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M ilí čitatelia, na začiatku prázdnin 
si s pompéznosťou spomíname na 
svätých vierozvestcov Cyrila a Me-
toda. Solúnski bratia, naši apoštoli, 

sú nádherným príkladom obetavej služby bez 
nároku na zemnú slávu a odmenu.

Ich úloha bola povšimnutá a vyzdvihnutá dosť 
neskoro, len s prebúdzajúcim sa národným ob-
rodením z konca 18. storočia. Oni však neboli 
prvými, kto na naše územie prinášal evanjelio-
vú zvesť. Do nich to s vervou robili írsko-škótski 
benediktínski mnísi a po nich štafetu prebrali 
franskí misionári. Treba priznať a bez zbytočných 
strachov povedať, že poslední plnili aj niektorú 
politickú úlohu – so vznešenou mysľou rozšíriť 
kresťanstvo a franský vplyv. 

Keď teda solúnski bratia prišli na naše územie, 
to už trochu poznalo vieru kresťanskú, ale práve 
obetavosť v prípravnej fáze a novinka liturgické-
ho jazyka miestneho národa urobila svoje a pri-
viedla do lona Cirkvi plnohodnotne celý národ 
Slovanov Veľkej Moravy.

Dvadsiate storočie zanechalo skrze svoje vojny 
a diktatúry hlboké rany v spoločenskom, a teda 
aj v cirkevnom myslení. Niektorá zaangažova-
nosť cirkevných predstaviteľov v politickom či 
dokonca štátnickom diele vyvolala reakciu ab-
solútneho odvrhnutia účasti duchovenstva v ob-
čianskom živote, ako akt nedovolenej manipu-
lácie masami veriacich pri pohľade svetskom, 
alebo stavu nezodpovedajúcej službe z pohľadu 
Cirkvi. Dvojité chápanie života – cirkevné a ob-
čianske, vytvára bohatý podklad pre zasieva-
nie pochybných nápadov vytláčajúcich Cirkev 
na okraj spoločnosti alebo do vnútra kostolnej 
ohrady. Pravdou však je, že kresťan je aj obča-
nom a žije len jedným životom. Jeho viera má 
byť svetlom, ktoré odhaľuje úmysly srdca a po-
máha nájsť pravdu, ktorá dáva zmysel a nádej 
celej spoločnosti v perspektíve večnosti. Žiadne 
krátkodobé a úzkoprsé nápady privilegovaných 

skupín, ale večné dobro každého, ako ďaleko by 
sa on od Boha nenachádzal. 

Od kresťanov sa čaká, že budú jednoduchí 
ako holubice. Pozorujúc tieto vtáčky, stojí za po-
všimnutie ich krása, ale zvádza niektorých hlú-
posť. Práve na tú sa spoliehajú páni tohoto sveta 
a jeho zvrátených ideológií, že podobné holúbky 
nebudú myslieť i protiviť sa, ale len zobať z ruky 
odrobinky hodené do kŕdľa, kvôli ktorým sme 
schopní zakľuvať jeden druhého.

Naši vierozvestcovia boli veľmi skromnými 
mužmi, no neboli nulami. Obaja mali za sebou 
bohatú štátnickú i  cirkevnú kariéru, hlboké 
právnické a administratívne vedomosti, širokú 
rozhľadenosť. Aj napriek tomu, pre dobro vzdia-
leného národa, vzdali sa života v kultúrnom 
centre sveta a prišli k nám. A keby len to, ešte 
si aj vytrpeli od závistlivých neprajníkov a nie-
len štátnych, ale aj cirkevných, najmä Metod, 
a predsa vyplnili a dvakrát u pápeža potvrdili to, 
čo sa od nich očakávalo, a dedičštvo, ktoré nám 
priniesli, zachovalo sa doteraz. No na koľko ho 
stačí, závisí od nás.

Ježiš nás popri výzve byť jednoduchí ako ho-
lobice vyzýva byť opatrnými ako hady. Had bol 
na začiatku symbolom pokušenia a  klzkosti. 
No hociktorý ochranár potvrdí ich nenahradi-
teľnú funkciu v prírode v pláne regulácie poč-
tu hlodavcov. Zmysel kresťanskej opatrnosti 
nespočíva v tom, že budeme chodiť okolo ľudí 
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ako porcelánových postavičiek, bojac sa, len aby sme sa 
ich nedotkli a nerozbili ich krehký svet. Opatrnosť spočíva 
v schopnosti s predstihom reagovať na všetko, čo sa v spo-
ločnosti deje, s cieľom vyvarovať sa nešťastných dôsledkov. 
Táto schopnosť, ako aj povinnosť, priamo vyplýva z našej 
viery, ktorá sa síce skladá z čiastkových cieľov, dosahova-
ných dobrými skutkami na zemi, ale je neustále nasme-
rovaná na základný a večný cieľ – nebo. Práve kvôli nemu 
sme schopní aj niečo vytrpieť, vediac, že nie tu a nie teraz 
dosahujeme svoje povolanie.

Je teda veľmi dôležité uvedomiť si svoju zopovednosť za 
všetkých ľudí, dokonca aj štátnikov. Naše mlčanie, strach, 
ochota prisúpiť na rôzne pochybné príkoria je ospravedlne-
né jedine vtedy, ak ide o zachovanie večného dobra. Všetky 
ostatné zemské ciele, akokoľvek by vyzerali čnostne a hod-
noverne, sú relevantné.

Metod si osobitne vytrpel od svetských i  cirkevných 
predstaviteľov za svoj úspech a pápežské priznanie a po-
žehnanie, pretože skrížil plány mocnárov. Ale jeho utrpe-
nie prinieslo bohaté plody a aj naše katolícke pokolenie 
je toho dôkazom. Trpezlivé znášanie je dôležité rovnako, 
ako aj správne nazývanie vecí svojimi menami. Ak je ak-
tívny a slobodný kresťanský život ohraničovaný nepomer-
ne prísnejšie ako v ostatnej sfére občianskej spoločnosti, 
my to znesieme, ale hovoriť o tom treba, aby sa nám naše 
mlčanie nevyplatilo zabudnutím, a nakoniec aj neverou.

