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M

ilí priatelia, dožili sme sa nového roku
2021 plní nádeje, že všetko zlé, čo nás
stretalo v starom, sa úspešne pominie.
Dúfam, že nás všetky peripetie naučili
hľadať a nachádzať naozajstné hodnoty, ktoré ani
zďaleka nepochádzajú z tohto sveta, a už vôbec im
nekraľuje zdravie. Podľa zvyčajného rozprávania
očakávame, že každý z nás má svoj vymedzený čas
života na zemi. Koľko to však je, nemá nikto ani potuchy. Niekedy je to možné predpokladať alebo očakávať, keď dobre poznáme v chorobe svoj zdravotný
stav, ale aj tu máme stále nádej, že to nebude také
krátke. Väčšinou ako ľudia žijeme radi.
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No ten náš život musí mať skutočné naplnenie,
aby bol ozajstným životom. Tým naplnením je veriť
a žiť podľa evanjelia. Alebo na začiatku aspoň obrátenie a úprimné pokánie, keď sa nám dosiaľ tak žiť
nedarilo. Pre nás, kresťanov, to nie je nič nové, veď
ide o základnú úlohu našej viery. Znova sme dostali možnosť žiť kalendárom, o ktorom si niektorí už
mohli pomyslieť, že nám ho viac nebude treba, lebo
„korona“ všetkých zabije. Zdá sa, že sme to „spoločne zvládli“, a preto sa v ústrety nečakaným koncom
budeme oveľa viac posväcovať misii Krista, ako len
úzkostlivému sa držaniu za slabé ľudské ciele.
Je dôležité znova si pripomenúť, k čomu sme
ako kresťania v prvom rade povolaní, že to nie je
len progres v medicíne, technike a pod., ale k svedectvu o nekonečnej láske Boha k ľudstvu, v ktorej
niet žiadnej výnimky. Byť nositeľom tejto osvecujúcej pravdy je zárukou pravého a úprimného kresťanstva, nádejou zdravých vzťahov medzi národmi
i garantom skutočnej slobody, ktorá si nebude vyžadovať zbytočnú kontrolu nad občanmi. Kresťanstvo
– Cirkev nikoho nevylučuje, ale všetkých pozýva.
Ono však nie je tolerantné, spolu s večným Bohom
trpezlivo čaká na obrátenie, ale mlčky netoleruje
hriech, ktorý nazýva svojím menom. Dialóg, ktorý
musí mať trvalé miesto v ohlasovaní evanjelia, nie
je cestou ku kompromisu s omylom, ale pozvaním
ku Kristovi, ako jedinej ceste spásy. Kresťanstvo nie
je filozofia, ale vzťah so živým Bohom, ktorý z hĺbky
svojho tajomstva odkopáva krásu duše ním stvorenej, pod akým obrovským kopcom vlastnej špiny
a hriechu by sa len nenachádzala. Pamätajúc na toto
prvé a zároveň posledné povolanie, nemôže byť ani
reči o výnimočnosti jednej skupiny, o tolerovaní
druhej alebo rovnosti tretej.
My nie sme ako prorok Jonáš, ktorý úplne v duchu a viere svojho národa a svojej doby nevedel
hneď a úplne pochopiť Boží plán spásy všetkých národov. Jonáš túžil vidieť trest pre bezbožných – podľa
neho Asýrčanov. No ich pokánie a Božia zhovievavosť ho sklamali. Žiaľ, často sami trpíme nemilosrdenstvom, ktoré sa stáva prekážkou pre neveriacich
alebo inakoveriacich, alebo inako-žijúcich na ceste
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k milujúcemu a oslobodzujúcemu Bohu, veď on rozmýšľa
inakšie, ako my žijeme. Boh nikoho nestvoril pre nebytie. On
chce dať večnosť všetkým, dokonca aj tým, ktorí ho nateraz
odmietajú, neveria, nepočúvajú, alebo si ho jednoducho nevšímajú, aby im On sám náhodou nehovoril, čoho sa majú vo
svojich životoch vzdať, aj napriek ich veľkej láske k hriechu.
Na svojich životoch vidíme, že to evanjelium sa nám nedarí
vždy žiť naplno. Nie je to len množstvo prešľapov, akými sú rôzne veľké i malé hriechy, ale niekedy aj ignorovanie samotného
evanjelia a všetkých Božích rád. Niekedy sa jednoducho správame a žijeme len čisto podľa svojich zásad, potrieb a zvykov.
Ale či je to správne, ukazuje ovocie. Veľmi často je takýto život
zameraný na zabezpečenie základných životných potrieb pre
seba i ľudí, ktorí sú nám zverení. Nie je na tom nič zlé, ba je to
aj naša povinnosť. No rovnako vidíme, že dnešná doba vie tieto
potreby zväčša rýchlo zabezpečiť, ale nám to nestačí. Snažíme
sa ísť ďalej, získať viac vecí, chytiť najnovšie trendy a pod. My
však musíme žiť v nádeji, že raz príde naozajstný život, kde by
nám tieto veci boli len na príťaž.
Kvôli tomuto životu sa oplatí nachystať sa naň obrátením
a úprimným pokáním za toľké chyby, ktoré denne urobíme.
A Boh nemá problém prijať úprimnú ľútosť i snahu žiť tak,
ako sa jemu páči, hoci svoje chyby často opakujeme. Pre toto
milosrdenstvo s nami treba sa rovnako správať aj k ostatným,
ktorých Boh miluje, hoci nepatria do jeho vyvolenej Cirkvi,
možno ani neveria v Krista, či vôbec v neho – samého Boha.
Boh má pre nich pripravené cesty obrátenia, len možno na nás
záleží, aby ich spoznali. Najlepší je osobný príklad živej viery.
Ja sám som bol v decembri veľmi povzbudený aktívnou
snahou veriacich využiť všetky možnosti byť s eucharistickým Kristom tam, kde to kňazi umožňovali. Priťahovaní ako
magnetom k živému Bohu ukazovali, že nie strach a falošná
humanita, ktoré znova len potvrdzujú úzkoprsú priviazanosť
k materializmu, sú skutočným zmyslom a cieľom života. Tento pohyb „hore srdcami“ dokáže zahladiť všetky naše i cudzie
nedostatky, pretože ich vynáša na tú istú Golgotu, kde sa s nimi
Kristus „rozplatil“ vlastnou krvou. Tento obraz cesty kresťana
ku Kristovi má byť vzorom, obrazom – ikonou, ktorou s obdivom, hoci aj s nepochopením, no tým viac budú priťahovaní
ľudia ďalekí od Boha, od Cirkvi. Náš život bude skutočný len
vtedy, ak bude mať stály cieľ, upevnený na nebesiach, naozajstný poklad, ktorý zatiaľ nosíme v hlinených nádobách. Diabol
sa pokúša dezorientovať nás, aby sme vo tme strachu, poistiek,
dezinfekcie, testov, izolácie a pod. neriskovali a nešli vpred ku
Kristovi, aby sa naša nádoba nerozbila. No vtedy zostane prázdnou a my mŕtvymi, hoci zubami nechtami držiacimi sa tých
pár desiatok rokov.
Milí priatelia, ak bol predchádzajúci rok skúškou, čoho všetkého sa vedia veriaci vzdať pre pochybné blaho, nech je tento
rok znakom bohatstva duchovných plodov, ktoré kresťania
v sile viery, posile sviatostí a v pocite zodpovednosti za svet
chceme a budeme plnými dúškami rozdávať. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Verím, že všetci sa tešíme na nový rok. Sľubujeme si veľa,
veríme, že bude lepší ako ten 2020. Počas silvestrovskej
noci si ľudia vzájomne želajú Božie požehnanie do nového
roku. Zamyslime sa nad hodnotou plynúceho času, lebo
v našom živote znamená veľa.
Čas je ako rieka bez brehu; dotýka sa nás svojím tajomstvom z prameňa večnosti, prúdi do dnešného dňa a darúva nám prítomnosť.
Čas je ako pieseň bez speváka, môžeme ho počuť, iba
keď hviezdy padajú z neba.
Keď sa milujúci zjednotia so svojimi milovanými, čas
vtedy stráca začiatok a koniec a vtedy chceme s básnikom
zvolať: Postoj chvíľa, si krásna!
Čas je začiatok konca pominuteľného života. Je to pozvanie na život, tisícoraké prebudenie sa ráno alebo túžba
po domove uprostred života.
Čas je víchrica premeny, bolesť a radosť, most večnej vlasti.
Uprostred povinností často pociťujeme, že nám chýba
táto hodnota a želáme si, aby deň mal aspoň tridsať hodín.
Je to asi najhorší pocit nemať čas, lebo človek ho potrebuje, aby sa stal človekom.
Nech nás na prahu nového časového úseku, ktorý sa
nám ponúka ako neopakovateľný dar, povzbudia slova
žalmistu: „Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím:
Ty si môj Boh, v tvojich rukách je môj osud.“ (Ž 31, 15-16)
Všetkým vám, milí naši čitatelia a priatelia misií, želám
požehnaný nový rok 2021, v tejto situácii hlavne veľa Božích milostí a zdravia. Ďakujem, že ste našimi čitateľmi
a máte vo svojich srdciach lásku k misiám: ohlasovaniu
Božieho Slova a pomoci blížnym, ktorí sú v núdzi. Buďte
požehnaní!

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov

odslúžim 2.januára, za horliteľov 3. januára 2021.
Šéfredaktor
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▲ Slovenský kňaz bol menovaný za administrátora ad
nutum v Kazachstane
Svätý Otec František vymenoval duchovného
otca Petra Sakmára, kňaza Spišskej diecézy pôsobiaceho v Kazachstane, za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis v Atyrau. Informovalo o tom Tlačové stredisko Svätej stolice.
„Svätý Otec prijal rezignáciu predloženú dôstojným pánom Dariuszom Burasom, apoštolským
administrátorom Atyrau v Kazachstane a vymenovanal do úradu apoštolského administrátora ad
nutum Sanctae Sedis spomenutej cirkevnosprávnej jednotky dôstojného pána Petra Sakmára,
kňaza Spišskej diecézy zo Slovenska, doterajšieho špirituála v Interdiecéznom seminári v Karagande," uvádza správa. Apoštolská administratúra
Atyrau pre katolíkov latinského obradu pokrýva
západnú oblasť Kazachstanu a je súčasťou Metropolie Astana. Zriadil ju v roku 1999 sv. Ján Pavol
II. Peter Sakmár sa narodil 12. 10. 1978 v Levoči. Je
rodákom zo Spišského Podhradia. V rokoch 2000
– 2006 absolvoval kňazskú formáciu a štúdium
teológie v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Vysvätený za kňaza
bol diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom dňa 17.6.2006 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Pôsobil ako kaplán v Oravskej Polhore (17. 6. 2006 — 30. 6. 2008), neskôr ako kaplán
(5. 7. 2008 — 19. 6. 2011) a farár (20. 6. 2011 — 30. 6.
2017) vo farnosti Uralsk v Kazachstane. Od 1. júla
2017 pôsobí ako špirituál v seminári v Karagande
v Kazachstane.•
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◀ Maďarskí biskupi pokračujú v prípravách na svetový eucharistický kongres
Témy „Medzinárodný eucharistický kongres Budapešť 2021“ (MEK 2021) a „Projekty cirkevných učebníc“ boli na programe zimného zasadania Maďarskej biskupskej konferencie (MBK). Kvôli pandémii koronavírusu sa stretnutie konalo
prostredníctvom videokonferencie (1. decembra 2020). Informoval generálny
sekretár MBK Tamás Tóth. Prípravy na 52. medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti pokračujú, uviedol T. Tóth. Potvrdil dátum konania kongresu (ktorý sa mal pôvodne konať v roku 2020), a to od 5. do 12. septembra 2021.
Kvôli pandémii museli organizátori v ostatných mesiacoch pracovať v režime
online. Maďarský prímas kardinál Péter Erdö v súvislosti s eucharistickým kongresom vo svojom adventnom posolstve napísal: „Stretnime sa s Kristom v Budapešti, nech je On žiarivým spoločníkom našich životov, nech je tým, kto vnáša do našich životov optimizmus a radosť.“ Týmito slovami kardinál adresoval
pozvanie maďarským i zahraničným katolíkom, aby prišli na svetový kongres.•

▪ V Českých Budejoviciach
požehnal biskup Vlastimil Kročil
miestne pivo
V decembri začal predaj čapovaného "Požehnaného ležiaka"
v stánku pri českobudejovickej
katedrále svätého Mikuláša. "Požehnaný ležiak" uvarili v Budějovickom pivovare štvrtýkrát.
Mimoriadnu várku piva požehnal Vlastimil Kročil, českobudějovický biskup.
Takýmto "požehnaným ležiakom" bolo naplnených 4 000
pollitrových fliaš. Celú tržbu
z predaja požehnaného piva
daruje pivovar diecéznej charite. "Požehnaný ležiak" z tohtoročnej várky bude môcť – ako
už tradične – ochutnať tiež Svätý Otec František.
Jiří Kohút, riaditeľ Diecéznej
charity České Budějovice, povedal: "Sme radi, že táto spolupráca pokračuje a podarilo
sa predaj piva uskutočniť aj
napriek tohtoročnej zložitej
epidemiologickej situácii. O to
viac nás to teší práve teraz,
keď financie na podporu našej činnosti potrebujeme oveľa viac." •

