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M ilí priatelia, nikdy som nemal rád 
horory, veď už obyčajný krimi-se-
riál mi naháňal strach, a po skon-
čení prvého dielu Derricka som sa 

bál prejsť večernou skratkou z kostola, aby ma 
nenapadol ten istý maniak zo seriálu. Strach je 
sila, ktorá dokáže zablokovať všetku logiku, dô-
veru a iné hodnoty, dávajúce nádej na bezpečnú 
budúcnosť.

Strach by nemal mať miesto v živote veriacich 
ľudí, pretože sa úzko spája s nedôverou. Nie vždy 
priamo k Bohu, ktorého nevieme postaviť na prvé 
miesto, preto si ani tu neuvedomujeme, ako ho 
urážame nedôverou k samým sebe. Božia proz-
reteľnosť má pochopenie s našimi obavami, pre-
to trpezlivo čaká, kým sami neodhalíme príčiny 
znepokojenia. Vlastné hriechy sú takmer vždy 
základom strachu. Neveríme blížnym, pretože 
poznáme samých seba. Podozrievame iných, pre-
tože vlastné túžby sú často postavené na egois-
tických cieľoch. Hľadáme svoj prospech, výhodu 
a ostatných v tomto procese pokladáme za sokov, 
majúcich úplne totožné ciele.

Kresťanské spoločenstvo ale nie je kapitalis-
tickou súťažou, kde rýchlejší, silnejší a bohatší 
vyhráva. Je rodinou, ktorá prijíma zodpovednosť 
za každého člena a vzájomnou starostlivosťou 
požíva úspechy silnejších, aby zniesla neúspechy 
slabších, “aby sa nikto nevyvyšoval”. Tento spolo-
čensko-rodinný potenciál dáva možnosť budovať 
v sebe dôveru, že nikto sa nad nami nebude ani 
vyvyšovať, ani sa z nás vysmievať, preto všetky 
strachy budú neopodstatnené. A kde niet stra-
chu, treba začínať budovať odvahu byť svedkom 
pravdy evanjelia.

Svedok nie je človekom mlčania, skrývania 
sa alebo tolerovania. Svedok je človek aktívny, 
prísny k sebe, a preto aj požadovateľný od iných, 
čestný a úprimný, nebojácny a zakorenený. Za-
korenený nie v sebe, jedine v Kristovi, ktorý vie 
vynikajúco, čo je ľudský život, strach, úzkosť, 
smrť. Svedok môže prežívať a bude prežívať je-
diný strach – o večnom dobre svojich blížnych. 

Asi mnohí si pamätáte na rozprávku Neboj-
sa. Hlavný hrdina nepozná strach, je prísny ra-
cionalista, ktorý sa na svojich potulkách svetom 
má a chce naučiť báť sa. A to sa mu darí až vtedy, 
keď nájde milovanú. Mať strach o zverené osoby, 
deti, manželov a pod., nielen pred pozemskými 
nebezpečenstvami, ale hlavne o večné dobro, je 
skutočne kresťanskou zodpovednosťou a láskou, 
ktorá sa podobá na strach, no v skutočnosti odzr-
kadľuje Lásku Otca, ktorý urobil všetko pre spá-
su svojich detí, nehľadiac, že vlastné srdce trhala 
a trhá nenávisť a neposlušnosť tých istých detí.

Svedkovia Cirkvi teda nemôžu byť mlčanli-
vými strachopudmi, ktorú budú podliehať vše-
obecnej panike alebo verejnému nátlaku, hoci 
by aj samokorunovaní vládcovia sveta boli proti 
nim. Za svedkami stojí Kristus so svojou víťaznou 
krvou, ktorá zmýva hriechy sveta. Ona očisťuje, 
odhaľuje nahotu úmyslov a dáva slobodu. Cena 
obrovská a vyžaduje si zmiešanie s prachom, po-
polom a vlastnou krvou tých, ktorým záleží na 
osude blížnych.

Je dosť znepokojujúce, keď vidíme okolo seba 
neustály klam, strašenie, nahováranie, neslobo-
du, ktorú nám nanucujú “v našom záujme”, a tí, 
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čo nesú zodpovednosť za hlásanie večnej oslobodzujúcej 
pravdy, mlčia, (čo nie je vždy zlé, keďže nie všetku profe-
sionálnu informáciu majú k dispozícii, alebo nie je v ich 
kompetencii), ba čo je horšie, aktívne pritakávajú, aby si 
o nich nič zlé a odpudzujúce ľudia nemysleli. A výsledok je 
potom na oko jasný. Všetky ich strachy sa stávajú skutoč-
nosťou a bojazliví svedkovia sú odpísaní na smetisko dejín.

Kresťan nemôže, na základe svojej viery, byť naivným taj-
trlíkom, ktorý popiera nielen vieru, čo si môže dovoliť ho-
ciktorý iný človek, ale aj logiku faktov, ktorá tu donedávna 
platila, no stala sa málo prínosnou. Logika, hoci vyzerá prí-
liš ľudsky, je výsledkom používania Božieho daru rozumu, 
preto je hriechom ísť proti nej, ak hovoríme o situáciách 
čisto v ľudskom spoločenstve. Jedine Boh, autor logiky, má 
právo konať nezávisle, o čo ho prosíme v modlitbách, aby 
narušil logický rad našich mylných činov a priviedol veci 
k nelogickému, no požadovanému a prospešnému koncu.

Milí čitatelia, stojíme na prahu zmien, ktoré preveria 
naše hodnoty, ba i našu vieru. Naše mlčanie v pláne za-
chovania sa nás zahubí skôr, ako otočíme kľúč v izbičke 
samoizolácie. Máme právo a povinnosť otvárať oči vinní-
kov, odhaľovať ich zlé úmysly, súdiť za ich zlé činy a spasiť 
ich skôr, než si zvyknú na falošnú bezpečnosť a pocit moci. 
Nie sme ovce, sme ľudia, dokonca Božie deti, máme právo 
myslieť a hovoriť. •
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Milí misijní priatelia!

V úvode tohto mesiaca máme sviatok 
Obetovania Pána, ľudovo nazývaný 
Hromnice. Sviečka je symbolom ľud-
ského života. Akonáhle začne svietiť, 
začne z nej sústavne ubúdať. To isté pla-
tí o našich životoch. Od okamihu, kedy 
sme ho dostali, počet našich dní sa stále 

zmenšuje. Každú hodinu, každú sekundu sa život skracuje. 
Nikto z nás nevie, koľko dní nám zostáva. Keď držím sviečku 
v ruke, je potrebné sa zamyslieť, čo musím urobiť, aby som 
tú časť života, ktorá mi ešte zostáva, dobre využil, tak, aby ne-
bolo treba ničoho ľutovať.
Sviečka je tiež symbolom obete. Spaľuje sa vlastným plame-
ňom, a preto býva po celé stáročia stotožňovaná s obeťou. 
Okrem iného preto tiež horí vždy na oltári počas slávenia svä-
tej omše. Tá sviečka, ktorú budeme na Hromnice držať v ruke, 
nám kladie otázku, či sme schopní obete. Život od nás neustále 
žiada nejaké obete. Nemôžete byť dobrým manželom, dobrou 
matkou, otcom, dieťaťom, zamestnancom a obchodovať bez 
žiadnej obete. V dnešnej dobe je to otázka veľkého významu. 

Sviečka je symbolom viery. Pri krste sme dostali zapálenú 
sviečku ako symbol svetla viery a vo všetkých dôležitých mo-
mentoch života nám Cirkev dáva zapálenú sviečku, pripomí-
najúc milosť viery. Prvé sväté prijímanie, sviatosť manželstva, 
sviatosť kňazstva, rehoľných sľubov, smrť i hrob. Vieru, ktorú 
sme prijali pri krste, je potrebné preniesť celým životom, a to 
nie je vôbec jednoduché.

Sviečka je aj symbolom kresťanstva. Kristus povedal: „Ja 
som svetlo,“ a, „vy ste svetlo sveta." Týmto spôsobom charak-
terizoval nádhernú úlohu pre všetko stvorenie. Máme byť ako 
svetlo v tmavej miestnosti. Ľudia neveriaci by sa mali radovať 
pri pohľade na kresťana, ktorý je svetlom. Náš dobrý príklad, 
náš odhodlaný postoj, naša životná múdrosť a odvaha pri pre-
sadzovaní pravdy by mali byť svetlom sveta. Kiež nachádzame 
ochotu k obeti, silnej a živej viere až do smrti.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omša za horliteľov a čitateľov Hlasov naživo
V dnešnej dobe pandémie sme viac ako inokedy zvyknutí byť 
v kontakte cez sociálne médiá. Preto sv. omšu za horliteľov 
a čitateľov by som chcel pravidelne slúžiť naživo cez internet.  
Sv. omša bude naživo 1. februára 2021 na poludnie o 12:00 na 
portáli www.youtube.com. Hľadajte spoločnosť Božieho Slova,  
Sv. omša Hlasy. Po sv. omši bude krátka reportáž zo života misií. Te-
ším sa na vás. Verím, že i týmto spôsobom budeme bývať v kontak-
te a po sv. omšiach vždy budete dostávať nové informácie z misií. 
 Páter Martin Štefanec SVD

▲ Pandémia prehĺbila diskrimináciu kresťanov

Za posledný rok sa počet prenasledovaných kres-
ťanov na celom svete zvýšil a pandémia vyvolala 
nové formy ich diskriminácie. V Pakistane, Indii 
a Bangladéši boli kresťania vylúčení zo štátnej po-
moci počas lockdownu a takisto bolo pre nich ťaž-
šie dostať sa do nemocníc na ošetrenie liekom proti 
COVID-19. Informuje o tom medzinárodná organizá-
cia Open Doors, ktorá sleduje situáciu kresťanov vo 
svete a podporuje prenasledovaných v 60 krajinách.
Cristian Nani, vedúci talianskej kancelárie Open 
Doors, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas zdôraz-
ňuje, že stále sa dosť nehovorí o tlaku na kresťanov, 
ktorý im robí zo života peklo. Obsahuje napríklad 
sťažený prístup k vzdelávaciemu systému, zdravot-
nej starostlivosti alebo zamestnaniu, čo znamená, 
že sú porušené základné práva veriacich. „Pandé-
mia sa stala multiplikátorom diskriminácie kresťa-
nov,“ hovorí Nani.
Vedúci talianskej kancelárie Open Doors poukazu-
je na stále nepreskúmaný rozmer prenasledovania 
kresťanských žien, ktorým je ich sexuálne vykoris-
ťovanie. Platí to najmä v krajinách ako India a Pakis-
tan. Poukazuje na to, že Severná Kórea zostáva stá-
le na čele krajín, kde sú Kristovi nasledovníci roky 
najviac prenasledovaní. V roku 2020 bolo najväčšie 
protikresťanské násilie zaznamenané v Nigérii, Ka-
merune, Stredoafrickej republike, Konžskej demo-
kratickej republike, Burkine Faso a Mali. Mierne sa 
zlepšila situácia v Sudáne, keď bol zrušený zákon 
o islamskom odpadlíctve, ktorý výrazne obmedzil 
náboženskú slobodu. •
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▪ V roku 2020 bolo zabitých 20 
pastoračných pracovníkov, ďalší 
zahynuli v službe chorým

Ako vyplýva zo zoznamu pas-
toračných pracovníkov zabitých 
v priebehu roka, ktorý každoroč-
ne publikuje vatikánska agentúra 
Fides, za rok 2020 to bolo celkovo 
20 obetí a najviac z násilných činov 
sa udialo na americkom kontinen-
te. Misijná agentúra Fides vyzýva 
pamätať i na nemocničných pasto-
račných pracovníkov, ktorí sa stali 
obeťami pandémie. 
Medzi pastoračnými pracovník-
mi, ktorí prišli o život násilným 
spôsobom, je osem kňazov, šesť 
laikov, tri rehoľné sestry a jeden 
rehoľný brat a dvaja seminaristi. 
Podľa kontinentov je na prvom 
mieste Amerika s ôsmimi obeťa-
mi, nasleduje Afrika so siedmimi 
obeťami, Ázia má tri obete a Euró-
pa dve. Ide o dvojicu kňazov zabi-
tých v Taliansku.
Kňazi a rehoľníci sú po lekároch 
druhí, ktorí najviac v Európe zapla-
tili životom kvôli COVIDu-19. Podľa 
monitoringu agentúry Fides bolo 
za posledných 20 rokov na svete 
zabitých 536 pastoračných pracov-
níkov, vrátane piatich biskupov. •

▪ Maltézska pomoc Slovensko 
rozdala tisícky jedál ľuďom bez 
domova

Maltézska pomoc Slovensko roz-
dala minulý rok viac ako 8 500 tep-
lých jedál ľuďom bez domova. In-
formovala o tom na sociálnej sieti. 
„Počas prvej a sviatočnej stredy 
2021 sme pri dodržaní prísnych 
hygienických opatrení a s pomo-
cou Mestskej polície Bratislava za-
bezpečili obedy, čiapky a ochran-
né pomôcky pre viac ako 100 ľudí 
bez domova. Tí, kvôli zhoršujúcej 
sa pandemickej situácii, zime a vy-
prázdneným uliciam, potrebujú 
našu pomoc viac, než kedykoľ-
vej predtým. Všetky informácie 
o možnosti zapojenia sa a podpory 
môžete nájsť na www.orderofmal-
ta.sk/chcem-pomoct. Ďakujeme, 
že nám pomáhate pomáhať," uvá-
dza Maltézska pomoc Slovensko. 
Maltézska pomoc Slovensko je vý-
konnou organizáciou Maltézskeho 
rádu, prostredníctvom ktorej Rád 
realizuje svoje aktivity na území 
Slovenska. Jej hlavnou úlohou je 
konať podľa motta Maltézskeho 
rádu, teda slúžiť trpiacim a brá-
niť vieru. •