Milí priatelia, želám vám upevnenie viery, slobody bez 
strachu a v dôvere, že čokoľvek by nám svet nepripravil, 
s Božom pomocou a vo vernosti dedičstvu otcov to všetko 
zvládneme na spoločné a večné dobro.  •
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▲ Vatikánska detská nemocnica transplantovala 
srdce od nakazeného Covidom-19

Detská nemocnica Bambino Gesù vôbec prvý krát 
v histórii pediatrie transplantovala orgán od darcu 
nakazeného Covidom-19. Transplantácia prebehla 
úspešne, 15-ročný chlapec, ktorý toto nové srdce do-
stal, bol liečený monoklonálnymi protilátkami, aby 
sa eliminovalo riziko rozvinutia ochorenia Covid-19. 
Profesor Antonino Amodeo, vedúci úseku pre kom-
penzáciu, transplantáciu a kardio-respiračnú mecha-
nickú asistenciu vysvetľuje v oficiálnom komuniké: 
„V pediatrickej oblasti je nájdenie srdca kompatibil-
ného na transplantáciu náročnejšie, než v prípade 
dospelých. V poslednom roku sa tieto ťažkosti v dô-
sledku pandémie a protipandemických obmedzení 
ešte zväčšili. Nájsť kompatibilné srdce pre transplan-
táciu je priam unikátne. Preto sme urobili všetko pre 
to, aby chlapec na čakacom zozname mohol dostať 
orgán, na ktorý čakal. Išlo o otázku prežitia.“ Mladý 
pacient čakal na transplantáciu približne rok. Podľa 
talianskeho zákona transplantáciu od darcu pozitív-
neho na SARS CoV-2 môže prijať len pacient, ktorý 
je tiež nakazený, alebo vyliečený z tejto choroby. Le-
kársky tím preto starostlivo konzultoval veľkosť rizi-
ka s ďalšími odborníkmi. Prof. Carlo Federico Perno, 
vedúci Oddelenia mikrobiológie a  imunologickej 
diagnostiky v Bambino Gesù vysvetľuje: „S cieľom vy-
hodnotiť riziko prenosu vírusu SARS CoV-2 sa usku-
točnili početné výskumy v dýchacom systéme, v krvi 
a srdci darcu pomocou pomerne sofistikovaných tech-
ník, spolu s ktorými vyhodnotili veľmi nízke riziko 
prenosu. Toto umožnilo dať transplantácii zelenú.“ •

Milí misijní priatelia!

Začiatkom júla slávime našich veľkých 
a slávnych vierozvestov Cyrila a Me-
toda. Spoločne prišli na naše územie 
s jediným cieľom: priniesť nám Kristo-
vo svetlo. Títo bratia boli v tejto svojej 
misii takí jednotní, že nám niekedy pri 

uvažovaní nad ich životom môže uniknúť, akí boli vlast-
ne rozdielni. Cyril bol učenec a filozof. Zrejme bol trochu 
utiahnutejší ako Metod, čo sa prejavilo aj v jeho túžbe zo-
stať na sklonku svojho života v kláštore, kde mohol byť sám 
s Bohom. Metod, idúc v šľapajach svojho otca Leva, bol pred 
misiou na našom území úradníkom, ktorý pracoval nielen 
s číslami a faktami, ale aj s ľuďmi. Neskôr bol vysvätený za 
biskupa a napriek mnohým intrigám, ktoré proti nemu 
snovali protivníci, chodil po celej našej krajine a upevňo-
val ľudí vo viere, ktorú im s Cyrilom priniesli. Dnešným 
jazykom by sme možno jednoducho povedali, že Cyril bol 
introvert a Metod extrovert; rehoľníci by zasa mohli pove-
dať, že Cyril skôr cítil povolanie ku kontemplácii a Metod 
k činnej službe. No títo dvaja celkom rozdielni bratia do-
kázali viac než len spolu vychádzať. Oni svoju rozdielnosť 
dokázali využiť v prospech Božieho kráľovstva - tým, že sa 
pri evanjelizačnej práci vedeli navzájom dopĺňať. 

Aj okolo nás je veľa rôznych „Cyrilov“ či „Metodov“, kto-
rí sú iní ako my a niekedy nám ich odlišný štýl života, ba 
možno aj šírenia evanjelia, prekáža. Spomeňme si vtedy na 
týchto dvoch rozdielnych bratov: bez Cyrila by sme nema-
li písmo, vďaka ktorému sme mohli spoznávať Božie slovo 
a sláviť liturgiu v našom jazyku, a bez Metoda by toto písmo 
a všetko s ním spojené možno rýchlo upadlo do zabudnutia. 

Radujme sa z toho, že môžeme byť tým, čím sme a teš-
me sa, že ostatní ľudia v Cirkvi svojimi darmi dopĺňajú to, 
čo my práve nemáme alebo nedokážeme. A skúsme spolu 
s nimi nájsť spôsob, akým sa budeme dopĺňať pri šírení Bo-
žieho kráľovstva.

Milí čitatelia, prajem vám, aby ste aj v tomto letnom dvoj-
čísle Hlasov našli povzbudenie k životu podľa viery. Nech 
letné mesiace slúžia na váš oddych a načerpanie síl. Misio-
nári verbisti pamätáme na všetkých dobrodincov, horliteľov 
a čitateľov Hlasov v každodenných modlitbách. 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov odslúžim 1. júla,  
za horliteľov 2. júla 2021.
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▪ Svätá stolica získala 
pozorovateľský status pri WHO

