutočniť dva nové projekty. 
Finančný dar predstavuje sumu 200 tisíc eur a je v nej 
výťažok z dražby auta Lamborghini Huracan, ktoré 
Svätému Otcovi venoval výrobca automobilov v roku 
2017. Z tohto daru sa financovali dva projekty pre sýr-
skych katolíkov v oblasti Mosulu: rekonštrukcia po-
lyfunkčnej sály v Bashike, zničenej ISISom, a obnova 
materskej školy. Obe zariadenia sú pomenované ku 
cti Panny Márie. Ako uviedol riaditeľ talianskej po-
bočky nadácie Alessandro Monteduro, na prvý pro-
jekt bolo pridelených 166 tisíc eur z pápežovho daru 
plus ďalších 124 tisíc od darcov nadácie, čiže celkovo 
290 tisíc eur. Na obnovu materskej škôlky poslúžilo 
34 tisíc eur z daru pápeža. „Budova, ktorá pojme asi 
70 detí, je teraz dokončená, aj keď sa jej činnosť ešte 
nezačala kvôli pandémii Covid-19,“ upresnil A. Mon-
teduro. Podľa údajov Pápežskej nadácie ACN aktua-
lizovaných k 12. januáru 2021 sa viac ako 45 % rodín, 
pôvodných obyvateľov Ninivskej pláne násilne vyhna-
ných islamistami, mohlo vrátiť do svojich domovov 
vďaka veľkému solidárnemu úsiliu medzinárodného 
katolíckeho spoločenstva, počnúc dobrodincami na-
dácie. Takmer 57 % zničených domov je už zrekonštru-
ovaných vďaka príspevkom rôznych organizácií. •

Milí misijní  
priatelia!

Snáď najväčším kresťanským pútnic-
kým miestom je Chrám Božieho hro-
bu v Jeruzaleme. Je to tichý svedok Je-
žišovho zmŕtvychvstania, ktorý svedčí 
svojou prázdnotou. Veľkonočné ráno 

vzbudzuje otázniky – nič nie je jasné tak, ako sa predtým 
zdalo. Ale vďaka tým otáznikom sa tiež vytvára priestor – 
prázdny priestor – do ktorého môže Boh konečne preho-
voriť a vyjaviť svoje tajomstvá. Boh koná ticho. V noci, v za-
budnutej betlehemskej jaskyni prichádza Kristus na svet; 
a opäť v noci, keď nikto už nič nečaká, vstáva Kristus z hro-
bu. Nerobí žiadne senzačné udalosti pre novinárov. Ježišo-
vi ide o hlbinu ľudského srdca – tam chce zasievať semeno 
svojho slova; tam chce prebývať v človeku.

Ak sa chceme stretnúť so vzkrieseným Kristom, musíme 
byť zároveň odhodlaní o ňom svedčiť, pretože "radostná 
zvesť" nie je určená na to, aby bola pochovaná. Veda už ne-
predstavuje žiadnu obtiaž; ateizmus už nemôže predložiť 
žiadny vážny argument. Existuje však mohutná prekážka 
v kresťanstve samotnom. Je ňou vlažnosť. Tento "neživý 
život", táto abstraktná viera je antisvedectvom. Nielen po-
hania, ale aj mnohí kresťania žijú, akoby Boh neexistoval. 
On však žije! Krista nemožno pochovať a ani ho nikto ne-
môže odniesť preč.

Ak jeho prítomnosť nevnímame a prepadáme dojmu, 
že sa stratil – prišla chvíľa, aby nás niečo podstatné naučil. 
On žije, aj keď sme ho videli mŕtveho a zmučeného. On sa 
nestratil, aj keď ho nie je vidieť tam, kde by sme ho čakali. 
Asi sa nám neobjaví v podobe záhradníka. Ale celkom iste 
opäť začujeme: "Prečo plačeš? Ja som to, neboj sa!" Hrob – 
najvýznamnejšie pútnické miesto kresťanstva – svedčí teda 
svoju prázdnotou, avšak oveľa silnejším svedkom je učeník, 
ktorý je plný Kristovho Ducha.

Prajem vám, milí čitatelia, hlboké prežitie sviatkov Kris-
tovho zmŕtvychvstania. Nech vzkriesený Pán naplní vaše 
srdcia novou radosťou a odvahou.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za čitateľov Hlasov a horliteľov
odslúžim 31. marca 2021 o 12:00 naživo na YouTube 
kanáli, hľadajte Spoločnosť Božieho Slova / Verbisti.

Šéfredaktor
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▲ Pápež vyjadril radosť z prezentácie 
encykliky Fratelli tutti v Rusku

V Moskve minulý mesiac predsta-
vili encykliku pápeža Františka 
Fratelli tutti v ruskom jazyku. Je-
dinečnou skutočnosťou je, že pre-
klad vznikol z iniciatívy moslim-
skej komunity Ruskej federácie. 
Svätý Otec listom vyjadril svoju 
vďačnosť a radosť z tejto bratskej 
spolupráce. „Ako krásne a radost-
né prekvapenie som prijal sprá-
vu, že encyklika bola preložená 
do ruštiny a bude predstavená 
v Moskve,“ píše pápež a dodáva, 
„tiež ma potešila a dojala skutoč-
nosť, že to bolo Moslimské fórum, 
ktoré sa postaralo o tento preklad 
do ruského jazyka. [...] Vskutku, 
v globalizovanom a vzájomne pre-
pojenom svete, v ktorom žijeme, 
má gesto urobené v jednom kúte 
odozvu v každej inej časti. Navyše 
mám nádej, že otvorené a úprim-
né konfrontovanie sa s  témami 
Fratelii tutti môže napomôcť dialó-
gu medzi náboženstvami. Bratstvo 
sa totiž rodí zo skutočnosti prihlá-
senia sa k jednému Otcovi. A ak 
sme všetci deťmi jedného Otca, 
potom sa môžeme nazývať bratmi 
a predovšetkým podľa toho žiť.“ •

▪ Videl som slzy v pápežových očiach 

Iracké médiá nazývajú pápeža "Bo-
žím človekom". Zdôrazňujú, že po 
rokoch konfliktov prišiel pápež, 
aby ukázal na pravú tvár tejto kra-
jiny, totiž na tisícročnú tradíciu 
bratstva, všíma si chaldejský arci-
biskup Mosulu. V rozhovore pre 
Vatikánsky rozhlas arcibiskup Mi-
chaeel Najeeb zdôraznil pápežove 
slová – okrem materiálnej obnovy 
je potrebné obrodiť srdcia a vzťahy. 
"Mosul bol srdcom tejto návšte-
vy. Svätého Otca dojal pohľad na 
takmer úplne zničenú pravobrež-
nú časť mesta. Pápež sa tu modlil, 
uprostred ruín po štyroch kosto-
loch rôznych obradov. Jeden z nich 
bol starý 1300 rokov. Bolo to mimo-
riadne symbolické stretnutie. Pod 
krížom, ktorý spálili islamisti, sme 
hovorili o vôli budovať spoločnú 
budúcnosť, po ktorej túžia mosul-
skí kresťania i moslimovia. Pápež 
bol hlboko dojatý, v jeho očiach 
som videl slzy. Posolstvo, aké vyslal 
Iračanom a skrze nich do celého 
sveta, znie: sme bratia. Bratstvo ne-
pozná hranice, nezáleží na kultú-
re, farbe kože alebo náboženstve. 
Sme bratia, bratia v ľudskosti." •

▲ Biskupi Maďarska sa tešia z ohlásenej 
návštevy pápeža v Budapešti

„S veľkou radosťou sme prijali správu, 
že Svätý Otec oznámil svoje rozhod-
nutie prísť do Budapešti na závereč-
nú svätú omšu 52. medzinárodného 
eucharistického kongresu.“ – Reagu-
jú biskupi v Maďarsku na slová pápe-
ža Františka z tlačovej konferencie 8. 
marca počas návratu z Iraku. Svätý 
Otec pred novinármi spomenul, že sa 
chystá zúčastniť v Maďarsku na záve-
rečnej svätej omši podujatia, ktoré je 
naplánované na 12. septembra v Buda-
pešti. „Sme si istí, že prítomnosť Svä-
tého Otca bude veľkým povzbudením 
a duchovnou posilou pre nás všetkých 
i pre účastníkov Eucharistického kon-
gresu,“ uvádza sa vo vyhlásení. Pápež 
František v spojitosti s touto cestou 
zároveň naznačil, že by sa rád zastavil 
aj na Slovensku, keďže ako povedal, 
Bratislava je od maďarskej metropo-
ly vzdialená len dve hodiny autom. •

▪ Menšiny v Iraku vidia v pápežovej návšteve príležitosť k zmene svojho postavenia

Prítomnosť pápeža Františka v Iraku v tamojšej spoločnosti zarezonovala. Sved-
čí o tom aj otvorený list, ktorý pri tejto príležitosti napísali predstavitelia 46 mi-
movládnych medzinárodných organizácií a predstaviteľov irackej občianskej 
spoločnosti, vrátane nositeľky Nobelovej ceny mieru za rok 2018, jazídky Nadie 
Muradovej. V liste vyzdvihujú úsilie pápeža na poli ochrany trpiacich a diskri-
minovaných menšín a ponúkajú šesť bodov na riešenie ich kritickej situácie 
v Iraku. František sa v prospech menšín vyjadruje prakticky v každom svojom 
príhovore v Iraku, osobitne spomína utrpenie jazídov. Urobil tak aj 6. marca na 
medzináboženskom stretnutí v Ure. V otvorenom liste nevládnych organizácií sa 
okrem iného uvádza: „V tomto kritickom momente dejín krajiny, táto návšteva 
predstavuje dôležitú príležitosť podporovať pokoj a toleranciu prostredníctvom 
zbližovania etnicko-náboženských komunít a kolektívnej činnosti na predí-
denie ďalších zverstiev, ktoré spôsobovali toľké utrpenie po celé generácie.“ •
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Keď pred časom vydal aj u nás 
už dobre známy autor Hen-
ri Nouwen svoju knihu The 
Wounded Healer, hneď ňou 

zaujal. Kniha je určená pre kňazov 
a pastoračných pracovníkov, ale v is-
tom zmysle môže slúžiť každému, kto 
sa chce venovať službe uzdravovania 
v  súčasnom svete. Jej podtitul znie: 
Ako sa môžeme vo svojej zranenos-
ti stať prameňom uzdravovania pre 
iných. Služba uzdravovania je jednou 
z najpodstatnejších služieb Cirkvi sve-
tu. Už samotný názov knihy stačí, aby 
sme pochopili jej podstatu: Uzdravovať 
môže len ten, kto sám bol zrane-
ný. Nielen preto, že takto rozu-
mie bolesti, ale aj preto, že takto 
má kredit: t.j. ľudia ho prijíma-
jú. Zranení cítia, že on im má čo 
povedať, a to preto, lebo s nimi 
zdieľa ten istý osud. 

A toto bol presne ten dôvod, 
prečo sa Kristus nechal zraniť. 
Prišiel uzdravovať ľudí nie však 
tým, že by bol sedel v ordinácii ako le-
kár a predpisoval lieky a kúry na uzdra-
vovanie. Je pravda, že sú rany, ktoré je 
možné uzdraviť aj takýmto spôsobom. 
Ale sú rany, ktoré nie je možné uzdra-
viť inak, ako mať ich sám, aby som mo-
hol ďalej uzdravovať. 

V evanjeliu druhej veľkonočnej ne-
dele čítame, ako Ježiš prišiel medzi 
svojich učeníkov. Prišiel im zvestovať 
pokoj. A pokoj je dar, ktorý indikuje 
uzdravenie. Neuzdravený človek nemá 
pokoj. Ten prežíva depresiu a dezolá-
ciu. Prišiel im teda zvestovať uzdra-
venie a s ním pokoj. Apoštoli boli veľ-
mi doráňaní. Situácia okolo Ježiša im 

poriadne skomplikovala život. Možno 
cítili, že Ježiš ich zradil, lebo nesplnil 
ich očakávania. A  pritom oni toľko 
obetovali, keď sa rozhodli ho nasledo-
vať. Cítili ale, že aj oni sami zradili. Je-
žiš si takýto postoj od nich nezaslúžil. 
Cítili sa mizerne. Sami zo seba. Jeden 
z druhého. Boli v  totálnom zmätku. 
A Ježiš prichádza medzi nich so svo-
jím pokojom. Bol to pokoj, ktorý bol 
výsledkom uzdravenia. 

Tomáš tam nebol. A  preto nebo-
lo preňho ľahké uveriť. Možno videl 
okolo seba svojich priateľov, ktorí boli 
uzdravení. Jasali totiž radosťou a sálal 

z nich pokoj. Ale neuveril. Je možné 
mať aj lacný pokoj. On chcel pokoj 
opravdivý. Bol to pokoj od Pána ale-
bo len nejaký iluzórny pokoj? Chcel 
preto vidieť Pána. Vlastne jeho rany. 
Rany, ktoré podľa neho mali byť ra-
nami uzdravovania. A videl a uveril. 
A Pán uzdravil aj jeho. 

Toto je cesta pre každého z nás. Sme 
doráňaní. Ako apoštoli. To, čo zraňu-
je, je zrada. Zrada má veľa prejavov. 
Mohli to byť (1.) naše vlastné hriechy. 
Človek, ktorý precíti svoj stav, sa oby-
čajne stiahne. Hanbí sa. Nechce ísť von. 
Cíti sa zlým. Toto ale nie je stav, kto-
rý je stavom Božím. To je stav, ktorý 

pochádza od zlého. Človek, ktorý sa 
motá okolo svojich hriechov a nevie sa 
z nich a z ich následkov vymotať, iný-
mi slovami nevie precítiť odpustenie, 
nie je pod vplyvom Božieho Ducha. 
Obrátenie u takéhoto človeka sa pre-
javuje tak, že ide von a ponúka svoju 
ranu spôsobenú hriechom ako prameň 
uzdravenia pre iných. 

Príklad: My kňazi sa napríklad do-
stávame niekedy do dilemy. Máme 
pred sebou ľudí, ktorí ťažko zhrešili. 
Napríklad potratom. Sú to ženy, ktoré 
prežili traumu. Hovoriť o tom alebo 
nehovoriť? Ak by sme hovorili, zraňo-
vali by sme ešte viacej tieto ženy. Ony 
majú svoj kríž už aj tak dosť ťažký. Ak 
by sme nehovorili, možno sú tu pred 
nami ďalšie ženy, ktoré sa chystajú 
na potrat. A tie naše posolstvo potre-
bujú. Čo robiť? Hovoriť!!! Totiž, ak by 
žena, ktorá sa kedysi dávno dopustila 
potratu a dnes sa z toho už vyspove-
dala a snaží sa robiť pokánie, nebola 
schopná počúvať reči o potrate, keby 

Tomáš chcel pokoj opravdivý. 
Chcel preto vidieť Pána. Vlastne 
jeho rany. Rany, ktoré podľa neho 
mali byť ranami uzdravovania. 
A videl a uveril. A Pán uzdravil  
aj jeho. 