▪ Zemetrasenie v Chorvátsku

Katedrálu v Sisaku, kostoly a farské 
budovy zasiahlo koncom decembra 
zemetrasenie. Otrasy o sile 4,1 až 6,28 
Richterovej stupnice mali epicentrum 
40 km od Záhrebu. Biskup Vlado Ko-
šić, biskup diecézy Sisak, v katolíc-
kom rádiu Hkr povedal, že počas otra-
sov v biskupskom sídle padali sochy 
a obrazy zo stien. Najvážnejšie škody 
boli na zvonici katedrály Povýšenia 
Svätého Kríža. Biskup informoval, že 
škody utrpelo aj ďalších 10 kostolov 
a farských budov v blízkosti Sisaku.
Na druhej strane vo svätyni Nanebo-
vzatia Panny Márie v okrese Záhreb 
- Remete, ktorá utrpela vážne škody 
počas zemetrasenia v marci tohto 
roku, z fresiek spadli len kúsky omiet-
ky. “Vianoce nám hovoria, aby sme 
sa ničoho nebáli, ale aby sme vložili 
svoj život do Božích rúk,” zdôrazňuje 
miestny farár Antonio Mario Čirko. •

◀ Biskup z mesta Bangassou: Dúfame, že sa zabráni útokom a rabovaniu

„Bangassou padlo do rúk povstalcov, z ktorých mnohí sú žoldnieri a ľudia z Ni-
gérie... Ťažké delostrelectvo od 5. hodiny rannej spôsobilo smrť a zranenie okolo 
30 osobám,“ informoval J.E. Mons. Juan José Agiurre Muñoz, biskup z Bangassou, 
mesta na juhu Stredoafrickej republiky, ktoré padlo do rúk povstalcov 3. januá-
ra. V súvislosti so situáciou odviedol biskup skupinu sirôt do bezpečia. „Deti sú 
nevinné. Pozrite sa im do očí – nevedia nič o povstalcoch, žoldnieroch, zápasoch 
o moc... Veľmi sa boja,“ hovorí Mons. Aguirre. „Veľa detí bolo zranených zatú-
lanými guľkami, detí, čo sa snažili utiecť do Konga, aby sa vyhli násilnostiam,“ 
dodal. Tiež sa obáva agresivity týchto žoldnierov, ktorí sa usilujú získať prírodné 
zdroje a bohatstvo. „Musíme sa adaptovať na nový režim... Dúfame, že sa zabrá-
ni útokom a rabovaniu. Chudobní sa neodsťahovali, ani Kristus, ktorý prebýva 
v nich. Kresťanské spoločenstvo bude naďalej rásť a my s ním,“ uzavrel biskup, 
prosiac všetkých o modlitbu za jeho diecézu a tiež za celú Strednú Afriku. •
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Český spisovateľ Karel Čapek 
napísal pred časom román 
Bílá nemoc. Niektorí možno 
poznáte toto jeho dielo vo 

sfilmovanej podobe. Dielo má dvoch 
hlavných hrdinov. Na jednej strane tu 
je istý filozof, ktorý vie horlivo podá-
vať svoje myšlienky. Vystupuje pred 
ľudí, reční im. Jeho myšlienky sú však 
veľmi zlé. V podstate povzbudzuje ľudí 
k vojne. Ľudia mu veria. Má totiž silne 
manipulačný talent. Postupne si 
získa obrovský zástup nadšen-
cov, ktorí mu súhlasne a hlučne 
prevolávajú na slávu. Jeho mítin-
gy, to je horúci kotol. 

Na druhej strane sú tu však aj 
jeho odporcovia. Tým hlavným 
je istý lekár. Tento sa celý život 
zaoberá vynájdením lieku proti 
malomocenstvu. Nesúhlasí so 
spomínaným filozofom, demagógom. 
Je silne za mier. Po dlhej výskumnej 
práci sa mu nakoniec podarilo liek pro-
ti malomocenstvu vynájsť. 

Jedného dňa sa odohrala nevšedná 
udalosť. Náš filozof znova ako obvykle 
reční na vyvýšenom mieste pred zhro-
maždeným a  skandujúcim davom. 
A ako obvykle silne gestikuluje a bú-
cha sa do pŕs. No zrazu, čo nezbadá: bú-
cha sa síce do pŕs, no nič necíti. Búcha 
znova a znova, už nie ako gesto pred 
davom, ale skorej na to, aby si overil, 
či sa náhodou nemýli... No nemýlil sa. 
Jeho hruď bola necitlivá. Odíde do zá-
kulisia, vonku skandujúci dav, dá si 

zavolať svojho osobného lekára a ten 
zistí, že u nášho filozofa sa začína ma-
lomocenstvo. 

V tom si spomenul na svojho odpor-
cu – na lekára, ktorý objavil liek proti 
malomocenstvu. Dá si ho aj napriek 
osobným nesympatiám k sebe zavolať 
– aj s liekom. Lekár uposlúchne, zobe-
rie fľaštičku s liekom a ide. No keď sa 
prediera cez dav, ktorý skanduje na 
slávu vojne, začne volať: nie, nie, mier. 

Nie vojna, mier. Toto neznesú niektorí 
členovia davu, pustia sa do neho a za-
šľapú ho k smrti. 

Je to viac-menej utopické dielo, 
v skutočnosti je to však výstižné po-
dobenstvo. Hovorí o malomocenstve 
nielen fyzickom, ale hlavne duchov-
nom, t.j. o hriechu. 

Skorej než sa pozrieme na malo-
mocenstvo tohto druhu, všimnime si 
ešte raz scénu z evanjelia, kde sa na-
chádza malomocný, ktorý prosí Ježiša 
o uzdravenie, na jej pozadie. Malomo-
censtvo patrilo v dobe Ježišovej me-
dzi najzákernejšie a veľmi rozšírené 
choroby. Asi niečo podobné ako dnes 

AIDS. Malomocenstvo spôsoboval ba-
cil podobný tuberkulóznemu a začí-
nal sa obyčajnou bielou škvrnou. Táto 
škvrna bola na začiatku úplne necitli-
vá. Potom v ďalšom štádiu sa zväčšo-
vala a rozširovala aj na iné miesta tela 
a postupne sa začala meniť na vredy. 
V dôsledku nich začali malomocným 
odpadávať uši, nos, prsty, časti svalov. 
Človek takto začal zaživa hniť. Keď-
že to bola choroba nepríjemná na po-
hľad, zapáchajúca a nákazlivá, postih-
nutí museli odísť ešte pred tým, než 
to celkom u nich prepuklo, z ľudskej 
spoločnosti. Museli zanechať svoje ro-
diny a mali sa zdržiavať na zvláštnych 
miestach na to určených. 

Malomocný človek bol jednodu-
cho človekom úplne odpísaným. Keď 
sa priblížil náhodou k ľudskému prí-
bytku, musel zvoniť a kričať: nečistý 
a nečistý som! 

Keď sa vrátime k našej pôvodnej 
myšlienke, k podobenstvu Bílá nemoc, 
vidíme, že hriech, o ktorom sa tam 
v skutočnosti chce hovoriť, má ten istý 
priebeh. Je viditeľný na zmene stavu 
u spomínaného filozofa, ale aj na dave. 

Na začiatku je tu nákaza... Táto 
postupne spôsobí, že svedomie, 
ktoré predtým fungovalo dobre 
a ktoré bolo citlivé aj na malé 
pády, zrazu začína znecitlivievať. 

Pozor  
na malomocenstvo

 Text: P. Milan Bubák SVD 
 Foto: P. Martin Štefanec SVD
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Na začiatku je tu nákaza. U filozofa ná-
kaza zlou myšlienkou (možno z kníh, 
možno z vlastných úvah), u davu zlou 
myšlienkou, hlásanou filozofom. Táto 
postupne spôsobí, že svedomie, ktoré 
predtým fungovalo dobre a ktoré bolo 
citlivé aj na malé pády, zrazu začína 
znecitlivievať. Človek prestane cítiť 
zlo, výčitky a vinu. Toto, ak sa to včas 
nezastaví, privedie postupne človeka 
k stavu, kedy začne hniť a zapáchať. 
Toto je čas, kedy malomocný odchá-
dza aj od spoločenstva ľudí. Vyčleňuje 
sa z nich, prestáva medzi nich patriť, 
sťahuje sa do geta. 

Uveďme si niekoľko príkladov: Člo-
vek v postavení: politik, podnikateľ, 
cirkevný predstavený. Dostávať sa hore 
alebo začať mať vplyv znamená, že 
budem vystavený pozorovaniu, hod-
noteniu a kritike. Niektoré kritiky sú 
jedovaté a  zlomyseľné. Niektoré sú 
však dobré. Človek, ktorý sa uzavrie 
pre kritiku, začína strácať tvár. Toto 
je tzv. hrošia koža. Mnohí tí, ktorí sú 
hore, majú túto hrošiu kožu. Nič nimi 
už nepohne a nič ich nepresvedčí. Cí-
tia sa bohorovnými. Priebeh takéhoto 

stavu je vskutku presne ten istý, ako 
priebeh malomocenstva: najprv ne-
citlivosť na malom mieste, táto sa šíri, 
až prerastie do hniloby. 

Človek – obeť závislosti (to je jed-
no akej: alkohol, drogy, sex, hráčstvo, 
práca, vzťahy...) Na začiatku je to málo, 
neskôr sa tolerancia zvyšuje a človek 
prestáva vnímať výčitky okolia. Stav 
človeka prepadnutého závislosti na-
príklad alkoholu je odpudzujúci. Akosi 
automaticky sa vylučuje zo spoločen-
stva ľudí triezvych a vyhľadáva len geto 
svojich „priateľov z mokrej štvrte“. 

Za zmienku stojí jedna zaujímavosť. 
Veriaceho človeka hriech vylučuje 
z Eucharistie. Človek v ťažkom hriechu 
nemôže ísť k Eucharistii. Takto hriech 
vlastne vylučuje človeka zo spoločen-
stva veriacich. Je tomu tak preto, lebo 
spoločenstvo veriacich je vytvárané Eu-
charistiou. Tí, čo nechodia k Eucharis-
tii, v skutočnosti netvoria spoločenstvo 
veriacich. Na prijímanie nemôže ísť 
človek, ktorý nie je ešte naplno členom 
spoločenstva veriacich, alebo ten, kto 
žije v ťažkom hriechu. Hriech je akou si 
automatickou exkomunikáciou. Účasť 

na prijímaní sa po latinsky povie com-
munio. Lenže communio je aj spolo-
čenstvo. Exkomunikácia je vylúčenie 
aj z Eucharistie, aj zo spoločenstva. 
Človek v ťažkom hriešnom vnútornom 
stave je vlastne automaticky mimo 
spoločenstva nielen s inými a s Bohom, 
ale aj so sebou samým. Je mimo. Je vy-
hnanec. No aj napriek tomu je členom 
iného spoločenstva: spoločenstva rov-
nako postihnutých – malomocných.

Uzdravenie jestvuje. Má ten istý 
priebeh ako uzdravenie malomoc-
ného z evanjelia. Je na to nutné, aby 
„malomocný“ oň stál a uvedomoval 
si svoj stav, ako malomocný z evanje-
lia. Uzdravenie prebieha nie naraz, ale 
v etapách. Najprv si malomocný uve-
domil, že uzdravenie mu môže dať je-
dine Ježiš. Nikto iný nie je schopný ho 
uzdraviť. Šiel teda za ním, vyhľadal ho 
a poprosil ho (pokorným spôsobom) 
o uzdravenie. Ježiš malomocného naj-
prv uzdravil, ale nedovolil mu ešte 
vstúpiť do spoločenstva, do dediny, do 
rodiny, medzi jeho blízkych. Najprv 
sa musel ísť predstaviť kňazom, pri-
niesť obetu za svoje očistenie a dostať 
verejné prehlásenie, že je to s ním už 
v poriadku. Toto nám akosi hovorí za 
spoveď (samozrejme nemusí, pre ino-
kresťanov to nemusí znamenať toto, 
no pre nás katolíkov je tu silná alú-
zia práve na sviatostnú spoveď). Hoci 
naše hriechy odpúšťa Ježiš cez našu 
dokonalú ľútosť, predsa na vážne sta-
vy na to, aby som sa mohol zaradiť do 
plného spoločenstva Cirkvi (t.j. aby 
som mal prístup k Eucharistii), potre-
bujem tzv. moc kľúčov: spoveď. Spo-
veď mi dá plnú moc zúčastňovať sa na 
Eucharistii, ktorá je znakom jednoty 
a lásky medzi Ježišom a tými, ktorí sa 
rozhodli ho nasledovať v boji proti zlu 
v sebe a okolo seba. 