Svätá stolica sa od 31. mája 2021 
stala pozorovateľským nečlen-
ským štátom WHO na základe re-
zolúcie s titulom Participation of 
the Holy See in the World Health 
Organization. Na 74. svetovom 
zdravotníckom zhromaždení v Že-
neve návrh rezolúcie predložilo 
Taliansko a podporilo ho 71 člen-
ských štátov vrátane Slovenska. 
Ako uvádza Vatikán v komuniké 
z 1. júna: „toto rozhodnutie odráža 
vzťah, ktorý Svätá stolica udržuje 
s touto organizáciou nepretržite 
od roku 1953 a dosvedčuje, pros-
tredníctvom dialógu a medziná-
rodnej solidarity, nasadenie rodi-
ny národov pri čelení globálnym 
výzvam pre zdravie, postihujúcim 
ľudstvo“. Svätá stolica sa zúčastňo-
vala na zasadaniach WHO od roku 
1953 ako pozorovateľ ad casum na 
základe osobitných pozvaní od ge-
nerálneho riaditeľa WHO. Pravi-
delne bola pozývaná aj na zasadnu-
tia riadiacich orgánov organizácie. 
V roku 1949, keď sa v Ríme konalo 
Druhé zasadanie WHO, prijal pá-
pež Pius XII. všetkých účastníkov 
zasadania. •

▪ V Santiagu de Compostela sa konal  
1. svetový Jakubský kongres

V Santiagu de Compostela sa 
v júni konal 1. svetový Jakubský 
kongres, ktorý usporiadala Xaco-
bea Academy. Odborníci z viace-
rých krajín hovorili o dôležitosti 
svätojakubskej cesty pre Európu 
a svet. Kongres sa mal konať pred 
rokom a mal odštartovať Jubilejný 
rok svätého Jakuba, no pre pandé-
miu bol však odložený. Účastníci 
hovorili o význame tejto trasy pri 
budovaní Európy, o právnom po-
stavení pútnika a o umeleckom de-
dičstve trasy a jej dopade na ekono-
miku. Zasadnutie otvoril kráľ Filip 
VI., ktorý zdôraznil, že „chodník 
buduje väčšie spoločenstvo. Robí 
to s pútnikmi z rôznych kultúr, re-
alít a foriem vnímania sveta... Na-
priek hraniciam, konfliktom a pro-
tichodným ideológiám existuje 
spoločná pôda, bez ktorej by bola 
príťažlivosť chodníka nevysvetli-
teľná. Niet divu, že vo svedectvách 
pútnikov vždy existuje zmienka 
o stretnutí so sebou samým, o po-
cite bratstva k druhým, o jednote 
s prírodou alebo o pokoji na konci 
cesty," zdôraznil Filip VI. •

▲ Jezuita Swamy je v nemocnici, 
indickí jezuiti prosia o modlitbu

Indickí jezuiti prosia o modlitbu za 
kňaza Stana Swamu. Od 28. mája leží 
v nemocnici v Bombaji s potvrdeným 
covidom. 84-ročný jezuita je vo väzbe 
už viac ako 7 mesiacov. Je obhajcom 
ľudských práv a domorodého obyva-
teľstva. Úrady ho obviňujú z podpo-
ry maoistických povstalcov. Indická 
cirkev neúspešne žiada jeho prepus-
tenie. Swamy bol hospitalizovaný na 
príkaz bombajského súdu. Sprevádza 
ho policajná stráž. Niekoľko dní sa 
sťažoval na príznaky Covid-19. Je tiež 
v pokročilom štádiu Parkinsonovej 
choroby. Aj pri vykonávaní najjed-
noduchších činností je odkázaný na 
pomoc svojich spoluväzňov. V tele-
fonickom rozhovore so zástupcom 
indických jezuitov potvrdil, že sa cíti 
veľmi slabý a že všetko, o čom sníva, 
je možnosť vrátiť sa domov. •

◀ Farár z Ninivskej pláne: Pápež Iračanom ukázal skutočný obraz o kresťanstve

Od návštevy pápeža Františka v Iraku ubehli štyri mesiace. V rozhovore pre Va-
tican News iracký kňaz Karam Shamasha, hovorí o plodoch štvordňovej apoš-
tolskej cesty (5. - 8. marca 2021), počas ktorej pápež vôbec po prvýkrát v histórii 
vstúpil na územie Iraku. „V Iraku nie je ľahké uviesť do praxe posolstvo, ktoré 
tam zanechal pápež František“, vysvetľuje a dodáva: „Cirkev sa všemožne sna-
ží kráčať podľa indikácií Svätého Otca: láska k blížnemu, prijatie, doceňovanie 
našich rozdielov, ktoré sú bohatstvom pre všetkých. Avšak, aby sme videli kon-
krétne výsledky, bude treba ešte mnoho času a mnoho námahy.“ Farár z Niniv-
skej pláne hovorí aj o najväčšom prínose návštevy Svätého Otca: „Čo bolo naj-
dôležitejším ovocím, ktoré priniesla pápežova návšteva na našu Ninivskú pláň? 
Dal spoznať kresťanstvo. Žiaľ, v školách a v irackej kultúre nepanuje správny 
obraz o kresťanstve. Svätý Otec naopak prostredníctvom svojich gest lásky ko-
munikoval všetkým, že naše náboženstvo je skutočne náboženstvom pokoja.“ •
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Bratia a sestry, taliansky autor 
Pierro Ferucci začína jednu zo 
svojich kníh, ktorá má názov 
„Čím všetkým by sme mohli 

byť“, nasledujúcim príbehom: Bol raz 
istý človek, ktorý túžil nájsť pravdu. 
Hľadal dlho a namáhavo, avšak bezvý-
sledne. Po dlhých rokoch bezúspešného 
hľadania mu jedného dňa ktosi hovo-
rí: „Vieš čo? Choď tam za tamtú horu, 
a tam nájdeš jaskyňu. Vo vnútri v jasky-
ni sa nachádza studňa. Tej sa spýtaj, čo 
je to pravda, ona ti to iste povie!“

Urobil, ako mu bolo povedané: Na-
šiel jaskyňu a v nej studňu. „Čo je to 
pravda?“ kričí do studne plný oča-
kávania a nádeje. Z hĺbky studne 
počuje slová: „Choď do dedinky 
na hlavnú križovatku: tam náj-
deš to, čo hľadáš.“

Muž, plný nádeje a netajenej 
radosti, beží teda k hlavnej kri-
žovatke v centre dediny. Avšak 
čo tam vidí, ho dosť sklamalo. Ne-
bolo tam nič iné, iba tri dosť ošar-
pané dielne s obchodmi. Prvá vyrábala 
a predávala kúsky kovu, druhá drevo 
a tretia tenké drôty. Nezdalo sa mu, že 
by tam bol ešte niekto iný, kto by mu 
bol schopný povedať niečo o probléme, 
ktorý ho trápil, totiž odpovedať mu na 
otázku: Čo je to pravda.