▲ Pápež František obnoví
apoštolské cesty, už v marci
navštívi Irak

▲ Mladí z ukrajinského Chustu chcú
zbierkou pomôcť detskému domovu
Detskému domovu rodinného
typu „Nazaret" smeruje finančná
pomoc zo zbierky mladých gréckokatolíkov z Chustského dekanátu Mukačevskej gréckokatolíckej
eparchie. Združení sú v organizácii Svetlo sveta. Stalo sa už každoročnou tradíciou, že pred sviatkom
svätého Mikuláša zbierajú materiálnu pomoc pre nejaké dobré
dielo. Tentoraz idú na pomoc Nazaretu.
Tento domov na území Mukačevskej eparchie majú v správe gréckokatolícke sestry svätého Jozefa. •

Na obzore je nová apoštolská
cesta Svätého Otca, ktorý sa po
vyše ročnej prestávke rozhodol
navštíviť Irak. Ako informovala Svätá stolica, pápež František
príde do Iraku 5. - 8. marca 2021.
Počas štyroch dní navštívi hlavné
mesto Bagdad, južnú oblasť Ur
spojenú s pamiatkou patriarchu
Abraháma, ako aj sever krajiny
s mestami Erbil, Mosul a Karakoš
na Ninivskej pláni.
Pápežovo rozhodnutie navštíviť
Irak po vyše 15 mesiacoch bez
ciest do zahraničia - naposledy
navštívil v novembri 2019 Japonsko - je prejavom jeho blízkosti všetkým obyvateľom krajiny
strýznenej rokmi utrpenia. •
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Krst –
rozhodnutie,
otvorenie sa
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Josh Applegate

J

án Krstiteľ musel byť prekvapený, dokonca ani ich rodinný život. Ako
keď jeho bratranec Ježiš prišiel ich Egypťania vraždili, väznili, a obk nemu a prosil o krst. Písmo aj medzovali, avšak ako nakoniec títo
hovorí, že bol prekvapený (napr. istí Egypťania aj so svojimi povozmi,
Mt 3, 13-17). Prečo? Totiž Jánovi, ktorý koňmi, zbraňami i so svojimi zločinnýkrstil ľudí už dlho, a ktorý ich nabádal mi úmyslami skončili zaborení v blate
k vážnemu pokániu, sa celá tá situácia Červeného mora, ktoré ich postupne
s Ježišom musela zdať veľmi neprijateľ- úplne zalialo svojimi vodami. A sponá. Ján vedel, kto je Ježiš. Veď hovoril, meňme si, ako Mojžiš spolu aj so svože po ňom prichádza ten, ktorému on jím ľudom vyšiel z tohto blata, s pocinie je hoden rozviazať remienok na tom chvály a víťazstva.
obuvi. Vedel aj, čo symbol krstu
a vody v sebe skrýva a zahrňuje.
Ľudia, ktorí sa dávali Jánom krsĽudské zlo je nesmierne
tiť, vstupovali do blata rieky Jornezodpovedné. Nesmierne hlúpe.
dána. A toto blato bolo pre židov
Všetci poznáme dosť príkladov
výrazným symbolom.
na to. Konečne, veď nechoďme
Spomeňme si na rozprávanie
mimo seba. Náš vlastný život je
o Noemovi, o jeho arche a o jeho
dostatočným príkladom pre to.
dňoch. Za dní Noemových, píše
Biblia, ľudia nerobili nič iné, iba
páchali zlo, celé dni a celé noci. A spoKeď Mojžiš a jeho ľud hľadeli nameňme si, ako za dní Noemových všet- späť ponad Červené more, videli blato
ci títo ľudia zmizli z povrchu zemské- a v ňom faraóna so všetkými jeho hodho so všetkými svojimi hriechmi, so notami a cennosťami, ako tam všetko
svojimi dielami a výtvormi, so svojimi toto hynie. Toto staré, hriešne, chamdeťmi a so všetkými svojimi ambícia- tivé, nenásytné muselo zostať tam
mi. Zmizli v blate pod vodou potopy, a zomrieť a muselo sa narodiť niečo
ktorá sa nad nimi dvíhala počas 40 dní nové. V blate ostal hriech, a tí, čo sa vya nocí bez prestania. Keď Noemova ar- norili z neho boli základom nového pocha klesla s klesajúcou vodou, bola ob- riadku, nového života, novej zmluvy.
klopená blatom, nasýteným hriechom.
Lenže ani to netrvalo. Ján Krstiteľ vo
Alebo spomeňte si na rozprávanie svojej dobe cítil znova potrebu – Boo Mojžišovi a na jeho dni. Na to, ako hom inšpirovanú potrebu – ponárať
Egypťania trápili jeho ľud deň a noc. židov svojej doby do blata a vody, do
Ako ich nútili pracovať bez dostatku blata ich vlastnej hriešnosti, aby ich
jedla a od svojich zásahov neušetrili potom mohol znova pozvať z neho
4
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– a z ich zla, ktoré to blato reprezentovalo – von.
To ich zlo bolo tak veľmi zlé. Ľudské
zlo je nesmierne nezodpovedné. Nesmierne hlúpe. Všetci poznáme dosť príkladov na to. Konečne, veď nechoďme
mimo seba. Náš vlastný život je dostatočným príkladom pre to. Predsa však
sa pozrime na jedno také zlo:
Blato ľudského zla je veľmi hlboké.
Nesmierne zapácha. Je plné nebezpečných plynov. Toto všetko vedel Ján.
A tu pred ním stojí Ježiš, v tomto blate,
ktoré predstavovalo ľudské zlo. A žiada
si, aby mu bolo dovolené ponoriť sa do
tohto blata. Nečudo, že Ján váhal. Lenže Ježiš predsa zostúpil do neho a keď
z neho vyšiel, s blatom stekajúcim po
jeho tvári, po jeho vlasoch, po jeho
nose, očiach a ústach, nebo sa otvorilo. A bolo počuť hlas. Duch, nový Duch
v ľuďoch a v ich srdciach bol v tej chvíli
zvestovaný. Ježiš sa kúpal vo svetle. Bol
ponorený do Božieho hlasu. Bol plný
Ducha Svätého.
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Svadby
v Zimbabwe
Text: P. Kamil Kočan SVD
Foto: Archív SVD

„Zdravím. Ako vám môžem pomôcť?“
„Páter, túto sobotu chceme mať sobáš.“
„To je veľmi milé, ale ja vás vidím prvýkrát v živote. Z ktorej ste farnosti?“
„No, zvykli sme chodievať sem, ale posledných desať rokov pracujeme v zahraničí a nemáme čas na kostol. A teraz sme prišli pozrieť rodičov, tak sme
si povedali, že sa vezmeme...“

K
A čo blato? Chcel snáď naň zabudnúť. Chcel ho snáď prehliadnuť pod
vplyvom toho nového svetla? Mal ten
Duch, ktorý sa zjavil, nejakým spôsobom prikryť zlo? Mala byť práca Ducha
podobná napríklad nejakému anestetiku, ako je povedzme ópium, kokaín,
éter alebo chloroform?
Určite nie. Akonáhle Ježiš prijal tohto Ducha, zaraz odišiel na púšť, potom
z púšte von, aby začal konať svoju prácu v tomto svete, prácu zápasu so zlom
v nás a v tomto svete, aby ho v konečnom dôsledku premohol.

ým sa zvyšok sveta pripravuje
na oslavu Vianoc, Zimbabwe sa
pripravuje na vlnu sobášov. Mladí
ľudia prichádzajú na sviatky domov
zo zahraničia navštíviť svojich príbuzných a pri tejto príležitosti chcú
stihnúť odbaviť si aj svoju svadbu.
Poväčšine už majú jedno či dve deti
a žijú spolu nejaký ten rok.
Celá tradičná ceremónia pytačiek je tak zložitá a drahá, že len

málokto sa rozhodne ju podstúpiť
tak, ako treba. Chlapci už od puberty kujú plány, ako ju obísť. Nečudo,
keď cena nevesty je v hodnote troch
až pätnástich kráv a k tomu treba
prirátať všetky ďalšie poplatky za
každý krok ceremónie a ešte aj výdavky na samotnú svadbu.
„Páter, keď si naozaj budem
chcieť vziať nejaké dievča, najprv
musíme mať spolu dieťa. Potom už
mi ju jej rodičia donesú aj sami domov a budú súhlasiť s postupným
splácaním jej ceny. Predsa nebudú
chcieť živiť cudzie decko,“ vysvetľuje mi mladý šuhaj svoju stratégiu,
jednu z najrozšírenejších.
Našťastie, v našej farnosti možno nájsť sem-tam aj takú rodinu,
ktorá uprednostňuje dobré vzťahy
pred dobrým obchodom a nechystá sa svoju dcéru predávať. No mnoho mladých dievčat je ešte stále
hrdých na to, akú vysokú cenu za
ne budú ich rodičia pýtať. Pritom
mnoho chlapcov už má naplánované, ako sa plateniu tej ceny vyhnúť.
A túžba po parádnom obrade,
bielych šatách a plných stoloch nakoniec zvíťazí – a to väčšinou koncom decembra, v čase Vianoc. •

Čo je teda náš krst?
Je to rozhodnutie a otvorenie sa. Rozhodnutie pridať sa k Ježišovi v jeho
práci za boj proti zlu. Najprv ho rozpoznávať, potom proti nemu bojovať.
Je to uznanie si toho blata, v ktorom
stojíme, blata našich hriechov a svojho
zla, ale aj hriechov a zla iných. A je to
aj otvorenie sa pre jeho pomoc. On je
so svojím Duchom v nás. •
JANUÁR 2021
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Poklad
Jozefovho domu
Text: Text: P. Milan Toman SVD
Foto: Martin Štefanec SVD, archív SVD

M

ilý mladý priateľ, v tomto
článku chcem uvažovať
spolu s tebou nad témou
duchovného povolania.
Nie je ľahké nájsť svoju životnú cestu, objaviť svoje životné povolanie
a poslanie. Mohli by sme povedať, že
je to veľký Boží dar a milosť, o ktorú
je potrebné prosiť tak, ako nás to učí
žalmista hovoriac: „Ukáž mi, Pane,
svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.“ (Ž 25,4). Už aj to je milosť, že
vôbec prosíme Pána o svetlo pre náš
život. Znamená to, že sme spoznali
Pána, ktorý s nami počíta, ktorému sa
oplatí dôverovať a nechať sa ním viesť.
Pred pár dňami (8.12.2020) vyhlásil pápež František mimoriadny Rok
sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia
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vyhlásenia ženícha Panny Márie za
patróna celej Cirkvi. Apoštolský list
Patris corde (S otcovským srdcom)
predstavuje osobu svätého Jozefa. Nechajme sa jeho životom inšpirovať aj
my pri spoznávaní Božej vôle pre náš
život.
Písmo hovorí o Jozefovi, že bol pokorným tesárom (porov. Mt 13,55),
že bol zasnúbený s Máriou (porov.
Mt 1,18; Lk 1,27). Predstavuje ho ako
spravodlivého človeka (porov. Mt 1,19),
ktorý je vždy ochotný plniť Božiu vôľu.
Jozefova ochota kráčať podľa Božej
vôle je naozaj mimoriadna. Božie slovo hovorí, že sv. Jozef čerpal inšpiráciu pre poznanie toho, čo chce od
neho Boh, predovšetkým zo Zákona
(porov. Lk 2,22.27.39).

• Seminaristi SVD v Misijnom dome
sv. Arnolda Janssena v Bratislave

Evanjelista Lukáš píše: „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich
očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako
je napísané v Pánovom zákone...“
(Lk 2,22) A na inom mieste: „Rodičia
prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo
o ňom predpisoval zákon.“ (Lk 2,27)
Jozef a Mária sa snažili vykonať „všetko podľa Pánovho zákona“ (Lk 2,39).
Svätý Ignác hovorieval, že je to začiatok pokory, keď prijímame Božie
zjavenie zapísané v Písme a v učení
Cirkvi. Človek tak buduje pevný základ, na ktorom môže Boh stavať. Ak
budeš poznávať Písmo a tradíciu a ako
sv. Jozef poslúchať Pánov zákon, tak si
spravil dôležitý krok na tvojej ceste viery a dobrodružstva kráčania s Bohom.
Možno by si mi teraz namietal, podobne ako mladík, ktorý prišiel za
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Pánom a povedal: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?“ (Mt 19,20)
Ako mladík z evanjelia, možno aj ty cítiš, že niečo tvojmu životu chýba. Možno chceš aj ty čosi viac! Vnímajúc, že
materiálne veci tohto sveta a ani nič
zo stvorených vecí ti nedá to, po čom
tvoja duša tak veľmi túži. Veď ani Jozef
neostal len pri plnení zákona, aj keď sa
mu to počítalo za veľkú spravodlivosť
a odmenu.
Jozef postavil z Božej milosti pevný
základ „domu“ svojho života, aby neskôr mohol do tohto domu prijať Ježiša
s jeho matkou Máriou. Ježiš a Mária sa
stali jeho pokladom, ktorý tak verne
chránil. Prijal ich do domu svojho srdca skôr ako do nazaretského domčeka.
Povedali sme, že Jozef kráčal vo viere, čerpal múdrosť života zo Zákona,
no pri rozpoznaní svojho povolania sa
mu Boh prihováral taktiež veľmi osobne. Boh si zvolil pri jeho osobe formu
zjavenia Božej vôle prostredníctvom
snov (porov. Mt 1,20; 2: 13,19,22). Sny,

modlitba, adorácia a rozjímanie, to
všetko vytvára priestor pre Boží hlas.
Milý priateľu, budeme mať celý rok
na to, aby sme mohli čerpať inšpiráciu
od sv. Jozefa, veľkého ochrancu Cirkvi,
no zároveň patróna duchovného života. Keď rozjímame o jeho živote, cítime
silnú auru posvätného ticha. V tichu
prijímal zjavenie a slovo od Pána. V tichu Betlehemskej noci vzdal do náručia Ježiša a adoroval po zvyšok svojho
života jeho tvár. Tak ako Panna Mária
povedala Bohu svoje „fiat“, povedal ho
aj Jozef. Želám aj tebe, aby si rozpoznal
volanie Pána skrze jeho hlas a povedal
mu svoje „fiat“. Rovnako ako Boh povedal Jozefovi, píšem, priateľu, na záver tohto článku aj ja tebe: „Syn Dávidov, neboj sa!“(Mt 1,20) „Naše životy sa
môžu zázračne znovuzrodiť, ak nájdeme odvahu žiť ich v súlade s evanjeliom.“(František, Patris corde)

1. január
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky,
prikázaný sviatok; výročie vzniku SR
(1993); Svetový deň pokoja;
2. január
Br. František Václav Novotný SVD, 35.
výročie smrti (1986)
6. január
Slávnosť Zjavenia Pána, prikázaný
sviatok;
10. január
Nedeľa Krstu Krista Pána, koniec vianočného obdobia;
15. január
Sviatok sv. Arnolda Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova;
18. január
Začiatok týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov;
23. január
P. Július Strecha SVD, 65. výročie smrti (1956);
25. január
Sviatok Obrátenia sv. Pavla, záver týždňa modlitieb za jednotu kresťanov;
29. január
Sviatok sv. Jozefa Freinademetza,
prvého misionára Spoločnosti Božieho Slova v Číne.

◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac január:
Modlime sa, aby nám Pán dal milosť žiť
v plnom bratstve s bratmi a sestrami
iných náboženstiev, aby sme zakúsili vzájomnosť modlitby a prekonávali
uzavretosť.

P. Milan Toman SVD
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Svätý Arnold Janssen
– náš príklad
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív SVD

P. Arnold Janssen, zakladateľ Spoločnosti Božieho Slova, ukončil svoju životnú cestu 15. januára 1909, vo veku
71 rokov a dva mesiace. Na miesto jeho
posledného odpočinku ho sprevádzalo
viac ako tisíc duchovných synov a dcér.
A taký istý počet smútil za ním ako za
otcom a zakladateľom v iných domoch
a misijných krajinách. Jasne sa ukázalo,
že muž, ktorý pred 33 rokmi založil Misijný dom v Steyli v biednych podmienkach
a nepochopený zo všetkých strán, sa stal
významnou a uznávanou osobnosťou.

zakladateľa, po dlhom mlčaní sa ozval:
„Ty tu teraz ležíš a odpočívaš. Ty, ktorý
si z nudných steylských pieskových nánosov urobil toto všetko. A my sme ťa
na začiatku považovali za blázna.“ Potom si kľakol a dlho sa v tichosti modlil
a plakal.“
Tí, ktorí zakladateľa dobre poznali,
už vtedy hovorili o tajomstve a úspechu,
ktorý zosnulý dosiahol. Takto píše kňaz
– lazarista P. Medits – vo svojom kondolenčnom liste generálnemu administrátorovi P. Blumovi: „Je len málo ľudí,

Život, ktorý je príkladom
Pri pohrebných obradoch sa asi
„Ako bolo vôbec možné,
každému, kto premýšľal o neuže niekto taký, ako bol Arnold
veriteľnej zmene, ktorou prešiel
Janssen, dokázal založiť a viesť
Arnold Janssen od roku 1875 až
tak veľké a náročné dielo až do
do svojej smrti v roku 1909, natískala otázka: „Ako bolo vôbec
svojej smrti?”
možné, že niekto taký, ako bol
Arnold Janssen, dokázal založiť
a viesť tak veľké a náročné dielo až do ktorí tak dobre poznali P. generálneho
svojej smrti?“ Mnohí po premýšľaní asi superiora, ako som ho poznal ja. Boli
dospeli k takému názoru, k akému do- sme ako bratia. Viem však, že každou
spel istý starý muž zo Steylu. Pri príle- nitkou svojho srdca, preniknutého živou
žitosti zlatého jubilea SVD v roku 1925 a detinskou vierou, patril Spoločnosti,
sa odohrala totiž udalosť, na ktorú brat a tento zväzok neroztrhla ani jeho smrť.“
Biskup Döbbing OFM z Nepi - Sutri,
Geminianus spomína takto: „Do Steylu prišlo kvôli jubileu veľa cudzích ľudí ktorému Arnold veľmi pomohol pri
a ja som bol určený za sprievodcu. Jedno usporiadaní jeho biskupstva v Taliansku,
popoludnie som sprevádzal istú holand- napísal 16. januára 1909 v podobnom duskú rodinu: manželov, ich už odrastené chu: „Človek musel bližšie poznať Ardeti a staršieho pána, ktorý mal už vyše nolda Janssena, aby ho mohol správne
70 rokov. Ten však buď len krútil hlavou zhodnotiť... Vždy som u neho obdivoval
na otázky tých, ktorí ho sprevádzali, ale- jeho detinskú jednoduchosť, ktorá mala
bo vôbec neodpovedal. Keď sme potom svoje korene v hlbokej viere a v opravdiprišli na cintorín a stáli pri hrobe nášho vej zbožnosti. Pri všetkých krokoch bol
8
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úmysel P. Janssena veľmi čistý. Poznal
len Božiu vec, a nie seba samého.“
Hneď po smrti zakladateľa vyšli zvlášť
v steylských časopisoch jeho prvé životopisy, ktoré sa však obmedzili iba na
vonkajšiu životnú cestu a na jeho dielo.
Poznávanie jeho osobnosti potom rokmi
stále rástlo, a to hlavne kvôli hlbokému
duchovnému životu zakladateľa, ktorý
bol príčinou tak veľkého rozvoja jeho
diela. Toto všetko bolo popudom k tomu,
aby VI. generálna kapitula v roku 1932
prijala rozhodnutie začať s procesom blahorečenia, ktorý sa začal v Steyli v roku
1932 a skončil sa blahorečením 19.10.1975.
Blahorečením dala Cirkev veriacim
Arnolda Janssena ako vzor kresťanského života. Konštitúcia II. vatikánskeho
koncilu o Cirkvi Lumen gentium nám
pripomína: „Keď pozorujeme život tých,
čo verne nasledovali Krista, dostáva sa
nám nového povzbudenia, aby sme hľadali budúce miesto a zároveň sa učíme
poznávať veľmi bezpečnú cestu, ktorou
môžeme dôjsť uprostred tohto menlivého sveta k dokonalej jednote s Kristom,
to jest k svätosti, zodpovedajúcej stavu
a podmienkam každého osobitne.“ (Lumen gentium 50)
Pre rehoľníkov okrem toho platí to,
čo požaduje od nich koncil – majú sa
obnovovať v duchu ich zakladateľov:
„Treba verne skúmať a zachovať ducha
zakladateľov a ich vlastné zámery, ako aj
zdravé tradície, keďže toto všetko tvorí
dedičstvo každého inštitútu.“ (Perfectae
caritatis 2b).

Hranice človeka svojej doby
Aký je teda „duch“ Arnolda Janssena,
ktorý má byť vzorom pre svojich duchovných synov a dcéry v troch steylských rehoľných spoločnostiach? Často
sa stretávame s tým, ako sa niektorí mylne odvolávajú na „ducha zakladateľa“
len preto, aby odôvodnili nejaké svoje
názory či požiadavky. To treba právom
odmietnuť. Lebo „duch zakladateľa“ nemôže znamenať, že budeme jednoducho konať tak, ako konal on, alebo ako
by údajne bol konal on. Nie všetko, čo
robil, bolo dobré a nie všetko je hodné
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nasledovania a napodobňovania. Arnold Janssen – ako všetci svätí – bol človekom, ktorý mal svoje hranice, slabosti,
ba aj chyby. Aj on „mal podiel na našej
ľudskosti“, ako hovorí koncil o svätých.
Okrem toho bol mužom svojej doby.
Mnohé z jeho životných postojov, názorov a foriem nábožnosti zodpovedali zmýšľaniu a zvyklostiam jeho doby,
a preto nemajú všeobecnú platnosť a význam. Musíme byť pripravení, aby sme
priznali Arnoldovi Janssenovi hranice,
slabosti a chyby – ak také boli. Treba rozlíšiť, čo všetko zo zvykov a nábožných
cvičení, ktoré praktizoval a odporúčal,
patrilo ku kultúre tej doby a dnes už nezodpovedá cíteniu nášho veku a dnešnému zmýšľaniu. Je napr. známe, že Arnold
Janssen bol v niektorých veciach pedantný, čím mnohým „liezol na nervy“. Iní ho

považovali za tvrdohlavého. Keď si už raz
vytvoril nejakú mienku, len tak ľahko
od nej neodstúpil. Zväčša to pramenilo
z jeho presvedčenia, čo sám i viackrát prízvukoval, že koná podľa spoznanej Božej
vôle, ku ktorej sa cítil zaviazaný. Mohla tu
však zohrať svoju úlohu i neodôvodnená
tvrdohlavosť, tak typická pre ľudí z jeho
kraja na Dolnom Porýnsku. Musíme priznať, že Arnold Janssen bol niekedy prudký vo svojich prvých reakciách. Hoci sa
takéto správanie nedá schvaľovať, predsa sa to dá pochopiť. Oveľa rozhodujúcejším je však to, ako reagoval po pokojnom
uvažovaní. Veľká prísnosť, tak typická
pre ešte malé spoločenstvo mladého misijného domu zodpovedajúca spôsobom
a požiadavkám rektora, tiež nebola tou
najlepšou a najnevyhnutnejšou formou
vedenia. Musíme však uznať, že keď ho

upozornili na veľkú prísnosť a nedostatok dobroty a otcovského prístupu, dokázal si to úprimne priznať a usiloval sa
o zmenu. Arnold bol vo svojich náboženských zvyklostiach zvlášť silno viazaný
na svoju dobu. Možno to síce obdivovať,
nemusí sa to však napodobňovať. Sem
možno zaradiť jeho až nadmieru úpornú
snahu a odporúčania získavať podľa možnosti čo najviac odpustkov pre duše zosnulých, ako i prílišnú úctu k relikviám
založenú na bázni voči telu svätých, ktoré boli chrámami Ducha Svätého. Ľahko
pochopiteľné je aj to, že sa pri vysvetľovaní Písma svätého, pri jeho ohlasovaní
a askéze, riadil znalosťami a poznatkami
svojej doby. Môžeme tu uviesť i jeho postoj voči bratom, ktorí boli všeobecne nazývaní „laickí bratia“. Nemožno poprieť
skutočnosť, že bratia boli pre neho inou
sociálnou kategóriou ako kňazi. Bola to
však všeobecná prax vo všetkých kláštoroch jeho doby. Z toho samozrejme
vyplývali niektoré rozdiely, s ktorými sa
v dnešnej dobe nedá súhlasiť jednoducho
preto, že v rehoľných spoločenstvách si
kňaz nemá nárokovať žiadne sociálne
privilégiá voči bratom. Možno však bez
pochýb tvrdiť, že v porovnaní s mnohými inými kláštormi alebo rehoľnými spoločenstvami Arnold Janssen významne
vyzdvihol stav rehoľného brata. Bratia
neboli iba nutnou pracovnou silou pre
rozmanité služby v Spoločnosti. Zakladateľ ich dal vyučiť ako odborníkov pre
tlačiareň, pre správu hospodárstva, pre
rozličné remeselnícke dielne a pre rôzne iné služby. Je známe, že na začiatku
chcel dať bratom aspoň aktívne hlasovacie právo. Avšak P. Medits ho upozornil,
že by toto rozhodnutie generálnej kapituly z roku 1884 – 85 určite nemohol presadiť v Ríme. Generálny superior si vysoko vážil a otcovsky miloval práve bratov.
Odbornosť v povolaní, ktorú im poskytol
a úcta, ktorú u neho požívali, boli hlavnými príčinami veľkého počtu bratov,
ktorých získal pre svoje domy. Po dlhé
desaťročia bol počet steylských misijných
bratov väčší ako počet pátrov. Stálo by
za to, keby sa zostavila zbierka napomenutí, ktorými zakladateľ znovu
JANUÁR 2021
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a znovu vyzýval pátrov, aby s bratmi
zaobchádzali s láskou a porozumením.