Kde som ja? V ktorom spoločenstve 
sa nachádzam? Som v  spoločenstve 
tých, ktorí sú zdraví a teda „komuniku-
jú“? Alebo som v gete, medzi malomoc-
nými? Ako k tomu prišlo? Nebola to na 
začiatku necitlivosť, ktorá sa ešte v da-
nom štádiu dala hravejšie riešiť? •
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▲ Oslava sviatku Guadalupskej 
Panny Márie v Bratislave

12. decembra, na sviatok Guadalupskej 
Panny Márie, celebroval P. Ján Kušnír 
SVD sv. omšu v Misijnom dome v Bra-
tislave. Záujem bol veľký, nie všetci sa 
dostali dnu do kostola. Po sv. omši sa 
konala pobožnosť pri soche Guada-
lupskej Panny Márie, ktorá sa nachá-
dza pri Kostole sv. Arnolda Janssena. •

▶ Nový akolyta SVD

Počas večernej sv. omše 16. decem-
bra prijal spolubrat Václav Plánka 
SVD službu akolytu z rúk P. provinci-
ála Pavla Krutáka. Vašek odteraz šíri 
evanjelium nielen slovom, ale sýti 
aj chlebom, ktorého mimoriadnym 
rozdávateľom sa stal. Vašek sa teda 
úspešne prehryzáva teologickým štú-
diom a misijnou formáciou. Držíme 
mu palce. •

▶ Nový biskup Spoločnosti Božieho 
Slova v Brazílii

Pápež František 2. decembra 2020 meno-
val Mons. Norberta Hans Christoph Foer-
ster SVD za biskupa v Ji-Paraná, Brazília.

Mons. Norbert Hans Christoph Fo-
erster sa narodil 9. júla 1960 v meste 
Bonn v Nemecku. Do postulátu Spo-
ločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 
1982 v  holandskom Steyli. Noviciát 
začal 2. októbra 1983 v nemeckom St. 

Paul-Wittlich-Wengerohr. Prvé sľuby 
zložil v St. Augustine 4. októbra 1985. 
Štúdium filozofie a  teológie ukončil 
v nemeckom Münsteri. Bol preložený 
do Brazílie. Tam získal magisterský 
titul v odbore teológia na Centro de 
Ensino Superior de Juiz de Fora v štá-
te Minas Gerais. Získal tiež licenciát 
z náboženských vied na Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo a dok-
torát na Universidade Metodista de 
São Paulo v São Bernardo. Svoje večné 

Udalosti
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UDALOSTI 
február 2021

2. február
Sviatok Obetovania Pána, Hromnice; 
Medzinárodný deň zasväteného života;
3. február
Výročie úmrtia blahoslavenej Márie 
Heleny Stollenwerk SSpSAP, spolu-
zakladateľky misijnej kongregácie Slu-
žobníc Ducha Svätého (SSpS) (1900); 
sv. Blažej, biskup a mučeník;
8. február
Medzinárodný deň modlitieb a osvety 
proti obchodovaniu s ľuďmi;
11. február
Preblahoslavená Panna Mária Lurdská; 
Svetový deň chorých;
17. február
Popolcová streda, začiatok pôstneho 
obdobia; br. Peregrín Brunovský SVD, 
40. výročie smrti (1981);
22. február
P. Jozef Fajkus SVD, 65. výročie smr-
ti (1956);
25. február
Výročie úmrtia Márie Michaely Adolfí-
ny Tönnies, spoluzakladateľky a prvej 
predstavenej kongregácie Služobníc 
Ducha Svätého ustavičnej poklony 
(SSpS AP).

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac február:
Za ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, 
aby ich spoločnosť chránila a aby ich 
utrpeniu venovala pozornosť.

sľuby zložil v brazílskom São Paule 10. 
decembra 1989. Za kňaza bol vysväte-
ný 10. decembra 1989.

Pôsobil na týchto pozíciách: po-
mocný farár v São Francisco de Assis 
vo Valo Velho v diecéze Campo Limpo 
(1990 – 1995);
• animátor povolaní a formátor v die-
céznom seminári v diecéze de Registro 
(1996-2000);
• provinciálny radca (1996 – 2001);
• formátor a profesor teológie v Jardim 
Miriam (2001-2005)  
• zástupca farára vo farnosti Nossa Sen-
hora Aparecida v diecéze Santo Amaro 
(2006-2012).

V tomto období získal v São Bernar-
do doktorát na Universidade Metodista 
de São Paulo a bakalársky titul z teoló-
gie v Centro de Ensino Superior de Juiz 
de Fora, v štáte Minas Gerais.

V diecéze Humaitá bol generálnym 
vikárom, správcom katedrály (2013 
– 2015) a  správcom pobrežnej misie 
v Beiradão (2016 – 2020). Je profesorom 
teológie vo veľkom seminári João XXI-
II v Porto Velho a provinciálnym rad-
com provincie Brasil Centro so sídlom 
v São Paule.

Je autorom knihy: A Congregação 
Cristã no Brasil numa área de alta vul-
nerabilidade social no ABC paulista: 
aspectos de sua tradição e transmissão 
religiosa – a instituição e os sujeitos. •

◀ Prijatie do postulátu SVD

16. decembra bol oficiálne do postulá-
tu prijatý Benedikt Kočamba. Bolo to 
počas modlitby vešpier, kde bol prí-
tomný aj páter provinciál Pavol Kru-
ták. Tešíme sa, že tento mladý muž má 
túžbu stať sa kňazom a misionárom. 
Podporujeme ho svojimi modlitbami. 
Obdobie postulátu je časom dozrie-
vania a poznávania rehoľného života 
a našej misijnej spoločnosti. Benedikt 
je skvelý chalan, určite o ňom ešte bu-
dete počuť. •

7HLASY Z DOMOVA A MISIÍFEBRUÁR 2021

UDALOSTI



Srdečne vás všetkých pozdra-
vujem z  bolívijskej Ama-
zónie. 
Začiatok februára má pre 

mňa osobne špeciálny nádych, a to 
z dvoch dôvodov. Prvým je sviatok 
Obetovanie Pána. V mojej rodnej obci 
Slovenská Ves je to odpustová sláv-
nosť. Na Slovensku, ako aj v  iných 
krajinách, si na  tento sviatok pri-
pomíname Deň zasväteného života 
a  osobitne sa modlíme za rehoľné 
povolania... Od malého dieťaťa a po-
čas mojich študentských rokov sa 
môj pohľad upriamoval na Madonu – 
dielo od Majstra Pavla z Levoče, ktorá 
zdobí hlavný oltár v našom farskom 
kostole. Panna Mária tu s akousi ľah-
kosťou podáva Ježiška tým, ktorí pri-
chádzajú do chrámu. Určite, sviatok 
Obetovania Pána je o dare, ktorým 
sa môže stať náš vlastný život, ale 
aj o dare, ktorý – podobne ako Pan-
na Mária spolu so svätým Jozefom 
– pripravujú naše rodiny vo svojich 
synoch a dcérach pre Cirkev a spoloč-
nosť. V Bolívii je sviatok Obetovania 
Pána známy ako „Virgen de Candela-
ria“ s akcentom na mariánsku úctu. 
Je veľa dievčat a  žien, ktoré nosia 
meno Candelaria práve na jej počesť. 
Nech nám teda Panna Mária vyprosu-
je mnoho nových rehoľných povola-
ní, tak na Slovensku, ako aj v Bolívii... 

Druhým dôvodom je fakt, že prá-
ve začiatkom februára pred takmer 
dvoma desaťročiami začalo moje bo-
lívijské dobrodružstvo. Ak som mo-
hol počas tých rokov niečo urobiť 
pre misiu v Bolívii, je to určite vďaka 

Božej milosti a vašej spoluúčasti v po-
dobe vašich modlitieb aj materiálnej 
podpory. Preto vám chcem zo srdca 
poďakovať a uisťujem vás aj o mojich 
modlitbách na vaše úmysly.

Február sa v  našich juhoameric-
kých končinách nesie v  znamení 
vrcholiaceho leta... Po minulé roky 
to bol čas, kedy sa končili prázdni-
ny a deti si znova sadli do školských 
lavíc. Toho roku je to iné. Je tu akési 
očakávanie toho, čo bude. Dúfajme, 
že po takmer polročnej pauze sa deti 
budú môcť do škôl vrátiť. Pandémia 
nám urobila škrt cez rozpočet, aj čo 
sa týka katechézy vo farnostiach. 
Mnohé z  detí v  našej farnosti ne-
pristúpili k  prvému sv. prijímaniu 
a mladí k sviatosti birmovania práve 
z dôvodu zrušených katechéz. Mladí 
z jednej z našich dediniek boli pod-
netom na to, aby som začal „semipre-
zenciálne katechézy“. Tie spočívajú 
v tom, že mladým posielam úlohy cez 
WhatsApp a raz do mesiaca máme 
stretnutie na vyhodnotenie. Ak všet-
ko pôjde dobre, v máji by mohla byť 
birmovka. Teším sa tiež, že v ďalšej 
z našich dediniek je viacero párov, 
ktoré sa odhodlali k sviatosti man-
želstva. Bežnou praxou sú totiž voľné 

zväzky a len po rokoch, často keď sú 
už deti staršie, rozmýšľajú o sobáši. 
Stojí to veľa motivačného úsilia, aby 
sa rozhodli pre tento dôležitý krok 
v ich živote.

List  
z Bolívie

 Text a foto: Ondrej Pešta SVD

• Počas sv. omše na vidieku – sediac na 
laviciach, okrem koronavírusu nas ohrozujú 
aj „piesočné blchy“ 

• Sviatok sv. Michala
• Návšteva rodiny nášho komunitného lídra

8 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ FEBRUÁR 2021

LIST MISIONÁRA



 

Odporúčam sa do vašich modli-
tieb, aby sme tieto pastoračné projek-
ty, ako aj Biblický apoštolát, ktorý je 
aj naďalej mojou hlavnou misionár-
skou úlohou, mohli zvládať s Božou 
pomocou a aby priniesli bohaté du-
chovné ovocie.

V láske Božieho Slova
Ondrej Pešta SVD

Santa Cruz - Bolívia

Mal 3, 1-4 (alebo Hebr 2, 14-18);  
Lk 2, 22-40.
V Izraeli bol platný zákon: „Všetko muž-
ského rodu, čo otvára lono matky, bude 
zasvätené Pánovi.“ Tento zákon po-
chádzal z čias vyslobodenia Izraelitov 
z Egypta, keď prvorodení tejto krajiny 
boli vyhubení, zatiaľ čo synovia Izraela 
boli zachránení. Na poďakovanie obe-
tovali Izraeliti svojich prvorodených 
synov Bohu a zároveň ich vykupovali 
obetou, ktorou dieťa bolo vrátené späť 
rodičom, aby ho vychovali a viedli k lás-
ke k Bohu a jeho službe. A tak aj Ježiš, 
jednorodený Syn Márie Panny, bol pred-
stavený v chráme a zasvätený Bohu.
Simeon žehná Matke, Jozefovi 
a dieťati
V Starom zákone mali zbožní starci 
vo zvyku žehnať mladším. Tento starý 
zvyk je tu naznačený. No Simeon ne-
žehná v tejto veci len mocou svojej sta-
roby, svojej zbožnosti, svojej vážnosti 
v židovskom spoločenstve, ale aj mo-
cou svojej spoluúčasti na poslaní Syna 
a Matky: Jeho zahĺbenie sa do tohto 
poslania mu poskytuje spoluúčasť, a to 
mu dovoľuje žehnať. Požehnanie je vi-
diteľná forma kresťanskej lásky, a tejto 
forme sa Pán podriaďuje, ako sa podria-
dil forme krstu.

V Katolíckej cirkvi prinášame no-
vonarodené dieťa na krst do kostola 
a zasväcujeme ho Bohu. To sa stalo aj 
nám z Božej milosti. Čo vlastne zname-
ná „zasvätený Bohu“? Znamená to, že 
dieťa ´zasvätené Bohu´ je oddelené od 
´hriešneho pokolenia´ a rezervované 
živému Bohu. Pokrstený je zasvätený 
na uskutočňovanie cieľov, ktoré s ním 
má Boh.

Čo vlastne je tento cieľ? 
Vo všeobecnosti: byť ako on, rásť 
v jeho láske a dobrote. Robíme to vte-
dy, keď pevne veríme v Boha a dovolí-
me mu, aby riadil náš život, a pritom 
sa aj sami usilujeme zladiť svoj život 
s  jeho očakávaniami. Ak sa v živo-
te ukáže niečo veľké, čo Boh od nás 
chce, musíme to sami zistiť. Keď som 
mužom/ženou modlitby, keď som 
v úzkom spojení s Bohom, otvorený 
jeho vnuknutiam, dá mi nejakým 
spôsobom vedieť o svojich plánoch; 
a dostanem, čo potrebujem na to, aby 
som to potom aj uskutočnil. Či tomu 
nebolo tak v našom povolaní – kňaz-
skom, rehoľnom alebo aj v povolaní 
k manželskému životu?