Ranený uzdravovateľ
 Text: P. Milan Bubák SVD 
 Foto: Parafia sw. Tomasza
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cítila, že takéto reči znova drásajú jej 
ranu, to je znak, že táto jej rana nebola 
ešte uzdravená. Prejavom opravdivého 
uzdravenia týchto žien je to, že jednak 
prídu k vnútornému pokoju po vyrov-
naní sa s týmto hriechom a že dokonca 
samé dokážu o tomto svojom hriechu 
a jeho následkoch hovoriť. Tieto ženy 
budú najväčšími apoštolkami posol-
stva hlásajúceho život. Alebo prípa-
dy s uzdravenými alkoholikmi a nar-
komanmi a  pod. Uzdravený človek 
má v sebe pokoj a o svojom hriechu 
a o uzdravení z neho dokáže hovoriť. 

Ďalšie zranenie môže byť spôsobe-
né (2.) hriechmi iných. Bolo voči nám 
spáchané bezprávie, nespravodlivosť, 
zrada, boli sme zranení. Ak dokážeme 
odpustiť a prejsť cez proces uzdravova-
nia, potom nadobudneme pokoj a naša 
rana sa stane prameňom spásy pre 
iných, ktorým iní ublížili. Napríklad 
som bol nechceným alebo neprijatým 
dieťaťom, alebo niekto sa dopustil voči 
mne silnej agresie, alebo násilia, alebo 

zrady, alebo nespravodlivosti. Zahorel 
som nenávisťou a prežíval v sebe hlbo-
kú bolesť. Po uzdravení sa môžem stať 
apoštolom uzdravovania pre iných, 
ktorí sú v podobnom väzení rán.

Ako sa to ale deje? Čo je podstatné 
pre tento proces? Aby naše rany boli 
uzdravené. Ježiš prišiel medzi svo-
jich apoštolov s oslávenými ranami. 
T.j. jeho rany boli premenené, trans-
formované, vychádzal z nich nie zá-
pach a hnis, ale svetlo a vôňa. Toto je 
podstatné aj pre nás. V prvom prípa-
de – v prípade vlastných hriechov – ak 
by sa to nestalo, ostaneme v depresii. 
Budeme sa možno deliť o svoje rany, 
ale to všetko by bol len taký exhibicio-
nizmus, pri ktorom by sme vystavo-
vali na obdiv svoje neuzdravené rany. 
Tie nikomu nepomôžu. Stali by sme 
sa ľuďmi, ktorí by sa jeden druhému 
navzájom sťažovali, obrazne poveda-
né navzájom si „lízali“ neuzdravené 
rany, a tým svoju depresiu len ešte viac 
prehlbovali. V druhom prípade by to 

bolo podobné: ak by naše rany neboli 
transformované, boli by sme plní trp-
kosti, mrzutosti a jedu. Tak by sme ľu-
ďom nepomáhali, ale naopak ich ešte 
viac otravovali. 

Možno nás – čo sa týka prvého prí-
padu, prípadu vlastných hriechov – 
zaujíma otázka: Či každý musí prejsť 
ranami, ak chce uzdravovať? To zna-
mená sám padnúť? Moja odpoveď je: 
Nemusí. Sú ľudia, ktorí majú špeciál-
nu milosť rozumieť ľuďom a ich ra-
nám a stotožniť sa s ich bolesťou aj 
bez toho, že by boli sami kedy pre-
žívali podobný údel. To je napríklad 
prípad Don Bosca alebo Matky Tere-
zy, alebo Panny Márie. Alebo mno-
hých iných milosrdných spovedníkov 
a ľudí, posluhujúcich ľuďom v ich bo-
lestiach. To, že ide o milosť, postreh-
nete podľa toho, že tie rany iných 
na sebe akoby cítili. Oni sa s ranami 
iných stotožnia. Ako Kristus: rany kto-
ré mal na sebe, neboli jeho rany, ale 
prijal na seba naše vlastné rany, aby 
sme my mohli byť uzdravení. 

„A on niesol naše neduhy,
vzal na seba naše bolesti.
Ale on bol prebodnutý pre naše neprávosti, 
pre naše zločiny strýznený.
On pre náš pokoj znášal trest 
a jeho rany nás uzdravili“ (Iz 53, 4-5).

Títo ľudia ale, hoci sami sú svätého 
života, predsa nie sú ušetrení od rán 
zo strany iných. Títo majú obyčajne 
najviac neprajníkov a nepriateľov a sú 
doráňaní zo všetkých strán. Ako Kris-
tus. Lenže to, čo im dáva silu stotožniť 
sa s  ranami hriešnikov, je práve ich 
schopnosť uzdravovať za pomoci Bo-
žej milosti rany, ktoré dostali od iných. 
Ten druhý zdroj rán je teda silne napo-
jený na ten prvý. 

Aj k takejto službe sme mnohí vola-
ní. Takých bude ale asi málo. Väčšina 
z nás máme rany, ktoré sme si spôso-
bili vlastnými hriechmi.

Budem schopný ponúknuť ich 
Bohu, ako nástroj uzdravovania pre 
iných?  •
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▲ Katechéza s biblickými postavičkami

Volám sa Dana Ovečková. Celý život 
ma bavilo niečo vyrábať, niečo tvoriť, 
od šitia a pletenia na deti až po tape-
tovanie a pestovanie krásnych kvetín. 
Mám rada deti a ako konvertitka som 
stále zapálená do odovzdávania rados-
ti z evanjelia.

Keď som sa dozvedela o biblických 
postavičkách, dostala som možnosť 
ako radosť evanjelia niesť ďalej. Veľ-
mi som si chcela nejaké postavičky 
vyrobiť a tiež aj používať. Prihlásila 
som sa na kurz, pretože postavičku 
si môžete vytvoriť len pod vedením 
skúsenej lektorky, v Čechách PhDr. 
Marie Klásková z  Biblického diela. 
Kurzy sú po celých Čechách, sú buď 
víkendové, alebo dlhšie cez prázdni-
ny. Jednu postavičku tvoríte 1 až 2 dni. 
Okrem toho, že zažijete spoločenstvo 
rovnakých nadšencov, tak tiež načer-
páte nápady, ako postavičku vytvo-
riť a obliecť a tiež ako s postavičkami 
pracovať. Vlastná výroba začína od 

obyčajnej drôtenej kostry postavičky 
a všetko sa šije ručne. Musíte sa pre-
dovšetkým rozhodnúť, akú budete 
postavičku chcieť, veľkého muža ale-
bo menšieho, ženu alebo dieťa. Pod-
ľa toho dostanete kostru s topánkami 
z olova (aby postavička stála). Najprv 
sa omotáva kostra, aby sa vytvoril 
tvar končatín. Potom sa ručne ušije 
trup a vypchá sa do tvaru tela. Nasle-
duje prešívanie "kožou" rúk, trupu 
a čiastočne nôh. Najhoršie je na tom 
Ján Krstiteľ, u ktorého je vidieť koža 
skoro celá. Potom začína samotné 
"obliekanie". Spodná bielizeň sa ruč-
ne prišíva na postavičku, navrch sa 
našíva vrchné oblečenie. Druhý deň 
sa pripravuje hlava a vlasy. Doplnky 
ako topánky, tašky, jarmulky a pod. 
si potom už väčšinou každý dorába 
sám doma. Som rada, že postavičky 
môžu teraz slúžiť k našim kateché-
zam, ktoré robíme s otcom Jurajom, 
že deti vidia rôzne situácie a príbehy 
z evanjelia názorne. Na výrobe posta-
vičiek už pracujem viac ako 12 rokov, 
mám ich okolo 50. A okrem toho mám 
aj radu ďalších "rekvizít", ako naprí-
klad židovské domy, palmy, ťavy, osly, 
veľa ovečiek, loď so sieťami atď. To 
mi umožnilo, že už skoro 10 rokov 

som mohla s biblickými postavička-
mi pracovať v našej farnosti v rámci 
detských bohoslužieb. Po tom, čo pri-
šli do našej farnosti otec Juraj a otec 
Marián, nabrala spolupráca ďaleko 
väčší rozsah. A to, že s otcom Jurajom 
pripravujeme a  natáčame pravidel-
né katechézy, mi robí veľkú radosť. 
A tiež sa tým zhodnocuje moja práca 
na postavičkách. Takže keď budete 
mať záujem, skúste pozrieť kateché-
zy na stránke www.svd.sk a nechajte 
sa aj takýmto spôsobom povzbudiť 
Božím slovom. •

▶ Pandémia koronavírusu a misijné 
poslanie Cirkvi

Čo to znamená pre Cirkev v Afrike 
a vo svete?

Nad tým za zamýšľa P. Gabriel 
Afagbegee SVD, provinciál Botswa-
ny v Afrike. Pandémia koronavírusu 
zastavila svet a uvrhla ho do ťažkej 
krízy. Celý svet, od východu po zá-
pad, od severu po juh, pociťuje ochro-
mujúci a smrtiaci dopad pandémie. 
Cirkev síce nie je zo sveta, ale je vo 
svete, a preto ani ona nebola uchrá-
nená od ničiacej pandémie.  Aj v re-
gióne južnej Afriky, podobne ako 

Udalosti
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UDALOSTI 
apríl 2021

1. apríl
Zelený štvrtok Pánovej večere;  
P. Martin Babík SVD, 10. výročie úmr-
tia (2011);
2. apríl
Veľký piatok – slávenie utrpenia  
a smrti Pána; výročie smrti sv. Jána 
Pavla II. (2005);
3. apríl
Biela Sobota;
4. apríl
Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania;
9. apríl
Br. Jozef Babulík SVD, 25. výročie úmr-
tia (1996); Br. Bohumil Jaromil Rus-
nák, 55. výročie úmrtia (1966);
11. apríl
Nedeľa Božieho milosrdenstva;
22. apríl
P. Vojtech Bošanský SVD, 20. výročie 
úmrtia (2001);
23. apríl
Sv. Vojtech, mučeník;
25. apríl
Nedeľa Dobrého Pastiera; medziná-
rodný deň modlitieb za duchovné po-
volania;
29. apríl
Sv. Katarína Sienská, spolupatrónka 
Európy, sviatok.

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac apríl:
Za tých, ktorí v krajinách pod dikta-
túrou, autoritárskym režimom alebo 
s  oslabenou demokraciou bojujú za 
základné práva, riskujúc vlastné životy.

v ostatných častiach sveta, pandémia 
narušila to, čo sa považuje za normál-
ny život Cirkvi. Zatvorili sa kostoly, 
zakázali verejné bohoslužby, ako aj 
iné pastoračné a sociálne aktivity. Aj 
keď sa medzičasom väčšina kostolov 
opäť otvorila, množstvo veriacich sa 
stále ešte nemôže osobne zúčastňo-
vať na bohoslužbách, a to z dôvodu 
hygienických opatrení, obmedzu-
júcich počet veriacich v chrámoch. 
Pastoračná starostlivosť sa zúžila na 
minimum. Nedá sa napríklad pravi-
delne navštevovať chorých a starších 
v ich domoch alebo zdravotníckych 
zariadeniach, prinášať im duchov-
nú útechu a vysluhovať im sviatosti. 
A v niektorých prípadoch – čo je veľ-
mi bolestné – pre zosnulých sa nedala 
zorganizovať primeraná kresťanská 
rozlúčka. Katechéza a iné formačné 
programy sa stále ešte neobnovili. 
Situácia, v ktorej sa Cirkev nachádza 
v situácii pandémie, jej ponúka mož-
nosť sebareflexie; čiže zamyslenia sa 
nad jej podstatou a poslaním, ktoré 
zostávajú nezmenené aj v dobe pan-
démie. Aj keď je Cirkev zasiahnutá 
pandémiou, predsa jej misia – jej po-
slanie, ako aj jej podstata zostávajú 
tie isté. Jej poslaním je evanjelizo-
vať, a  to korení v samotnej podsta-
te Cirkvi; Cirkev je svojou povahou 
misionárska. Potrebu, aby sa Cirkev 
„prebudila“ a neustále si bola vedomá 

svojho evanjelizačného poslania, zdô-
raznil pápež František počas prího-
voru v  rámci svätej omše slávenej 
v kaplnke Domu sv. Marty vo Vatiká-
ne 17. apríla 2013. Povedal, že Cirkev 
nemôže byť iba pestúnkou, ktorej ide 
iba o to, aby uspala dieťa. Ak by to tak 
bolo, potom by to bola Cirkev, ktorá 
drieme a nie je verná svojmu posla-
niu. Prijatím krstu každá pokrstená 
osoba dostáva silu kráčať vpred vo 
viere a evanjelizovať. Kráčať  vpred 
vo viere a evanjelizovať – pozname-
nal pápež František – ukazuje, že Cir-
kev sa stáva matkou, ktorá rodí deti, 
schopné prinášať svetu Krista; deti, 
ktoré si uvedomujú a sú presvedče-
né o  svojej krstnej zodpovednosti 
ohlasovať Krista a šíriť Cirkev. Cirkev, 
ktorá je svojou povahou misionárska 
a existuje preto, aby evanjelizovala, je 
tak isto „communio“ – spoločenstvo 
či komunita. Tento obraz nášho chá-
pania Cirkvi je zakotvený v dokumen-
toch II. vatikánskeho koncilu. V prí-
hovore pre Biskupskú konferenciu 
USA r. 1987 pápež sv. Ján Pavol II. po-
znamenal, že tento obraz leží v cen-
tre sebachápania Cirkvi.

Ako sa má Cirkev neprestajne bu-
dovať a posilňovať ako spoločenstvo 
učeníkov-misionárov, a nie iba náv-
števníkov kostolov, ktorí v  otázke 
pastoračnej starostlivosti vždy len 
čakajú na podnet kňazov, rehoľných 
sestier či laických spolupracovníkov? 
Dá sa to, ak sa vnímame ako komuni-
ta učeníkov-misionárov, ktorí sa vedia 
evanjelizovať a dokážu evanjelizovať 
aj iných. Ako Cirkev formuje a pripra-
vuje svojich členov, aby sa stali uče-
níkmi a zároveň aj misionármi, ktorí 
sa aktívne zúčastňujú na jej živote, 
spolupracujú a preberajú zodpoved-
nosť za jej rast? Výzvy, ktorým Cirkev 
čelí v dnešnej dobe pandémie koro-
navírusu, sa môžu tvorivo zmeniť na 
príležitosti pre poslanie Cirkvi v dobe 
po pandémii. Odvážime sa snívať o ob-
novení dynamických farských spolo-
čenstiev, pozostávajúcich z oddaných 
učeníkov-misionárov? •
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Na tie fotografie si spomí-
nam ešte z detstva. Videl 
som ich prvýkrát u svo-
jej starej mamy v osem-

desiatych rokoch. Traja starší páni 
s číslami na hrudi, nakrátko ostri-
haní a načisto utrápení. Zlomení 
a vychudnutí až na kosť. Aj keď 
mali vyzerať ako zločinci, neboli. 
Ich oči prezrádzali, že sú obeťami. 
Traja katolícki biskupi, ktorých sa 
komunistický zlorežim rozhodol 
zlikvidovať. Častokrát som potom 
rozmýšľal nad tým, čo sa to vtedy, 
pred 70 rokmi za múrmi našich 
väzníc udialo.