Sklamaný sa teda vrátil naspäť 
k studni a prosí o vysvetlenie, avšak je-
diná odpoveď, ktorú dostáva, je: „V bu-
dúcnosti všetko pochopíš.“ Keď sa snaží 
protestovať, jediné, čo počuje zo stud-
ne, je ozvena jeho výkrikov. 

Nahnevaný na to, že si niekto z neho 
urobil blázna - aspoň tak si to v tej chví-
li myslel - pokračuje náš hľadač ďalej 
v túlaní sa po svete a v hľadaní pravdy. 
Roky sa míňajú a spomienky na udalosť 
so studňou pomaly blednú. Až jedného 
dňa, ako si tak kráča za svitu mesiaca 
po istej krajine, zrazu počuje prekrás-
nu hudbu. Bola to citara, ktorá vydá-
vala túto čarovnú a tajomnú hudbu. Je 
hlboko pohnutý. Pristúpi k hrajúcemu, 
skloní sa k jeho citare a s nemým úža-
som pozoruje jeho prsty tancujúce po 
strunách nástroja. Avšak ako tak poze-
rá, zrazu jeho pozornosť upúta citara 

samotná. Pozerá, pozerá a zrazu sa cíti 
naplnený akýmsi osvietením. Vtom 
vykríkne plný radosti: „To je predsa 
ono!“ Citara bola totiž vyrobená z kovu, 
z dreva a z drôtov. Z vecí, ktoré kedysi 
videl v obchodíkoch v dedinke na hlav-
nej križovatke. Až teraz pochopil myš-
lienku studne v  jaskyni spred rokov: 
Pravda, to je jednota vecí, ktoré sú tu, 
ktoré tu existujú v našej prítomnosti, 
ktoré sú nám dané. Tieto veci sú síce 
tu, avšak žiadna z nich, ak je osamo-
tená a nenapojená na inú vec, nie je 

účinná, produktívna, žiadna sama ose-
be nedáva žiaden efekt. Iba ak sú tieto 
veci v harmónii jedna s druhou, iba ak 
tvoria celok, iba vtedy sú pravdou (crf. 
Piero Ferrucci, What We May Be, Jeremy 
P. Tarcher, Inc., Los Angeles, CA,1982, 
pp. 21-22). 

Každý z nás sa zaiste veľa ráz v ži-
vote nachádza v situácii, kedy sa cíti 
vnútorne rozdelený a rozbitý akoby na 
milión kúskov. Tieto kúsky ležia po-
rozhadzované a roztratené po celom 
šírom blízkom i vzdialenom okolí a je 
smutné pozerať sa na ne a počúvať, čo 
si každý jeden z nich myslí a o čom ho-
vorí. Každý kúsok má svoju logiku, kto-
rá sa až neuveriteľne odlišuje od logiky 
tých ostatných a každý jeden si myslí, 
že práve on má pravdu. Skutočnosť je 
však taká, že hoci reč každého kúska 
je logická a pravdivá, predsa len kúsok 
je kúsok a pravda ako taká je omnoho 
komplexnejšia, nádhernejšia a veľkole-
pejšia, než je len to, čo počujeme z úst 

Pravda, to je jednota vecí, ktoré 
sú tu, ktoré tu existujú v našej 
prítomnosti, ktoré sú nám dané... 
Iba ak sú tieto veci v harmónii 
jedna s druhou, iba ak tvoria celok, 
iba vtedy sú pravdou.

Ako riešiť stav  
vnútornej rozbitosti?

 Text: P. Milan Bubák SVD
 Foto: Joakim Honkasalo, unsplash.com
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každého jednotlivého kúsku. Takýto 
stav je pre nás bolestivý a ponižujúci; 
nie len preto, že nejednota spôsobuje 
paralýzu vo vývoji akéhokoľvek orga-
nizmu, ale hlavne preto, že cítime, že 
s tým - s takouto situáciou - nielen ne-
môžeme, ale často mnoho ráz ani nech-
ceme nič robiť. A dôsledok? Žijeme ži-
vot bitevného poľa; poľa, na ktorom sa 
ustavične odohrávajú vojny a boje men-
šieho či väčšieho charakteru, poľa, nad 
ktorým sa ustavične vznáša Damoklov 
meč konfliktu, úzkosti a strachu.

Táto rozbitosť má obyčajne dva pra-
mene: 1. Prvým je konflikt vecí, ktoré 
nie sú zlé - naopak sú dobré - avšak ich 
problémom je to, že ich nie je možné 
robiť všetky naraz, v jednom a tom is-
tom čase. Alebo tu ide o výslovný kon-
flikt protikladov. Ani jeden z nich nie 
je zlý, avšak ich problémom je to, že ich 
nemožno naplno robiť oba, a to jedno-
ducho preto, že ide o protiklady. A tak 
sa cítime kmásaní a zmietaní.

Kto z nás by sa nespoznal v jednom 
alebo vo viacerých z  nasledujúcich 
príkladov?:

Na jednej strane sa cítim až neuveri-
teľne ťahaný a hnaný túžbami po vyš-
ších métach, po niečom väčšom a hod-
notnejšom než je to, čo práve žijem 
a robím, avšak na druhej strane cítim, 
že sú to všetko len sny, že predsa len 
musím stáť nohami na zemi. Moje zá-
väzky, ktoré mám voči rodine a iným 
povinnostiam v každodennom živote, 
ma držia na uzde a nedovoľujú mi prí-
liš sa oddať svojim túžbam.