Nech je teda sviatok Obetovania 
Pána dňom obnovy v  zasvätení sa 
Pánovi všetkých rehoľníkov a rehoľ-
ných sestier a  nech nám v  tomto 
predsavzatí pomáha sám Pán Ježiš 
a jeho presvätá Matka. •

2. február,  
Deň zasväteného života

 Text: P. František Sirovič SVD
 Foto: P. Martin Štefanec SVD
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V  posledných rokoch sa veľ-
mi rozšírilo používanie slo-
va zdieľanie. Neviem, či sme 
ho pred nejakými 30 rokmi 

vôbec používali. Skôr sme hovorili 
o tom, že sa máme podeliť, že máme 
iným dať z toho, čo máme. Dnes toto 
slovo používame nielen v oblasti ma-
teriálneho delenia sa, ale skôr v du-
chovnom živote, keď sa zdieľame so 
svojimi duchovnými skúsenosťami 
alebo s tým, čo si myslíme, cítime. Av-
šak toto slovo sa stalo bežné a musím 
konštatovať, že i veľmi silné v oblas-
ti internetu. Na internete zdieľame 
to, čo nás zaujme, o  čom si myslí-
me, že má výpovednú hodnotu aj pre 
iných. Tínedžeri skôr používajú po-
slovenčenú anglickú verziu “šérovať”. 
Oni šérujú to, čo nájdu. Uvažujem, čo 
sa zdieľa a ako sa zdieľa a nadobúdam 
presvedčenie, že mnohí ľudia zdie-
ľajú to,  čo sa im práve páči, čo je zá-
bavné. Neraz sú to aj veci, ktoré sami 
nečítajú. Stáva sa totiž, že vo virtuál-
nej sfére posúvame ďalej informácie, 
ktoré sú nechutné, nepravdivé, škod-
livé a možno až vyslovene zlé. 

Je zlom vyliať do potoka niečo, čo 
otrávi a zabíja život vo vode. Vyhodiť 
do prírody niečo, čo ju znečisťuje a je 
škodlivé a nepekné. Vyliať olej na ces-
tu je nebezpečné. Kúriť palivom, kto-
ré znečisťuje ovzdušie,  je škodlivé 
pre človeka i prostredie… V týchto 
prípadoch sa svojou nedisciplinova-
nosťou delíme – zdieľame – šérujeme 
s tým, čo je zlé. Zamoruje to naše pros-
tredie, čo potom neraz stojí veľa peňa-
zí, aby sme svoje okolie očistili. Niečo 

podobné sa deje aj na internete alebo 
na FB, ak zdieľame to, čo je zlé, čo člo-
veka nerobí lepším, ale horším. Zamo-
rujeme prostredie, v ktorom mnohí 
ľudia a hlavne mladí ľudia musia žiť.

V minulosti sa schádzali ľudia pri 
studni, tam prichádzali nielen po 
vodu, ale tam sa stretávali, tam robi-
li obchody, tam sa dojednávali sobá-
še. Tam sa preberala politika, ľudia 
tam klebetili a ohovárali… Sv. Pavol 
prichádzal zámerne za mesto k rieke 
alebo ku studni, lebo vedel, že tam 
niekoho nájde. Tam sa pustil s  prí-
tomnými do reči a hlásal evanjelium. 

Ktorýsi múdry rečník povedal, že 
internet je ako studňa. Tam sa dnes 
ľudia schádzajú. Tam trávia čas, tam 
obchodujú, robia politiku, ohovára-
jú… Som však hlboko presvedčený, 
že je to miesto a musí to byť miesto, 
kde môžeme hlásať podobne ako Pa-
vol evanjelium. Možno nevieme za-
ujímavo a pútavo písať. Nevadí, ale 
vieme čítať a surfovaním po internete 

nachádzame také veci, ktoré sú dobré, 
ktoré v sebe skrývajú posolstvo evan-
jelia, či dokonca sú jasným ohlasova-
ním. A našou úlohou by malo byť toto 
dobré  zdieľať, rozširovať dobro. Tak 
sa percento dobrého na internete 
a na sociálnych sieťach stane vyšším. 
Nejde o nejakú evanjelizáciu interne-
tu, to sa nedá, ale ide o evanjelizáciu 
tých, ktorí sa tam stretávajú.

 Tak ako je niekedy ťažké ohlaso-
vať  evanjelium  medzi ľuďmi v  bež-
nom živote, máme aj my niekedy oba-
vu z toho, čo si o nás pomyslia, keď 
budú čítať práve to, čo zdieľame. Ale 
je to vec vyznávania viery. Aj takto 
môžeme svedčiť o Bohu.

V  októbri 2020 bol vyhlásený za 
blahoslaveného Carlo Acutis, ktorý 
využíval internet práve na šírenie 
evanjelia. Prosme ho o  orodovanie, 
aby sa stalo toto miesto, na ktorom 
sa mnohí schádzame, miestom, kde 
môžeme nájsť niečo na povzbudenie 
vo viere. •

Čo  
zdieľam? 

 Text: P. Pavol Kruták SVD
 Foto: P. Martin Štefanec SVD
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 Prvým cisárom, ktorý skutočne 
prenasledoval kresťanov, bol 
Nero. Nero často konal z popudu 
ľudí okolo seba. Založil požiar 

v Ríme, pretože chcel zväčšiť štvrť, v kto-
rej býval a kresťanov použil ako obetné-
ho baránka. A ako sa hovorí – s jedlom 
rastie chuť – kresťania sa postupne stá-
vali terčom mnohých obvinení. Jeden 
z cirkevných otcov tvrdí, že keď sa vylial 
Tiber, alebo keď polia nezavlažil Níl, ale-
bo keď došlo k zatmeniu Slnka, alebo 
k zemetraseniu, v Ríme sa kričalo, že 
kresťanov treba hodiť levom.

Najviac kresťania dráždili impe-
rátorov tým, že odmietli prinášať 
obety za svojich panovníkov a po-
stupne sa tieto povinnosti prinášať 
obety rozšírili aj na živých či mŕt-
vych členov imperátorskej rodiny. 
Židia mali pokoj – oni mali vyba-
venú výnimku a obety za imperá-
torov nemuseli prinášať. Kresťania 
túto výnimku vybavenú nemali 
a mnohých to dráždilo. Už v Apo-
kalypse sv. Ján píše o tom, že boli 
v tej dobe kresťania, ktorí prinášali obe-
tu len naoko, aby mali pokoj – vznikala 
medzi kresťanmi dilema, či možno sa 
tak správať. No od prvých dôb panoval 
názor, že pohanské obety by sa nemali 
prinášať ani naoko.

Pritom mnohí guvernéri vnímali kres-
ťanov ako slušných ľudí, ktorí žiaden iný 
problém nespôsobujú s výnimkou toho, 
že nie sú ochotní prinášať obety za impe-
rátorskú rodinu. Zachoval sa list guverné-
ra Plínia z r. 112, ktorý sa pýta cisára, ako 
má ohľadom kresťanov postupovať: že 
sú to ľudia slušní, len odmietajúci kulty. 

Najviac tvrdohlavých dal popraviť, ale 
vidí, že k ničomu to nevedie.

Naozaj to, čo povedal Tertulián, že 
krv mučeníkov je semenom kresťanstva, 

platilo v Rímskej ríši zvlášť. Najviac bolo 
kresťanstvo prenasledované v 3. storo-
čí a až cisár Konštantín si uvedomil, že 
prenasledovanie nemá zmysel a dal r. 
312 kresťanom slobodu. To už bolo kres-
ťanstvo rozšírené vo všetkých spoločen-
ských triedach.

Porovnanie prenasledovania Židov 
a kresťanov – aj Židia boli počas svojej 
histórie často prenasledovaní, máloke-
dy to však bolo pre presvedčenie viery 
(ako u kresťanov), väčšinou to bolo pre 
politický odboj. Židia boli pre Grékov či 
Rimanov čudákmi – odmietali pracovať 

v sobotu, niektoré športy, kúpele boli 
pre nich tabu... Vedeli však veľmi dob-
re vychádzať so štátnou mocou (mali 
povybavované rôzne výnimky, úľavy 
na daniach). Na druhej strane vedeli 
vycítiť oslabenie štátnej moci a využiť 
to. To boli tie dôvody, pre ktoré boli ich 
demonštrácie častokrát krvavo potlače-
né. Málokedy to bolo pre náboženské 
presvedčenie. Známe je však prenasle-
dovanie Židov za Antiocha Epifana IV., 
ktoré je zachytené v makabejských kni-
hách. Je tam zachytená mučenícka smrť 
Eleazara, ktorému tlačili do pažeráka 
bravčovinu a on volil radšej zomrieť 
ako jesť nečisté. Tým sa stal príkladom 
pre mnohých. A tiež mučenícka smrť 
matky a jej 7 synov, ktorých tiež nútili 
jesť bravčovinu.

V tejto dobe Antiochus Epifanes nepo-
voľoval obriezku, konfiškoval biblické 
knihy a pálil ich, oltár Jeruzalemského 
chrámu zmenil na pohanský oltár, kde sa 
obetovali prasatá, Židom zakázal akúkoľ-
vek otvorenú manifestáciu svojej viery.

Antiochia bola teda miestom, kde sa 
rodilo prvé kresťanstvo a kde sa aj roz-
vinulo, ale nebolo by sa rozvinulo, keby 
nebolo mnohých hrdinov, ktorí pre vie-
ru obetovali všetko. •

Prenasledovanie 
židov  
a kresťanov

 Text: Ján M.
 Foto: Carl Herstein

Cirkev má v sebe tú vlastnosť, že 
víťazí, keď je zranená. Utvrdzuje 
sa v pravde, keď ju chce niekto 
trestať. Dosahuje svoj cieľ, keď je 
opustená. Keď je prenasledovaná, 
kvitne. Keď je utláčaná, rastie. Keď 
ňou opovrhujú, dobre prospieva. 
A upevňuje sa, keď sa zdá, že ju 
premohli.
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Don Marian, mohli by ste nám priblížiť 
zámer pápeža Františka s Osobitným 
rokom rodiny „Amoris laetitia"?
Don Marian: Pápež sám vyhlásil, že 
tento Osobitný rok má za cieľ osloviť 
každú rodinu v celom svete prostred-
níctvom niekoľkých duchovných, pas-
toračných a kultúrnych návrhov, kto-
ré je možné realizovať v rámci farností, 
diecéz, univerzít, cirkevných hnutí 
a rodinných združení. Teda netýka sa 
to iba Cirkvi, ale všetkých rodín celé-
ho sveta. Každá z nich môže mať z toh-
to roku úžitok.

Hneď po synodách biskupov o rodinách 
sme sa touto exhortáciou, keď vyšla, 
dosť dlho zaoberali. Nie je to zbytočné 
zaoberať sa tým teraz, v čase pandémie? 
Nie je to až príliš?

Don Marian: Ja sa nazdávam, keď „čí-
tam“ tie roky a udalosti v nich, že sme 
sa príliš zaoberali všeličím iným, len 
nie samotnou praktickou stránkou 
exhortácie. Riešili sa rozvedení, rie-
šili sa dúbia, riešili sa názory toho či 
onoho komentátora, ktorý kritizoval 
alebo chválil Františka. Ale unikla 
nám podstata. Podstata toho, že to je 
pastoračná exhortácia – teda apoštol-
ské povzbudenie do života rodín. Nie 
je to „elitárska“ téma či problemati-
ka, nie je to návod na riešenie ako sa 
dostať z  problematiky rozvedených, 
lebo niekedy sa zdalo, že existujú iba 
rozvedení a pod.

O čo tu teraz pôjde?
Don Marian: Rodina si zaslúži rok osláv, 
aby mohla byť umiestnená 

Rodina  
si zaslúži rok osláv –

Rozhovor s riaditeľom Centra 
pre rodinu Bratislavskej  

arcidiecézy

 Text: Michal Lipiak
 Foto: Ján Štefanec, Martin Štefanec, Jacek Gniadek

Don Marian Valábek SDB sa už roky venuje službe rodinám a tým, čo sa 
chystajú do manželstva a aj občianskemu združeniu Manželské stretnutia. 
Tlačová kancelária KBS s ním hovorí v súvislosti s pápežovým vyhlásením 

Osobitného roku rodiny „Amoris laetitia“.

 

Rodina v Zambii 
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v centre angažovanosti a starostlivos-
ti o ňu zo strany každej pastoračnej 
a cirkevnej skutočnosti – naznačuje 
pápež František. „Prvý dôvod“ je, že 19. 
marca bude 5 rokov od vydania tejto 
exhortácie. Myslím, že sa s ňou neza-
čalo pracovať a nezačala sa realizovať 
praktická stránka. Pandémia ju odsu-
nula nabok, hoci práve teraz je rodina 
najviac spolu... Zdá sa mi, že k tomu-
to Františkovmu rozhodnutiu prispe-
la práve situácia okolo pandémie... Aj 
on sám sa takto vyjadril – ale práve 
v súvislosti s pandémiou si to môžeme 
my všetci uvedomiť, že je tu zvláštna 
šanca. Lebo práve v tejto situácii, keď 
sú rodiny doma, zažívajú úplne nové 
situácie, kde sa musí riešiť život ro-
dín... Táto skúsenosť vyniesla na svetlo 
centrálnu úlohu rodiny ako domácej 
cirkvi, nielen v prežívaní nejakej for-
my liturgie, ale vo všetkých aspektoch 
a významoch vzťahov v rodine a medzi 
rodinami, lebo Cirkev je rodina rodín, 
ako to máme naznačené napríklad v 87. 
bode Amoris laetitia.

Nestačil na to zvýrazniť význam vzťahov 
v rámci Mimoriadneho roku sv. Jozefa?
Don Marian: Ja si myslím, že práve 
v spolupráci so sv. Jozefom v kontex-
te toho, že pápež hovoril o jeho „kre-
atívnej viere“, môžeme práve na jeho 
príhovor pochopiť a uvádzať do živo-
ta mnohé impulzy z Amoris laetitia. 