Monsterprocesy
Politické procesy sú sprievodným 
javom každého totalitného reži-
mu. V rôznej intenzite a rozsahu 
boli v rokoch 1948 – 1989 aj sú-
časťou komunistického režimu 
v Československu, pričom najbru-
tálnejšiu formu zaznamenali v ro-
koch 1948 – 1954. „Každá totalita 
udržuje „poriadok“ – teda vlastnú 
moc tým, že v spoločnosti zakore-
ní strach. Osvedčenou metódou 
vytvárania atmosféry strachu bola 
výroba – doslova mechanická kon-
štrukcia monsterprocesov, ktoré 

postihovali ľudí zo všetkých vrstiev 
a sfér spoločnosti. Postihovali všet-
ky skupiny, ktoré pre komunistic-
ký režim predstavovali hoci len 
domnelú hrozbu. Ja ťažké odhad-
núť, koľko ľudí bolo touto hroznou 
mašinériou postihnutých. Zvykne 
sa udávať počet rehabilitovaných, 
teda tých, ktorí boli totalitným re-
žimom odsúdení za to, za čo by 
v demokratickej spoločnosti nik-
dy odsúdení byť nemohli. To čís-
lo sa pohybuje niekde okolo 260 
tisíc. Treba si ale uvedomiť , že to 
číslo nie je konečné, týka sa totiž 
aj rodinných príslušníkov odsúde-
ných. Ich rodiny niesli tiež dopady 
odsúdenia – prepadnutie majetku, 
nútené vysťahovanie, stop akej-
koľvek kariére či možnosti štúdií 
a podobne,“ hovorí historik Mar-
tin Slávik. 

Likvidácia biskupov
Po februári 1948 komunistický re-
žim odštartoval hlbokú premenu 
slovenskej spoločnosti, ktorú spre-
vádzali zásahy do každodenného 
života občanov a ovplyvňovanie 
ich práv. To sa stretlo s odporom 
jednotlivcov i celých skupín ob-
čanov, z ktorých viacerí začali ak-
tívne vystupovať proti novému 
režimu. Odpoveďou bola zvýšená 
perzekúcia a represia, pričom jej 
najvyššou formou boli politické 

procesy. V štátoch, kde vládli ko-
munistické strany, prebiehali už 
niekoľko rokov vykonštruované 
procesy s katolíckou hierarchiou. 
V Juhoslávii už v roku 1946 prebie-
hal proces s arcibiskupom Aloj-
zijem Stepinacom a o dva roky 
neskôr s biskupom Petarom Ču-
lem. V Albánsku v roku 1948 s bis-
kupom Nikolasom Prennhusim, 
v Maďarsku v roku 1949 s ostri-
homským arcibiskupom Józsefom 
kardinálom Mindszentym a o dva 
roky po ňom, v roku 1951, s bis-
kupom Józsefom Gröszom. V ten 
istý rok aj v Rumunsku s bisku-
pom Augustinom Pachom a v roku 
1952 v Bulharsku s Eugenom Bos-
silkovom. A v roku 1953 v Poľsku 
s Czesławom Kaczmarekom. Prá-
ve tieto procesy boli predzvesťou 
toho, že k čomusi podobnému 
skôr či neskôr dôjde aj v Česko-
slovensku. 

Príprava na proces
Preto už v  lete 1949 Svätá stoli-
ca cez apoštolskú nunciatúru in-
štruovala katolíckych diecéznych 
biskupov, aby si vyhľadali svojich 
potenciálnych nástupcov, ak by 
došlo k ich zadržaniu štátnou mo-
cou. O príprave procesu s tromi 
biskupmi rozhodla Bezpečnostná 
komisia ÚV KSČ 18. júla 1950. O me-
siac neskôr vypracoval Štátny úrad 

Barbarské roky
 Text: Jaroslav Slašťan
 Foto: Jaroslav Slašťan, Wikipédia, archív ZVJS, ÚPN

V žiadnej inej krajine sovietskeho bloku si komunisti 
nedovolili to, čo na Slovensku, v jeden deň odsúdili 
naraz troch biskupov.
Vykonštruovaný, dopredu pripravený a päť dní tr-
vajúci súdny proces s tromi slovenskými biskupmi 
– Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pav-
lom Gojdičom sa zapísal do histórie veľkými čierny-
mi písmenami. Komunistický režim im odňal práva, 
ukradol majetok, zbavil ich dôstojnosti a vzal im to 
najcennejšie – slobodu a život.

• Biskup Pavol 
Peter Gojdič
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pre veci cirkevné konkrétny plán 
jeho konania. Do príprav procesu 
s tromi biskupmi sa zapojili celé 
tímy ľudí. Na prípravu tohto pro-
cesu sa vytvorili komisie, ktoré zla-
dili činnosť mocenských zložiek: 
prokuratúry, štátnej bezpečnosti, 
ministerstva spravodlivosti, pove-
reníctva spravodlivosti, Štátneho 
úradu pre veci cirkevné a Sloven-
ského úradu pre veci cirkevné. 
Kto boli títo biskupi, voči ktorým 
komunistická mašinéria pripravi-
la a uskutočnila tento vykonštru-
ovaný proces? Pavol Peter Gojdič 
sa v septembri 1926 stal apoštol-
ským administrátorom Prešov-
skej eparchie a od roku 1940 bol 
sídelným prešovským biskupom. 
Druhým zadržaným bol Michal 
Buzalka, ktorý sa stal v roku 1938 
trnavským pomocným biskupom 
a o dva roky neskôr vojenským 
vikárom slovenskej armády. Tre-
tím, ktorého sa rozhodli zadržať 
a zlikvidovať, bol Ján Vojtaššák. 
Spišským biskupom sa stal v roku 
1920 a na Slovensku požíval veľ-
ký rešpekt, do jeho diecézy patri-
li silne katolícke regióny – Orava 
a Spiš. Aj preto režim s jeho zat-
knutím neustále váhal, obával sa 
vypuknutia verejných nepokojov. 
Okamžite po tzv. Prešovskom so-
bore, ktorým zlorežim 28. apríla 
1950 zlikvidoval Gréckokatolícku 
cirkev, bol zatknutý biskup Pavol 
Peter Gojdič. V júli 1950 bol zaiste-
ný Michal Buzalka a 15. septembra 
1950 spišský biskup Ján Vojtaššák. 
Prípravu jeho odvlečenia zo Spiš-
skej Kapituly, kde bol v domácom 
väzení strážený ozbrojenými zlož-
kami, koordinovalo priamo praž-
ské ústredie ŠtB v kooperácii s kraj-
ským veliteľstvom v Košiciach. 
Večer 15. septembra 1950 prišiel 
za Vojtaššákom krajský veliteľ ŠtB, 
ktorý sa vydával za pracovníka Slo-
venského úradu pre veci cirkevné, 
s tým, že je nevyhnutné, aby sa zú-
častnil porady kňazov v Trenčíne. 

Biskup tušil, že za tým niečo bude, 
ale v podstate nemal inú možnosť 
ako ísť. Dôkazom, ako si dali na ce-
lej akcii záležať, je aj to, že auto, do 
ktorého ho posadili, z vnútornej 
strany nemalo kľučky, aby z neho 
biskup nemohol vyskočiť. 

Bití a ponižovaní
Všetkých troch biskupov tajne 
dopravili do vyšetrovacej väzby 
ŠtB v Prahe – Ruzyni. Navzájom 
o sebe nevedeli, boli držaní na 
samotkách. Vypočúvaní boli tiež 
oddelene, aj keď ich riešila jedna 
vyšetrovacia skupina. O tom, čo 
sa dialo za múrmi väzení v päťde-
siatych rokoch minulého storočia 
v Československu sa dodnes do-
zvedáme z dokumentov, filmov, 
kníh, ale aj od priamych sved-
kov udalostí. Výsluchy viedli vy-
šetrovatelia ŠtB, ich cieľom bolo 
zlomiť vyšetrovaných biskupov, 
aby sa priznali k vykonštruova-
ným obvineniam. Priznanie sa 
považovalo za dôkaz. Dosahova-
lo sa to psychickým a fyzickým 
násilím. Nočné výsluchy a nepre-
tržité výsluchy boli súčasťou bra-
inwashingu – metódy privezenej 
sovietskymi poradcami. Dlhodobé 
odopieranie spánku alebo preru-
šovaný spánok, spolu s neustálym 

fyzickým a psychickým tlakom 
viedol k stavom, kedy vyšetrova-
ný nebol schopný rozlišovať medzi 
realitou a nepríčetnosťou. Viacerí 
väzni boli takto dohnaní na pokraj 
šialenstva. Biskupi museli neustále 
v cele kráčať – až do zrútenia, ne-
dostávali stravu, počúvali sústav-
ný plač a stony týraných väzňov 
z iných ciel, boli bití a ponižovaní. 
Po spísaní výsluchových protoko-
lov ich nútili učiť sa výpovede na-
spamäť. Každý z nich v priebehu 
niekoľkých mesiacov schudol o 15 
až 20 kilogramov. 4. januára 1951 
v ranných hodinách previezla uta-
jená ozbrojená eskorta biskupov 
z Ruzyně do väznice Krajského 
súdu v Bratislave. Každého z nich 
viezli v inom aute a inou trasou, 
stretli sa až za Prahou, kde ich ča-
kali dve sprevádzajúce autá. Stre-
tli sa až počas samotného súdneho 
procesu v Bratislave.

Rozhlas i noviny
Politické procesy mali svoj vlast-
ný mechanizmus výroby, ktorý 
tvorilo niekoľko článkov. Najdô-
ležitejším boli vedúce orgány ko-
munistickej strany. Pôsobili hlav-
ne v začiatočnej a v konečnej fáze 
výroby politických procesov – pod-
ľa aktuálnej politickej  

• Biskup  
Michal Buzalka
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situácie schvaľovali ich konanie, 
celkovú politickú koncepciu a aj 
výšku trestov, ktoré boli pre súd zá-
väzné. Druhým článkom bola štát-
na bezpečnosť, pre ktorú sa výroba 
politických procesov stala hlavnou 
náplňou jej činnosti. Brutálnym 
fyzickým a psychickým nátlakom 
nútila zatknuté osoby k priznaniu 
k vykonštruovaným alebo vymys-
leným trestným činom a v neskor-
šej fáze ich pripravovala na súdne 
konanie. Posledný článok tohto 
mechanizmu tvorili justičné orgá-
ny, ktoré vstupovali do záverečnej 
fázy výroby politických procesov. 
Vynášali politicky schválené roz-
sudky, celému nezákonnému pro-
cesu dávali zdanie legality, a tým 
z celého súdneho konania robili 
divadlo, ktoré malo „vychovávať 
masy“. Z medzinárodného hľadis-
ka je tento proces unikátny tým, že 
v žiadnej z krajín nachádzajúcich 
sa po roku 1945 vo sfére sovietske-
ho vplyvu neboli odsúdení v jed-
nom procese spolu traja biskupi. 
Komunistická moc počítala s mo-
mentom prekvapenia, preto ostal 
až do začiatku prísne utajený. Že 
sa koná, to sa verejnosť dozvedela 
až v prvý deň. „Je dobré si uvedo-
miť, že okrem „veľkých“ často aj 
štátnym rozhlasom vysielaných 
procesov pred Štátnym súdom 

v Prahe, Brne a Bratislave prebie-
hali procesy na krajskej úrovni, 
okresnej úrovni a netreba zabúdať 
aj na trestnú represiu národných 
výborov , ktorých trestné komisie 
mohli len na základe administra-
tívneho rozhodnutia posielať ľudí 
do táborov nútených prác. Práve 
na základe presne pripravenej in-
štrukcie prebehlo len od januára 
do marca 1951 tristo takýchto pro-
cesov „nižšej“ úrovne v Čechách 
a deväťdesiat na Slovensku. Vzo-
rom monsterprocesov bol samo-
zrejme Sovietsky zväz, kde tieto 
procesy v najväčšej miere fungo-
vali v období Stalinovho veľkého 
teroru v rokoch 1937-1938,“ dodáva 
Martin Slávik. Komunisti sa zjavne 
poučili z procesu s Miladou Horá-
kovou, kde fotografie a kamero-
vé záznamy, ktoré mali vzbudiť 
odsúdenie a zavrhnutie jej osoby, 

vyvolali u ľudí presne opačné po-
city. Počas procesu s biskupmi sa 
preto nerobili žiadne kamerové 
a ani fotografické zábery. Dôklad-
ne sa využil informačný monopol 
– noviny uverejňovali jeho priebeh 
a rozhlas prenášal jeho konanie. 
Vysielanie bolo oneskorené, nikdy 
nie „life“, čo bola poistka, ak by sa 
náhodou niektorí z biskupov po-
čas procesu rozhodol nevypove-
dať podľa pripraveného scenára 
a menil naučenú výpoveď. Vybra-
né časti boli vysielané dokonca aj 
obecnými rozhlasmi. Niektorí spi-
sovatelia, napríklad Ladislav Mňač-
ko, písali články proti biskupom, 
agitátori chodili medzi ľudí a objas-
ňovali im význam procesu, na pra-
coviskách sa podpisovali rezolúcie 
za prísne potrestanie biskupov. Zú-
častnila sa ho aj verejnosť, samo-
zrejme, išlo o vopred starostlivo 
vybraných a preverených divákov 
– skupiny robotníkov, družstevní-
kov, prorežimných kňazov či čle-
nov Zboru národnej bezpečnosti, 
ktorí potom mali vo svojom pros-
tredí robiť osvetu o reakcionárstve 
biskupov a spravodlivosti komu-
nistického súdnictva.

Consumatum est
Hlavným žalobcom bol prokurátor 
Ján Feješ, členmi senátu boli Vác-
lav Hamák, Jozef Buzma a Pavol 
Korbuly. Na konci procesu padli 
vysoké tresty. Pavla Petra Gojdiča 
obvinili z rovnakých zločinov ako 
biskupa Buzalku – z úkladov proti 
republike, z vojenskej zrady, vele-
zrady, vyzvedačstva a špionážnej 
činnosti namierenej proti ZSSR. 
Preto dostali aj rovnaký trest – 
doživotie, konfiškáciu majetku, 
pokutu 200 000 Kčs a stratu ob-
čianskych práv. Sedemdesiattri-
ročného Jána Vojtaššáka odsúdili 
za zločiny vojenskej zrady, velezra-
dy, vyzvedačstva a úkladov proti 
republike na 24 rokov, uložili mu 
pokutu 500 000 Kčs, skonfiškovali 

• Biskup Ján 
Vojtaššák

• O osude biskupa 
Vojtaššáka bol 
natočený film 
v talianskej 
réžii s názvom 
„Vojtaššák, dni 
barbarov“.
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majetok a zbavili ho občianskych 
práv. Na tento nadväzovali pro-
cesy s ďalšími dvomi slovenský-
mi biskupmi – Vasiľom Hopkom 
(odsúdený 24. októbra 1951) a po-
mocným spišským biskupom Šte-
fanom Barnášom (odsúdený 28. 
novembra 1951). Oboch odsúdili 
na 15 rokov odňatia slobody.