Základné črty príkladnej svätosti
Arnold Janssen zostáva pôsobivým vzorom svätosti najmä pre duchovných synov a dcéry svojich misijno–rehoľných
spoločností, a to aj bez túžby vo všetkom ho napodobňovať, popierať alebo
zamlčovať jeho hranice a slabosti alebo zabudnúť na to, že bol mužom svojej doby. V najlepšom zmysle slova bol
však mužom Božím, mužom modlitby.
V neotrasiteľnej viere žil vedome v Božej prítomnosti a bol si vedomý svojej
zodpovednosti pred Bohom. Jeho hlboký život modlitby a jeho zbožnosť
boli celkom zamerané na Trojjediného
Boha – zvlášť na večné a vtelené Božie
Slovo, ktoré si rád uctieval aj prostredníctvom úcty Srdcu Ježišovmu. Ďalej
sa sústredil na Ducha Svätého, ktorému dovolil, aby ho viedol a posväcoval. Okrem toho si s láskou uctieval
„Božích priateľov“: anjelov, svätých
a zvlášť Matku Božiu ako „Nepoškvrnenú nevestu Ducha Svätého“. V napĺňaní svojho životného poslania bol mužom oddanosti voči Bohu. Božiu vôľu
spoznával z toho, čo sa udialo vo svete,
z potrieb, okolností a daných možností. Jeho dôvera voči Bohu sa zakladala
na poznaní Božej vôle a bola spojená
s nasadením vlastných síl. Povinnosť
naplniť Bohom zverenú mu životnú
úlohu ho viedla k nasadeniu všetkých
síl, učila ho neočakávanej múdrosti
a prezieravosti a dodávala mu odvahu
a vytrvalosť. Bol spojený so Všemohúcim v každodennom kolobehu života
a cítil pred ním veľkú zodpovednosť,
čo mu pomohlo k zriedkavo veľkej
priamosti a pravdivosti. Bol si vedomý
svojich ľudských hraníc, a tak všetky
úspechy pripisoval tomu, ktorý je pôvodca všetkých dobier. Bol pokorný
a odmietal ješitnosť. Naplnený týmito
základnými postojmi a čnosťami dokázal vykonať oveľa viac, ako to ľudia od
neho očakávali. Ba vykonal viac, než
bolo v jeho prirodzených schopnostiach. Nemali by sme sa usilovať o to,
10
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aby sme napodobňovali len jednotlivé
črty jeho charakteru, ale skôr tie základné postoje a čnosti, ktoré charakterizovali jeho konanie a boli príčinou jeho
úspechu. Tými sú predovšetkým: viera
a zbožnosť, dôvera v Boha, horlivosť za
Božiu slávu a spásu ľudí, múdrosť, priamosť a pravdovravnosť, pokora a vytrvalosť. Kto bližšie pozná osobnosť Arnolda Janssena, môže vždy viac a viac
obdivovať dielo Božej milosti v tomto
človeku, ktorý poznal Božiu vznešenosť a dal sa Bohu celkom k dispozícii
taký, aký bol. Arnold Janssen považoval toto odovzdanie sa Bohu za milosť
a šťastie. Keď mal 60 rokov, vyjadril to
výstižne takto: „Šťastný je ten človek,
ktorému Boh otvoril oči ducha, takže
môže spoznať: Mám nad sebou jedného Pána, ktorému musím slúžiť! A ktorý k tomu aj pridá: a ktorému chcem
slúžiť! – a podľa toho si zariadi život.“
Takto to aj Arnold Janssen robil a svojím príkladom to učí aj nás.
Od XIII. generálnej kapituly SVD
sa ako základný bod našej spirituality zdôrazňuje láska k tým, čo sú na
okraji spoločnosti. Zodpovedá to našej misionárskej úlohe – pokračovať
vo svete v poslaní Vteleného Slova. Avšak, mali by sme si všimnúť, že služba
tým, čo sú na okraji, netvorí našu celú
spiritualitu, ale iba horizontálny aspekt toho, čo vyplýva z vertikálneho
aspektu, a tým je úcta k Najsvätejšej
Trojici a úcta k Božiemu Slovu. Sme zaviazaní Božiemu Slovu poslanému na
tento svet, aby sme aj my išli do sveta,
aby sme vyšli zo seba samých a z nášho prostredia k ľuďom, ktorí majú byť
spasení. Máme ísť zvlášť k chudobným,
aby sme im sprostredkovali svetlo Božieho Slova a ducha milosti pre ich
spásu. K tomu povolal Boh P. Arnolda
Janssena a k tomu povoláva zvláštnym
spôsobom i členov svojich misijno–rehoľných spoločností. •
Úryvok z knihy Jakoba Reutera Hlásateľ Slova v moci Ducha – sv. Arnold Janssen. Upravené a skrátené.
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Misijná krajina

Benin

Text: P. Karol Bošmanský SVD
Foto: Archív SVD

B

ývalá francúzska kolónia Dahome zmenila l. decembra 1975
svoj názov na Beninská ľudová
republika.
Republika Benin je jedným z najmenších afrických štátov. Bezprostredným
predchodcom dnešného Beninu, ktorý
sa nachádza medzi Togom a Nigériou
na západo-africkom pobreží, bolo kráľovstvo Dahome. Toto kráľovstvo bolo
založené v roku 1625.
V ďalších rokoch ovládli pobrežie Európania; vo vnútrozemí však aj naďalej
vládli králi domorodých kmeňov. Najväčší rozmach dosiahla krajina za kráľa Gheza (1858). Až v roku 1894 obsadili Francúzi celú krajinu, ktorí tu založili kolóniu.
V roku 1958 získalo Dahome štatút autonómnej republiky a potom 1. augusta
1960 úplnú nezávislosť. Politická situácia
v krajine však i naďalej zostala nestabilná.

HLASY Z MISIÍ

Po niekoľkých prevratoch v roku 1972
prevzal moc v krajine zástupca veliteľa
štábu beninskej armády. Benin sa v tom
čase snažil o úzku spoluprácu so socialistickými krajinami. V roku 1975 sa krajina
po premenovaní z Dahome na Benin stala socialistickým štátom s jednou stranou.
V roku 1989 bola socialistická orientácia opustená, ale po voľbách v roku 1996
sa mnohé praktiky opakovali.
Pozdĺž úzkeho pobrežia sa nachádzajú lagúny a bažiny. Za lagúnami sa tiahne
plochá nížina a o niečo severnejšie sa rozprestiera veľká bažinatá nížina. V severnej časti krajiny sa nachádzajú rozsiahle
savany, v ktorých žijú početné zvieratá
ako byvoly, slony, levy a iná divá zverina.
Benin má horúcu vlhkú klímu. Vo
vnútrozemí sa nachádza viac vlhkosti
ako na pobreží. V Benine je počasie v lete
horúce, v zime sa tu objavuje dosť snehu.
Rozlohou je Benin asi dvakrát väčší
ako naše Slovensko a má 9,6 miliónov

obyvateľov (2012). Celá krajina je administratívne rozdelená do 12 dištriktov.
Hlavné mesto je Porto Novo, ktoré má
štvrť milióna obyvateľov. Obyvatelia
Beninu sa delia na niekoľko kmeňov,
z ktorých najpočetnejší sú Fonovia
a Jorubovia. Gramotných je iba 35 %
Beninčanov. Úradný jazyk je francúzština. Priemerná dĺžka života u mužov
je 54 rokov, u žien 56 rokov. Väčšina
obyvateľov žije na rovníkovom juhu.
Živia sa pestovaním sladkých zemiakov, manioku, kukurice, podzemnice
olejnatej a zeleniny. Uvádza sa, že Benin patrí k najchudobnejším krajinám
sveta. Ekonomika je slabá a nevýkonná,
sotva stačí pre vlastné potreby. Vyváža
sa tu jedine bavlna a ropa. Dovážať je
potrebné prakticky všetok spotrebný
tovar. Takmer 60 % všetkých ľudí je zamestnaných v poľnohospodárstve.
Ako uvádza kardinál Tomko, začiatky kresťanskej histórie v tejto krajine ohlasuje veľký kríž a kaplnka na
morskom pobreží neďaleko bývalého
hlavného mesta Cotonou. Tam v roku
1680 pristáli prví portugalskí misionári, ktorí utvorili prvú katolícku komunitu. O dvesto rokov neskoršie začali
francúzski misionári šíriť evanjelizáciu
a založili viaceré misijné stanice. V roku
1883 sa pre celý kraj zriadila apoštolská
prefektúra v Dahomey. V roku 1913 sa
otvoril seminár v meste Ouidah, z ktorého v roku 1928 vyšiel prvý domáci
kňaz. V priebehu 20 rokov vznikali ďalšie prefektúry, misijné stanice a vikariáty, lebo počet veriacich sa stále rozrastal. V roku 1957 tu vysvätili mladučkého
35-ročného kňaza za biskupa, neskoršie
za arcibiskupa v Cotonou. V roku 1971

bol menovaný kardinálom. V Benine
sa postupne zriadilo niekoľko diecéz.
Evanjelizácia stále pokračovala. Doteraz sú všetci biskupi domorodí.
Pápež Ján Pavol II. navštívil Benin dvakrát. Prihovoril sa obyvateľom Beninu
nielen v hlavnom meste, ale aj v severnom stredisku Parakou. Bol všade vítaný
veľkým množstvom obyvateľstva.
Od konca 20. storočia pracujú v Benine aj členovia Spoločnosti Božieho Slova. Vytvoril sa tu štvrtý dištrikt Togskej
provincie, ktorá pracuje v Togu už dlhší
čas a má v súčasnosti celkovo 48 členov
/jedného biskupa, 44 kňazov a troch misijných bratov/. Z tohoto počtu v Benine
pôsobí 11 kňazov vo farskej pastorácii
a na misijných staniciach. Misionári SVD
sa tu postarali okrem svojej pastoračnej
práce o postavenie niekoľkých cirkevných budov, vydali spevník a modlitebnú knižku a hlavne pracujú medzi mládežou. Islam a skutočnosť, že ľudia patria
k rozličným kmeňom, vyznávajú kmeňové náboženstvá a hovoria rôznou rečou;
misijnú prácu vo všeobecnosti veľmi sťažujú. Jednotlivé fary sú geograficky dobre lokalizované a tvoria súvislé "misijné
územie SVD". Ku farám patria aj jednotlivé misijné stanice, ktoré sú od seba vzdialené až 100 km. V takom území sa často
hovorí aj v štyroch rozličných miestnych
rečiach a nútia misionára si ich osvojiť,
čo nie je ľahká situácia.
Náboženská situácia v Benine: kmeňové náboženstvá 50 %, kresťania 30 %,
islam 20 %. Pretože väčšina obyvateľov
žije v lesoch, ktoré pokrývajú 30 % rozlohy štátu, vyskytuje sa tu prevažne kmeňové náboženstvo. Zo severu sa najviac
šíri islam.
Pri celkovom zhodnotení cirkevnej situácie v Benine treba vyzdvihnúť ako veľmi snubnú situáciu. Z Beninu pochádza
niekoľko významných biskupov, jeden
kardinál, kňazský dorast je na veľmi dobrej úrovni, a to v počte niekoľkých stoviek, ako uvádza kardinál Tomko. Okrem
toho domorodí diecézni kňazi majú misijného ducha. Aj tamojšie rehole s dôslednou formáciou sú sľubnou zárukou
pre budúcnosť Cirkvi v Benine. •
JANUÁR 2021
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Vďačný Bohu
na misii vo Veruele
– Filipíny
Text: P. Peter Fillo SVD
Foto: Archív P. Filla

Pred Kaplnkou New Visayas

Milí čitatelia Hlasov, drahí misijní priatelia!
Počas rokov v seminári a štúdia teológie som raz stretol spolužiačku zo
strednej školy. S jasným prekvapením v tvári sa ma opýtala: „Ty chceš
byť misionárom?“ A na moju kladnú odpoveď dodala: „Ja si ťa vôbec neviem predstaviť, ako pôsobíš niekde v buši medzi domorodcami.“ Zasmial som sa, že to si neviem predstaviť ani ja a upokojil som ju, že môj
plán je ísť pôsobiť akademicky niekam na univerzitu.

T

o, čo sme si nevedeli predstaviť,
sa však stalo skutočnosťou. Ako
hovorí Sväté písmo: „Lebo Bohu
nič nie je nemožné.“
Takmer rok a pol pôsobím vo farnosti
Veruela v provincii Agusan del Sur na
ostrove Mindanao. Farnosť, kde pôsobíme dvaja kňazi, zahŕňa polovicu
okresu, čo predstavuje 11 obcí, v ktorých máme dokopy 29 kostolov a kaplniek. Tri kaplnky sa nachádzajú doslova „v buši“, kam sa môžeme dostať iba
peši. Videl som viacerých, ako tú cestu
absolvujú na motorke, no po osobnom
zážitku, ako jeden motorkár zapadol
do blata a neskôr aj v blate spadol, som
si istý, že na motorke tú cestu skúšať
nebudem.

Kaplnky „v buši“
Kaplnky nie sú od seba veľmi ďaleko. Od betónovej cesty, kam môžem

prísť autom a zaparkovať, trvá chôdza
peši od 30 do 60 minút, závisí to od
počasia. Ak práve prší, vytvorí sa blato, ktoré nás spomaľuje. Kňaza väčšinou sprevádzajú katechétky a súčasne domáci ľudia, ktorí najlepšie vedia,
ako sa vyhnúť hadom. Pamätám si
na prvú skúsenosť. Ľudia v obci si zo
mňa robili žarty, že budem musieť
šliapať po lese a či to vôbec zvládnem.
Európana pochádzajúceho z mesta si
asi predstavovali ako pohodlného človeka. Avšak do kaplnky som so sprievodcom dorazil ako prvý a na ostatných sme museli čakať. Keď som im
povedal, že doma som bol zvyknutý
ísť na 6 až 8 hodinovú túru, tak skoro odpadávali.
Ľudia, ktorí žijú na týchto miestach,
zbierajú ovocie, ktoré tam rastie a následne ho predávajú. Sú to rôzne druhy
banánov, kokosové orechy,
JANUÁR 2021
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mangá a mnoho ďalších druhov, na
ktoré neexistuje ani slovenský preklad.
Počas prvej vlny korona krízy, t. j.
od marca do mája, boli aj na Filipínach
zrušené verejné sväté omše. V tom
čase sme nemohli ísť takmer nikam.
Keď sme so správcom farnosti prišli
po uvoľnení opatrení odslúžiť sv. omšu
do jednej z týchto odľahlých kaplniek,
jedna pani nám na konci sv. omše ďakovala s plačom a hovorila, aké náročné to bolo pre nich, že nemohli
prísť do kostola. Bolo to veľmi hlboké
a emotívne svedectvo, ktoré ma veľmi
povzbudilo.