Alebo som presvedčený, že mám 
talenty a že by som mal urobiť všetko 
pre to, aby som tieto talenty čo naj-
plnšie rozvinul. Ťahá ma to, túžim po 
tom. Avšak predsa cítim, že ich nemô-
žem rozvíjať v prostredí, v ktorom sa 
nachádzam, napríklad vo svojej rodi-
ne, alebo že moje talenty nie sú vôbec 
uznané v  spoločenstve, v ktorom sa 
pohybujem, v ktorom pracujem a na 

ktoré som naviazaný. Alebo počujem 
požiadavky a žiadosti pochádzajúce od 
iných, od ľudí, ktorí sú mi všetci veľmi 
drahí a viem, že všetky tieto požiadavky 
sú na mieste, sú oprávnené a naplno le-
gitímne, avšak na druhej strane mnohé 
z nich sú v konflikte s mojimi vlastný-
mi potrebami a možnosťami. Napríklad 
s potrebou mať vlastné súkromie a čas 
na osobnú modlitbu, alebo s potrebou 
a povinnosťou venovať sa aj vlastnej 
rodine alebo malému spoločenstvu, do 
ktorého patrím a ktoré pre svoj duchov-
ný rast a rozvoj tak veľmi potrebujem 
a ktoré zasa naopak potrebuje mňa.

Alebo som gniavený prísľubmi, ktoré 
ma tlačia a deptajú, pretože sú ponad 
hranice mojich možností, čo sa týka 
času a energie, s ktorou disponujem...

Všetky tieto a podobné rozptýlenia 
a konflikty nepochádzajú zo zlých kore-
ňov, ale iba z našich obmedzených mož-
ností a z toho, že neodhadneme hranice 
našich túžob a želaní a toho, čo sme a čo 
nie sme schopní robiť pre iných. Avšak 
v každom prípade toto všetko nás ubí-
ja, deptá a rozbíja.

2. Je tu však aj iná forma rozbitia, 
ktorá je na rozdiel od tej predchádza-
júcej naozaj zlá. To je rozbitie, ktoré je 
dôsledkom mojich hriechov a omylov: 
Občas sa napríklad dostávam do stavu, 
kedy cítim, že mám odcudzených pria-
teľov, znepriatelených vlastných členov 
rodiny a ľudí, ktorí nám boli kedysi na-
klonení a blízki, stojacich dnes proti 
mne. Prečo? Kvôli môjmu nekontrolo-
vanému hnevu, mojej hrubosti, mojim 
neoprávneným túžbam a požiadavkám, 
kvôli môjmu egoizmu.

Alebo som povedal, alebo vykonal 
veci, ktoré boli hlúpe a nerozumné, kto-
ré mi teraz iní nevedia zabudnúť a ktoré 
dokonca používajú proti mne.

Alebo som neadekvátne reagoval, 
keď sme videli omyly a pády iných ľudí 
a odmietol som sa vžiť do ich kože, po-
chopiť ich, odpustiť im.

Podobných vecí by sme mohli meno-
vať desiatky. Avšak oni majú jeden a ten 
istý dôsledok: Sme rozbití, napätí, ne-
šťastní. Cítime, že nemôžeme  
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tvoriť a naplno žiť. Sme brzdení v raste 
a cítime sa paralyzovaní.

Kde sa stala chyba? Odpoveď na túto 
otázku nájdeme v prvom čítaní, ktoré 
pochádza od proroka Jeremiáša: „Beda 
pastierom, ktorí nivočia a  rozháňajú 
stádo, ktoré ja pasiem, hovorí Pán. Pre-
to takto hovorí Pán, Boh Izraela, pastie-
rom, ktorí pasú môj ľud: Vy ste rozptýlili 
moje stádo; rozháňali ste ho a nedo-
hliadli naň. Preto ja dohliadnem na vás, 
na zlobu vašich skutkov, hovorí Pán.“ 

Príčina je teda v pastieroch, alebo 
presnejšie v pastierovi, ktorý nebol 
verný v plnení si svojich pastierskych 
povinností a ktorý tak zapríčinil, že sa 
ovce rozpŕchli. Kto je to ten pastier, 
o ktorom hovorí prorok? To je ten vnú-
torný princíp, ktorý je hlboko Bohom 
vtlačený do každého jedného z nás, 
aby pôsobil ako unifikačný, zjednocu-
júci element, ktorý drží všetky časti 
nás samých pohromade, pod vedením 
ktorého potom my ako celok kráčame 
jedným a tým istým smerom, smerom 
k Bohu. To je ten vnútorný princíp, 
ktorý pochádza od Boha a ktorý musí 
byť stále Bohom vedený, ktorý sa musí 
nechať Bohom ustavične ovplyvňovať, 
usmerňovať a formovať. To je ten vnú-
torný prvok, ktorý musí byť vždy vo 
vodcovskej pozícii a ktorý si nikdy ne-
smie nechať túto pozíciu vziať nikým 
alebo ničím iným, alebo ktorý sa nikdy 
nesmie nechať pod vplyvom nikoho ale-
bo ničoho iného zatisnúť do úzadia, ale-
bo skryť niekde hlboko na tajomnom 
a nedostupnom mieste. Naša DUŠA, to 
je ten princíp, to je ten pastier. Keď duša 
počúva Boha, potom je zjednocujúcim 
princípom, potom sa vie vyznať v kon-
fliktných situáciách a reagovať v nich 
s plnou zodpovednosťou, dôstojnosťou 
a láskou a s plným pozitívnym efektom. 
Ak je duša riadená Bohom, potom vie, 
ako sa zachovať aj v situáciách hriechu.