Preto sa tejto úlohy v širokom rozme-
re ujal Úrad pre laikov, rodinu a život. 
Už teraz pripravuje iniciatívy, poduja-
tia i aktivity, ktoré sa začnú 19. marca 
na sviatok sv. Jozefa. Od tohto úradu 
sú už teraz avizované - medzi iným - 
podnety a iniciatívy pre farnosti, die-
cézy, univerzity či rozličné cirkevné 
hnutia. Úrad a  jeho spolupracovníci 
dostanú k dispozícii rôzne materiály 
o rodinnej spiritualite, formácii a prí-
prave do manželstva, o citovej výchove 
mladých, sviatosti manželstva a rodín, 
ktoré prežívajú milosť sviatosti man-
želstva v každodennom živote. „Zver-
me toto všetko,” hovorí pápež, „Svätej 
nazaretskej rodine a zvlášť svätému 
Jozefovi, starostlivému snúbencovi 
a otcovi, tento rok rodín celého sveta.”

Aký je teda cieľ roku „Rodina Amoris lae-
titia”? Materiály k tomuto roku budú po-
stupne prichádzať. Ako sa máme na túto 
celoročnú udalosť pripravovať?
Don Marian: Keď nastupoval pápež 
František do úradu, dokončil exhor-
táciu, ktorú pripravoval ako záver 
Synody o novej evanjelizácii a vydal 
ju pod názvom Evangelii gaudium... 
Postupne pozýval do evanjelizácie 
všetkých a zdôraznil, že aj rodina je 
nielen objektom, ale aj subjektom 
pastorácie. Keďže tento „Rok Amoris 
laetitia“ je určený všetkým rodinám, 
tak je zrejmé, že sa do aktivít musia 

zapojiť veľmi intenzívne tie rodiny, 
ktoré žijú sviatostný manželský život 
viac či menej úspešne. Lebo každá ro-
dina vo svojom sviatostnom pôsobení, 
ako sa uvádza v Amoris laetitia, ovplyv-
ňuje všetky rodiny, aj tie, ktoré žijú 
v neusporiadaných zväzkoch... O tom 
by sa dalo veľa rozprávať... A budeme 
mať na to celý rok.

Vedeli by ste to konkretizovať?
Don Marian: Úrad rozdelil svoj zá-
mer do piatich oblastí. Najprv to bude 
úloha v  akejsi širšej miere sa pode-
liť s obsahom apoštolskej exhortácie 
Amoris laetitia, potom bude dôležité 
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ohlasovať, že sviatosť manželstva je 
darom a  obsahuje v  sebe transfor-
mačnú silu ľudskej lásky. Ďalej chce 
umožniť rodinám, aby sa stali aktív-
nymi účastníkmi apoštolátu rodiny. 
Zároveň bude dôležité viesť mladých 
ľudí k uvedomovaniu si, aké dôležité 
je formovať sa v pravde lásky a v seba-
darovaní a nakoniec rozšíriť víziu a cieľ 
rodinného apoštolátu. Je zaujímavé, 
že Svätý Otec chce pripraviť projekt 
10 videí, v ktorých bude každý mesiac 
spolu s  rodinami vysvetľovať kapito-
ly tejto apoštolskej exhortácie s pod-
netmi jej realizovania v živote a Úrad 
pre laikov, rodiny a život má ďalej 12 

konkrétnych pastoračných návrhov 
pre rodinný život s názvom „Kráčanie 
s rodinami“. Budeme sa chystať aj na 
slávenie 10. svetového stretnutia rodín, 
ako aj na Deň seniorov či Deň starých 
rodičov a určite budú pribúdať ďalšie 

iniciatívy. Nie iniciatívy samé pre seba, 
ale pre oživovanie vzťahov v rodinách 
a ich ovplyvňovanie celého sveta...

Ako sa disponovať na tento čas pred za-
čiatkom roku „Rodina Amoris laetitia“?
Don Marian: Chcem pripomenúť dáv-
nejšie odporúčanie pápeža Františka, 
aby sme čítali exhortáciu vo svetle 
štvrtej a piatej kapitoly Amoris laeti-
tia. Ja sám môžem potvrdiť, že sa po-
tom celkom inak chápe všetko, čo je 
v nej a opäť sa nanovo vnímajú aj spo-
mínané kapitoly. Ide tu o akési herme-
neutické čítanie v zmysle hermeneu-
tického kruhu – čím lepšie chápem 4. 
a 5. kapitolu, tým lepšie chápem celok 
a čím lepšie chápem celok, tým lep-
šie chápem 4. a 5. kapitolu atď. Takže 
spolu so sv. Jozefom pristúpme už te-
raz v kreatívnej viere a naozaj začne 
vnútorné pôsobenie sviatosti manžel-
stva v našich rodinách a pandemická 
situácia spôsobí budovanie lepších 
vzťahov v  rodinách. Treba k  tomu 
pristúpiť v takomto ustavičnom sna-
žení... Snívať treba – ale tak, ako sní-
va pápež o Cirkvi, o malých domácich 
cirkvách, o výchove, keď upozorňuje 
na príhodný čas vytvoriť alianciu ľud-
stva na formovanie zrelých osôb, lebo 

„domnievame sa, že výchova a vzdelá-
vanie je jednou z najúčinnejších ciest 
na poľudštenie sveta a dejín”. A pridá-
va k tomu aj sen o Európe „priateľskej 
k ľudskej osobe a k ľuďom. O zemi, 
kde je dôstojnosť každého rešpekto-
vaná, kde je osoba hodnotou sama 
osebe, a  nie predmetom ekonomic-
kej kalkulácie či komerčným tovarom, 
ktorá je jednou rodinou a komunitou. 
Miestom, ktoré vie doceniť osobitosti 
každého človeka či národa, bez zabú-
dania, že ich spája spoločná zodpo-
vednosť. O pohostinnom mieste, kde 
láska k blížnemu – ktorá je vrcholnou 
kresťanskou čnosťou – premôže kaž-
dú formu ľahostajnosti a  egoizmu.” 
Tomuto všetkému sa učí v rodine, kde 
sviatosť manželstva je srdcom rodi-
ny, ako uvádza František v exhortácii 
Amoris laetitia. •

• Rodina sa tiahne celou históriou od 
najstarších civilizácií až po súčasnosť ako 
základná štrukturálna jednotka spoločnosti, 
a to nielen ako inštitúcia na zabezpečenie 
reprodukcie ľudstva, ale aj ako spolo-
čenstvo, ktorému je vlastná láska, obeta, 
porozumenie...

• Rodina v Rumunsku, Gemelčička (Slováci). 
Medzi nimi sú aj študenti z UPeCe Bratislava 
(str. 14)
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Pomoc prišla v správnom čase 
Pred balkónom trávnik či záhradka, pre-
delená cestičkou, starostlivo vymetená 
od snehu. Ulica bola úplne pustá. Ani 
psa, ani človeka. Nákladiak stál v snehu 
ako stodola. To bol teraz náš jediný dom. 
Odíde a potom bude potrebné vziať die-
ťa na ruky, vziať batohy a začať brodiť sa 
neosvetlenými uličkami, hľadajúc želez-
ničnú stanicu. Je potrebné veriť, že stani-
ca je blízko a niet na nej ŠTB-ákov, ktorí 
chytajú utečencov, predajú nám 
lístky bez pasov a že vlak na západ 
odíde najbližšiu noc. 

Pritúlené k  sebe, pozeráme 
s  Annou smerom k  domčeku. 

„Nechcú nás,“ povedala smutne 
Anna. Pravdu povediac, ťažko bolo 
uveriť, žeby niekto v tomto dome 
alebo v tomto mestečku či kraji, 
chcel prijať utečencov do svojho bez-
pečného a teplého domu. Dvere domu 
sa širšie otvorili a z nich vyšiel náš šofér 
a dve ženy. Jedna z nich rýchlo zbehla 
zo schodov, prešla cestičkou a zastavila 
sa pri nás. „Vojdite do domu!“ poveda-
la milým hlasom a sklonila sa nad Jer-
zykom. Vzala dieťa na ruky, hlasno ho 
pobozkala a odišla napred. Vzali sme 
naše batohy a košík a šli sme za ňou. Na 
schodoch sme prešli okolo druhej ženy. 
Zbadala som jej skúmavý pohľad. Šofér 
prešiel okolo nás a už som ho nikdy v ži-
vote nestretla. 

Žena šoféra sa volala Nataša. Poveda-
la nám to, keď sme vošli do domu. Mala 
svetlé vlasy, okrúhlu tvár a štyri deti. Tri 

staršie dievčatká a Vaňku vo veku môjho 
Jerzyka. Dozvedela som sa tiež, že šofér 
sa volá Griša. „Griša,“ smejúc povedala 
Nataša, „je celý pobláznený do Vani. Keď 
sa vracia domov, hneď ho berie na ruky, 
s ním je, s ním opravuje auto, sám ho 
uspáva.“ „U nás bolo podobne,“ usmia-
la som sa na Natašu, „môj muž, keď sa 
odniekiaľ vracal, tiež bral Jerzyka na 
ruky, hojdal ho a nosil. Vtedy mal Jer-
zyk sedem mesiacov. Určite sa na otca 

už nepamätá.“ Jerzyk teraz stál s mier-
ne rozkročenými nôžkami a prizeral sa 
deťom. Obstúpili ho tri smejúce sa diev-
čatká. Najstaršia z nich, Ľuba, mu sňala 
zasneženú čiapočku, rukavičky a kabátik. 
Vaňa sa držal kolien mamy a odtiaľ s ne-
dôverou pozeral na Jerzyka. V izbe bolo 
svetlo, teplo a čisto. Biele dvere, biela pec, 
záclony. Na podlahe pri kredenci stál čer-
vený nákladiak, približne veľký ako sán-
ky, naložený hračkami. Na bočnej stene 
nákladiaka bol namaľovaný kosák a kla-
divo. Jerzyk zrazu zbadal nákladiak, zvo-
lal od vzrušenia a pohol sa tým smerom. 
Vaňa sa pomrvil, sčervenal a pohol sa za 
ním. Začnú sa biť. Znepokojila som sa 
a bolo mi veľmi nepríjemne. „Nechajte 

ich, nepozabíjajú sa,“ povedala Nataša, 
„my sa pozeráme na deti a vám je chlad-
no a ste zmrznuté. Vyzlečte si plášte, sad-
nite si, hneď prinesiem čaj, zohrejete 
sa.“ Zvrtla sa a o chvíľu na stole so svetlo 
modrým obrusom stáli šálky s horúcim 
čajom, tri lyžičky, kúsky ražného chleba 
a smotana. Chlebu som sa veľmi potešila. 
Ráno nič, potom semiačka, pirôžky a čaj. 
Okrem toho, chlieb s hustou smotanou, 
vynikajúce! Toto som jedla obyčajne ve-
čer u Tatárky. Mne sa v Kazachstane ni-
kdy nepodarilo kúpiť chlieb a smotanu. 
To, čo som sama piekla z múky, ktorú mi 
poslala mamka, mohla by som nazvať 
podplamenníky. 

Rozohriali sme sa, rozveselili, rozprá-
vali sme sa o tom či inom. Anna vedela 
po rusky len „ÁNO“ a „NIE“. Ozývala sa 
len veľmi zriedka. Grišova žena bola veľ-
mi zhovorčivá. Postupne sa pýtala, odkiaľ 
sme, ako sme sa dostali do Kazach stanu, 
kde sú naši muži, ku komu sa vracia-
me do Poľska. Čaj chladol, čas sa míňal 
a my sme nevedeli, čo s nami bude. Deti 
utíchli, bolo treba ísť spať. Nataša odsu-
nula prázdnu šálku, položila lakte na 
stôl a nachýlila sa k nám. „Prespíte túto 
noc u mňa. Ukryjem vás v komôrke. 
Dám vám slamník i deky, nezmrznete.“ 
Chvíľu sa zamyslela. „Tam bude bezpeč-
ne, hoci nie celkom výhodne,“ poveda-
la, vstávajúc od stola, „zajtra uvidím, čo 
budem môcť pre vás urobiť. Skúsim vám 
nejako pomôcť. Na stanicu nemôžete ísť 
sami. Tam chytajú. Polícia kontroluje 
pasy cestujúcich a bez pasu nikomu ne-
predajú lístok. Pozriem sa. Porozprávam 
sa s ľuďmi.“

Všetko to povedala Nataša pomaly, 
zvažujúc každé slovo. Určite sa bála veľa 
sľubovať. Určite si myslela: „Ony sú bied-
ne, ľúto mi je dieťaťa. A z druhej strany, 
zbytočné problémy. A všetko to spadlo 
na mňa. Ach, ten Griša!“

V komôrke bol slamou nabitý slamník, 
na ňom Anna, ja i Jerzyk. Z našej trojky 
spí len Jerzyk. Pred chvíľou prišiel domov 
Griša. Teraz večeria a rozpráva sa so že-
nou. Sen neprichádzal. „Anna,“ ozvala 
som sa polohlasne, „prijala by si do svoj-
ho domu dve utečenkyne? Či by si vzala 

... spomenula som si, že je Deň 
dušičiek. Povedala som to Anne 
a ona sa znepokojila: „Zle je začínať 
v tento deň! To je najhorší deň roka.“ 
Nebolo o čom diskutovať... 