Väzenskí dozorcovia biskupov 
nenávideli, považovali ich za hor-
ších než vrahov a dávali im to 
aj pocítiť. Ponižovali ich na kaž-
dom kroku, od rána do večera, 
mesiac čo mesiac, rok čo rok. Am-
nestia z roku 1953 ťažko chorému 
66-ročnému biskupovi Gojdičovi 
zmiernila trest na 25 rokov, ďal-
šie žiadosti o odpustenie trestu 
však zamietli. Následky väznenia 
a zlého zaobchádzania sa odra-
zili aj na jeho zdravotnom stave. 
Gréckokatolícky biskup zomrel 
vo väzenskej nemocnici v Leopol-
dove 17. júla 1960 – v deň svojich 
72. narodenín. Na truhlu mu na-
písali „P. G. 681“. To bolo evidenč-
né číslo väzňa Gojdiča. Pochovali 
ho na väzenskom cintoríne v Le-
opoldove. Michalovi Buzalkovi 
v roku 1955 zmiernili trest na 25 
rokov väzenia. O rok neskôr mu 
generálny prokurátor prerušil vý-
kon trestu pre zlý zdravotný stav 
a až do svojej smrti v roku 1961 žil 
v nútenej izolácii v českom Tábo-
re. Ján Vojtaš šák od roku 1950 až do 
roku 1963 strávil s prestávkami vo 
väzniciach celkovo 11 rokov. V ok-
tóbri 1963 sa vďaka amnestii dostal 
ako takmer 86-ročný na slobodu. 
Domov sa však vrátiť nemohol, 
žil pod policajným dozorom v tzv. 
charitnom domove v českých Se-
nohraboch. Zomrel po mozgovej 
príhode v nemocnici v Říčanoch 
v roku 1965 vo veku 87 rokov. 

Z deviatich päť
Po roku 1951 bolo z deviatich slo-
venských biskupov päť vo väze-
ní. Zvyšní štyria boli izolovaní 

a strážení príslušníkmi ŠtB vo svo-
jich biskupských sídlach. Po tom, 
čo na následky mučenia zomrel 
v  leopoldovskej väznici biskup 
Pavol Peter Gojdič († 1960) a krát-
ko po prepustení z väzníc biskupi 
Michal Buzalka († 1961), Štefan Bar-
náš († 1964), Ján Vojtaššák († 1965) 
a Ambróz Lazík († 1969), na Slo-
vensku ostal už iba jediný biskup – 
osemdesiatročný Róbert Pobožný. 
„Biskup Róbert Pobožný bol statoč-
ný človek. V rokoch 1945 až 1946 
sa ako kapitulárny vikár v Rožňa-
ve postavil proti násilnému vysťa-
hovaniu predstaviteľov maďarskej 
menšiny do českého pohraničia. 
V roku 1950 sa postavil odmietavo 
proti menovaniu Jána Decheta za 
banskobystrického ordinára, načo 
začalo proti nemu trestné stíhanie. 
V rokoch 1953 až 1956 bol interno-
vaný v Čechách (v Myštěvsi u Nové-
ho Bydžova). V roku 1966 ho štátna 
bezpečnosť chcela zdiskreditovať 
medzi biskupmi a kňazmi. Šírila 
o ňom, že je neschopný, že všet-
ko robí na vlastnú päsť, neradí sa 
s inými biskupmi. Pobožný nato 
podal do Vatikánu demisiu, jeho 
abdikáciu však pápež neprijal,“ 
hovorí disident a aktivista tajnej 
Cirkvi František Mikloško. Keď 
v roku 1972 umrel, ostalo Sloven-
sko bez jediného oficiálne pôso-
biaceho biskupa. Biskup Pobožný 
však v  januári 1951 tajne vysvä-
til za biskupa 29-ročného Pavla 
Hnilicu. Potom, čo sa o Hnilicovej 
vysviacke dozvedela ŠtB, biskup 
Hnilica na základe rozsiahlych 
právomocí udelených Piom XII. 
pre obdobie komunistického te-
roru 24. augusta 1951 tajne vysvätil 
za biskupa dvadsaťsedemročného 
jezuitu Jána Korca. „V tom istom 
roku ušiel biskup Hnilica na západ 
(z emigrácie sa na Slovensko vrátil 
až na Vianoce 1989 – pozn. autora). 
O štyri roky neskôr, 9. septembra 
1955, biskup Korec tajne vysvätil 
za biskupa Dominika Kaľatu, ktorý 

bol v januári 1960 zatknutý a odsú-
dený na 4 roky väzenia. V marci 
1960 zatkli aj biskupa Korca, tak-
že na slobode už nebol ani jeden 
tajný biskup. Kaľatu prepustili na 
základe amnestie na slobodu 9. 
mája 1960 a v máji 1961 vysvätil 
tajne za biskupa Petra Dubovské-
ho. Dubovský bol v roku 1962 zat-
knutý a vo väzení bol do roku 1967. 
Kaľata bol v roku 1963 znovu zat-
knutý a z väzenia sa dostal v máji 
1968. Korec sa z väzenia dostal až 
vo februári 1968,“ upresňuje tajné 
biskupské vysviacky a fungovanie 
tajnej Cirkvi František Mikloško.

Po páde komunistického reži-
mu všetci traja biskupi – Ján Voj-
taššák, Pavol Peter Gojdič a Michal 
Buzalka – boli dňa 27. septembra 
1990 rozhodnutím Krajského súdu 
v Košiciach v plnej miere rehabili-
tovaní. Za svoju náboženskú prí-
slušnosť a za nezlomnosť svojho 
presvedčenia zaplatili tým najcen-
nejším – svojou slobodou a živo-
tom. Boli stelesnením všeľudských 
hodnôt, na vrchole ktorých stojí 
láska k blížnemu, ktorá je nadra-
dená akýmkoľvek ideológiám. Str-
hujúce ľudské osudy týchto odsú-
dených, väznených a mučených 
biskupov sú obrazom našich de-
jín. Mali by sme robiť všetko pre 
to, aby nevybledol.  •

• Pápež Pius XII. 
sledoval dianie 
v Českosloven-
sku s veľkým 
zármutkom, 
v biskupoch 
videl mučení-
kov. 
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Ako prežívate tento čas? Je to skoro rok 
bez vysokoškolákov...
Spomínam si, ako som 8. marca mi-
nulého roku v UPeCe po nedeľnej ve-
černej sv. omši o  22:00 vyhlásil, že 
UPeCe bude zatvorené a nebudú sa 
nejaký čas slúžiť ani sv. omše. Ktosi sa 
ma spýtal, či bude sv. omša o týždeň 
v nedeľu. Povedal som, že asi už áno... 
Nikto vtedy ani len netušil, že by sa 
život zastavil na taký dlhý čas a všet-
ky aktivity v UPeCe akoby zamrzli. Je 
rok odvtedy a situácia je podobná. Sv. 
omše slúžime aj s otcom Stanislavom 
hlavne v  nedele. So streamovaním 
sme začali dosť skoro, krátko po za-
čiatku pandémie, lebo som mal skúse-
nosti v tejto oblasti, keďže pracujem 
občas aj s videom. V nedeľu streamu-
jeme pravidelne. Tiež každú stredu 
večer o 20:00 sv. omšu a v utorky ráno 
6:30 ranné chvály. 

Ste s mladými v kontakte? Ako prežíva-
jú toto obdobie? Čo im chýba? Čo podľa 
vás najviac potrebujú?
S mladými sme v kontakte, snažíme 
sa predovšetkým online. UPeCe nám 
všetkým veľmi chýba a  najmä vzťa-
hy a  atmosféra. Sme však v  akom-
-takom  kontakte. Aspoň cez zoom, 
sms-ky, stream. Občas sa pripojíme 
na nejaké online stretko. Je to výho-
da, že sa aspoň takto stretneme, po-
modlíme a povzbudíme. Úžasné bolo, 
keď v júni a júli minulého roku bola 
trošku lepšia situácia, tak sme stihli 
s niektorými aj teambuildingy v prí-
rode, dokonca s misijným tímom sme 
boli aj na misiách vo Veľkom Šariši, vo 
Važci a v Kuchyni. Stihli sme toho vďa-
ka Bohu dosť veľa na to, že situácia sa 
opäť zhoršila. 

Cítim, že mladým chýba spoločen-
stvo. Za normálnych okolností 

Pastorácia  
v prázdnom UPeCe

 Text: Pavol Rábara, denník Postoj
 Foto: Archív UPeCe Bratislava

Páter Martin Štefanec SVD je kaplánom v UPeCe Bratislava. Spolu  
s P. Stanislavom Krajňákom SVD, správcom UPeCe, pôsobia medzi 
vysokoškolákmi po P. Jánovi Štefancovi SVD a P. Milanovi Bubákovi 

SVD. Centrum už funguje vyše 20 rokov, ale takto prázdne, ako je teraz, 
od svojho vzniku ešte nikdy nebolo. Kňazi i študenti v UPeCe sa však 

nevzdávajú a i v čase korony organizujú aktivity v rámci možností. 
O pastorácii rozpráva P. Martin Štefanec. 

 

UPeCe v Bratislave síce naďalej zíva  
prázdnotou, ale aktivity stale prebiehajú  

– hlavne prostredníctvom internetu 
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majú k tomu podmienky práve v UPe-
Ce. Spoločenstvo je základ pre bu-
dovanie vzťahov, spoznávanie seba 
i druhých. V  spoločenstve sa človek 
po čase cíti sebou samým, je si vedo-
mý svojich darov, realizuje sa, daruje 
niečo zo seba pre druhých. To veľmi na-
pĺňa mladých. Keď toto nemajú, priro-
dzene im to chýba. Sme však trpezliví. 
Cez sociálne siete sa povzbudzujeme, 
aby sme to vydržali. 

Boja sa viac choroby alebo skôr straty 
sociálnych kontaktov?
Myslím si, že viac sa boja straty sociál-
nych kontaktov. Mnohí covid preko-
nali. Keďže sú mladí, väčšinou s ľah-
kým priebehom. Čo však vždy chýba, 
to sú sociálne kontakty, kamarátstva, 
priateľstvá naživo, osobne. Každá sv. 
omša v UPeCe bola v tom normálnom 
čase pred covidom každý deň niečím 
špeciálnym. Bola príležitosťou modliť 
sa spoločne, sláviť Eucharistiu, vďaky-
vzdanie a prosiť Boha o požehnanie. 
Rád by som pochválil mladých za to, 
že sv. omše sú v UPeCe vždy živé, a to 
aj vďaka nádhernému spevu. Medzi 
mladými sú neskutočné talenty, kto-
ré sa vedia prejaviť v hre na hudobné 
nástroje, v speve a oslave Boha. Kaž-
dodenná omša, i  cez obyčajný deň, 
bývala mimo korony ozdobená krás-
nym spevom. Toto prirodzene mno-
hým chýba. 

UPeCe je tiež miestom na zoznamova-
nie a vzťahy, prežívajú aj tento rozmer?
V UPeCe bývajú pravidelné duchovné 
i spoločenské akcie, na ktoré sa mla-
dí pripravujú a ich tvoria. Napríklad 
ondrejská ľudová veselica, reprezen-
tačný ples UPeCe, majáles a  ďalšie. 
Dovolím si povedať, že ondrejská 
ľudová veselica je najväčšia ľudová 
zábava na Slovensku, kde zhruba 
600 mladých ľudí, vysokoškolákov 
zo všetkých kútov Slovenska, príde 
oblečených v krojoch. Začíname sv. 
omšou a potom je zábava. Toto býva 
veľmi obľúbená akcia, ktorá nemôže 
nikdy chýbať na sviatok sv. Ondreja. 
Po prvýkrát bola teraz prerušená tra-
dícia a ondrejská sa nekonala. Z du-
chovných podujatí to je trojdňová 
adorácia, veľmi obľúbená duchovná 
akcia, ktorá býva pravidelne v adven-
te a v pôste. Samozrejme, ani táto sa 
nekonala. Na týchto a mnohých ďal-
ších akciách sa mladí ľudia realizujú 
tým, že to celé pripravia od myšlien-
ky, nápadu, cez výzdobu, kreatívne 
prevedenie až po zábavu. Pri tom 
všetkom sa vytvárajú vzťahy a budu-
je spoločenstvo. Myslím si, že práve 
budovanie vzťahov pre mladých kres-
ťanov je na tomto mieste veľmi dôle-
žité a požehnané. Vždy sme radi, keď 
k nám po čase prichádzajú mladé ro-
diny a poznáme ich ako našich „upe-
cečkárov“ z minulých rokov. 

Aké aktivity v súčasnej situácii pre nich 
robíte? Čo najviac oceňujú?
V súčasnosti, ako som spomenul, strea -
mujeme hlavne nedeľné sv. omše, sv. 
omše každú stredu a tiež ranné chvály 
v utorky 6:30. Je pozoruhodné a povzbu-
divé, keď je na ranných chválach tak za-
včasu v priemere 30 ľudí. Vieme, že to 
má význam i takto sa spoločne modliť 
a povzbudiť sa modlitbou. V pôste stre-
amujeme aj piatkové krížové cesty a sv. 
omše. Krížové cesty si mladí pripravia 
tak, že pošlú nahraté videá jednotlivých 
zastavení a potom z UPeCe to streamu-
jeme naživo. Jednotlivé tímy, ktorých je 
v UPeCe vyše 20, mávajú svoje „stretká“ 
online. S otcom Stanislavom ich občas 
navštívime, pripojíme sa k nim a modlí-
me sa s nimi. Tiež robíme s niekoľkými 

• Trojdňová adorácia, obľúbená duchovná 
akcia, ktorá sa v čase pandémie nekoná
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pármi snúbencov predmanželské ná-
uky. Stretávame sa cez zoom meetingy. 
S každým párom sa stretávame osobitne.

Zmení pandémia spôsob vašej pastorá-
cie do budúcnosti?
Myslím si, že áno. Naučili sme sa teraz 
viac využívať digitálne technológie. 
Možno budeme v budúcnosti, aj keď 
sa pandémia vzdiali, viac „naživo“ na 
internete. A budeme sa snažiť znova 
hľadať spôsoby ako osloviť mladých 
ľudí a pomôcť im vytvoriť podmienky, 
aby sa mohli realizovať v osobnej, du-
chovnej i  spoločenskej oblasti. Tým, 
že vlastne tento akademický rok sme 
zatvorení, nepoznáme novú generá-
ciu prvákov. Nevieme o nich. Budeme 
radi, ak sa nám to podarí dobehnúť 

a využijú našu ponuku prichádzať do 
UPeCe tráviť čas na učenie, modlitbu, 
šport, budovanie vzťahov. 