Ak je však duša pod vedením nie 
Boha, ale Zlého, potom tam je nejedno-
ta, rozhádzanosť, rozháranosť, roztra-
tenosť, rozbitosť. Je zaujímavé všimnúť 
si etymológiu dvoch gréckych slov, kto-
ré nám môžu našu myšlienku vysvetliť 

a pomôcť pochopiť: Slovo diabolos, od 
ktorého pochádza slovo diabol a slovo 
symbolos, od ktorého pochádza slovo 
symbol. Grécke slová, začínajúce sa 
predponou dia naznačujú rozdelenie 
a naopak slová začínajúce sa predponou 
sym alebo syn naznačujú zjednotenie. 
Diabol je teda knieža a prameň rozdele-
nia. Symbol je to, čo naznačuje zjednote-
nie. Tu sme teda pri koreni veci: Nejed-
nota, rozbitie, roztratenosť pochádzajú 
od diabla, kniežaťa zla a rozdelenia. Od 
Boha pochádza symbióza, symbol, jed-
nota. Problémom našej vnútornej roz-
bitosti a nefunkčnosti je teda to, čím sa 
nechávame viesť a formovať, koho po-
čúvame. Je to prijatie Zlého za svojho 
formovateľa a vodcu. Je to upísanie sa, 
hoci často nevedomé, Zlému. A preto je 
tu to beda v slovách Pána z Knihy proro-
ka Jeremiáša.

Kde je riešenie? Vidíme ho v evanje-
liu: „Keď Ježiš vystúpil, videl veľký zá-
stup a bolo mu ich ľúto, lebo boli ako 
ovce bez pastiera. A začal ich učiť mno-
hým veciam.“ Hľa, tu je to teda. Ježiš 
zhromažďuje znova to, čo bolo už roz-
tratené, prijíma a objíma roztratené 
častice celku, uzdravuje a učí. A znova 
ich prijíma pod svoj vplyv. Skladá dohro-
mady roztratené kúsky a vytvára z nich 
harmonický a dobre fungujúci celok. 
A tu je riešenie problému aj našej roz-
bitosti: Nechajme sa formovať Ježišom, 
Bohom, znova, presne tak, ako sme to 
možno už robili kedysi. Nech je on tým, 
ktorý formuje nášho vnútorného pastie-
ra, ktorý ho napĺňa energiou, záujmom, 
oduševnením, zručnosťou a odvahou 
viesť vnútorné stádo a byť mu sebave-
domým pastierom.

A na záver sa modlime: Pane Ježišu, 
chceme byť šťastní, chceme byť jedným 
dobre integrovaným celkom, ktorý vy-
dáva svetu svedectvo o Pravde, o Prav-
de, ktorá spočíva v jednote a harmónii 
všetkých častí nášho vnútra navzájom, 
spoločne v jednote a harmónii s tebou, 
naším Stvoriteľom a najvyšším Vodcom 
a Pastierom. Daj nám svoju milosť, aby 
sme sa o to, čo chceme, aj skutočne a na-
plno snažili. Amen.  •

V  Banskej Bystrici sa v  sobotu  
5. júna uskutočnil jubilejný 10. 

ročník Banskobystrického marató-
nu. Ide o večerný formát s ôsmimi 
disciplínami. Podujatie sa začalo 
tými netradičnejšími, ako handbi-
ke, inline a kolobežky polmaratón 
(obe zaradené aj ako majstrovstvá 
Slovenska), ďalej štart na 7 kole-
sách, stefe beh, klasický polmara-
tón, polmaratón štafeta. Kráľovskou 
disciplínou zostal klasický maratón, 
ktorý bežali aj dvaja verbisti Marek 
Vaňuš SVD a seminarista Lukáš Ha-
núsek SVD.

Páter Marek a brat Lukáš odpo-
vedali pre Misijný magazín na nie-
koľko otázok: 

Vrátili ste sa z Banskej Bystrice a pri-
niesli ste si maratónovú odmenu. Čo 
to je? 
Lukáš: Každý, kto dobehol do kon-
ca, dostal takúto medailu. Je to pa-
miatka pre každého, mám tu aj 
svoje číslo celkom pekné 717, tak-
že každý bežec je odlíšený, dostane 
svoje číslo a vlastne s ním potom 
beží a musí si ho chrániť, aby ho 
nestratil. 

P. Marek: To je taký kúsok skla, 
je to odmena za 3. miesto, ktoré 
sa mi podarilo obsadiť v kategórii 
nad 40 rokov. 

Lukáš, ktoré miesto si obsadil ty? 
Ja som bol vo svojej kategórii 14-ty, 
ale celkovo zo všetkých 26-ty. 

Dvaja verbisti  
zabehli mara-
tón v Banskej 
Bystrici

 Text: Martin Štefanec SVD
 Foto: Archív SVD
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Čo vás inšpirovalo, že ste sa rozhodli be-
hať maratón? 
P. Marek: Beh na dlhé vzdialenosti je 
vždy určitá výzva. Bol to Lukáš, ktorý 
ma tak podnietil, že „vyskúšajme to“, 
ešte sme nebehali maratón. Tak sme si 
povedali, že vyskúšame maratón a išli 
sme do Banskej Bystrice. Dĺžka behu 
je presne 42 km aj 195 m a je to vždy 
určitá výzva. Myslím, že z duchovného 
hľadiska tak isto. Každý život je taký 
beh na dlhé trate. Tak sme si chceli vy-
skúšať, ako je to v krátkom čase zabeh-
núť takú dlhšiu trať. 

Bežali ste už niekedy takú dlhú trať? Čo 
tomu predchádzalo, ako dlho ste sa pri-
pravovali na tento beh? 
Začali sme možno už v  januári pra-
videlnejšie behať, aspoň tak dva až 
trikrát za týždeň. Najdlhšiu vzdiale-
nosť som pri tréningoch zabehol 28 
km, takže v príprave som nedal tých 
42 km. To som bežal až priamo na zá-
vode. Príprava bola spojená aj s takou 
psychohygienou. Človek je z pastorá-
cie alebo školy taký usadený, a toto 

bolo také príjemné hobby. Mali sme 
z toho radosť. 

Ako to prebiehalo počas maratónu 
v Banskej Bystrici? Prekvapilo vás nie-
čo počas behu? Dostavila sa nejaká krí-
za a kedy? 
P. Marek: Zo začiatku nás prekvapila 
prehánka, zbiehali sa búrkové mraky, 
tak sme si mysleli, že budeme mať aj 
búrku. Nejakých 5 km pršalo. Bežali 
sme po asfalte. Bolo to 6 okruhov po 
7 km. Takže v podstate zo začiatku sa 
behalo dobre. To, čo sme behávali vo-
pred, sme mali nacvičené a po tých 35 
km prišla ešte taká dlhšia vzdialenosť, 
takže tam už človek cítil určitú únavu, 
aj tempo sa spomaľovalo. 