Vlakom na východ
Kniha na pokračovanie:  
XIII.časť

 Text: Mária Byrska
 Foto: Artem Maltsev
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na svoj dom, muža i deti také nebezpe-
čenstvo? Kvôli dvom ženám a cudziemu 
dieťaťu?“

Deň dušičiek
Ležala som na slamníku a divila som sa, 
že Anna nie je pri mne. V komôrke tem-
no, dvere zatvorené, tri páry topánok 
stoja rovno pri slamníku. Kde by mohla 
byť, pomyslela som si. Jerzyk sa prebudil 
a zabával sa vyťahovaním slamy z roz-
páraného slamníka. Nebránila som mu. 
Vedela som, že keď mu nebudem preká-
žať v jeho rannom zamestnaní, budem 
mať chvíľu pokoj. Po chvíli sa Anna na-
šla. Ukázalo sa, že spadla zo slamníka 
a celú noc spala na holej podlahe. Spali 
sme vo svetroch a pančuchách. Anna si 
nevyzliekla ani spodnú sukňu, hovoriac: 

„V čase úteku je potrebné byť vždy v po-
hotovosti. Ako vo dne, tak i v noci. Nik-
to z nás nevie, čo sa môže prihodiť na 
mieste, kde odpočívame.“ Mala pravdu. 
Z nás dvoch len ja som mala dodriapanú 
tú časť tela, ktorá sa zakrýva spodnou 
sukňou. Rozotierala som si ju a Anna si 
čistila šaty. 

V dome Nataši bolo rušno. Kopa detí, 
štrngot hrnčekov a tanierov. Začali sme 
upratovať našu izbu. Po niekoľkých mi-
nútach vošla Nataša a krátko nás poin-
formovala: „Umyť sa môžete v kuchyni 
a potom sa vráťte a čakajte na mňa. Tvoj-
ho malého vezmem medzi deti, nech sa 
hrá.“ Malý Jerzyk sa zrazu ocitol na ru-
kách Nataše a so záujmom sledoval novú 
situáciu. Ľuba ho vzala pod svoju ochra-
nu. My, vracajúc sa z kuchyne, sme si 

priniesli hrnčeky horúceho čaju a chlieb 
s lekvárom. Ľuba nás z vnútra zatvorila. 

„Aby vás deti nerušili,“ povedala vážne. 
Do domu Nataše teraz prichádzalo mno-
ho žien. Možno to boli susedky, možno 
príbuzní Nataše alebo Grišovi. Niektoré 
ženy boli určite cudzie, lebo ju oslovova-
li, možno povedať, „úradne, otcovským 
menom“. Ženy boli veľmi zhovorčivé. 
Niektoré prišli s deťmi, niektoré iba na 
niekoľko minút a iné tu boli celé hodiny. 
Nataša bola doma, potom vychádzala 
a potom sa opäť vracala. Nemohla som 
sa zbaviť myšlienky, že všetky tieto ženy 
o nás určite vedia. Zdalo sa mi nemož-
ným, aby nezbadali cudzie dieťa, obleče-
né ináč než ich deti, ktoré je trvale s ich 
deťmi. „Už asi pol mestečka vie o nás,“ 
povedala som žartovne Anne, „keď sa jej 
podarí kúpiť nám lístky a bez ŠTB-ákov 
nás posadiť do vlaku, to bude výsledok 
spolupráce mnohých žien.“ „Nevrav hlú-
posti!“ znepokojila sa Anna, „okrem Na-
taše a jej sestry nikto nie je do tejto veci 
zasvätený. Keby to bolo ináč, sme strate-
né, lebo ženy nevedia držať tajomstvo.“ 

Jevdokia, sestra Nataše, nám prinies-
la obed. Ona bola tou ženou, ktorú sme 
včera videli stáť na schodoch. Okrem 
obeda nám Jevdokia priniesla najčer-
stvejšie správy, ktoré neboli zlé: „Nataša 
vyšla, aby vám niečo vybavila. Povedala, 
že všetko ide nie najhoršie. Príde k vám 
večer. O malého sa nebojte, cíti sa dobre 
medzi deťmi. Teraz sa najedol a zaspal 
v Natašinej posteli.“ Pokračovala: „Vyzerá, 
že bude silný mráz. Tento rok zima zača-
la veľmi skoro. Bude sa musieť veľa kúriť.“ 

Nádej na návrat domov
Od rána som sedela len v pančuchách 
a keď Jevdokia vyšla, povedala som 
Anne: „Dobre, že už tak nefúka, cesty 
do večera prehrnú a nám sa sneh nena-
berie do topánok.“ Dodala som: „Ťažko 
je obúvať tenké mokré pančuchy do 
mokrých a klzkých topánok. November, 
to je v Rusku už zima.“ „Kým sa dosta-
neme domov, ešte nie raz sa ti naberie 
sneh do topánok a kto vie, či ich budeš 
mať kde vysušiť!“ odpovedala Anna. Po 
obede som si zašívala pančuchy. Anna 
zívala od nudy a nepokoja. Do večera, 
kým príde Nataša, bolo ešte dlho. Hlú-
po a tak nečinne sedieť, zamknuté ako 
sliepky v kurníku. Začali sme sa rozprá-
vať o tom či onom, spomínali sme roky, 
kedy sa nám o Kazachstane ani nepri-
snilo. Anna sa prechádzala po komôrke, 
šesť krokov tam a šesť krokov nazad. Ja 
som skončila moje šitie, pritiahla som 
nohy pod seba, aby mala viac miesta 
a spomenula som si, že je Deň dušičiek. 
Povedala som to Anne a ona sa znepo-
kojila: „Zle je začínať v tento deň! To je 
najhorší deň roka.“ Nebolo o čom dis-
kutovať. Zamĺkli sme a Anna pokračo-
vala vo svojej prechádzke. V dome bolo 
ticho. „Anna, zapáľ sviecu!“ „Neviem, 
kde je.“ „Neznepokojuj sa, Anna. Je na 
poličke a pri nej sú tiež zápalky.“ Anna 
našla sviecu. Včera sme dlho svietili a os-
tal z nej len ohorok. „V košíku mamy je 
druhá.“ „Netreba. Táto nám musí stačiť. 
Tamtá sa nám môže ešte zísť.“ Nie je nič 
horšie ako nečinné čakanie. Človek sa 
pomaly uvoľňuje, tlačia sa všetky zlé 
spomienky a k tomu ešte Deň dušičiek. 
Anna si sadla vedľa mňa, nohy natiahla 
pred seba, plecami sme sa opreli o stenu. 
Plameň sviece mihotá. Kaluž vosku pod 
sviecou sa zväčšuje. Je mi smutno a poci-
ťujem akýsi strach. Možno, pravda, bolo 
by lepšie ostať v Kazachstane a robiť to, 
čo robia všetky vyhnankyne!? Osud bol 
ťažký, ale útek ho môže ešte zhoršiť. Keď 
nás chytia, vezmú mi dieťa a my pôjde-
me najmenej na desať rokov do soviet-
skych väzení. Ignorujúc svoje čierne 
myšlienky, hovorím: „Neznepokojuj sa, 
Anna, Deň dušičiek sa skončí  
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Ako to v rodinách býva, stále sa čosi deje. 
Aj v Slovenskej provincii Misijných sestier 
služobníc Ducha Svätého sa v posledných 
mesiacoch konali udalosti, o ktorých by 
sme vás rady poinformovali.

Provinciálna kapitula
V dňoch 27. – 29. 11. 2020 sa uskutočnila 
v Ivanke pri Nitre 14. provinciálna kapi-
tula Slovenskej provincie Ducha Svätého.

Provinciálna kapitula je najvyššou 
mimoriadnou vnútornou autoritou pro-
vincie. Koná sa raz za tri roky. Sestry prí-
tomné na kapitule zhodnocujú a plánujú 
priority pre ďalšie obdobie. 

Pozvaný páter Pavol Kruták, provin-
ciál Spoločnosti Božieho Slova, upriamil 
pozornosť prítomného spoločenstva na 
tému provinciálnej kapituly: Nové víno 
do nových mechov. Povedal, že pre stá-
le nové víno evanjelia je veľmi dôleži-
tá nová „nádoba“ – naše životy , ktoré 
„víno“ uchovávajú a nesú ho do budúc-
nosti. Provinciálnej kapitule predsedala 
sestra Jana Pavla Natália Tóthová, provin-
ciálna predstavená. 18 sestier kapitulárok 
a jedna pozvaná sestra juniorka aktívne 
pracovali počas všetkých zasadaní. 

Misijné sestry ukončili kapitulu ďa-
kovnou svätou omšou, ktorú celebroval 
páter Igor Kráľ SVD. Páter poprial ses-
trám, aby uskutočňovaním záverov ka-
pituly urobili svet o trochu lepším. „Bez 
nášho plánu a bez nášho rozhodnutia 
svet krajší nebude.“

Príprava na 90. jubileum
Misijná kongregácia služobníc Ducha 
Svätého oslávi 22. júla 2021 už 90 rokov 

svojej prítomnosti na Slovensku. 9-me-
sačný projekt prípravy na toto jubileum 
odštartoval 22. novembra 2020. Misijné 
sestry vás pozývajú sledovať vždy 22. dňa 
v mesiaci krátke video a zamyslenie, 
v ktorom sa chcú podeliť so svojím prí-
behom. Tieto videá nájdete na webovej 
stránke rehole: www.ssps.sk.

V rámci príprav vám tiež rady pred-
stavíme naše komunity v slovenskej pro-
vincii. Začneme najmladším prírastkom, 
ktorým je komunita Svätej rodiny v Re-
vúcej. 

Založenie novej komunity v Revúcej
Misijná kongregácia služobníc Ducha 
Svätého otvorila novú komunitu v Revú-
cej 22. januára 2020. Medzi pionierkami 
bola sestra Mária Magdaléna Martinková, 
ktorá si na tento čas spomína: „Ľudia nás 
privítali s veľkou radosťou a so slovami, 
že ich modlitba bola vypočutá. Veriaci 
sa modlili tridsať rokov, aby do Revúcej 
prišli sestry. Totižto v tomto neveľkom 
mestečku na Gemeri doteraz žiadne re-
hoľné spoločenstvo nebolo. Takže sme 
prvé lastovičky. Vnímala som však, ako 
sa ľudia na nás pozerali aj trochu so stra-
chom, rešpektom a obavami. Ale tieto 
ľady sa pomaly prelamujú.“

Revúca je krásne malé mestečko, oko-
lo ktorého sa rozprestiera Muránska pla-
nina. Má veľmi bohatú literárnu históriu, 
nachádza sa tu budova Prvého sloven-
ského gymnázia, z ktorého vyšlo mno-
ho spisovateľov. Okrem rôznorodosti 
náboženstiev a siekt – katolíci, pravosláv-
ni, evanjelici, adventisti siedmeho dňa, 
jehovisti, baptisti, je tu aj rôznorodosť 

národností – Slováci, Rómovia, Maďari, 
Česi, Ukrajinci a Nemci. Farnosť sväté-
ho Vavrinca spravuje dekan Mgr. Jozef 
Fričovský. Kaplán PaedDr. Róbert Likav-
čan, PhD mu vypomáha v pastierskej 
starostlivosti. 

Sestra Marta Machovcová, ktorá pri-
šla do komunity vo februári minulého 
roka, bola veľmi prekvapená krásami 
tejto oblasti Slovenska. „Po mojom prí-
chode som sa nevedela vynadívať po kop-
coch a horách, ktoré mám veľmi rada, 
ale môj zdravotný stav mi už nedovoľu-
je dlhé túry. Po vybalení batožiny som 
sa vydala na cestu spoznávania okolia 
a susedov, ktorí boli prekvapení zjavom 
neznámych osôb. Bolo vidieť, že ľudia sa 
čudovali, čo tu robíme, kde bývame a čo 
budeme robiť. Pán Boh sa postaral o to, 
aby som sa spoznala s Revúčanmi a s ľuď-
mi z okolia, keďže som bola dvakrát hos-
pitalizovaná.“ 

Sestra Mária Magdaléna a sestra Mar-
ta bývali spočiatku v prenajatom byte. 
Hneď začali hľadať priestory, ktoré by 

Novinky  
z našej provincie

 Text: sr. Mária Magdaléna Martinková, sr. Marta Machovcová,  
sr. Lucia Slušná, sr. Katarína Junasová SSpS
 Foto: Misijné sestry SSpS
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i náš útek sa skončí, všetko sa skončí!“ 
Anna, ktorú v tomto roku stretlo tak 
mnoho zlého: smrť muža, vyhnan-
stvo, smrť dieťaťa... pozerá smerom 
k dohárajúcej svieci a šepká: „Áno, 
všetko raz skončí. Začína preto, aby 
sa skončilo. Nikdy ale nevieme, ako 
sa to skončí.“ 