Počasie a teplota
Počasie je tu pomerne stabilné, najvyššia teplota je v máji okolo 35 stupňov
a najnižšia je v januári, kedy v noci
klesne teplota asi na 21 stupňov. To
predstavuje pre domácich zimu a musia si obliecť sveter. Prší tu pravidelne
takmer každý deň, zato väčšinou iba
pár minút, avšak pred pár týždňami
som zažil taký silný lejak, že za 30 minút nám zatopilo takmer všetko. Odvtedy nepochybujem o potope, ktorá
je opísaná v Biblii. Pri takom lejaku by
vôbec nebolo potrebných 40 dní, stačilo by ich niekoľko a bolo by tu potopené všetko…

Najväčší krokodíl
Provincia, v ktorej žijem, je zaujímavá
tým, že v roku 2011 tu chytili najväčšieho krokodíla na svete. Bolo to v susednom okrese Bunawan a krokodíl meral
6 metrov a 17 centimetrov. Vážil viac
ako jednu tonu a dostal meno Lolong.
Odchyt bol plánovaný a trval takmer
tri týždne. Zúčastnilo sa na ňom okolo
100 ľudí. Dôvodom odchytu bolo, že ľuďom mizli vodné byvoly, ktoré tu používajú na prácu na poli. Keď bez stopy
zmizlo viacero rybárov, bolo rozhodnuté, že ho musia chytiť. Krokodíl bol
presunutý do tunajšej rezervácie, kde
sa stal atrakciou pre turistov, ako aj
pre domácich. Jeho vek odhadli na 50
rokov a bol zapísaný do Guinnessovej
knihy rekordov. V zajatí však neprežil
14
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• Na rozmočených cestách používajú na
nosenie tovaru aj vodných byvolov
• V Kaplnke San Vicente
• Krokodíl Lolong v rezervácii

ani dva roky a dnes sa jeho telo nachádza v Národnom múzeu v Manile.
Napriek tomu, že ešte pred pár rokmi som si nevedel predstaviť život na
takomto mieste, dnes som veľmi rád,
že môžem pôsobiť práve tu vo Veruele,
medzi ľuďmi, ktorí žijú jednoduchšie
a skromnejšie, zato sú veľmi priateľskí a srdeční. Ďakujem nášmu Bohu,
že ma sem poslal.
Páter Peter Fillo SVD
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Svätý Otec vyhlásil
Rok sv. Jozefa
pri výročí jeho titulu
patróna Cirkvi
Text: KathPress / Stanislav Gábor
Foto: Archív SVD

P

ápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha
Panny Márie za patróna celej Cirkvi.
Urobil tak 9. decembra vydaným
apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami
„milovaný otec“, „nežný a láskavý“,
„poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo
odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa
v úzadí - „v tieni“.
O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl.
pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na oslávenie
150. výročia tejto udalosti, potrvá od
dnešného dňa do 8. decembra 2021.
Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia
„Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar
mimoriadnych odpustkov“ pri splnení zvyčajných podmienok (svätá
spoveď, sväté prijímanie, modlitba
na úmysel Svätého Otca). Dekrét zároveň odporúča, aby sa slávili špeciálne sviatky, pobožnosti a modlitby
k úcte svätého Jozefa.
Pandémia a jej dôsledky ukazujú,
že pre život človek nie sú dôležité
celebrity z titulkov novín a televíznych programov, ale ľudia „ktorí každý deň prejavujú trpezlivosť a veľkú
nádej a snažia sa nešíriť paniku, ale

zmysel pre zodpovednosť“. Pápežov
list je „slovom uznania a vďačnosti“
pre rodičov, starých rodičov, učiteľov, opatrovateľov, lekárov, predavačov v supermarketoch, upratovací
personál, políciu, špeditérov, dobrovoľníkov, kňazov a rehoľníkov – pre
„každého, kto ukazuje, že nikto sa
nemôže zachrániť sám“.
So žiadnym svätcom – s výnimkou
Panny Márie – sa pápežský Učiteľský
úrad nezaoberal v minulosti v takej
veľkej miere ako so Jozefom, píše
František. Pius IX. vyhlásil 8. decembra 1870 sv. Jozefa za „všeobecného
patróna Cirkvi“, Lev XIII. (1878-1903)
zdôraznil jeho vzťah k svetu práce
kvôli jeho povolaniu tesára, a potom Pius XII. ho v roku 1955 vyhlásil
za „patróna robotníkov“. Napokon
v apoštolskom liste z roku 1989 Ján
Pavol II. označil sv. Jozefa za „ochrancu Vykupiteľa“ (Redemptoris custos).
Sv. Jozef je dôležitým vzorom pre
všetkých otcov, píše František. Človek sa nestane otcom „tým, že privedie na svet dieťa, ale skôr tým, že
sa oň zodpovedne stará“. Byť otcom
znamená uvádzať a sprevádzať dieťa do reality života. Podľa Františka
sa to nestane tým, že syn alebo dcéra budú „držaní v zajatí, uväznení,
ale tým, že sa im umožní, aby sa rozhodovali, uplatňovali svoju slobodu
a odišli“. Ak sa o Jozefovi hovorí ako
o „cudnom“, je to aj preto, lebo „cudná láska“ nechce druhého človeka
opantať alebo ho spútať. •
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krikom postaví celý dom na nohy. To by
mohlo prekaziť našu šancu. Našťastie,
malý spal.
Každá matka vie, ako ťažko je obliekať spiace dieťa. Rúčka, na ktorej
bol tenký svetrík sa nijako nechcela
vmestiť do hrubšieho svetra. To isté
bolo s rukavicami, pančuškami, topánkami. Veci mi padali, čiapočka sa
zosúvala z hlavičky. Čím som sa viac
ponáhľala, tým to bolo horšie. Na konci nastal moment, keď som nôžky JerText: Mária Byrska
zyka zabalila do deky, vzala ho na ruky,
Foto: Artem Maltsev
tiež batoh a tichučko sme sa vykradli
z domu. Vtom som si uvedomila, že nemáme pasy. Po včerajšej návšteve ležaŠofér
s oblečeniami nemala problém, len li na peci. Anna sa vrátila. Zamkla tiež
Zaspala som s hlavou vnorenou do som nemohla nájsť budík. Nebol na našu izbu, ale kľúč nechala vo dverách.
mokrej podušky. Spala som povrchne kresle. „Anna, nevieš, kam som včera Nebolo to najlepšie riešenie, ale nič sa
a nepokojne. Sníval sa mi akýsi vlak, položila budík?“ „Bože!“ zvolala pre- nedalo robiť. Nikto sa tam druhýkrát
niekto klopal na okno vagóna. Od strašená Anna a prestala hľadať svoju nevráti. Idúc k bránke, snažili sme sa
piecky som začula prestrašený šepot pančuchu, „kam sa len mohol stratiť? ísť čo najtichšie. Sneh škrípal pod noAnny. Vari to nebol sen? Niekto sku- Včera si ho prezeral ŠTB-ák, mohol ho hami a mne sa zdalo, že celá ulica bude
točne klope na okno. Určite sa vrátili vziať so sebou a my sme to nezbadali!“ o chvíľu na nohách. Neotvorili sa však
ŠTB-áci, pomyslela som si prestraše- Stŕpla som pri pomyslení, žeby sa bu- žiadne dvere, žiadne okno. Námestie
ne. V okne, ktoré vychádzalo do stepí, dík mohol stratiť. Čo my teraz urobí- bolo pokryté tenkou vrstvou snehu.
Skúšali sme utekať. Keď sme sa priblisa zachvelo sklo. Klopanie bolo
žovali k studni, naše napätie rástlo. Na
veľmi jemné a precízne. „Anna!
naše veľké prekvapenie, nestál tam žiaTo nie sú Sovieti. Oni takto niV okne, ktoré vychádzalo do stepí,
kdy neklopú.“ Ozvala som sa.
den
nákladiak. Srdce mi mocne zabilo.
sa zachvelo sklo. Klopanie bolo
Chvíľu som počkala a boso som
Spomalila
som. Anna tiež. Náhle som
veľmi jemné a precízne.
podišla k oknu. Cez zamrznuté
pocítila, že to druhýkrát nezvládnem.
„Anna! To nie sú Sovieti. Oni takto
okno nebolo vidieť nič. Fúkala
Keď ani dnes nebude nákladiak, môže
nikdy neklopú.“
som na sklo a urobila som malú
sa stať, že vyjdem zo seba a pôjdem do
dierku, cez ktorú som mohla
stepi. Do domu Selamy sa už nevrátim.
pozrieť. Anna sa spýtala: „Kto je
Začala som sa modliť. Už sme boli celto? Povedz!“ „ To je Peter, Anna.“ „Tak me bez budíka? Budík – to je cennosť, kom blízko studne, takže sme mohli
neskoro? U nás?“ Anna rýchlo podišla celý náš majetok, prevyšuje svojou presne vidieť, že nákladiak tu nestoku mne. Peter sa veľmi ponáhľal: „Ná- hodnotou 1000 rubľov, ktoré mám za- jí. Zložili sme batohy a stáli sme vedľa
kladiak čaká na námestí pri studni. Po- šité v plášti. Presne som si pamätala, seba. Vôkol panovalo ticho. „Niet ho!“
náhľajte sa k nej!“ Stáli sme uprostred že šofér súhlasil vziať nás odtiaľto je- zašepkala Anna. „Niet!“ odpovedala
ľadovej izby a nemohli sme uveriť tým- dine vzhľadom na budík. Šofér už vie som, „možno ešte príde!“ Spoza studto slovám. Po chvíli sme sa začali ob- o budíku a nebude chcieť nič iné. Po dl- ne sa vystrčila čiasi hlava v čiapke. Háliekať. Nič sme nemohli nájsť. Jediná hom hľadaní som sa vzdala. Bola som dam niekto na nás čaká čupiac za studsvieca dávala slabé osvetlenie a bolo presvedčená, že ho vzal ŠTB-ák. Začala ňou. Po chvíli, nepodchodiac k nám, sa
potrebné behať s ňou po izbe. Bolo to som obliekať Jerzyka. Boli asi tri hodi- niekto po rusky ozval. „Auto vás čaká
strašné. Náš nákladiak mohol každú ny ráno a silný mráz. Keď som ho vzala pri cintoríne.“ Ukázal rukou tým smechvíľu odísť. Osobitne sme sa zlostili na ruky, spod nôžok malého vypadol rom. Zdvihli sme batohy a pohli sme
na pančuchu Anny, ktorá bola kdesi hlasne tikajúci budík. Nevedela som sa. Jerzyk spal. Približujúc sa k cintorínu uvideli sme nákladiak so zhasnutýza pecou a nemohli sme ju nájsť. Obe pochopiť, ako sa tam dostal.
s Annou sme sa zhodli, že utekať s jedTeraz som mala iný problém. Bála mi svetlami. Vedľa nestál nikto. Anna
nou pančuchou nemá zmysel. Ja som som sa, že sa malý zobudí a svojím zašepkala: „Je to určite náš nákladiak?“

Vlakom na východ
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Odkiaľ to môžem vedieť, pomyslela
som si so strachom. Podišli sme k nemu.
Spod kapoty vyšiel muž v dlhom kožuchu, sklonil sa a prezrel si nás. Možno
nás chcel spočítať. Zdrevenela som, keď
som si pomyslela, že Peter nepovedal
šoférovi nič o Anne. Chvíľu mlčal a potom prešiel k zadnej časti nákladiaka.
My za ním. Stál a niečo robil pri plachte. Naloženie na nákladiak bolo rýchle
a správne. Šofér nás postupne vysadil
na auto a za nami vyložil batohy. Otvor,
ktorý ostal, čímsi založil, spustil plachtu a nákladiak sa pohol. Vo vnútri bolo
temno, dusno a tesno. Poriadne nás na
hrboľatej ceste nadhadzovalo. Jerzyka som musela držať silno, aby mi nevypadol z rúk. Počula som prerývaný
hlas Anny: „Mám nádej, že sme nasadli do správneho auta.“ „Asi áno. Predsa
druhé tam nebolo.“ Dobrý pocit sa vo
mne akoby vyparil. Pocítila som únavu a nepokoj. Boleli ma ramená, nohy
tŕpli, bolo mi zima. Šofér sa mi nepáčil. Taký mumák. Ani slovom sa nám

neprihovoril. Nevedno pokiaľ nás dovezie a kde nás vysadí. Mal by nás vysadiť na niektorej železničnej stanici, ale
taký ponurý typ nás môže vysadiť niekde v stepi. Už som sa chcela so svojimi
obavami podeliť s Annou, ale nečakane
som tvrdo zaspala. Tak som spala, akoby som už bola v Poľsku. Zobudilo ma
ticho. Auto stálo. Niekto blízko fajčil
machorku. Teraz som uvidela, že nákladiak je plný vriec s obilím. Medzi
vrecami je urobené miesto pre mňa,
Annu a Jerzyka. Sedeli sme opierajúc sa
ramenami a na mojich kolenách spal
Jerzyk. Cez diery medzi vrecami k nám
dochádzalo nebeské svetlo. Anna vyzerala veľmi mizerne. Spod čiernej šatky
pozerali na mňa zmučené oči. Chcela
som sa ozvať, ale som sa prestrašila. V tichu viselo niečo zlovestné. My sme tu
boli ako vrecia naplnené obilím. Mlčiaci šofér môže urobiť s nami to isté, čo
s vrecami. Vyhodiť nás alebo viesť ďalej.
Ticho sa nečakane zmenilo na hovor
mužských hlasov, smiech. Domyslela