Lukáš: Bolo príjemné, že ten okruh 
bol taký, že sme sa videli navzájom, 
takže sme si aj kývali s Marekom. Mal 
som takú nádej, že možno zrýchlim 
a dobehnem ho, ale on sa vzďaľoval 
stále viacej a viacej. Ale bolo príjemné, 
že sme sa mohli vidieť a povzbudzovať 
sa navzájom. Bola to príjemná atmo-
sféra počas behu. 

P. Marek: Ale nakoniec ma dobehol, 
lebo v cieli sme boli obidvaja. 

Stretli ste tam aj nejakých známych, 
kňazov alebo rehoľníkov? 
P. Marek: Nestretli sme, ale maratón 
je zaujímavý aj v tom, že keď sa beží 
na dlhšiu trať cez 3 hodiny, tak človek 
môže spoznať nových ľudí. A je to aj 
taká určitá nová forma pastorácie, že 
človek beží nejaký čas s určitým člove-
kom, ktorého predtým vôbec nestre-
tol. Prihovorí sa mu, lebo majú rovna-
ké tempo a nejaký čas idú spolu. A už 
môžete prehodiť slovo – dve, môže to 
byť určitý impulz vytvárať nové vzťahy. 

Chystáte sa na nejakú ďalšiu akciu, ktorá 
je v blízkej budúcnosti? 
Lukáš: Určite áno, v októbri sa beží 
beh Devín-Bratislava. Bol odložený, 
lebo sa beháva okolo Veľkej noci, ale 
teraz sa bude konať 24. októbra. Po-
vzbudzujeme všetkých, ktorí by sa 
chceli pridať do nášho SVD tímu, aby 
sa prihlásili. Budeme radi, keď sa tam 
stretneme.  •
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▲ Deň detí v Misijnom dome 
v Bratislave

12. júna sa konal v Misijnom dome 
v Bratislave Deň detí. Organizovali ho 
seminaristi Spoločnosti Božieho Slo-
va spolu s animátormi, ktorí chodia 
do Kostola sv. Arnolda Janssena. Deň 
začínal ráno sv. omšou, počas ktorej 
sa deťom prihovoril hlavný celebrant 
P. Stanislav Krajňák SVD. Po sv. omši 
sa slova ujal animátor Erik, ktorý uro-
bil hlavnú časť programu. Začínalo sa 
hrou s farebnými padákmi, pokračo-
valo sa hrami, súťažami a nakoniec 
deti robili nadrozmerné bubliny, kto-
ré si samy deti vyrábali. Rodičia ich pri 
hrách povzbudzovali a niekedy im aj 

pomáhali. Na záver akcie pripravila 
rehoľná sestra Vianneya spolu s Kris-
tínou, rodnou sestrou seminaristu Lu-
káša, palacinky, na ktorých si pochu-
tili deti, rodičia a animátori. Podobné 
akcie sa konajú v misijnom dome kaž-
dý rok. •

▶ Te Deum v UPeCe Bratislava 

30. mája sa uskutočnilo v Univerzit-
nom pastoračnom centre v Bratislave 
slávnostné Te Deum na ukončenie aka-
demického roka. Tohoročné Te Deum 
bolo síce kvôli protipandemickým 
opatreniam skromné, ale bolo veľmi 
slávnostné a plné vďaky Bohu za uply-
nulý akademický rok. UPeCe počas Te 
Dea ožilo, lebo mnohí študenti, hoci 
sú doma (internáty sú stále zatvore-
né), prišli na túto slávnosť z mnohých 
kútov Slovenska. Zbor si nacvičil krás-
ne piesne. Hlavným celebrantom bol 

správca UPeCe P. Stanislav Krajňák 
SVD a kazateľom bol P. Martin Štefa-
nec SVD, kaplán. Na záver sv. omše sa 
konala ďakovná pobožnosť pred vylo-
ženou Sviatosťou Oltárnou. Spievaným 
Te Deum Domine – „Teba Bože chvá-
lime“ študenti vyjadrili vďaku Bohu 
za Božiu pomoc počas akademického 
roka 2020/2021. Po sv. omši sa konalo 
predstavenie 5-člennej 23. generácie 
koordinátorov UPeCe. UPeCe bude 
fungovať aj v letných mesiacoch, a to 
hlavne počas nedelí, keď sa budú slúžiť 
sv. omše o 10:00 a o 22:00. „Tešíme sa 
na nových prvákov i na druhákov, ke-
ďže v tomto akademickom roku sme 
nemali tú česť (kvôli zatvoreným inter-
nátom a korone) stretnúť v Mlynskej 
doline a v UPeCe študentov prvých roč-
níkov vysokých škôl. Veríme, že v sep-
tembri sa v UPeCe všetci stretneme,“ 
povedal v rozhovore správca UPeCe P. 
Stanislav Krajňák SVD. •

Udalosti

8 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ JÚL - AUGUST 2021

UDALOSTI



UDALOSTI 
júl – august 2021 

5. júl – Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských 
vierozvestov;
6. júl – P. Ján Nemčík SVD, 10. výročie úmrtia 
(2011);
11. júl – Sv. Benedikt, opát, patrón Európy;
12. júl – P. Milan Šeliga SVD, 5. výročie úmrtia 
(2016);
17. júl – Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, pustovníci; 
P. Richard Kališ SVD, 40. výročie úmrtia (1981);
23. júl – Sv. Brigita, rehoľníčka, spolupatrónka 
Európy;
27. júl – Sv. Gorazd a spoločníci;
30. júl – Bl. Zdenka Schelingová, panna a mu-
čenica; 

Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac júl:
Aby sme sa odvážne a s nadšením usilovali nad-
väzovať dialóg a budovať priateľstvo, keď nasta-
nú konfliktné situácie v sociálnej, ekonomickej či 
politickej oblasti.