„Ak myslíš na náš útek, som pre-
svedčená, že skončí dobre. Musíme 
tomu veriť. A vôbec, v živote je veľmi 
málo potrebného, aby sa niečo poda-
rilo. Len veriť.“ „To je málo?!“ pomr-
vila sa Anna. „Áno! Veriť silno, stále, 
bez toho, aby som sa pretvarovala? 
Možno chvíľami cítiť pevnú vieru, ale 
medzi tým sú dlhé momenty pochyb-
ností, strachu a úplného zlomu du-
cha.“ A zrazu mi Anna pozerá priamo 
do očí. „A čo ty stále veríš, že sa nám 
podarí utiecť?“ „Nie vždy. Mám svoje 
momenty úžasného strachu a ťažko 
z neho vychádzam. Ale prečo o tom 
hovoriť?“ A vlastne, v temnej komôr-
ke, u neznámych ľudí, ktorí možno 
pomôžu a možno... vydajú. Donesú, 
kde je to potrebné... a už je koniec. Ich 
i náš. Začaté a zrazu ukončené. A po-
tom je potrebné znovu v živote nie-
čo začínať. Možno sa naučiť stíšeniu 
a rozpačitosti po náhlom odlúčení sa 
od dieťaťa?! Desať rokov väzenia za po-
kus utiecť z vyhnanstva. Desať rokov!!! 
Cítim, že som vlastne na samom dne 
svojej viery. Ale ako to povedať Anne? 
Mlčanie sa preťahuje. Odvraciam hla-
vu a neočakávane vidím záblesk svet-
la v okienku, ktoré vedie na chodbu. 
Potom zaškrípanie závory a vo dve-
rách sa objavuje Nataša s mojím die-
ťaťom na rukách. Jerzyk naťahuje ku 
mne rúčky a Nataša hovorí: „Zbieraj-
te sa, nemáte mnoho času. O hodinu 
odchádza váš vlak.“ 

Mali sme veľmi veľa práce. Bolo po-
trebné potešiť sa s dieťaťom, ob liecť sa, 
zbaliť veci, zjesť večeru. Stihla som 
ešte povedať Anne, že verím, že dôj-
dem do Poľska. Verím bez najmenšej 
pochybnosti. •

mohli vyhovovať novej komunite. Ponú-
kané byty a domy sa im však nepozdáva-
li. Začali sa modliť deviatnik k svätému 
Jozefovi o pomoc a dôverovali Bohu, že 
im ukáže, čo ďalej. Presne na sviatok svä-
tého Jozefa, robotníka, 1.mája, bol ses-
trám ponúknutý štvorizbový byt, ktorý 
sestry kúpili a v polovici júna sa začali 
sťahovať. 

5. decembra 2020 Mons. Stanislav Sto-
lárik, biskup Rožňavskej diecézy, posvätil 
Kaplnku Svätej rodiny, ktorá sa nachádza 
v priestoroch novozaloženej komunity. 
Otec biskup vo svojom príhovore vyzdvi-
hol fakt, že sestry bývajú uprostred Bo-
žieho ľudu, a tak sú znamením Božieho 
kráľovstva, ktoré prichádza viditeľným 
spôsobom. „Možno aj vy ste tu taký an-
jel, ktorý prichádza do tohto prostredia, 
aby ste ľudí pripravovali na prijatie Eu-
charistie, naučili ich modliť sa a konať 
skutky pokánia za vlastné hriechy a za 
obrátenie hriešnikov,“ povedal sestrám 
otec biskup, keďže sa posviacka kaplnky 
uskutočnila vo fatimskú sobotu.

Dnes tvoria komunitu Svätej rodiny tri 
sestry. K sestre Márii Magdaléne a sestre 
Marte sa pridala v auguste sestra Katarí-
na Junasová.

Sestra Katarína pracuje ako učiteľka 
náboženstva a anglického jazyka na zá-
kladnej škole. „Považujem za zázrak, že 
môžem učiť na miestnej škole. Spozná-
vam sa s kolegami, žiakmi a rodičmi. 
Situácia s pandémiou nás učí flexibilite 
vďaka stále meniacim sa podmienkam. 
Učenie náboženstva beriem v súčasnosti 
ako evanjelizáciu žiakov.“

Sestra Mária Magdaléna taktiež pracu-
je ako učiteľka náboženstva v materskej 
škole, na dvoch základných školách, na 
gymnáziu a tiež na miestnom učilišti. 
„Deti v škole nás prijali so strachom. Keď 
som sa ich pýtala, ako si predstavujú re-
hoľnú sestru, čo vlastne robí, kto to je? 
Odpovedali mi, že je to mníška z hororu. 
Od januára sa pomaly tieto bariéry pre-
lamujú a začínajú nás vnímať tak, aká 
je skutočnosť, bez strachu. Sú už viac 
otvorení,“ delí sa sestra Mária Magdalé-
na. Okrem toho pripravuje dospelých na 
prijatie sviatostí - krst, svätá spoveď, sväté 
prijímanie a birmovanie. 

Sestry sa venujú aj službe osamelým 
ľuďom načúvaním ich príbehov. Sestra 
Marta navštevuje chorých a roznáša Eu-
charistiu starším ľuďom, ktorí sú odká-
zaní na pomoc iných. „Vidím, že je to veľ-
ká pomoc a duchovné povzbudenie pre 
týchto osamelých ľudí. Tešia sa každej 
návšteve, kedykoľvek k nim prídem. Veľa 
ľudí potrebuje prítomnosť niekoho, kto 
by ich aspoň vypočul a modlil sa s nimi.“

Komunita sa zapája do života far-
nosti podľa možností v čase pandémie: 
príprava dospelých a detí na prvé sväté 
prijímanie. Miestny dekan vedie biblic-
ké hodiny, vo štvrtok bývajú celodenné 
poklony Sviatosti oltárnej, na ktorých sa 
sestry zúčastňujú. 

A čo popriať sestrám na záver? „Nech vás spre-
vádza Duch Svätý a mocný príhovor Panny 
Márie, aby sme všetci vytvárali jednu rodinu 
svätej Cirkvi, farnosti, dekanátu a diecézy!“ - 
slová biskupa Stanislava Stolárika pri posviac-
ke kaplnky. •

Pokračovanie zo strany 17
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Misijný omšový spolok na česť Naj-
svätejšej Trojice bol založený 

v roku 1910. Patrí medzi dobročinné 
spolky, ktorých cieľom je trvalá pod-
pora misijných aktivít Cirkvi. Spo-
lok obetou svätých omší napomáha 
jeho členom a vyprosuje im duchov-
né dobrá. 
Každý člen misijného omšového spolku: 

– sa stáva aktívnym duchovným spo-
lupracovníkom misionárov verbistov 
pri napĺňaní ich misijného poslania, 
a tak má účasť na všetkých dobrách 
konaných Spoločnosťou Božieho Slova; 

– má účasť na dobrodeniach a po-
žehnaní siedmich svätých omší, ktoré 
kňazi Spoločnosti Božieho Slova denne 
slúžia na rozličných miestach sveta. 

– je zahrnutý do modlitieb misioná-
rov Spoločnosti Božieho Slova, ktorí sa 
denne modlia za svojich dobrodincov;

– má záruku, že aj po smrti sa bude 
na neho pamätať, pretože bude mať na-
ďalej účasť na milostiach svätých omší 
Misijného omšového spolku. 

Tento spolok mal už od svojho zalo-
ženia schválenie pápežov. Terajší Svätý 

Misijný omšový spolok
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Otec František udelil 5. júna 2013 na-
sledovné požehnanie členom Misijné-
ho omšového spolku: 

„Svoje apoštolské požehnanie ude-
ľujeme všetkým členom Misijného 
omšového spolku. Všetkým, ktorí 
pomáhajú ohlasovateľom Evanjelia 
a Božieho Slova na celom svete, vy-
jadrujeme svoje uznanie a  zároveň 
vyprosujeme všetky nebeské dary, 
ktoré nech sú podnetom k horlivým 
podujatiam.“ (Vo Vatikáne dňa 5. júna 
2013, pápež František)

Sväté omše slúžené za členov spol-
ku sa volajú aj večné omše, pretože sa 
slúžia stále, za života člena spolku i po 
jeho smrti. Za člena preto môže byť pri-
jatý aj zosnulý. 

Členom spolku sa nepredpisujú 
zvláštne povinnosti, ale odporúča sa 
im denne pomodliť Zdravas Mária 
s dodatkom: 

„Mária, kráľovná apoštolov, pomá-
haj všetkým misionárom a oroduj za 
tých, čo ešte nepoznajú Ježiša Krista. 
Amen.“ 

Do Misijného omšového spolku sa 
možno prihlásiť a zapísať v každom 
misijnom dome Spoločnosti Božieho 
Slova alebo na tejto adrese: 

Misijný dom Matky Božej
Kalvária 715/3
949 01 Nitra
Alebo on-line prihlásenie na adrese: 
www.verbisti.sk 

Pri prihlásení je potrebné uviesť 
meno a priezvisko člena s poznám-
kou, či ide o živého, alebo zosnulého. 
Jednorazový príspevok 10 € za člena 
je zároveň podporou misijného diela. 
Každý nový člen dostane na pamiatku 
obrázok, na ktorom je uvedené zne-
nie apoštolského požehnania Sv. Otca 
Františka pre členov Misijného omšo-
vého spolku. 

Prihlášky je možno posielať aj sku-
pinovo, rovnako platby, na vyššie uve-
denú adresu. Stačí priložiť zoznam 
členov a  združiť platbu za všetkých 
zapísaných. 

IBAN: 
SK95 0900 0000 0050 2911 5971
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Milí misijní přátelé!
Možná už všichni dobře 
víte, že Papež František 
ohlásil Rok rodiny věno-

vaný úloze rodiny v  církvi, podpoře 
párů na cestě k manželství a při obtí-
žích partnerského života. Rok rodiny 
začne 19. března 2021 na den svatého 
Josefa a vyvrcholí 26. června 2022 desá-
tým světovým setkáním rodin v Římě.

Rád bych Vám přiblížil jednu z mých 
pastoračních činností, která se týká 
vzdělávaní rodin a  výchovy k  man-
želství. Již 20 let působím v Mexiku 
a od samého začátku jsem se podílel 
na duchovní podpoře a vedení křes-
ťanského hnutí “Familia Educadora 
en la Fe”, což by se dalo přeložit jako 
“Rodina vychovávatelka ve víře”. Toto 
hnutí je velmi zajímavé tím, že přede-
vším rodiče – manželé se podílejí na 
výchově, na předávání a prohloubení 
víry v rodinném zázemí. Především oni 
jsou ti, kteří dávají katechezi svým dě-
tem, a to každý týden během školního 
roku. Samotná katecheze nekončí při-
jetím svátostí, nýbrž trvá až do vysoké-
ho věku, a to různými charitativními 
činnostmi. Taková katecheze zahrnu-
je tedy celou rodinou pastoraci, a to 
od dětí, mládeže, přes profesionální 
zaměstnání až k manželství a rodině. 
Mojí úlohou je především doprovázet 
v přípravě na přijetí svátostí a také na 
prohloubení duchovního rodinného 
života v Kristově následování. Pro tuto 
duchovní činnost jsem vypracoval bro-
žurky tematicky zaměřené na rodinu, 
a to s metodikou “Lectio Divina”, která 

je vhodná právě k vzájemné biblické 
formaci jako třeba sdílené čtení a mod-
litba Písma svatého. Tato sdílená výu-
ka je vhodným prostředkem k tomu, 
aby rodiny a manželé vytrvali ve víře, 
a přitom se inspirovali k lásce a poro-
zumění v síle Božího Slova. Biblická 
témata jsou zaměřena na posílení víry 
a zodpovědnosti v manželství a rodin-
ném životě, a aby se dokázali překonat 
výzvy naší doby pro vzájemné rodin-
né spolunažívání v dnešní společnosti. 
Účelem duchovní přítomnosti kněze je 
tedy podpořit rodiny a manžele v jejich 
potřebách hojnosti a růstu duchovního 
bohatství Božího Slova. 