Zapájajú sa mladí do nejakej dobrovoľ-
níckej činnosti?
Dobrovoľníctvo v UPeCe má jednak 
humánny motív a tiež kresťanský, čo 
je vyjadrené predovšetkým spojením 
viery so službou. Ján Pavol II. píše vo 
svojej encyklike Centesimus Annus 
tiež o dôležitosti dobrovoľnej služby, 
ktorá je charakterizovaná prostredníc-
tvom činnej lásky – lásky, ktorá sa pre-
javuje v skutkoch. "...verná Kristovmu 
príkazu sa Cirkev vždy snažila pomôcť 
chudobným, bez toho, aby ich poko-
rovala a ponižovala na objekt starost-
livosti. Cirkev pomáha ľuďom, aby ich 

dostala zo situácie biedy, aby poukáza-
la na ich dôstojnosť ako osoby.

....činná láska v Cirkvi nikdy nevy-
hasla a  dnes zaznamenáva mnoho-
tvárny nárast. Zvlášť treba spomenúť 
v tejto súvislosti dobrovoľnú službu, 
ktorú Cirkev podporuje." (Porov. Ján 
Pavol II.: Encyklika Centesimus Annus, 
1. máj 1991, 49) 

Za „normálnych okolností“ majú 
mladí rozbehnutých mnoho činností 
od návštev chorých, dokonca návštevy 
vo väzniciach, stretká v niektorých far-
nostiach v okolí Bratislavy a pod. Tiež 
väčšie projekty, ako sú letné misie UPe-
Ce v Rumunsku medzi Slovákmi v ob-
ciach Bodonoš, Derna, Bajaš, Gemel-
čička. Táto aktivita misií v Rumunsku 
mimochodom bola teraz po 20 rokoch 
prerušená pandémiou. V lete sme ne-
mohli vycestovať. Misijný tím UPeCe 
sa však znova pripravuje a teší do Ru-
munska toto leto. Dúfajme, že to vyjde. 

Niektorí študenti, ktorí ostali v Bra-
tislave, pomáhali ako dobrovoľníci aj 
pri testovaní COVID-19, hlavne vtedy, 
keď sa testovanie iba rozbiehalo. 

Čo by ste odkázali čitateľom? 
Prajem Božie požehnanie všetkým či-
tateľom a spomeňte si na mladých vo 
svojich modlitbách tak isto, ako my sa 
modlíme za celé Slovensko. Ak máte 
vo svojich rodinách študentov, ktorí 
sa na budúci rok chystajú na vysokú 
školu do Bratislavy, nezabudnite im 
povedať, že UPeCe je úžasné miesto, 
kde sa stretáva vysokoškolská mlá-
dež, budujú sa vzťahy, kde človek do-
stáva i duchovnú stravu. Tešíme sa na 
nových prvákov a na všetkých, ktorí 
sa po covide vrátia na toto požehnané 
miesto UPeCe.  •

• Misie vo Veľkom Šariši. Študenti s kňazmi 
stihli v lete 2020 navštíviť 3 farnosti 
a usporiadať program pre mladých

• Ondrejská ľudová veselica pred pandémiou
• S mladými v Gemelčičke, Rumunsko. Pre 

pandémiu sa misie v Rumunsku nekonali
• Kňazi v UPeCe si radi zahrajú s mladými 

florbal (foto v čase pred pandémiou) 
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Novosibirsk
4. november 1940 bol mrazivý a slnečný 
deň. Perón na novosibirskej stanici bol 
starostlivo vymetený. Anna šla predo 
mnou. „Rýchlejšie, rýchlejšie....,“ opa-
kovala netrpezlivo, ohliadajúc sa, či za 
ňou stačím. Súhlasila som s ňou, že keď 
sa poponáhľame, máme väčšiu šancu 
chytiť moskovský vlak. Určite má spo-
jenie s tým, z ktorého sme práve vysadli. 
Anna sa vo vlaku vyspala a mala mnoho 
energie. Ona dnes bola našou vodkyňou. 

V Novosibirsku, ako sme si mohli do-
myslieť, bol silný sibírsky mráz. Keď som 
vydychovala, vyzerala som ako čajník 
s vriacou vodou. Vo vlaku som si nevy-
zliekla plášť a teraz som sa triasla 
od zimy. Ľadový vietor ma previe-
val až do špiku kostí. Bola som una-
vená z cesty. Dobrá nálada, ktorú 
som mala dva dni, sa niekde vypa-
rila. Bola som nervózna, nervózne 
som premýšľala, či stihneme na-
sadnúť do najbližšieho vlaku, kto-
rý odchádza do Moskvy. Obrovská 
stanica bola preplnená ľuďmi. Od široko 
otvorených vchodových dverí bolo vidieť 
protiľahlú stenu, na ktorej visel cestovný 
poriadok. Stáli sme uprostred ľudí, po-
zerajúc naň. „Prvý vlak do Moskvy ešte 
neodišiel,“ povedala som Anne. „Máme 
asi 15 minút čas. Opýtaj sa niekoho, kde 
je východ na perón. V mase ľudí sa ťaž-
ko orientuje.“ Pozerala som sa, koho 
sa opýtať. Zbadala som, že my, „práve 
prichodiaci cestujúci“, sa nachádzame 
uprostred ľudí, ktorých cestovný poria-
dok vôbec nezaujíma. Oni boli domác-
ky oblečení, vo svetroch alebo kabátoch. 
Ženy bez šatiek, v papučiach a na dvore 
sneh a ostrý mráz. Či oni bývajú na sta-
nici? Začudovala som sa. Ku komu sa 

obrátiť? Koho sa spýtať? Za mnou stál 
muž v čiapke a s cigaretou v kútiku úst. 
Ruky mal vo vreckách pokrčenej mon-
térovej blúzy. Trochu ďalej stála chudá 
žena, pozerajúc na mňa srdečným po-
hľadom. Rozhodla som sa podísť k nej. 
Ani nečakala, kým sa ozvem a začala: 

„Drahá, neznepokojuj sa. Príde čas, ty tiež 
pôjdeš.“ A potom mi začala niečo vysvet-
ľovať, čo som vôbec nerozumela. Došlo 
ešte niekoľko ľudí a každý sa pokúšal 
mi niečo objasniť, nepúšťajúc ma k slo-
vu. Keď som začínala, „kde je východ na 
perón k moskovskému vlaku,“ vždy ma 
prerušili a dlho niečo vysvetľovali. Čím 
dlhšie hovorili, tým som menej rozume-

la. Málo som vedela ruský jazyk. Keď sa 
hovorilo dlho a rýchlo, nerozumela som 
vôbec nič. V tejto mojej situácii ma za-
chránil mladý muž s cigaretou. Pretlačil 
sa ku mne, a krátko sa spýtal: „Kam ideš?“ 

„Do Moskvy.“ „Lístok máš?“ „Mám.“ „Teda 
choď s lístkom ku pokladni, tam ti dajú 
pečiatku,“ povedal, ukazujúc smer. Po-
kladňa bola blízko. Pri okienku nikoho. 
Dostala som pečiatku s názvom stanice, 
dnešným dátumom a nakoniec som po-
rozumela, že o určitý čas, ťažko povedať 
kedy, vlaky do Moskvy odídu, no bez nás. 

Anna sa veľmi ťažko dala presvedčiť 
a nemohla pochopiť, že červená pečiatka 
znamená prerušenie cesty. Stále opako-
vala: „Prečo? Prečo?“ Pred pokladňou sa 

sformoval dlhý rad. Anna sa tiež posta-
vila. Neďaleko pokladničného okienka 
visela malá čierna tabuľka. Doteraz som 
si ju nevšimla. Teraz, keď sa pri nej zasta-
vovali ľudia, s pečaťou na svojich lístkoch, 
tiež som podišla bližšie. Kriedou bolo 
na nej napísané: Cestujúci, ktorí majú 
lístky na 24. októbra z Novosibirska do 
Moskvy, majú dnes odjazd. Perón taký 
a taký, hodina... Pozrela som na dátum 
na pečati na mojom lístku: 4. november. 
Koľko času presedeli cestujúci na novo-
sibirskej stanici, čakajúc na odsúhlasova-
nie výjazdu?! Jedenásť dní! Jedenásť dní!!!

„Či si sa dozvedela nejakú novosť?“ 
Anna podišla ku mne s lístkom v ruke. 

„Dozvedela som sa. Musíme tu na sta-
nici ostať prinajmenej 1 týždeň.“ „Čo? 
Týždeň? To je nemožné!“ Anna na mňa 
pozerala s úžasom. „Tí, čo môžu dnes 
vycestovať, čakali na to jedenásť dní,“ 
povedala som. Bola som tiež znepokoje-
ná ako ona. Nastalo dlhé mlčanie. Stáli 
sme, nevediac, čo robiť. Nakoniec sme 
sa pohli, hľadajúc nejaké miesto. Dlho 
sme sa motali, po troch veľkých, možno 
povedať „fabričných“ halách či sálach, 
ale napriek usilovnému rozhliadaniu 
sa, nenašli sme si nijaké miesto. Všetky 
lavice boli obsadené. Tiež všetky mies-
ta pod stenami. Keď sme sa niekde dlh-
šie zastavili, videli sme nesúhlas, a tak 
sme museli ísť ďalej. Cítili sme sa v tom 
všetkom hrozne. Zrazu nečakane vedľa 
nás začalo byť rušno. Dve ženy a muž sa 
zdvihli a začali zbierať svoje batohy. „Po-
zri, Anna! Oni odchádzajú!“ Rýchle sme 
podišli a obsadili voľný kúsok podlahy. 
Nikto neprotestoval. Anna upratala naše 
nové miesto, sadla si, natiahla nohy pred 
seba a pozrela na mňa. „Nebudú nás od-
tiaľto vyháňať,“ povedala. Posadila som 
Jerzyka vedľa Anny a tiež som si sadla. 
Môj syn, ktorý doteraz bol veľmi spokoj-
ný, sa rozhodol zbaviť sa svojej nadbytoč-
nej energie. Prvá hodina s ním na tomto 
mieste bola na nevydržanie. Ustavične 
niečo vymýšľal, pozerajúc raz na mňa, 
raz na Annu. Našťastie sa unavil a zane-
dlho zaspal. „On sa nám stratí,“ poveda-
la Anna, „my ho 24 hodín neustrážime 
a k tomu ešte 10 dní.“ „Možno nie desať, 

Ani nečakala, kým sa ozvem 
a začala: „Drahá, neznepokojuj sa. 
Príde čas, ty tiež pôjdeš.“ A potom 
mi začala niečo vysvetľovať, čo som 
vôbec nerozumela.

Vlakom na východ
Kniha na pokračovanie: XV.časť

 Text: Mária Byrska
 Foto: Roma Kaiuk, unsplash.com

16 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ APRÍL 2021

MISIJNÉ SESTRY SSPS



len sedem,“ skúšala som Annu uspokojiť, 
„a nakoniec, možno tu budú nejaké deti, 
s ktorými sa môže pohrať.“ Zanedlho 
sme zistili, že na našej stanici je niekoľko 
detí rôzneho veku. Za naším chrbtom sa 
usadila už známa z našej spoločnej cesty 
skupina cigánov, medzi ktorými si Jerzyk 
našiel priateľa Miša. 

Druhý deň pobytu na novosibirskej 
stanici sme prežili už normálnejšie. Vyze-
ralo to asi takto: ráno umývanie, potom 
upratovanie nášho „spálňového mies-
ta“, raňajky a malá prechádzka. Pred 
obedom znova umývanie, obed a dlhšia 
prechádzka a večer opakovanie dvoch 
prvých bodov v opačnom poradí a dlhé 
večerné rozhovory stíšeným hlasom. Ta-
kýto poriadok dňa sa mal opakovať až do 
nášho výjazdu zo stanice. Okrem toho, 
vždy tá istá otázka: „Prečo? Prečo nás 
tak dlho držia na tejto stanici a či na všet-
kých uzlových staniciach je podobne?“

Do umyvárne sa ide tade, do reštaurá-
cie tam a keď chcete ísť do mesta, týmito 
dvermi. Mojou informátorkou bola silná 
Ruska s bielym šálom. Bola veľmi ochot-
ná. Nazvala som ju Berta. Sama prišla len 
včera, ale bola veľmi dobre zorientova-
ná. Bola s mužom, ktorý prevažne spal. 
Obaja „bývali“ dva až tri kroky za nami. 
Informácia bola len o to nepresná, že do 

umyvárne sa „nešlo“, ale „stálo v rade“. 
Do reštaurácie to isté. Keď som sa ráno 
zobúdzala, oba rady boli nekonečne dlhé. 
Keď som zaspávala, rad do reštaurácie 
a pre „kipitok“, t. j. vriacu vodu, mizol, 
aby sa ráno opäť všetko zopakovalo. Tak 
to išlo celé dni. Poučená semipalatín-
skym policajtom, šla som s Jerzykom na 
rukách pozdĺž dlhého radu a dostávala 
som sa spolu s matkami s deťmi viac do-
predu. To bola pre mňa výhoda, ktorú 
nemohla mať Anna. Nie iba to, že som 
kratšie stála v rade, ale mohla som sa dlh-
šie umývať než ona. Pretože tam bola tep-
lá a studená voda, mohla som to či ono 
preprať. Na stanici v Novosibirsku bolo 
mnoho reštaurácií, no len jedno okien-
ko z kuchyne, kde bolo možno kúpiť 
a vziať si jedlo so sebou. Do okienka sa 
vsúval vlastný tanier, povedal sa názov 
jedla a podali sa peniaze. Najčastejšie sa 
vydávala polievka, kaša alebo zemiaky 
s guľášom. Jedlo bolo dobré, porcie dosť 
veľké, k tomu bola podaná horúca voda, 
každý si mohol urobiť svoj čaj. Ani chlieb, 
ani mlieko nebolo. Ja som najčastejšie 
kupovala kašu, lebo sa lepšie držala na 
tanieri a bolo ju možno ľahšie preniesť 
na svoje miesto. Prvý a druhý deň sme 
jedli veľa. Peňazí ubúdalo. Prvá si to uve-
domila Anna. „Keď budeme toľko jesť, 

vyjdeme z tejto stanice bez kopejky,“ po-
vedala, keď priniesla trojitú porciu. Mala 
pravdu. Začali sme sa obmedzovať. Mož-
no až priveľa. Vtedy sa ukázalo, že nečin-
nosť a neistota prebúdzajú chuť do jedla. 
Hladné sme dlho do noci nemohli zaspať. 
A noci na stanici v Novosibirsku neboli 
obyčajnými. Tlstá Berta, informujúc nás 
podrobne o tom, čo sa deje na stanici cez 
deň, ani slovom nespomenula o tom, čo 
sa tu deje v noci. Tak sme usudzovali, že 
sa v noci spí. Prvý večer sme dlho ne-
mohli zaspať. Najprv sa Jerzyk chcel hrať, 
potom hlasne plakal. Zosúval sa z mojich 
kolien a nakoniec som ho musela uložiť 
na plášť na podlahu. Asi mu tam bolo 
lepšie, lebo spotený a uplakaný nakoniec 
zaspal. Teraz som si mohla sadnúť vedľa 
neho. Od podlahy tiahlo. Hnevala som sa 
na celý svet, osobitne na Stalina, ktoré-
ho portrét straší nad mojím chrbtom. Či 
môže byť horšie ako dnes? Anna má dob-
ré srdce. Sedíme teraz pritúlené k sebe 
na jej plášti. Keďže nemôžeme zaspať, 
rozprávame sa. O čom možno rozprá-
vať? Áno, o našom úteku. O čom inom? 
Anna je pesimistkou. „Útek v novembri 
je šialenstvom. Prechladneme, odmrz-
nú nám nohy. Nemáme šancu dostať sa 
z Ruska. Je to veľmi dlhá cesta. Vydáme 
všetky peniaze a zahynieme od hladu. 
Stratíme sa. Keď nie na tej, tak na druhej 
stanici. Alebo nás bude niekto naháňať....“ 

„Neznepokojuj sa, Anna,“ snažím sa ho-
voriť šeptom, no pevným hlasom, „ Pán 
Boh nám pomôže a nejako to vydržíme. 
Uvidíš, nestratíme sa, neprechladneme, 
nezahynieme od hladu. A kontrole unik-
neme, ak budeme mať otvorené oči na 
všetko, čo sa okolo nás deje a keď bude-
me bdelými.“ Anna pozorne počúva. Zdá 
sa mi, že práve takéto slová odo mňa oča-
kávala. Potom vzdychla a hovorí: „Mož-
no by sa nám podarilo utiecť, keby sme 
nemali dieťa.“ „Anna, veď ja som sa práve 
kvôli dieťaťu rozhodla na útek! Aby som 
ho zachránila.“ Nakoniec zaspávam s hla-
vou na Anninom pleci. 