som si, že stojíme v kolóne nákladiakov a vodiči pri čakaní vyšli z aut. Rozprávali po rusky. V našej diere bolo čoraz viac dymu. Jerzyk sa pohol, kýchol,
posadil sa a zvedavo sa na mňa pozrel.
Našťastie nezaplakal. Na „raňajky“ dostal sušienku. Jedlo ho celkom zaujalo.
Moje dieťa veľmi dobre vycítilo situáciu
a veľmi dobre sa jej prispôsobilo. Nákladiak sa pohol. Podľa mienky Anny
sme mali mlčať. Mlčali sme. Čas sa nemilosrdne tiahol. Cez diery v podlahe
a medzi vrecami fúkalo. Mrazilo ma
v rukách i nohách. Bola som veľmi hladná. To je len na začiatku tak zle, potom
si organizmus zvykne a znáša všetky
ťažkosti. Utešovala som sa. Aby som sa
trochu uvoľnila, prezerala som si vrecia s obilím. Po chvíli som sa skutočne
uvoľnila a ešte ako! Z diery medzi vrecami vyšla myš a sadla si na vrece celkom oproti mojej tvári. Ja sa veľmi bojím myší. Zrazu som pocítila, že mi je
horúco. Zachránil ma šofér. Nákladiak
spomalil a zastal. Dvere kabíny sa otvorili, šofér prešiel k nám a začal vyhadzovať vrecia. Po chvíli sa v našom otvore
ukázala jeho okrúhla tvár, lemovaná
svetlými vlasmi. Vzal Jerzyka z mojich
kolien, podhodil ho a postavil na zem.
Kto z vás je matka malého? Nemusel sa
pýtať, lebo ja som si zrazu čupla k otvoru, hotová vyskočiť za dieťaťom.
„Prejdi s dieťaťom do mojej kabíny,
lebo ti dieťa zmrzne!“ povedal ustarane šofér. Anna nechcela vyjsť z úkrytu,
preto jej priniesol kožuch a hodil na
nohy. Vošla som prvá. Šofér mi podal
dieťa a sadol si za volant. Pohli sme sa.
Jerzyk si sadol vedľa šoféra a s radosťou
sa mu prizeral. Šofér sa na neho z času
na čas srdečne usmial. Kilometre sa
míňali. Ako ďaleko je ešte k železničnej stanici? Ako sa stanica volá? Kde
nás šofér vysadí? Či v blízkosti stanice,
či pred mestečkom? Či cez stanicu prechádzajú vlaky do Moskvy? Možno vie
čas odchodov? Či na stanici kontrolujú
lístky bez priepustiek a pasov? Tie a iné
otázky mi prelietali hlavou.
Jerzyk nakoniec zaspal. Šofér mlčal.
Bolo potrebné sa pýtať, aby
JANUÁR 2021
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Miestna cirkev v Tambove
je bohatá na rôznorodosť
kultúr, národov a jazykov
Text: sestra Felicita Melegová SSpS
Foto: Misijné sestry SSpS

M

ilí čitatelia Hlasov z domova
a misií, keď píšem tento list,
posielam Vám srdečný pozdrav z európskej časti Ruska, z mesta Tambov. Chcem sa s Vami podeliť o skúsenosť zo života v tomto meste.
V Rusku pracujem od roku 2013 a do
Tambova som pricestovala vo februári
2019 z mesta Abakan v Sibíri, kde som
pôsobila predtým. Mojím príchodom
som začala porovnávať tieto dve miesta.
V prvom rade je tu teplejšie. Zimy nie sú
také kruté. Mesto je staršie a väčšie. Plné
kontrastov nového a starého. Kým Abakan má len 80 rokov, Tambov bol založený už v roku 1836. Žije tu asi 300 tisíc
ľudí, teda na tunajšie pomery sme malým
mestečkom.
Katolícky kostol bol postavený už
v roku 1903 katolíkmi pochádzajúcimi
pôvodom z rôznych krajín, prevažne
Poliakmi, ale aj Nemcami, Bielorusmi,
Litovčanmi či Čechmi, ktorí sa ocitli vo
vtedajšej Tambovskej gubernii ako presídlenci, alebo boli vysťahovaní zo svojich domovov. O 32 rokov neskôr bol
kostol zatvorený a jeho správca podstúpil
represie. Veže chrámu boli zbúrané a bol
v ňom umiestnený závod na výrobu valivých ložísk, čo spôsobilo jeho značné
poškodenie. Až do roku 1997, kedy bol
objekt opäť vrátený novovzniknutej farnosti katolíkov, kostol chátral.
Aj zásluhou otcov verbistov, pátra Jerzyho z Poľska a nášho pátra Jozefa Matisa, bol kostol vo veľmi krátkom čase
18
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– v priebehu roka – zrekonštruovaný do
pôvodnej podoby. Už od Vianoc v roku
1998 sa v ňom mohli slúžiť každodenné
sväté omše. Dnes je architektonickou
pamiatkou miestneho významu. Pátri
pri obnove chrámu spolupracovali aj
s miestnymi laikmi. Najviac sa o obnovu
farnosti i chrámu pričinil vtedajší riaditeľ
Tambovského rádia Konstantin Nikolajevič Denisov, ktorý významne pomohol
najmä pri registrácii farnosti v roku 1996.
Kým kostol nebol obnovený, sväté omše
sa slúžili v kine.
Farníci boli spočiatku potomkovia
Poliakov, Bielorusov, Nemcov, ale aj Arménov či z Pobaltských republík. Ľudia
sa ešte pred 26 rokmi modlili modlitby,
ktoré boli napísané ruskou azbukou,
ale boli tam nemecké či poľské slová.
Tak sa snažili uchovať si svoju vieru, keď

nebolo v okolí ani katolíckych kňazov,
ani kostola.
Dnes máme v našej farnosti nielen
týchto, už prevažne seniorov, ale sú tu
aj Rusi, ktorí pricestovali z bývalých republík ZSSR, napríklad z Tadžikistanu.
Okrem toho sú tu aj Tambovčania ruského pôvodu. Pravda, detí, mládeže a ľudí
strednej generácie je len zopár, no zato je
tu početná skupina zahraničných študentov, ktorí sú z prevažnej časti z rôznych
strán Afriky – Angola, Nigéria, Uganda, Kamerun… Potom sú tu aj študenti
z Indie či Latinskej Ameriky. Študujú na
miestnych univerzitách humanitné alebo technické smery, napríklad medicínu,
právo či výpočtovú techniku. Trochu mi
trvalo, kým som sa naučila niektoré tie
cudzokrajné mená ako Anuarith , Macstan a podobne. No zato máme miestnu
cirkev bohatú na rôznorodosť kultúr, národov a jazykov.
V našej farnosti pôsobia pátri verbisti. Správcom farnosti je otec Harald z Indie a kaplánom otec German z Konga.
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Komunitu pátrov verbistov dopĺňa brat
Waldemar z Poľska. Spolu s pátrami
máme v Tambove aj komunitu SSpS,
okrem mňa je tu sestra Natália z Poľska
a sestra Dzose z Indonézie. Vo farnosti sú
rôzne skupiny, napríklad rodiny s deťmi,
mládež a zahraniční študenti, ďalej skupina Živého ruženca a nakoniec skupina
seniorov, my ich voláme skupina svätého Joachima a Anny. Okrem Tambova sa
každé 2 týždne slúži svätá omša v nedeľu aj pre katolíkov nemeckého pôvodu
v dedine Jaroslavka, ktorá je od Tambova vzdialená 70 km. Kňazi niekedy zastupujú v iných farnostiach, napríklad
v meste Pemza, vzdialeného asi 300 km
od Tambova. Najbližšia katolícka farnosť
sa nachádza v meste Voronež, ktoré je od
Tambova vzdialené 192 km.
Milí misijní priatelia, chcem sa Vám
na záver všetkým poďakovať za Vašu
podporu a modlitby, pretože ony sú pre
nás veľmi potrebné a my ich silu cítime
pri našej práci. Nech Vám dobrý Pán odmení všetko to, čo robíte pre misie. •

som sa mohla bezpečne zorientovať
v tomto mestečku. Ťažko mi bolo začať. Brzdilo ma úporné mlčanie šoféra.
Rozmýšľala som, ako začať, aby som
získala čo najviac informácií. Možno je nesmelý a čaká, aby som začala
rozhovor?!
Začala som. Najprv som sa opýtala,
kedy približne dôjdeme na železničnú stanicu. Potom či je tam nejaká
čakáreň, kde by sme mohli prečkať
noc bez toho, aby sme museli ukazovať doklady. Šofér na prvú otázku odpovedal: „Hm.....“ A potom to isté, len
trochu dlhšie. Možno nemá rád rozhovor počas jazdy..., pomyslela som
si a úkosom som na neho pozerala.
Bol zamyslený a jeho zrak bol úporne upretý na predné sklo auta. Ešte
raz som sa spýtala, ale šofér sa pevne
rozhodol neodpovedať na moje otázky. Odvrátila som hlavu a tiež som sa
pozerala do okna. Náhle som pocítila, že sa niečo dotýka mojich kolien.
Bolo to staré, šedé, špinavé vrecko so
semiačkami. Darček od môjho mumáka. Začala som automaticky žuť
slnečnicu, rozsýpajúc smeti po celej
kabíne. Automaticky som prestala
myslieť na to, čo urobíme, keď opustíme auto. Ako dlho sa možno strachovať? Po určitom čase šofér zastavil a prehovoril: „Vysadni a pozri, ako
sa cíti tá druhá žena a ja tu počkám.“
Anna rýchlo vyskočila z auta a opýtala sa, či som sa už dohovorila o našej
ďalšej ceste vlakom. „Ja som s ním vôbec nerozprávala. Dal mi semiačka
pre teba. Sú dobré. Uspokojujú hlad
a nepokoj. Ako cigarety.“ Anna stála
a zvedavo sa na mňa pozerala. „Neboj
sa!“ dodala som, „vyzerá na dobrého
človeka. Verím, že nás nenechá niekde
v snehu.“ Potom sme začali hľadať záchod. Hoci sme odbehli dosť ďaleko,
bez výsledku. Naše hľadanie prerušila
trúba nášho nákladiaka. Nemalo zmysel hľadať ďalej. Nasledujúca zastávka
bola večer. Bola dlhšia a na našu situáciu luxusné podmienky. Zdržali sme

sa pred reštauráciou akéhosi mestečka v stepi. V reštaurácii bolo mnoho
šoférov. Za pultom stála silná žena a za
ňou portrét Stalina. Žena rozlievala
do pohárikov vodku. Sála bola temná
od dymu cigariet, na podlahe kaluže
blata. Náš príchod si nikto nevšimol.
„Sadnite si!“ povedal šofér. „Idem sa
pozrieť, čo dnes možno zjesť.“ Boli pirôžky s kapustou a k tomu horúci čaj.
„Anna, pomyslela by si si, že v prvý deň
úteku dostaneš horúce pirôžky?“Jerzyk zjedol pirôžok, napil sa čaju a zvedavo si prezeral sálu. My s Annou sme
rýchlo pili horúci čaj, lebo sme nevedeli, ako dlho tu môžeme ostať. Mali
sme pravdu, lebo onedlho prišiel šofér
a povedal: „Daj mi tvojho malého a vy
sa zberajte, lebo musíme pokračovať.“
O krátky čas sme sa pohli. Dnes je Sviatok všetkých svätých, spomenula som
si. Začala som sa modliť.
Anna mi podala košík a zoskočila
som z nákladiaka. Naše batohy už ležali na snehu. Stáli sme z boku a čakali.
Vietor zlostne trhal plachtou, zasypával stopy našich kolies. Sneh sa tlačil
pod šatku a topil sa na šiji. Jerzyk sa
mi vrtel na rukách a skúšal si schovať
tvár v golieri môjho plášťa. „Postav ho
na zem, tam je tichšie!“ radila Anna.
Anna postavila naše batohy celkom
pri kolesách nášho auta. Jerzyk si na
ne sadol. Skutočne, tam bolo tichšie. Stáli sme, podupkávajúc nohami.
Náš nákladiak stál naproti domu. Šofér dávno vošiel a zmizol za dverami.
Dvere nechal pootvorené a úzky pruh
svetla padal na cestu a bráničku. „Nepovedal, do akého mestečka nás priviezol?“ spýtala sa Anna. „Nie, zastavil auto, zamrmlal „prišli“, vyskočil
z kabíny a odišiel. Pretože nezatvoril
dvere, pomyslela som si, že mám vyjsť
a vytiahnuť ťa z úkrytu.“ Nepáči sa mi
jeho mlčanie. Mohol aspoň povedať,
aby sme ho čakali. A on nič. Ukázal
plecia a zmizol v tme. Bez slova. Bez
slova. Dom stál v úzkej neosvetlenej
uličke. Bol poschodový a obkolesený
plotom. Spredu mal malý sklenený
balkón a v oknách okenice. •
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Najväčší
evanjelizátori
prvej cirkvi
Text: Ján M., Benedikt XVI. – Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista
Foto: Archív SVD