Rovněž Vám chci připomenout slo-
va papeže Františka, který také vy-
zdvihl „výchovnou roli rodiny založe-
nou na lásce” a také zmínil i nutnost 
podpory rodin raněných současnou 
krizí: “Myslím na rodiny, které v po-
sledních měsících ztratily svého člena 
nebo byly zkoušeny pandemií. Mys-
lím také na lékaře, zdravotní sestry 
a všechny pracovníky ve zdravotnic-
tví, jejichž práce v první linii proti 
šíření coronaviru má významný do-
pad na rodinný život”. Na závěr, vy-
zval všechny, aby si vzali k srdci tři 
důležitá slova, na která je třeba dbát: 
prosím, děkuji a promiň. •

List  
od misionára 
z Mexika

 Text a foto : P. Ludvík Málek SVD
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Spomienky na sv. Faustínu
M. Elżbieta Siepaková (ed.)
Autentické  spomienky  na 
sekretárku Božieho milosr-
denstva, ako sestru Faustí-
nu zvyknú tiež nazývať, nám 
zanechali tí, ktorí mali mož-
nosť stretávať ju a žiť s ňou. 
379 strán, cena: 9,90 EUR

Modlitba s mníchmi  
z vrchu Atos
Alain Durel (ed.)
Vrch Atos je už viac ako tisíc 
rokov mníšskym centrom. 
Kniha predstavuje učenie 
ôsmich mníchov cez ich apo-
ftegmy (stručné výroky týka-
júce sa večných právd). 131 
strán, cena: 6,90 EUR

Žiarivá temnota noci
Sally Readová
Autorka bola zarytou ate-
istkou a feministkou – kni-
ha  je živým príbehom, 
v ktorom Sally opisuje svo-
je stretnutia s Bohom. Jej 
stretnutie s pravou Láskou 
– Kristom vyústilo do veľkej 
životnej premeny.
174 strán, cena: 12,90 EUR

Prosím za svoju zem
Jozef Šuppa SJ
Svätý Otec František nás 
pozýva, aby sme sa nielen 
zamysleli, ale aj modlili 
a menili svoj prístup k Stvo-
riteľovmu daru, ktorým je 
naša planéta Zem, náš spo-
ločný domov. 
125 strán, cena: 2,90 EUR

Asia Bibi: Konečne na slobode
Anne-Isabelle Tollet, Asia Bibi
Kresťanku Asiu Bibi odsúdili 
v Pakistanskej islamskej re-
publike na smrť za to, že sa 
napila vody zo studne, ktorá 
patrila moslimom. Čakalo ju 
deväť rokov väzenia. Deväť 
rokov znášala ponižovanie 
a týranie za údajné rúhanie.
184 strán, cena: 8,90 EUR

Uzdravený mocou Ježiša
Bob Schuchts 
Autor na rôznych prípadoch 
zo svojej praxe ilustruje, kam 
až siahajú korene našich zra-
není a ako ovplyvňujú naše 
vzťahy na všetkých úrov-
niach: vzťah k sebe samému, 
k druhým ľuďom a k Bohu.
234 strán, cena: 8,90 EUR

Život je zázrak
Dorota Łosiewiczová
Základným právom kaž-
dého človeka je právo na 
dôstojný život. Autorka pri-
náša 10 povzbudivých sku-
točných príbehov. V  nich 
poukazuje na postoje ľudí, 
ktorí sa ocitli v zlomových 
životných situáciách.
156 strán, cena: 6,50 EUR

Uzdravujúci pôst duše
Ken Kniepmann
Kniha pozýva k obratu od tra-
dičného pôstu k zrieknutiu sa 
svojho hriechu. Denné pôst-
ne zamyslenia odhaľujú psy-
chologické a duchovné kore-
ne hriechu a sú jedinečným 
nástrojom vnútorného pôstu.
160 strán, cena: 7,90 EUR
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V polovici februára si (nielen) 
mladí pripomínajú Deň zaľú-
bených, deň sv. Valentína. Hoci 
zaľúbenie prirodzene ešte nie 

je skutočnou láskou, neraz obsahuje 
tú dôležitú vnútornú iskru, ktorá lás-
ku dokáže zapáliť. Z biblických dejín je 
známych mnoho príbehov zaľúbenia 
a lásky. Medzi nimi má nezastupiteľné 
miesto i  Jakubova láska k Ráchel. Ak 
sme sa v minulom čísle venovali viere 
Abraháma, tentokrát sa pozrime na lás-
ku Jakuba...

Príbeh Abrahámovho vnuka sa začína 
písať ešte pred jeho narodením. Už v lone 
matky svätopisec zaznamenáva skrytý 
konflikt medzi ním a jeho bratom dvoj-
čaťom. Ten pri narodení dostáva meno 
Ezau pre svoju typicky červenú farbu, 
a pretože bol zvlášť chlpatý. Jakubovo 
meno zas odkazuje na „pätu“, lebo keď 
prichádzal na svet, držal v ruke pätu svoj-
ho staršieho brata. Neskôr sa ukáže, že 
vie prichytiť svojho brata v jeho slabom 
bode, „Achillovej päte“, keď od neho zís-
kava právo prvorodenstva za obyčajný ta-
nier šošovicového pokrmu. Meno Jakub 
však odkazuje aj na určitú „pokrivenosť, 
pokrútenosť“. Prejaví sa to, keď trikom 
získa od svojho otca Izáka požehnanie 
určené pre prvorodeného, teda pôvodne 
pre Ezaua. To vyostrí ich vzťah natoľko, 
že Jakub odchádza. 

Odchodom od rodičov, najmä od mat-
ky, ktorá azda až príliš usmerňovala jeho 
kroky, začína preberať zodpovednosť za 
svoj život. Povzbudený nočným vide-
ním – známym podľa schodov do neba, 
po ktorých zostupujú a vystupujú anjeli 
– Jakub prichádza do krajiny svojich prí-
buzných, priamo k studni stretnutia či 

zamilovania. Stretáva pri nej Ráchel a je 
to láska „na prvý pohľad“. 

Rozprávanie Knihy Genezis (kap. 29) 
naznačuje od začiatku veľkú ťažkosť. Na 
otvore do studne leží veľký kameň, kto-
rý je potrebné odvaliť, aby bol prístup 
k vode. Deje sa to, až sa zídu všetci pastie-
ri: azda preto, že sa tým chcelo zabezpe-
čiť rovnovážne rozdelenie vody. Kameň 
na otvore studne je však v príbehu spo-
menutý viackrát a akoby naznačoval pre-
kážku rodiacej sa lásky Jakuba a Ráchel 
(v biblickom múdroslovnom jazyku je 
prameň vody zvyčajnou metaforou ženy, 
prameňa života): či už sa pod ňou myslí 
prítomná ťažkosť, v ktorej sa nachádza 
Jakub, alebo predtucha budúcej prekáž-
ky, ktorou bude Ráchelina neplodnosť. 
Jakub vynachádza okamžite niečo, čo 
v sebe spája silu i zručnosť: s pohľadom 
upretým na Ráchel kameň odvalil. Jedi-
né gesto, vykonané v správny čas, a pre-
kážka nie je neprekonateľná, lebo láska 
je tvrdšia ako kameň; ako hovorí Pieseň 
piesní, silnejšia než smrť. Pri čítaní tých-
to riadkov si nemôžeme nespomenúť na 
iné ženy, v jedno veľkonočné ráno, ktoré 
si kladú otázku: „Kto nám odvalí kameň 
od vchodu ku hrobu?“ A aj ten balvan, 
symbol smrti, bude odvalený neudržateľ-
nou silou lásky, zmŕtvychvstania.

Biblický text vzápätí spomína ďalšie 
Jakubove gestá: „Pobozkal Ráchel a za-
čal hlasno plakať“ (Gn 29,11). Nebolo zvy-
čajné, aby sa dvaja mladí pobozkali na 
verejnosti pred tým, ako by boli svoji. 
Hovorí to i Pieseň piesní: „Ó, keby si bol 
mojím bratom [...], vybozkávala by som 
ťa, keby som ťa vonku postretla, a nik 
by za to mnou neopovrhol“ (Pies 8,1). 
Tajná zbraň Jakuba je ale práve toto: sú 

s Ráchel v príbuzenskom vzťahu, lebo sú 
deťmi jedného brata a jednej sestry. Otáz-
ka však je, prečo plače práve vo chvíli, 
keď objíma budúcu manželku? Dalo by 
sa uviesť mnoho vysvetlení: predtucha, 
že Ráchel zomrie mladá, alebo skutoč-
nosť, že nebudú spolu pochovaní, alebo 
žiaľ nad prítomnou biedou, keďže nemá 
žiaden zásnubný dar, ktorý by sa očaká-
val... Alebo Jakub plače, pretože si uvedo-
muje, že nie je človekom bezúhonným. 
Jeho život sa pohrúžil do podvodu voči 
bratovi. No Ráchel nie, a on vníma, že 
ona bude jeho záchranou. Ráchel je pre 
Jakuba pevným bodom, vďaka ktorému 
dokáže znovu vybudovať svoj život: v nej 
nájde lásku, ktorá ho vymaní z podvodu, 
ktorá bude schopná vrátiť celistvosť jeho 
pokrivenému životu.

Láska Jakuba a Ráchel ale učí ešte nie-
čo viac, a to, že láska premieňa vnímanie 
času. „Jakub slúžil za Ráchel sedem rokov 
a videlo sa mu to len niekoľko dní. Tak 
ju mal rád“ (Gn 29,20). Pravdu povediac, 
nič iné by sme ani neočakávali. Vieme, 
že ak niekto veľmi miluje nejakú osobu, 
považuje za dlhý čas vzdialenia, oddele-
nia. Pre Jakuba to ale platí naopak: čas, 
ktorý musí čakať, aby si vzal Ráchel za 
manželku, sedem rokov, sa mu zdá ako 

Sila Jakubovej lásky

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

Predplatné na rok 2021 je 12 eur 
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova

IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

Čitatelia Hlasov Šaľa 200,-EUR • Čitatelia Hlasov Hor-
ný Vadičov 50,-EUR • Bohuznáma Olcnava 50,-EUR • 
Odberatelia Hlasov Čaka 50,-EUR • Odberatelia Hlasov 
Svrčinovec 20,-EUR • Predplatitelia Posla a Hlasov Dolný 
Kubín 120,-EUR • Dobrodinci Bytča-Hrabové 20,-EUR 
• Odberatelia Hlasov Žilina 40,-EUR • Odberatelia Hla-
sov Huncovce 120,-EUR • Odberatelia z  obce Olcnava 
40,-EUR • Odberatelia Hlasov a  Posla Lovce 145,-EUR 
• Odberatelia Hlasov Dlhé nad Cirochou 10,-EUR • Od-
beratelia Hlasov Plavnica 20,-EUR • Odberatelia Hlasov 
Spišské Bystré 50,-EUR • Dobrodinci a odberatelia Hlasov 
Trnava Modranka 150,-EUR • Odberatelia Hlasov Modra 
nad Cirochou 60,-EUR • Odberatelia Hlasov Ruskovce 
110,-EUR • Odberatelia Posla a Hlasov Hontianske Nemce 
40,-EUR • Odberatelia katolíckej tlače Olešná 50,-EUR • 
Odberatelia Hlasov Novoť 25,-EUR • Odberatelia Hlasov 
Víťaz 32,30,-EUR • Odberatelia Hlasov a  kalendárov 
Radošina 118,-EUR • Odberatelia z Cífera 213,-EUR • Od-
beratelia Hlasov Dechtice 84,-EUR • Odberatelia Hlasov 
Modrá nad Cirochou 60,-EUR • Odberatelia Hlasov a Posla 
Spišské Bystré 50,-EUR • Misijní dobrodinci Kluknava 
170,-EUR • Bohuznáma Kluknava 50,-EUR • Odberatelia 
Hlasov z Ivanky pri Dunaji 268,-EUR • Odberatelia Hlasov 
z  Bánova 55,-EUR • Odberatelia Hlasov a  Posla Rajecké 
Teplice 50,-EUR • Odberatelia Hlasov a  Posla Trenčín 
105,-EUR • Dobrodinci Pečeňany 115,-EUR • Bohuznáma 
Horné Držkovce 40,-EUR • 

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 

DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

závan; prešlo to, že si to takmer ani neuvedomil. Prečo? Pretože to bol 
čas vykúpený láskou. O Jakubovi platí, čo povie neskôr Pavol, že totiž 
„čas je krátky“ (1Kor 7,29), skrátil sa, „stiahol plachty“ ako loď, ktorá 
vchádza do prístavu. Láska premieňa spôsob vzťahu k času, k preží-
vaniu dĺžky. Celkové vnímanie času akoby láska obrala o jeho ťaživý, 
opakujúci sa prvok. Láska je časom vykúpeným z jeho monotónnosti. 

Jakub je biedny a láska je jeho jediným bohatstvom. Prišiel s prázd-
nymi rukami: nemá za čo zaslúžiť si nevestu. Aj keď je Laban jeho strý-
kom, nemôže ináč ako predať sa mu za otroka. Vieme, akým hrubým 
spôsobom, urážlivým na rovine citu, mu strýko zmenil výplatu tým, 
že mu dal vo svadobnú noc za ženu Liu namiesto Ráchel; prvorode-
nú namiesto mladšej. Je to istý druh odplaty, ktorý znovu nastoľuje 
to právo prvorodenstva, ktoré si Jakub uzurpoval. Keď vyčíta Lábano-
vi, že ho podviedol, biblický text používa tie isté výrazy ako predtým, 
keď to isté konštatuje Izák vzhľadom na konanie Jakuba, ktorým od-
ňal bratovi požehnanie. 

Nakoniec si Jakub musí vziať za ženy obe sestry, hoci miluje iba jed-
nu. Slúži ďalších sedem rokov. Jakub je podvedený, pretože sám pod-
viedol. Podvod, ktorého sa stáva obeťou, vynahrádza, vykupuje, ten, 
ktorý sám spáchal. No oba podvody, Jakubov i ten Lábanov, majú istú 
prozreteľnostnú hodnotu. Hoci sú, samé v sebe, nedovoleným kona-
ním, zohrávajú úlohu v Božom pláne pri budovaní „domu Jakubovho“, 
čiže ľudu Izraela. V skutočnosti, z tých dvoch sestier tá, ktorá väčšmi 
prispeje k tomuto budovaniu, bude práve Lia, menej milovaná. Ako 
vravia rabíni, Ráchel mala byť manželkou Jakuba pre tento svet a Lia 
manželkou Izraela pre svet duchovný. Preto Ráchel porodila Jozefa, zá-
chrancu pred hladom, a Lia Léviho a Júdu, z ktorých vyšli kňazi a Dá-
vidov mesiášsky rod. 

Každá vec nakoniec slúži v prospech dobra pre tých, čo milujú 
Boha. •
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

Staň sa aj ty misionárom 
„Deti si prosili chlieb, a nebolo, kto by im ho lámal.“ 

(Nár 4,4)

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

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

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

Prihlášky posielajte do 30. apríla 2021

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