Zvečera tmavá sála žiarila v plnom 
svetle. Niekto kričal, kovové predmety 
padali na kamennú podlahu. Obe sme 
sa akoby naraz zobudili. Hodiny  
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Naša nitrianska komunita misij-
ných sestier je zasvätená bla-
hoslavenej Márii Helene Stol-
lenwerk, spoluzakladateľke 

kongregácie, a je formačnou komunitou. 
Znamená to, že je priestorom pre formá-
ciu mladých sestier v postuláte. Predtým, 
ako bol zriadený spoločný európsky no-
viciát v Ríme, bola miestom noviciátu. 
Postulantky v súčasnosti nemáme - for-
mačná služba je teda načas prerušená, ;) 
...ale ako dobrý Pán dá.

V komunite je nás päť sestier. Sr. Jana 
Eliášová má zverenú službu miestnej 
predstavenej, službu v provinciálnom 
vedení a v rámci formačného tímu je 
zodpovedná za pastoráciu povolaní a po-
stulát. Pracuje v Diecéznej charite Nitra 
v administratívnej oblasti. Zapája sa tiež 
do projektov charity, ako napr. Potravi-
nová zbierka Tesco či do prípravy potravi-
nových balíkov pre jednotlivcov i rodiny. 
Je súčasťou animátorského tímu kurzu 
Samuel, ktorý je zameraný na rozpozná-
vanie životného povolania mladých ľudí. 
Relaxom je pre ňu práca v záhrade, bed-
minton a spev. 

Sr. Stanislava Selveková je na dôchod-
ku a vytvára pocit domova, na ktorom 
majú účasť všetci – pocestní i domáci. 
Pokiaľ sú ostatné sestry v práci, je k dis-
pozícii pre všetkých pocestných, ktorí za-
zvonia na zvonček pri bráne. Stará sa tiež 
o všetko potrebné v dome a v kuchyni. 
Voľný čas rada trávi prechádzkami v prí-
rode. Zaujíma sa o dianie vo svete, ktoré 
potom vkladá do modlitieb.

Sr. Prasedes Pakaenoni pochádza z In-
donézie a delením sa so svojou kultúrou 
a zvykmi obohacuje nielen komunitu, 
ale i tých, s ktorými sa každodenne stre-
táva. Pracuje v projekte s rómskymi deť-
mi a ich matkami v Materskom centre 
na Orechovom dvore v Nitre. Ako členka 

misijného tímu sa zapája do rôznych mi-
sijných animácií. Má zmysel pre estetiku, 
čo pravidelne využíva pri výzdobe komu-
nitnej kaplnky. Rada relaxuje pri rôznych 
ručných prácach, tenise a tanci.

Po sedemročnom misijnom pôsobení 
v Rusku sa na Slovensko vrátila sr. Feli-
cita Melegová. O svojej skúsenosti písa-
la v Hlasoch z domova a misií v januári 
2021. Od februára tohto roku je členkou 
našej komunity a od júna bude pracovať 
v Materskom centre na Orechovom dvo-
re. Je veľmi kreatívna a rada kreslí. Má 
tiež rada prírodu a potulky po nej.

Sr. Miroslava Mária Artimová je naj-
mladšou členkou komunity. Pracuje 
v oblasti agropotravinárstva a vyučuje 
na SPU v Nitre. Teší sa zo stretiek s mla-
dými vo farnosti Nitra Kalvária, aj keď te-
raz iba cez program MS Teams ;) . A keď 
to podmienky dovoľujú, venuje sa tiež 
apoštolátu v ženskej väznici v Nitre. Má 
veľmi rada šport, hlavne futbal – ale keď-
že chýbajú spoluhráči a aj kondička, hla-
vu si chodí vyvetrať behom po Kalvárii. 

Okrem toho, že naša komunita je 
formačnou komunitou, vďaka prítom-
nosti sr. Prasedes je i medzinárodnou 

komunitou. Originalita každej jednej 
z nás je veľmi obohacujúca, a preto sa 
vzájomne dopĺňame a pomáhame si 
svojimi darmi a talentami. Snažíme sa 
o vzájomnú otvorenú komunikáciu, 
v ktorej je priestor nielen pre rozpráva-
nie, ale hlavne pre pozorné počúvanie. 
Vzťah k Bohu, ale aj vzájomné sester-
ské vzťahy prehlbujeme každodennou 
Eucharistiou, spoločnými modlitbami 
a zdieľaním sa s radosťami i problémami 
každodennej všednosti. Každý štvrtok sa 
zúčastňujeme na adoráciách vo farnosti, 
ktorými vyprosujeme nové duchovné po-
volania pre Cirkev. Zapájame sa do rôz-
nych farských akcií, napr. deviatnik pred 
Vianocami, pravidelné upratovanie kos-
tola, príprava oltárika na sviatok Božieho 
tela a podobne. Pestujeme sesterské spo-
ločenstvo s početnými rehoľnými komu-
nitami v okolí cez rôzne stretnutia a spo-
ločné aktivity (misijné prázdniny, kurz 
Samuel, pastorácia povolaní). 

Počas pandémie sa snažíme prispô-
sobovať náš misionársky život načúva-
ním potrebám dnešnej doby i  ľuďom. 
Hľadáme možnosti pomoci tým, ktorí 
to potrebujú. „Stretávame sa“ s ľuďmi 
cez telefonické hovory či sociálne siete. 
Zintenzívnili sme tiež apoštolát mod-
litby – chváliac, ďakujúc a prosiac Boha 
o jeho blízkosť v našich životoch a živo-
toch všetkých ľudí. 

V tomto veľkonočnom čase vyprosuje-
me všetkým čitateľom hlboké prežitie ta-
jomstva Kristovho zmŕtvychvstania!  •

Komunita sestier v Nitre
 Text: Misijné sestry SSpS
 Foto: Archív sestier SSpS
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ukazovali tri hodiny ráno. Anna sa oblie-
kala a ja, automaticky, neuvedomujúc 
si, čo sa deje, schýlila som sa k Jerzykovi. 
Krik pretrváva. Srdce mi nespokojne búši. 
Ľudia vstávajú zo svojich miest a nech-
tiac, pomaly spolu s deťmi opúšťajú sálu. 
Pri dverách stojí niekoľko starších žien 
v modrých zásterách s vedrami a metla-
mi. Nazlostený sprievodca, ktorý nás vy-
strašil, bol jednoducho „budíkom“, aby 
sa mohlo upratovať. 

Vyšli sme so spiacim Jerzykom na stu-
denú chodbu. Stálo tu už mnoho mužov 
opretých o stenu. Driemali s rukami vo 
vreckách a čiapkami natiahnutými hlbo-
ko na oči. Je tu zima a smrdí tu lyzolom, 
otriasla som sa: „Poďme odtiaľto 
preč.“ Anna súhlasila a vyšli sme 
na schody, ktorými sa vychádzalo 
do mesta. Bolo tu chladnejšie, ale 
čistý vzduch a pekný výhľad na 
mesto. Mesto bolo v tomto čase 
málo osvetlené a nebo plné hviezd. 

„To sú sibírske hviezdy,“ povedala 
som Anne, „pozri na ne, druhý-
krát ich už neuvidíš.“ „A možno 
naopak, možno odo dneška sa budem 
na ne pozerať každú noc, do konca mo-
jich nocí!?“ povedala smutne Anna. „Keď 
si už medzi hviezdami, nemusíš spať na 
kamennej podlahe a báť sa kontroly.“ 

„Neponáhľaj sa tak. Ja si myslím, že sa 
nepatrí tak ponáhľať z tohto sveta. Tu sa 
tiež žije dobre.“ Stojac na schodoch novo-
sibirskej stanice, ktorú sme nazvali pred-
sieňou salónov Sibíra, my sme veru nevy-
zerali na tých, ktorým sa tak dobre žije. 
Vo svojom zošitku som si krátko zapísala: 

„3 hodiny ráno, 5. november 1940, hlav-
né schodište novosibirskej stanice: My 
i hviezdy...Pamätať!“ Zapamätala som si. 

Nasledujúci deň sme sa presťahovali 
na lavičku. Pred nami na nej bývala jede-
násť dní trojčlenná rodina z Taškentu. Od 
Berty som sa dozvedela, že stáli na peró-
ne už tri hodiny pred príchodom vlaku. 
Tak to robia všetci. Ten, kto je prvý, ten 
určite nasadne do vagóna. Tí, čo stoja na 
konci radu, nevedia, či vojdú. Možno na-
sadnú a možno ostanú. 

Lavica je oveľa výhodnejšia ako podla-
ha. Z nudy sme sa hrali „kto je kto“ a vy-
hľadávali sme v strede cudzích tvárí po-
tenciálnych utečencov. Zaujal nás mladý 
pár, ktorý sa správal presne tak ako my. 
Oni podobne ako my nerozprávali medzi 
sebou nahlas, ale šeptom. Ukradomky 
sme sa na nich pozerali a boli sme pre-
svedčené, že sú utečencami. A možno 
sú Poliakmi. Vedeli sme, že z miest vy-
hnanstva sa pokúša utiecť mnoho ľudí. 
Nezáleží, odkiaľ by utekali, či zo Sibíri, 
alebo Kazachstanu, musia prechádzať 
Novosibirskom. Zadržiavanie cestujú-
cich muselo mať určite nejaký skrytý cieľ. 

„Chytanie utečencov!“ tvrdila Anna. „To si 
si ale vymyslela,“ protestovala som, „tu 
je veľmi veľa ľudí. Pri takom dave nie je 

možné nič organizovať.“ „Odkiaľ to mô-
žeš vedieť? Predsa si nič podobné nezaži-
la!“ „Nezažila a nezažijem!“ snažila som 
sa hovoriť optimisticky. Snaha vplýva na 
to, že sama tomu začínam veriť. Veľmi 
som chcela, aby Anna tiež začala prijí-
mať moju metódu. Bolo by nám veselšie. 
No ona všetko prijímala zo smutnej stra-
ny. „Keby sme vedeli, kto je medzi nami 
ešte utečencom, mohli by sme sa spojiť,“ 
vzdychla Anna. V skupine je vždy lepšie. 

„No neviem, či lepšie, lebo veľká skupina 
kratšie uteká.“ „Ako kratšie?“ začudovala 
sa Anna. „Lebo veľkú skupinu skôr chy-
tia.“ „To nie je do smiechu!“ zlostila sa 
Anna. „Ženy by nemali samy utekať. Útek 
sa obyčajne podarí, keď medzi utečen-
cami je muž. Človek rozhodný, odvážny, 
ktorý pozná terén a má zbraň.“ „Nezmy-
sel! Po prvé: nikto neuteká s mapou, lebo 
nikto do vyhnanstva nebral mapu. Zná-
me sú len názvy väčších miest a na hra-
nici smer ukazuje slnko. Každý, nakoľko 
sa mu podarí dostať sa do hraničného 

pásma, uteká slepo na západ. Po druhé: 
Ženy môžu byť rovnako rozhodné a od-
vážne ako muži. Medzi mužmi tiež stret-
neš zbabelcov.“ „Možno aj sú, ale zriedka. 
Medzi mužmi nie sú bojazlivci, ktorí sa 
boja duchov alebo myší.“ „Možno som 
neraz bojazlivá,“ prehltla som počutú 
poznámku, „ale som rozhodná. Matky 
s malými deťmi, keď sa nachádzajú v ťaž-
kej situácii, prejavujú ohromný obranný 
inštinkt a odvahu.“„To znamená, že sa 
nebojíš ŠTB-ákov a policajtov?“ „Nie, ne-
bojím sa,“ povedala som tvrdo, hoci som 
sa ich bála viac ako čohokoľvek iného 
v mojom živote. 

Štvrtý deň nečinnosti, keď sa nám zda-
lo, že sa na tejto lavici zbláznime, navrhla 
som Anne, aby sme išli na prechádzku 
do mesta. Nesúhlasila, lebo tam nechce-
la nechať veci. Nakoniec sme sa dohodli, 
že pôjdem ja s Jerzykom a kúpim chlieb 
a mlieko. Chlieb bol z celej našej pre-
chádzky najdôležitejší. Na stanici ho ne-
predávali. Veľmi nám chýbal. Po hodine 
blúdenia, s dieťaťom na rukách, som sa 
vrátila bez chleba a bez mlieka. Obcho-
dy som nenašla. Možno niekde boli, no 
nie tam, kde som ich hľadala ja. Ale mali 
sme aspoň trochu pohybu. Jerzyk mal 
ružové líčka a keď uvidel Annu, veľmi sa 
tešil. Vyzliekla som ho a on bežal k svoj-
mu priateľovi cigánovi Mišovi. Mišo bol 
vnukom starej tučnej cigánky. 