Najväčší evanjelizátori tejto oblasti boli Peter, Barnabáš, Pavol, Sílas.
Ale svojím spôsobom k nim patril aj Marek.
Peter – nebol biskupom jeruzalemskej cirkvi, ale ako hovoria
Skutky apoštolov, bol biskupom
cirkvi antiochijskej. V Antiochii
sa nachádza aj Chrám sv. Petra.
V Jeruzaleme sa spravovania
miestnej cirkvi ujali príbuzní
Ježiša z matkinej strany – biskupom sa stal Jakub, ale nie Jakub
apoštol, ale Jakub, bratranec Ježišov. Niektorí exegéti hovoria,
že Jakub Petra vytlačil smerom
z Jeruzalema von. Ale zasa na
druhej strane Peter hovorí, že
odišiel na Pánov pokyn: „Mne
dal Pán poverenie, aby som hlásal evanjelium pohanom.“ A tým
prvým, ktorý pokrstil pohana
a jeho dom (stotníka Kornélia),
bol práve Peter. Predtým mal videnie – ako k nemu zostupoval
kôš s množstvom zvierat, i nečistých, a počul hlas: „Peter, zabíjaj
a jedz!“ A Peter oponoval: „Pane,
nikdy som nejedol nič nečisté!“
A hlas sa mu ozval opäť: „Čo Boh
očistil, ty nenazývaj poškvrneným!“ A keď vstúpil do domu
stotníka Kornélia, kde bol pripravený on i jeho rodina prijať
evanjelium a krst, pochopil, že
Boh pozýva k spáse i pohanov.
Teda tým prvým, kto priniesol
evanjelium k pohanom, nebol
20
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Peter bol
jednoduchým
nevzdelaným
rybárom,
ktorému bola
daná najvyššia
funkcia
v Cirkvi.
Ježiš si volil
slabých ľudí.
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sv. Pavol, ale sv. Peter. Isteže sa
tým nijako neumenšuje úloha
sv. Pavla ako evanjelizátora národov, ale nie malú úlohu v tejto veci zohral v prvej Cirkvi aj
sv. Peter.
Pavol len prišiel Petrovi na
pomoc. Peter bol jednoduchým
nevzdelaným rybárom, ktorému bola daná najvyššia funkcia
v Cirkvi. Ježiš si volil slabých
ľudí. Keby dnes zbor kardinálov
volil pápeža, nikdy by človek
ako Peter nebol zvolený. Peter

zrejme nevedel písať ani čítať,
dodnes sa o tom vedú diskusie
– to, že napísal dva apoštolské
listy, ešte neznamená, že ich napísal vlastnou rukou.
Pavol pochádzal z prostredia
ovplyvneného helenizáciou, podobne ako bolo aj prostredie
Antiochie – všetko mu tu bolo
omnoho bližšie ako Petrovi, ktorý tomu ani tak rozumieť nemohol, lebo z tohto prostredia nepochádzal.
Barnabáš – priviedol Pavla
z Tarzu do Antiochie – akoby
ho tým v pravom čase opäť „daroval“ Cirkvi. Spolu s Pavlom
vychádza z Antiochie na svoju
prvú misijnú apoštolskú cestu,
ktorá bola v prvom rade jeho
apoštolskou cestou, Pavol a Marek sa pridali len ako spolupracovníci.
Na druhú apoštolskú cestu
už neodišli spolu – Barnabáš
chcel vziať Marka a Pavol nie.
„Aj medzi svätými existujú spory, nezhody a rozpory. Pre nás
je to veľká útecha, lebo vidíme,
že ani svätí nespadli z neba. Sú
to ľudia ako my, aj so zložitými
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problémami. Svätosť nespočíva
v tom, že sa nikdy nechybí ani
nezhreší. Svätosť rastie v schopnosti obrátiť sa, ľutovať, v ochote začať znova a predovšetkým
v schopnosti zmieriť sa a odpustiť.“ (Benedikt XVI.)
Dôvodom pre rozdelenie Barnabáša s Pavlom mohli byť rozličné doktrinálne (dogmatické)
pohľady - Pavol ako helenista
mohol Barnabášovi pripadať
pre židovstvo až príliš progresívny. Alebo to mohol byť dôvod Barnabášovej žiarlivosti na
osobu svätého Pavla, ktorý získaval prevahu pri vedení apoštolskej cesty.
Tertulián pripisuje Barnabášovi autorstvo Listu Hebrejom,
čo nie je nepravdepodobné, lebo
Barnabáš ako príslušník kmeňa
Lévi mohol mať záujem o tému
kňazstva a List Hebrejom mimoriadnym spôsobom Ježišovo
kňazstvo vykladá.
Barnabáš je tiež autorom knihy Didaché, spisu z apoštolskej
doby, ktorý nebol zaradený medzi kánonické spisy. Hovorí o Eucharistii, prináša podobnú verziu modlitby Otčenáš ako Matúš.
Predpokladá sa, že i Matúšovo
evanjelium bolo napísané okolo r. 80 práve v Antiochii. Či Lukáš napísal Skutky v Antiochii,
sa presne nevie – je to len jedna
z viacerých teórií, ktoré sa predpokladajú. V Antiochii sa však
Lukáš narodil. Pôvodom bol pohan, Sýrčan alebo Grék. Po smrti sv. Pavla ostal nažive, zomrel
údajne vo veku 84 rokov – nevie
sa, či prirodzenou smrťou, alebo
ako mučeník.
Marek – pravdepodobne si
s Pavlom nerozumel tak ako
s Barnabášom a viac to bolo
zrejme cítiť, keď prebral Pavol
„velenie“ nad misijnou cestou
po Barnabášovi.

Tiež sa dá predpokladať, že
nemal taký pocit istoty v „šírom“ helenistickom svete v porovnaní s konzervatívnym a viac
uzavretým Jeruzalemom.
Misijná cesta bola určite plná
neistoty a nástrah, čo na mladého Marka mohlo pôsobiť odstrašujúco. Ďalším dôvodom,
prečo opustil Pavla a Barnabáša, mohla byť nostalgia za spoločnosťou sv. Petra, ktorému bol
neskôr spoločníkom a pomocníkom a z rozprávania ktorého aj
napísal evanjelium. Neskôr ho
však vidno aj po boku uväzneného Pavla v Ríme (Kol 4,10, Flm
24), teda muselo medzi nimi
dôjsť k zmiereniu.
Niektorí cirkevní otcovia uvádzajú, že Marek bol tým chlapcom z Getsemanskej záhrady,
ktorý, keď ho chceli chytiť, pustil svoj plášť, aby sa zachránil.
Marka môžme vidieť každý sám
v sebe. Chceme nasledovať Krista, sme zvedaví na jeho cesty, no
keď sa dostaneme do úzkych, zo
strachu sa ho pustíme.

• Kostol sv. Petra
v sýrskej Antiochii – mesto,
kde Kristovi
nasledovníci
boli prvý
raz nazvaní
kresťanmi
• Interiér kostola
sv. Petra
v Antiochii,
ktorý tu ako
biskup Cirkvi
prehováral
k prvej komunite kresťanov

Sílas = Silván – Pavol ho v listoch nazýva Silván, v Skutkoch
apoštolov je menovaný ako Sílas. V prvej Cirkvi požíval veľkú
vážnosť. Bol poverený doručiť
bratom v Antiochii, Sýrii a Cilícii rozhodnutia prijaté na Jeruzalemskom sneme a vysvetliť ich.
Keď sa Pavol rozišiel s Barnabášom a Markom, vzal si na 2.
misijnú cestu práve Sílasa. Sílas
sa spomína však aj ako pomocník sv. Petra. „A to je správne,“
píše Benedikt XVI., „slúži Petrovi, slúži Pavlovi, pretože Cirkev
je jedna a misijné ohlasovanie je
jediné.“ Všetci by sme mali byť
Ježišovými služobníkmi – primerane darom, ktoré sme dostali a prosiť Boha, aby dal vzrast
svojej Cirkvi.
Podobne to vyjadril aj Pavol
o Apollovi – či Apollo, alebo ja,
všetci sme Ježišovými služobníkmi, pretože je to Boh, ktorý
dáva vzrast. I keď pre Pavla nebolo určite jednoduché zmieriť sa
s Apollovým kazateľským úspechom. •
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„Outdooring“ a zvyky

etnickej skupiny Konkomba
v severnom Togu
Text a foto : P. Martin Kotchoffa SVD

L

ucien a Julienne Kousse, mladý
pár z Namabu na severe Toga.
Boh práve požehnal tento pár
dvojčatami, chlapcom a dievčaťom. Mať novonarodené dvojčatá
v ktorejkoľvek časti sveta znamená
dvojnásobné požehnanie, ale aj dvojnásobné problémy bezsenných nocí
a nepretržitého stravovania.
V Namabe mali ale Lucien a Julienne ďalší problém, keď sa dostali medzi obrady svojej viery a tradíciu svojej kultúry.
Lucien a Julienne patria do etnickej
skupiny Konkomba. Podľa tradície spoločnosti Konkomba sa novonarodené
deti považujú za nadprirodzené bytosti,
ktoré majú právomoc poskytovať svo
jim rodičom prosperitu a dobrú úrodu.
Tradícia hovorí, že na ochranu novorodencov sa musí konať obrad „outdooring“, teda niečo, čo je vonku.
V západoafrických kultúrach je outdooring rituál, keď sú deti prvýkrát
pomenované a prinesené von, čo ich
predstavujú v ich dedine. Kým novorodenci neprejdú vonkajšou ceremóniou, sú považovaní za cudzincov alebo návštevníkov z duchovného sveta.
Ak sa pre ľudí v Konkombe tento obrad nebude konať, nešťastie postihne
rodičov a jeden z nich môže zomrieť.

Tvrdé rozhodnutia: vonku alebo krst
Lucien je jedným z katechétov v Namabe, na okraji verbistickej farnosti
Notre Dame de Lourdes v Guérin-Kouka. Ako katechéta chcel ísť dobrým
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kresťanským príkladom. Lucien spočiatku odmietal nekresťanskú prax
v prírode. Napriek strašným varovaniam rodiny chcel, aby jeho deti boli
pokrstené ako katolíci. Lucien sa poradil s misijnými kňazmi Božieho Slova
vo farnosti, ktorí sa srdečne zaviazali pokrstiť všetky deti. Pri stupňujúcich sa rodinných roztržkách sa kňazi
snažili nájsť spôsob ako pomôcť a našťastie sa riadili misijným učením
v konštitúciách SVD: „Kdekoľvek pracujeme, vždy majme na pamäti, že sme
misionári.“ (Konšt. 102.2)
Musíme vydávať svedectvo o univerzálnosti a rozmanitosti Kráľovstva,
oslovovať svojich blížnych a zdieľať
niečo zo seba. S ohľadom na toto učenie sa rozhodli kombinovať obrad
v prírode a spoločný obrad cirkevného rituálu krstu.

Kombinácia dvoch kultúr v jeden
špeciálny deň
Oslava prijatia detí a ich predstavenia
komunite sa začala v dome Luciena a Julienny. Z domu do kostola členovia komunity robili dlhý sprievod naplnený
piesňami radosti. Pri vchode do kostola
boli rodičia so svojimi novonarodenými
dvojčatami oficiálne privítaní a boli vedení k Pánovmu oltáru. Po katolíckom
krstení bábätiek v rámci tradície Konkomby pozvali starších rodiny, aby prišli
a prijali novorodencov do svojej rodiny.
Potom dvaja farníci a krstní rodičia, ktorí zastupovali kresťanské spoločenstvo,
prijali deti a sľúbili, že sa budú starať
o svoje náboženské pokyny. Spoločne
sa dovolávali požehnania a ochrany Božej voči týmto krásnym novým deťom
a ich rodičom, aby mohli byť zbavení
všetkého strachu.
Ako sa ukázalo, spojenie tradície Konkomba a katolíckeho krstu prinieslo
najväčšiu slávnostnú príležitosť. Vynikajúce jedlo bolo ponúknuté všetkým,
ktorí prišli, aby mohli byť svedkami tejto výnimočnej udalosti. Všetci, ktorí sa
zúčastnili, sa radovali z páru a sú vďační všemohúcemu Bohu a Cirkvi za dar
týchto dvojičiek, ktoré pokrstili a dostali
mená Pierre a Pierrette.

Evanjelizácia otvára mysle a srdcia
Zatiaľ čo krajiny po celom svete majú
zvyky a tradície týkajúce sa tehotenstva,
pôrodu a prijatia novorodencov do ich
života, táto jedinečná slávnosť otvorila mysle a srdcia kresťanov i nekresťanov, blahosklonných ľudí i zvedavcov.
Dotklo sa to všetkých v komunite. Sused povedal: „Nikdy sme si nemysleli,
že naše tradičné outdoorové aktivity sa
dajú robiť v kostole.“ Ako misionári to
musíme čítať ako znamenie, že musí pokračovať evanjelizácia, aby sa ľudia dostali zo svojej nedôvery ku kresťanstvu.
Ale je to proces učenia. Je to možné, iba
ak rozumieme kultúrnym a tradičným
praktikám a hodnotám, ktoré sú s nimi
spojené a spolupracujeme s nimi. Iba
potom môžeme vniesť svetlo evanjelia
do života ľudí. •

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

Sväté Písmo – Nový Zákon
Tvrdá väzba
Čítať Sväté písmo znamená
stretnúť sa so živým Kristom.
Preto nikdy nemôžeme povedať, že sme ho dočítali. Sám
Duch Svätý sa nám pri jeho
čítaní prihovára vždy iným
spôsobom, a preto každý deň
vyživujme takto svoju dušu.
772 strán, cena: 16,00 EUR

Objaviť krásu života
Jozef Šuppa SJ
Určite stojí za to objavovať
krásu života, ako nám ju
dáva poznať Božie slovo. Napriek všetkému stojí za to
objavovať a nachádzať krásu života. Záleží na nás, na
každom jednom z nás.
202 strán; cena: 4,00 EUR

Zázraky pátra Pia
Renzo Allegri
Kniha nás prevedie jeho životom od narodenia až po smrť.
Zaoberá sa len doloženými
faktami a zďaleka sa vyhýba
všetkým špekuláciám, ktoré
sú spájané so životom tohto
fenomenálneho stigmatizovaného kňaza a rehoľníka.
342 strán; cena: 13,90 EUR

Tajomná sila svätej Filomény
Jan Alois Dreml (ed.)
Kniha nám priblíži túto sväticu ako človeka, v ktorom
sa nebo snúbi so zemou.
Veriacich súčasného sveta
vyzýva, aby u nej hľadali
pomoc a ochranu v každej
životnej situácii, a tak spolu
s ňou oslavovali Boha.
200 strán; cena: 8,90 EUR

Jeho láska ťa uzdraví
Dominik Chmielewski
Je to podnetná štúdia na
tému našej kresťanskej identity milovaných Božích detí
a nemilosrdných útokov satana, ktorý sa tisícorakými
spôsobmi usiluje zničiť našu
identitu Božích synov a dcér.
200 strán; cena 8,90 EUR

Prečo ľudia veria
Ján Buc, Michal Zamkovský
Kniha vznikla z prepisov vybraných častí obľúbenej relácie Televízie Lux. Autori v nej
odpovedajú na rôzne otázky
týkajúce sa viery, ako napríklad: Potrebuje dnes človek
Boha..?
213 strán; cena: 9,90 EUR

Prečo ruženec? Prečo dnes?
Gretchen Crowe
Kniha je prístupná a inšpiratívna zbierka textov pretkaných osobnými zážitkami,
ktoré podporujú osem závažných dôvodov, prečo by ruženec mal byť podstatnou súčasťou života každého katolíka.
160 strán; cena: 7,90 EUR

Začať s Božím slovom
Ľubomír Majtán
Každej nedeli alebo sviatočnému dňu je venovaná jedna
dvojstránka, ktorá obsahuje
úryvok z evanjelia a následne text na rozjímanie. Autor
čitateľom želá, aby ich pri čítaní viedol Duch Svätý.
174 strán; cena: 8,00 EUR

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:

počet ks

stručný názov

cena

-

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

Ulica:
Podpis:			Tel.:
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Abrahámova viera
Text: P. Marek Vaňuš SVD
Foto: Archív SVD

Viac než sedemdesiatkrát nájdeme Abrahámovo meno na stránkach Nového zákona, a tak možno povedať, že patrí k najčastejšie spomínaným postavám dejín
spásy. Dokonca aj veľký Dávid stojí štatisticky v poradí až za ním s necelou šesťdesiatkou „citácií“. V pamäti sa nám môže
vynoriť živá diskusia v Jánovom evanjeliu,
na konci ktorej zaznieva od židov výčitka
na adresu Ježiša: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“ – A vzápätí Ježišova odpoveď: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som“
(Jn 8,58). No najviac asi nachádzame
odkaz na Abrahámovu vieru. Skúsme si
všimnúť, čím sa vyznačovala...