Prišiel večer, podobný iným večerom 
v Novosibirsku. Ako vždy, nemohla som 
zaspať. Najprv vyrušoval Jerzyk, potom 
mi vadil hovor v hale, svetlo, portrét Sta-
lina. Krútila som sa na lavici, nemohla 
som si nájsť miesto. Anna zaspala, svetlá 
zhasli, sála stíchla. A keď sa mi nakoniec 
podarilo zaspať, zapálilo sa svetlo a za-
čal krik: „Vstávať!“ Mne sa zdalo, že tieto 
prekliate ženy prišli upratovať dnes skôr 
ako obvykle. Neochotne som vstala, ho-
dila som niečo na seba a neohliadajúc sa, 
automaticky, som brala Jerzyka na ruky. 
Vtom som počula prenikavý šepot Anny. 

„Pozri do sály!“ Rozhliadla som sa. Prvé, 
druhé, tretie, štvrté dvere, vedúce do 
haly, boli zavreté. Pri každých stála sku-
pina policajtov. Bolestne som vzdychla: 

„Padli sme do pasce!“  •

„To znamená, že sa nebojíš  
ŠTB-ákov a policajtov?“  
„Nie, nebojím sa,“ povedala som 
tvrdo, hoci som sa ich bála viac ako 
čohokoľvek iného v mojom živote. 

Pokračovanie zo strany 17
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Austrália je najmenší a najneskoršie 
objavený svetadiel. Je najväčším 
ostrovom sveta. Má rozlohu necelých 
7,7 milióna km², teda 154-krát väčší 
ako Slovensko, kde žije 21,874.900 
obyvateľov (2009). Hustota 
zaľudnenia je 2,7 obyvateľa/km². 
Meno Austrália pochádza z latinského 
slova australi - "južný".

Pôvodní domorodí obyvatelia 
prišli do Austrálie z  juhový-
chodnej Ázie. Prví európski ob-
javitelia boli Holanďania, kto-

rí sa tam však neusadili. Až v roku 1770 
preskúmal východné pobrežie britský 
kapitán James Cook a v roku 1788 vznik-
la na mieste dnešného mesta Sydney 
prvá britská osada pre trestancov. Prví 
slobodní osadníci sa tu začali usadzovať 
od roku 1791. V roku 1901 sa vytvorilo 
britské dominium zvané Austrálsky 
zväz a Austrália získala samostatnosť. 
Napriek tomu, že sa Austrália stala su-
verénnym štátom, udržiavala si spoje-
nie s Britániou. Prijala britský právny 
i vládny systém a kráľovná Anglicka 
zostala i kráľovnou Austrálie. V ostat-
ných rokoch počet obyvateľov Austrá-
lie postupne prudko stúpal v dôsledku 
mnohých prisťahovalcov. Zaujímavé je 
zloženie tunajšieho obyvateľstva: 92 % 
je Európanov, 5,5 % je obyvateľov ázij-
ského pôvodu a zbytok tvoria pôvodní 
obyvatelia a miešanci. Priemerná dĺžka 
života u mužov je 78 rokov a u žien 83 
rokov. Pri sledovaní osídlenia sa zisťu-
je, že mestské obyvateľstvo tvorí 88 %. 
Je zaujímavé, že 59 % Austrálčanov žije 

v piatich najväčších mestách: v Sydney, 
Melbourne, Brisbane, Perth a v Ade-
laide.

Hlavné mesto je Canberra (325.000 
obyvateľov). Austrália je prosperujú-
cim štátom. Jej hospodárstvo je založe-
né na poľnohospodárstve. Obilniny sa 
však pestujú len na 6 % pôdy. Ďalších 58 
% pokrývajú pastviny. Austrália je naj-
väčším producentom a vývozcom poľ-
nohospodárskych produktov: obilia, 
dobytka, vlny. Chová sa tu viac oviec 
než v ktorejkoľvek inej krajine na svete. 
Okrem toho sa vyváža mnoho druhov 
ovocia a cukrovej trstiny. Významné je 
tu i pestovanie hrozna. Austrálske vína 
sa predávajú po celom svete.

Zem je bohatá aj na nerastné zdroje, 
ako je bauxit, uhlie, diamanty, zlato, 
meď, železo, mangán, nikel, striebro, 
cín, wolfrám a zinok. Austrália má veľ-
ké zásoby ropy a zemného plynu. Je na 
prvom mieste na svete v ťažbe bauxi-
tu, diamantov, najlepších opálov, olova 
a produkcie vlny.

Katolícka evanjelizácia sa začala sú-
stavnejšie uskutočňovať v polovici se-
demnásteho storočia. Nebola však vtedy 
veľmi úspešná. Až v 19. storočí Propa-
ganda Fide zverila jednotlivé časti Oce-
ánie niektorým novším reholiam, ako 
to uvádza kardinál Tomko. V priebehu 

posledných dvoch storočí sa Cirkev 
v Austrálii udomácnila a v niektorých 
oblastiach aj pevne zakorenila. Svätá 
stolica venuje tejto krajine veľkú po-
zornosť. Pápež Ján Pavol II. opakovane 
navštívil túto krajinu. V súčasnosti je 
v Austrálii 26,7 % katolíkov, 20,6 % an-
glikánov, 26 % protestantov, 24 % vyzná-
vačov róznych ďalších kresťanských ná-
boženstiev a 1,7 % moslimov, hinduistov 
a prívržencov pôvodných náboženstiev.

Prví misionári Spoločnosti Božie-
ho Slova (SVD) prišli do Austrálie roku 
1900. Počas I. svetovej vojny bola ich čin-
nosť veľmi obmedzená. Až v roku 1920 
sa podarilo uskutočniť trvalé usídlenie 
na predmestí mesta Sydney v Epingu. 
V  roku 1954 sa vytvorila samostatná 
austrálska régia Spoločnosti. V  tom-
to období sa vybudoval prvý seminár 
SVD, postupne sa mohli prijímať do 
Spoločnosti austrálski kandidáti, a tak 
sa vytvorila prvá generácia austrálskych 
spolubratov. V roku 1977 po dosiahnutí 
príslušného počtu členov SVD bola zria-
dená Austrálska provincial SVD, ku kto-
rej patrí aj Nový Zéland a Thajsko. Po II. 
svetovej vojne okrem svojej pastoračnej 
práce sa členovia SVD začali venovať 
pastorácii holandských, nemeckých, 
poľských a slovenských menšín v Aus-
trálii, ktorých počet sa stále zvyšoval.

Misijná krajina
Austrália

 Text: P. Karol Bošmanský SVD 
 Foto: CNS photo/Bob Roller,  
Nick Gleitzman, Getty images
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Keďže bol u austrálskych katolíkov 
zvýšený záujem o Božie slovo so všet-
kým, čo s tým súviselo, začali členovia 
SVD vykonávať biblický apoštolát a vy-
pracovali pre toto hnutie nové progra-
my. Prioritou austrálskej provincie je 
vypracovanie programov pre vykoná-
vanie medzináboženského dialógu, 
ktorý sa uskutočňuje v  jednotlivých 
farnostiach.

Okrem bežnej pastoračnej činnosti 
na farách pôsobia členovia SVD v indo-
nézskych, filipínskych, papuánskych 
a ďalších spoločenstvách. Najnovšie 
rozšírili pastoráciu aj v kempingoch. 

Nezaostáva ani rozširovanie misij-
ného povedomia. Uskutočňuje sa pred-
náškami a misijnou tlačou. Ľudia si veľ-
mi obľúbili najmä misijné kalendáre.

Jednou z dôležitých úloh SVD v Aus-
trálii je pastorácia povolaní a výchova 
misijného dorastu. V meste Box Hill je 
centrum pre štúdium kňazského do-
rastu (SVD House of Studies - Dorish 
Maru College). V tomto inštitúte študujú 
okrem študentov z Austrálie aj študenti 
iných národností (Vietnam, Indonézia, 
Filipíny a Čína). Formácia misijných bra-
tov sa uskutočňuje v Beng Seng pri Mel-
bourne (House of Brother Formation).

V rámci pastorácie povolaní sa podari-
lo získať niekoľko postulantov, ktorí na-
stúpili do noviciátu v New South Wales.

Austrálska provincia má v súčasnos-
ti šesť samostatných dištriktov: Sydney 
(1920), Melbourne (1979), Brisbana, Cen-
tral Australia District, Thailand District 
(1999) a New Zealand District (1985). 
Celkový počet členov SVD v austrálskej 
provincii je v súčasnosti 86. Z toho je 63 
kňazov, 10 rehoľných bratov, 10 boho-
slovcov a 3 klerici novici.

V Austrálii pracovali a pracujú aj 
misionári SVD zo Slovenska. S veľkým 
úspechom tam pracoval F. Viktor Štev-
ko (1927-2014). V roku 1960 odišiel pra-
covať do Indonézie a väčšinu rokov 
pôsobil na ostrove Flores. Roku 1996 
prešiel z Floresu do Austrálie, aby sa 
staral o našich krajanov, pretože Slová-
ci v tejto oblasti nemali svojho kňaza. 
V Austrálii žije vyše 20.000 Slovákov. 

Jeho farnosťou - misiou bolo vlastne 
územie celej Austrálie. Býval v Sydney, 
kde misionári SVD majú Kostol sv. Cy-
rila a Metoda. Vo svojej práci nadväzo-
val na predchodcu P. Černaja, ktorý 
tam predtým pracoval.

P. Emil Černaj (1923-2000) pochá-
dzal zo Svätého Kríža nad Hronom, 
dostal roku 1951 prvé misijné určenie 
do Indonézie na ostrov Flores. V roku 
1975 bol vyslaný do Austrálie pracovať 
medzi Slovákov. Tam vybudoval v Lid-
cornbe kostol, pri kostole krásnu halu 
na stretávanie sa farníkov - Slovákov. 

P. Anton Patík (1914), ktorý sa na-
rodil v USA ako syn slovenských rodi-
čov zo Zemplína. V rokoch 1949 - 1977 
pracoval v Austrálii ako profesor v se-
minári. V posledných rokoch života 
odišiel ako misionár na Novú Guineu. 

P. Ján Kováč (1910 – 1999) v  roku 
1948 odišiel ako misionár na Novú 
Guineu. Posledné roky strávil v Aus-
trálii, kde zomrel roku 1999 a tam je 
aj pochovaný. Narodil sa v Dlhej nad 
Oravou.

P. Anton Javorský (1921-2002) po-
chádzal zo Spišského Štiavnika. Roku 
1947 dostal misijné určenie na Novú 
Guineu. Po 4 rokoch horlivej práce 

odišiel do Austrálie, kde zomrel roku 
2002 a tam je aj pochovaný. 

P. Ján Krasňanský (1913-1988) pochá-
dzal z Viničného pri Pezinku. Najprv 
pracoval v slovenskej provincii v Nitre. 
Odtiaľ prešiel pracovať do St. Gabriela 
(Rakúsko). V rokoch 1970-1975 pôsobil 
medzi Slovákmi v Austrálii ako du-
chovný. Pre chorobu odišiel späť do St. 
Gabriela pri Mödlingu, kde aj zomrel.

P. Peter Dikoš SVD (1968) pochádza 
z Terchovej. Do SVD vstúpil v  roku 
1987. Jeho misijným určením sa stala 
Papua Nová Guinea. Pred odchodom 
do misií získal v Ríme licenciát z káno-
nického práva. Z misií potom opäť odi-
šiel na štúdiá do Kanady, ktoré v roku 
2006 ukončil doktorátom. Vzápätí 
sa vrátil späť na Papuu Novú Guineu 
(PNG), kde pôsobil niekoľko rokov ako 
rektor seminára v Banze. 

Máme úctu a sme hrdí na prácu na-
šich misionárov a obdivujeme ich čin-
nosť. Pamätáme na Austráliu často, 
pretože v ostatnom čase zažíva veľké 
prírodné katastrofy: záplavy a požiare. 

Hviezda morská a Pani hlbín, veď 
Austráliu cez všetky temné a búrlivé 
nebezpečenstvá do prístavu pokoja 
a svetla.  •
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Verbisti v austrálskej provincii 
oslávili 50 rokov svojho pôso-
benia medzi slovensky hovo-
riacimi veriacimi v Sydney. 

Na ďakovnej svätej omši sa zúčastnilo 
viac ako 550 veriacich.

„Oslava posilnila naše vzťahy,“ hovo-
rí P. Henry Adler SVD, kaplán pre slo-
venskú komunitu v Sydney.

K pátrovi Henrymu Adlerovi SVD 
sa na eucharistickej slávnosti pripoji-
li pátri: provinciál P. Asaeli Rass SVD, 
ktorý predniesol aj homíliu, ďalej P. 
Nick de Groot SVD, P. Viet Nguyen SVD 
a P. Stephan Gerdes SVD, ktorý nedáv-
no začal pomáhať slovenskému kňazo-
vi. P. Rass v homílii hovoril o silných 
vzťahoch medzi verbistami a sloven-
skou komunitou v Sydney. „Ďakoval 
som im za spoluprácu s nami a taktiež 
za ich ústretovosť či rešpektovanie na-
šich slabostí,“ hovorí P. Rass. Taktiež 
hovoril o misijnej zodpovednosti pri 
ohlasovaní evanjelia a prisľúbil, že ver-
bisti budú naďalej pomáhať slovenskej 
komunite, kedykoľvek to bude možné. 
P. Henry je duchovným sprievodcom 
Slovenskej komunity svätého Cyrila 
a Metoda v Lidcombe už deväť rokov, 
ale vzťah medzi austrálskymi Slovák-
mi a misionármi Spoločnosti Božieho 
Slova začal v 70. rokoch minulého sto-
ročia, keď P. Ján Krasňanský SVD pri-
šiel pracovať do Sydney. Prví Slováci 
prišli do Austrálie v roku 1928 a boli 
rozptýlení po celom kontinente. Kon-
com 40. a začiatkom 50. rokov v Syd-
ney našli svoj duchovný domov v Kos-
tole sv. Františka u vtedajšieho Mons. 

Jamesa Freemana, ktorý sa neskôr 
stal arcibiskupom v Sydney. V polo-
vici 50. rokov minulého storočia pre-
vzal starostlivosť o  slovenskú komu-
nitu v Austrálii jezuita Štefan Senčík 
SJ, po ktorom nasledoval saleziánsky 
kňaz don Tibor Strnisko SDB. O 20 ro-
kov neskôr prichádza P. Ján Krasňan-
ský SVD, ktorého v službe vystriedal P. 
Emil Černaj SVD.

V  tom čase slovenskí katolíci ne-
mali svoj vlastný duchovný domov. 
Trvalo šesť rokov, pokiaľ sa nazbieral 

dostatok finančných darov, aby mohol 
P. Emil Černaj SVD zabezpečiť v Syd-
ney kostol a  dom, ktorý sa stal du-
chovným domovom Slovákov žijúcich 
v Austrálii. Po získaní ďalších finanč-
ných prostriedkov bol kostol zrekon-
štruovaný, vysvätený a dostal názov: 
Slovenský katolícky kostol svätého 
Cyrila a Metoda. Komunita svätého Cy-
rila a Metoda je dnes centrom duchov-
ného života po slovensky hovoriacich 
veriacich, ale aj miestom pre rodinné 
a kultúrne aktivity. Keď sa pred devia-
timi rokmi ocitli bez kňaza, tak sa opäť 
obrátili s prosbou o pomoc na misioná-
rov Spoločnosti Božieho Slova. Ujal sa 
ich P. Henry, ktorý pochádza z Poľska 
a sväté omše slúži v slovenčine, ktorú 
ovláda veľmi dobre.

P. Henry hovorí, že v priebehu rokov 
sa slovenská komunita veľmi spriate-
lila s misionármi Spoločnosti Božieho 
Slova. „Stali sa misijnými spolupracov-
níkmi, podporili rôzne naše projekty 
a  vážime si náš spoločný dlhoročný 
vzťah.“  •

50 rokov pôsobenia verbistov 
v slovenskej komunite  
v Sydney

 Text a foto: Komunita Slovákov v Austrálii
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Zasvätenie sa sv. Jozefovi
Donald Calloway
Otec Donald nás všetkých vy-
zýva, aby sme sa obrátili na 
svätého Jozefa, zverili seba, 
Cirkev i svet do jeho láskypl-
nej starostlivosti a potom boli 
svedkom toho, ako otvorí sta-
vidlá nebies a vyleje na náš ži-
vot hojné milosti.
432 strán, cena: 12,90 EUR

Posledné Máriino volanie
Piotr Glas
Jej volania sú odpoveďou 
na súčasnú krízu viery. Sú 
to konkrétne smerovky za-
merané na to, čo máme ro-
biť, aby sme sa pripravili na 
príchod nášho Pána.
208 strán, cena: 8,90 EUR

Magnifikat
Patti Gallagherová Mansfieldová
Publikácia je zbierkou jed-
noduchých úvah o  Panne 
Márii, ktoré autorka pred-
kladá s láskyplnou vďačnos-
ťou za Máriinu materinskú 
starostlivosť. Príbehy pochá-
dzajú z jej vlastného života 
90 strán, cena: 5,90 EUR

Putovanie k zázraku Veľkej noci
Viliam Judák
Pôstne obdobie je ideálnym 
časom na zamyslenie sa nad 
hodnotou ľudského smero-
vania. Knižná novinka je ná-
vodom na prežitie týchto dní 
s radosťou a otvoreným srd-
com pre Ježiša.
283 strán, cena: 17,00 EUR

Katechizmus Katolíckej cirkvi
2020
Katechizmus tvorí spolu s Bib-
liou fundament každej veria-
cej domácnosti. Len poznané 
môže byť milované, a preto 
by tieto dve knihy mali byť 
v rodinách pravidelne čítané 
– aby sa ruka v ruke prehlbo-
vala viera s poznaním. 
917 strán, cena: 29,00 EUR

Útecha verných duší v očistci
Josef Ackermann
V  tejto knihe nájdete po-
znatky duchovných učite-
ľov, kňazov a teológov, kto-
ré sa odvolávajú na Cirkvou 
schválené zjavenia a príbe-
hy týkajúce sa duší v očistci.
136 strán, cena: 6,90 EUR

Krížová cesta a Kristovo zmŕt-
vychvstanie s pátrom Dolindom
Joanna Bątkiewicz-Brożek  
Ponúka pohľad na Kristovo 
umučenie očami pátra Do-
linda a jej súčasťou sú aj roz-
jímania krížovej cesty. Výni-
močnou hodnotou knihy sú 
komentáre pátra k Svätému 
písmu.
155 strán, cena: 5,90 EUR

21 spôsobov adorácie
Vinny Flynn
Ako zlepšiť čas strávený pred 
Eucharistiou; ako byť bližšie 
Kristovi..? Niektoré spôsoby 
sú obyčajné, niektoré výni-
močné, iné nás donútia za-
myslieť sa a vystúpiť zo svojej 
komfortnej zóny...
168 strán, cena: 7,90 EUR
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Jeden z významných kamienkov mo-
zaiky významu Veľkej noci odhaľuje 
príbeh cesty dvoch učeníkov do de-
diny Emauzy (Lk 24,13-35). Stretnu-

tie, ktoré sa odohráva na ceste, sa ukáže 
ako nový lúč svetla do minulosti, kto-
rá bola otvorenou ranou. Pokúsme sa 
duchovne kráčať spolu s tými dvoma – 
z ktorých jeden zostáva bez mena azda 
i preto, aby sme sa v ňom mohli vní-
mať – a spolu s Ježišom, ktorý podniká 
niekoľko pedagogických krokov, aby 
im zapálil srdce do tej miery, že nielen 
našli nový zmysel kríža, ale boli schop-
ní vrátiť sa do mesta, z ktorého utekali 
a vydať svedectvo. 

Ježiš prichádza, aby počúval
Na začiatku príbehu nám Lukáš opisuje 
učeníkov plných smútku a sklamania 
z udalostí predošlých dní: „...zhovárali 
sa o všetkom, čo sa prihodilo.“ (24,14) 
Rozprávajú sa, debatujú, ale bez akej-
koľvek iskierky nádeje. Vymieňajú si 
medzi sebou slová, snažia sa vysvetliť 
si to, ale nejde im to. Potom prichádza 
Ježiš. A čo robí? Pripája sa k nim – stá-
va sa spoločníkom na ceste – a počúva. 
Svojimi otázkami (24,17.19) ich podne-
cuje rozprávať o tom, čo sa stalo, ako 
to vidia. A oni sa doširoka rozhovoria 
o svojej skúsenosti (24,19-24). Ježiš ne-
prichádza, aby ich okamžite poúčal 
a usmerňoval. Prv, než k nim prehovo-
rí, počúva. A to tak dlho, ako potrebujú. 
Akoby chcel vstúpiť s nimi do ich boles-
ti. Túži počúvať.

Stretnutie s Bohom je priestorom, 
v ktorom môže každý z nás vyjadriť, čo 
prežíva. Človek potrebuje vyjadriť svo-
ju bolesť a smútok. Vyjadrenie smútku 
je cestou prijatia straty – na všetkých 

rovinách: fyzickej, citovej i duchovnej. 
V súčasnosti je v móde mentalita opti-
mizmu: vždy myslieť pozitívne. Nie je to 
zlá myšlienka, ale ak to znamená necítiť 
vlastný smútok, potom to je pretvárka, 
popieranie. No počuť často i názor: Vždy 
sa usmievaj, nebuď smutný. A mnohí 
si potom nesú svoj smútok ukrytý vo 
vnútri, čo ich neraz privádza k rôznym 
depresiám... No kde inde, ako v priesto-
re stretnutia s Bohom dať hlas svojim 
malým i väčším smútkom? Pred Bohom 
sa netreba skrývať. Vyjadriť svoj smútok 
otvára priestor pre čosi nové. Som zne-
chutený? Som nahnevaný? Cítim sa ne-
schopný? Všetko môžem vyjadriť pred 
Pánom, ktorý kráča so mnou na ceste 
života ako vtedy s učeníkmi do Emauz. 

Neponúka lacnú útechu
Ježiš počúva, a pritom nesníma z učení-
kov ich smútok. Dokonca ani ich neute-
šuje. Iba počúva. Keď niekto z blízkych 
prežíva ťažké chvíle, občas sa stane, že sa 
niekto iný snaží okamžite nájsť riešenie. 
Robí to preto, že mu na tom človeku zá-
leží. A pritom stačí byť nablízku, byť pri 
ňom, sprevádzať. Bolesť je nevyhnutná, 
lebo je školou. Na adresu samotného Je-
žiša čítame v Liste Hebrejom: „...z toho, 
čo vytrpel, naučil sa poslušnosti.“ (Hebr 
5,8) Prejavom kresťanskej lásky je kráčať 
po boku, azda i v tichu. Tak sprevádza 
Boh: keď sme zdrvení, dokonca nahne-
vaní – zostáva pri nás. Podobne bol Ježiš 
pri učeníkoch. Nesnažil sa hneď zotrieť 
všetky slzy.

Rozpoznať prítomnosť
Učeníci Ježiša hneď nespoznali. Boli prí-
liš plní svojich bolestí a smútku. On im 
však dovolil dať to všetko zo seba von. 

A tak vytvoril priestor, aby sa otvorili no-
vému poznaniu. Písmo hovorí, že Boha 
nemožno poznať – v zmysle, že nemož-
no ho „vidieť“ – ale možno ho rozpo-
znať. Ide o moment opakujúci sa často 
v rozprávaniach o zjaveniach vzkriese-
ného Pána. Mária Magdaléna si myslí, 
že pred ňou stojí záhradník (Jn 20,11-18), 
apoštoli po neúspešnom rybolove na Ga-
lilejskom jazere sú tiež v nevedomosti, 
až kým spolu s ním neraňajkujú (Jn 21,1-
14). I učeníci na ceste do Emauz s ním 
kráčajú, a predsa, „ich oči boli zastreté, 
aby ho nepoznali“ (24,16). A v momente, 
keď začínajú vidieť, on im mizne z očí – 
čo však už nevyvoláva smútok, pretože 
vnímajú jeho neviditeľnú prítomnosť! 

Skúsenosť videnia Boha nie je von-
kajšia, ale predovšetkým vnútorná. Ak 
by šlo o čosi vonkajšie, boli by ho roz-
poznali hneď. Videnie učeníkov sa však 
dotýkalo vnútra: rozpoznali ho očami 
srdca. Prežili s „neznámym“ skúsenosť, 
ktorá im otvorila zrak a vnímali, že Ježiš 
je s nimi živý. To je cesta stretnutia so 
vzkrieseným Pánom i pre nasledujúce 
generácie učeníkov: rozpoznať ho v prí-
tomnej situácii. V tom, čo prežívame, 
vo vnútri rozpoznať, že on je tu, on ku 
nám hovorí, vedie nás tou cestou, na 
ktorej sme. 

Nový pohľad učeníkov

 Text: P. Marek Vaňuš SVD
 Foto: Záber z filmu Road to Emmaus / James Smith
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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)

M.B. – Veľký Lapáš 30,-EUR • V.P. – Veľký Lapáš 25,-

EUR • E.H. – Veľký Lapáš 10,-EUR • Odberatelia Hlasov 

a Posla – Veľký Lapáš 100,-EUR • Bohuznámy – Sečovce 

120,-EUR • Bohuznáma z Rišňoviec 100,-EUR • Misijné 

združenie DS Veľký Krtíš 54,-EUR • Odberatelia Hlasov 

Udavské 180,-EUR • Odberatelia Hlasov Kameničany 

15,-EUR • Rodiny - deviatnik - Skačany 60,-EUR • Od-

beratelia Hlasov Veľké Uherce 70,-EUR • Odberatelia 

Hlasov z Podbiela 50,-EUR • Odberatelia Hlasov Veľké 

Vozokany 68,-EUR • Odberatelia Hlasov a  Posla zo 

Zuberca 100,-EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Valaská 

Belá 150,-EUR • Spoločenstvo svätého ruženca Lučatín 

20,-EUR • Odberatelia Hlasov a  Posla Veľké Krškany 

100,-EUR • Predvianočný deviatnik Hlohovec 200,-EUR 

• Odberatelia Hlasov Bzenica 80,-EUR • Odberatelia Hla-

sov Cífer 70,-EUR • Odberatelia Hlasov Oravská Jaseni-

ca 160,-EUR • Ružencové bratstvo Terchová 100,-EUR • 

Ružencové spoločenstvo Budatínska Lehota 100,-EUR 

• Odberatelia Posla Popudinské Močidľany 300,-EUR • 

Bohuznámy Červeník 50,-EUR • Spol. sv. ruženca Žilina 

81,-EUR • Odberatelia Hlasov Solčany 24,-EUR • Ženy 

z deviatniku Vojňany 20,-EUR • Bohuznáma Lovce 20,-

EUR • Ružencové bratstvo Lietavská Svinná 40,-EUR •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 

DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

Boh je prítomný v tom, čo sa deje. Čokoľvek sa stane, Boh je tam. 
Boh je prítomný, len je potrebná odvaha zanechať vlastné – občas 
povrchné – predstavy o tom, ako by sa jeho prítomnosť mala pre-
javiť. Stačí otvoriť trochu viac oči, aby sme ho videli a vnímali, čo 
nám chce povedať.

Objaviť nový zmysel
Na ceste do Emauz sa o to Ježiš pokúša, keď ukazuje na iný, du-
chovný zmysel skutočností. Potom, ako učeníkov vypočul – a ho-
vorili dosť dlho – otvára hlbší, duchovnejší zmysel diania. „Vy ne-
chápaví a ťarbaví srdcom... Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť...? 
A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naň-
ho v celom Písme vzťahovalo.“ (24,25-27) Čo tým urobil Ježiš? Dal 
hlbší zmysel – alebo jednoducho dal zmysel tomu, o čom sa zda-
lo, že zmysel nemá. Pre učeníkov totiž smrť na kríži znamenala 
koniec nádejí, niečo, čo nezapadalo do ich predstáv: „A my sme 
dúfali...“ (24,21). To, čo nedáva zmysel, sa stáva neprijateľným. 
Po stretnutí s Ježišom sa však na veci pozerajú ináč: Ježiš musel 
zomrieť, ba je „dobré“, že zomrel, muselo sa to vyvíjať takto. Uče-
níci objavujú zmysel, význam toho, čo sa udialo. A preto sa vra-
cajú späť do Jeruzalema, z ktorého utekali. Objavili zmysel, mo-
tív, dôvod, a to zmenilo všetko. Predtým odchádzali znechutení 
a sklamaní, teraz sa vracajú plní energie a ohňa. Spoznali, že i to, 
čo je ťažké, bolestné, môže byť prijaté, lebo má nejaký zmysel. 

Na zmenu udalosti často nemáme dosah, ale na zmenu ich zmys-
lu pre nás áno. Udalosti nemôžeme zmeniť, ale ak zmeníme ich 
zmysel pre nás, potom nastáva zmena, ktorá pomáha prijať i to, čo 
sa zdá neprijateľné. Lebo každá situácia je prijateľná, ak má zmy-
sel. A nič nie je prijateľné, ak je bez zmyslu. Viera znamená práve 
to: rozpoznať prítomnosť Boha v každej situácii, lebo všetko nám 
o ňom hovorí.  •

25HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

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

Pokoj Vám,  
ja som to,  
aleluja!
 

Požehnané sviatky  
Veľkej noci! 

Nech vzkriesený Kristus vstane aj v našich 

srdciach a Jeho vykupiteľské dielo posilní 

našu nádej pre večný život. Milosrdná 

Božia láska nech premieňa naše životy 

a nech Boh pokoja otvorí naše oči, aby 

sme ho spoznali ako svojho Pána pri 

lámaní chleba.

Nech nás Duch Svätý utvrdí vo viere, aby 

sme mohli s Tomášom vyznať:  

„Pán môj a Boh môj!“

 

Zo srdca všetkým čitateľom Hlasov 

v modlitbách vyprosujú 

Misionári verbisti