P

ríbeh patriarchu Abraháma
v Knihe Genezis začína písať
jeho poslušná odpoveď na Božie pozvanie vyjsť z vlastnej
krajiny a odísť do neznáma. Za prísľubom. Nádherným, ale predsa len prísľubom (porov. Gn 12,1-4). Abrahám sa na
cestu dobrodružstva viery vydáva bez
akýchkoľvek doplňujúcich otázok. Jednoducho ide. Zanecháva istoty domoviny i rodinných väzieb – a nasleduje Boží
hlas. Obdivuhodné. Ako to dokázal?
V jednom zo starobylých rabínskych
spisov (Genesis Rabbah, teda niečo ako
komentár ku Knihe Genezis) možno
nájsť príbeh z raného života Abraháma,
ktorý objasňuje jeho vnútornú dispozíciu pre Boha.
Ako mladý chlapec Abrahám pracoval v obchode svojho otca Teracha. Bol
to obchod s modlami. Jedného dňa Terach odišiel za pracovnými povinnosťami a nechal obchod na starosti svojmu
synovi. Do obchodu prišiel muž a chcel
24

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

JANUÁR 2021

si kúpiť modlu. Abrahám sa ho spýtal,
koľko má rokov, a muž mu vraví: „Päťdesiat.“ Abrahám na to: „Máš päťdesiat
rokov a klaňal by si sa soche, ktorá bola
urobená len včera?!“ Muž nato odišiel
zahanbený.
O niečo neskôr vošla do obchodu žena
a priniesla modlám obetu. Abrahám teda
vzal palicu, rozbil modly a palicu umiestnil do ruky najväčšej modly. Keď sa Terach vrátil, pýtal sa Abraháma, čo sa stalo so všetkými modlami. Abrahám mu
povedal, že vošla žena, ktorá obetovala
modlám. Modly sa potom hádali, kto by
mal jesť obetu ako prvý. Nato najväčšia
modla vzala palicu a rozbila ostatné. Terach pobúrene reagoval s tým, že sú to
predsa iba sochy a nemajú žiadne poznanie. Na čo Abrahám odpovedal: „Vidíš,
popieraš ich poznanie, a napriek tomu
ich uctievaš!“
Dostalo sa to do uší kráľa Nimróda, pred ktorého Abraháma predviedli.
A tam začína dialóg medzi Nimródom
a Abrahámom. Nimród vyhlasuje, že je
potrebné klaňať sa ohňu. Abrahám na
to, že voda predsa zahasí oheň. Nimród
teda vyhlasuje, že nech sa uctieva voda.
No Abrahám na to, že mraky zadržiavajú vodu. Nimród teda vyhlasuje, že treba uctievať mraky. Abrahám však odpovedá, že vietor rozháňa mraky. Nimród
teda vyhlasuje, že nech sa uctieva vietor.
Ale Abrahám pokračuje s tým, že ľudia
odolávajú vetru. Tak sa nakoniec Nimród
nahnevá na Abraháma a vyhlasuje, že
Abrahám bude uvrhnutý do ohňa, a ak
má pravdu, že existuje skutočný Boh,
nech ho zachráni. Potom vskutku Abraháma vrhnú do ohňa, no Boh ho zachraňuje. Toľko príbeh Genesis Rabbah.

Abrahám je mužom rána a patrón rannej modlitby.
Abrahám poznáva Boha, pretože hľadá pravdu. Jeho príbeh učí, že úprimné
hľadanie privádza k stretnutiu s Bohom.
Viera Abraháma je vierou na ceste. Nie je
hneď dokonalá. Svätopisec pred nami na
stránkach Písma nezakrýva ani tienisté
stránky Abrahámovho života, jeho zaváhania. No Abrahám je neustále na ceste.
Rastie v ochote počúvať a odpovedať. Pozná Boha po hlase – a často s ním vedie
rozhovor...
Medzi tie najznámejšie patrí nepochybne odvážne vyjednávanie pre záchranu miest, v ktorých prebýval jeho
synovec Lót. Z príbehu vieme, že mestá
príhovor Abraháma nezachráni, synovca Lóta a jeho dcéry však áno. Abrahám
to však hneď ešte nevie, a tak na druhý
deň zavčas ráno ide, aby sa pozrel, ako
to všetko so Sodomou a Gomorou skončilo (Gn 19,27-28). Z tejto malej zmienky
komentátori odvodzujú, že Abrahám je
patrónom rannej modlitby; je totiž mužom rána.
Je ním predovšetkým v tom všeobecnom zmysle, pretože je človekom začiatkov. Je človekom, ktorý sa vydáva na

NAŠI DOBRODINCI

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!

cestu bez toho, aby vedel, kam má ísť; začína príbeh, ktorého koniec neuvidí. Je človekom rána, pretože učí umeniu začínať bez
toho, aby sme boli upätí na to, ako to všetko nakoniec skončí.
No je ním aj v užšom zmysle. Trikrát sa o Abrahámovi v Knihe
Genezis spomína, že „vstal zavčas ráno“. Tak často sa to nespomína o nijakej inej biblickej postave. Po prvýkrát sa s tým stretávame
v práve spomenutom texte, deň po zničení Sodomy: „Abrahám
vstal zavčas ráno [aby sa vybral] na miesto, kde predtým stál pred
Pánom.“ Prečo tam ide tak zavčasu? Nie je ťažké si predstaviť, že
prežíva úzkosť kvôli svojmu synovcovi Lótovi, že túži mať správy o ňom a o jeho rodine: ešte nemôže vedieť, že boli zachránení
práve kvôli nemu, lebo Pán si spomenul na Abraháma. Po druhýkrát vstáva Abrahám zavčasu, aby vyprevadil Agar a syna Izmaela,
ktorí mali odísť do púšte: „Abrahám vstal zavčas ráno, vzal chlieb
a mech vody a dal to Agar, vyložil jej to na chrbát“ (Gn 21,14). Abrahám sa prejavuje ako veľmi láskavý voči svojej egyptskej žene,
hoci tá musí odísť. No a nakoniec, po tretíkrát, „Abrahám vstal
zavčas ráno, osedlal osla, zobral so sebou dvoch sluhov a svojho
syna Izáka...“ (Gn 22,3). Vstáva zavčasu, aby sprevádzal svojho milovaného syna na vrch skúšky a prozreteľnosti, obety a prísľubu.
Vo všetkých týchto prípadoch Abrahámovo skoré vstávanie
naznačuje zvláštnu pozornosť voči niekomu, kto mu je drahý:
synovec, žena, syn. Prezrádza určitú úzkosť, ktorá mu bráni spať,
ktorá mu nedovolí zaháľať a ktorá mu našepkáva presne to, čo
treba urobiť. Abrahám žije intenzívne svoju zodpovednosť voči
iným: preto je človekom rána.
Spolu s odvahou hľadať pravdu ide o dôležitý rys Abrahámovej
viery; nie je vierou zahľadenou na vlastnú spravodlivosť, ale vierou sprevádzajúcou iných. •

Ružencové spoločenstvo Nitra Zobor 100,-€ •T. Vančová Lúčnica n/
Žitavou 100,-€ •A. Belenčíková Vráble 200,-€ •Členky mis. združenia D.
Svätého a dobrodinci Drážovce 70,-€ •Odberatelia Hlasov Mojmírovce
32,-€ •Bohuznáma Nitra 50,-€ •K. J. a A. Nitra 10,-€ •J.S. Nitra 30,-€
•Odberatelia Hlasov Velčice 20,-€ •Ružencové spoločenstvo Soblahov
150,-€ •Kolektív lásky Liptovská Teplička 270,-€ •Odberatelia Hlasov
Štefanov nad Oravou 135,-€ •Bohuznámy Ludrová 50,-€ •Bohuznáme
Horovce 500,-€ •Oberatelia Hlasov Obyce 100,-€ •Odberatelia Posla
Obyce 75,-€ •Ružencové bratstvo Mlynčeky 100,-€ •Odberatelia Hlasov
Žabokreky n.N. 20,-€ •Ružencové spoločenstvo Budatínska Lehota
80,-€ •Odberatelia Hlasov Topoľovka 200,-€ •Ružencové spoločenstvo
Koplotovce 50,-€ •Veriaca rodina z Diviny 200,-€ •Odberatelia Hlasov
pri kostole sv. Heleny Trnava 160,-€ •Odberatelia Hlasov Dolný Lopašov 40,-€ •Milodar z Ľuborče 75,-€ •Odberatelia Hlasov Prusy 110,-€
•Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,-€ •Ružencové bratstvo Mlynčeky
100,-€ •Predplatitelia Hlasov z Hlohovca 100,-€ •Odberatelia Hlasov
Velčice 20,-€ •Veriace spoločenstvo ľudí Machulince 100,-€ •Odberatelia Hlasov Bíňovce 60,-€ •Odberatelia Hlasov Terňa 15,-€ •Bohuznáma
Smolenice 100,-€ •Dobrodinci z Dubodiela a Trenčianských Mitíc 850,-€
•Odberatelia Posla a Hlasov Križovany nad Dudváhom 50,-€ •Odberatelia
Hlasov Trenčín 40,-€ •Ružencové bratstvo Hrboltová 50,-€ •Čitatelia
Hlasov Kysucké Nové Mesto 239,-€ •Odberatelia Hlasov Sološnica
50,-€ •Ružencový spolok Močenok 100,-€ •Spoločenstvo sv. ruženca
Lučatín 20,-€ •Odberatelia Hlasov Kapušany 70,-€ •Spolok sv. ruženca
Žilina 70,-€ •Odberatelia Hlasov Jabloňové 55,-€ •Odberatelia Hlasov
Habovka 130,-€ •Odberatelia Parchovany 100,-€ •Odberatelia hlasov
Žabokreky n.N. 25,-€ •Veriaci z Turia 70,-€ •Odberatelia Hlasov z Gbelian
88,-€ •Modlitbová skupinka KCHO spoločenstvo Božieho Slova 25,€ •Odberatelia Hlasov a Posla Rišňovce 120,-€ •Odberatelia Hlasov
Šaľa 200,-€ •Bohuznáma Šaľa 100,-€ •Mária Krhútová Topoľčany 45,-€
•Bobáková Koplotovce 60,-€ •Odberatelia Posla Plavnica 40,-€ •R.P
Veľký Lapáš 100,-€ • Odberatelia Hlasov Chynorany 130,-€ •Odberatelia
Hlasov Mojzesovo 240,-€ •E. Tatkovská Mníšek n/ Popradom 50,-€ •O.
Dudiaková Mníšek n/ Popradom 25,-€ •T. Žembová Mníšek n/Popradom
30,-€ •A. Balážová Mníšek n/Popradom 40,-€ •Odberatelia Hlasov
a Posla Mníšek n/Popradom 45,-€
"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)
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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, pomáhajú novým kresťanským komunitám k tomu, aby
sa stali pevnými vo viere a povzbudzujú ku kresťanským hodnotám, ako je pokoj, spravodlivosť,
sloboda a vzájomné spolunažívanie.

Chceš mať aj ty účasť na tejto misii Cirkvi?
Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi, kňazmi alebo rehoľnými bratmi. Sme rodinou svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou po
záchrane ľudí všetkých národov. Sme rodinou
s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Krista.
Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním
od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela.
Podmienkou k prijatiu je úprimná túžba nasledovať Krista v službe bratom a sestrám, fyzické
a psychické zdravie, maturita a život viery.

SPOLOČNOSŤ
BOŽIEHO SLOVA
NITRA

ODOSIELATEĽ:

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

Prihlášky posielajte do 30. apríla 2021
P. Pavol Kruták SVD,
Misijný dom Matky Božej,
Kalvária 3, 949 01 Nitra
www.verbisti.sk

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