◆ ◆ ◆

2. august – Porciunkula – vo farských a katedrál-
nych kostoloch je možné získať pri splnení zvyčaj-
ných podmienok úplné odpustky;
6. august – Sviatok Premenenia Pána; 
9. august – Sv. Terézia Benedikta od kríža /Edita 
Steinová/, spolupatrónka Európy; medzinárodný 
deň domorodých ľudí; P. Štefan Bošanský SVD, 
30. výročie úmrtia (1991);
15. august – Slávnosť Nanebovzatia Panny Má-
rie, prikázaný sviatok;
14.–15. august – Celodiecézna púť na sviatok Na-
nebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii;
28. august – sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi, 
patrón Spoločnosti Božieho Slova.

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac 
august: Za Cirkev, aby od Ducha Svätého prijala 
milosť a silu obnovovať sa v duchu evanjelia.

▼ Svätý Otec František vymenoval pátra Josepha Tarife Durero 
SVD za biskupa 

Svätý Otec František 23. mája 2021 vymenoval pátra Josepha Tarife 
Durero SVD, súčasného generálneho vikára arcidiecézy Madang, za 
nového biskupa diecézy Daru-Kiunga v Papue-Novej Guinei. Bude pia-
tym biskupom zo Spoločnosti Božieho Slova pôsobiacim v tejto kraji-
ne. Páter Joseph Tarife Durero SVD sa narodil 13. apríla 1969 v Dapa, 
Surigao, Filipíny. Večné rehoľné sľuby zložil 25. mája 1995 a za kňa-
za bol vysvätený 12. decembra toho istého roku. Krátko na to odišiel 
pracovať ako misionár do Papuy Novej Guiney. Bol farárom vo viace-
rých farnostiach a tiež predstaveným komunity verbistov v Madangu. 
V rokoch 2009 – 2010 sa venoval apoštolátu povolaní v Papue Novej 
Guinei. Od roku 2013 bol generálnym vikárom arcidiecézy Madang 
a od roku 2018 aj správcom katedrály. Od roku 2017 je členom pro-
vinciálnej rady. Diecéza Daru-Kiunga sa nachádza v stredozápadnej 
časti Papuy-Novej Guiney, na hranici s indonézskou časťou ostrova. 
Patrí do arcidiecézy Port Moresby. V súčasnosti pôsobia v Papue Novej 
Guinei 4 biskupi z SVD, vrátane biskupa Józefa Roszyńského (diecéza 
Wewak), ktorý je poľského pôvodu. Momentálne je na celom svete 46 
biskupov zo Spoločnosti Božieho Slova. •
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M isionári Spoločnosti Bo-
žieho Slova hlásajú evan-
jelium a  zdieľajú Slovo 
Božie tým, že žijú, pracu-

jú, učia a zdieľajú sa s ľuďmi žijúcimi 
v misijných krajinách. Verbisti sú naj-
väčšou misijnou rehoľou v Katolíckej 
cirkvi. Ich poslaním je hlásať Božie 
Slovo tam, kde ešte nebolo ohlasova-
né, alebo kde bolo ohlasované veľmi 
málo. Aj Južná a Severná Amerika je 
miestom, kde verbisti pracujú už dlhé 
desaťročia na ohlasovaní radostnej 
zvesti evanjelia. 

Príchod do Južnej Ameriky
Po založení prvých misií SVD v Číne, 
Togu a Papui Novej Guinei bola v roku 
1898 otvorená v poradí štvrtá misia 
Spoločnosti Božieho Slova v Argentí-
ne. V tejto krajine Spoločnosť Božieho 
Slova rýchlo prevzala zodpovednosť za 
niekoľko farností, škôl a tiež za semi-
náre v štyroch diecézach: Buenos Aires, 
Santa Fe, La Plata a Paraná. 

Rozhodnutie Arnolda Janssena pre 
Argentínu
Zakladateľ sv. Arnold Janssen v jednom 
zo svojich listov píše: Od roku 1888 
som sa začal zamýšľať nad podnetom 
profesora Hengeschena z Luxembur-
ska, ktorý mi otvoril oči pre nové mi-
sijné pôsobenie, a to v Južnej Amerike. 
Mnohí vysťahovalci z Nemecka, Ho-
landska a slovanských krajín tam žili 
v duchovnej biede pre nedostatok kňa-
zov. To ich priviedlo k tomu, že často 
nedodržiavali svoju vieru a odchádza-
li do protestantských skupín. Práve 
v tom som videl pozvanie Pána a jasne 

sa mi ukazovali nové úlohy pre našu 
spoločnosť. Zároveň musím spomenúť, 
že som niektoré ponuky pre misie aj 
odmietol, pretože podmienky v tých 
krajinách boli pre mojich spolubratov 
príliš náročné. Naďalej som sa snažil 
hľadať možné cesty pre tieto krajiny.

Na prvé misijné miesto som poslal 
dvoch spolubratov do Argentíny. Aj 
o Argentíne som mal prvotne pochyb-
nosti, ale spolubratia v Steyli boli pre-
svedčení, že dobrou dušpastierskou 
činnosťou je ľahšie sa starať o dvad-
saťtritisíc nemeckých vysťahovalcov 
žijúcich v Argentíne ako v Južnom Šan-
tungu obrátiť na vieru tritisíc pohanov. 

Od povereného kardinála, ktorý 
mal na starosti toto argentínske úze-
mie, sme dostali odporúčajúci list 

a príslušná kongregácia pre potreb-
né záležitosti udelila splnomocne-
nie. Dodnes si pamätám na tú chvíľu. 
Bola to nedeľa. Po ukončení modlit-
by vešpier, ktorú sme slávili spoločne 
v kostole, som odišiel od oltára pred 
lavice a svojim spolubratom som ozná-
mil: „Z Ríma sme dostali nové misijné 
poslanie.“ Pamätám si, ako spolubra-
tom zažiarili oči a  všetci s napätím 
očakávali, ktorá to bude krajina. Vtedy 
som dodal: „Naše nové misijné posla-
nie je v Argentíne.“ Všetkých študen-
tov, bratov i kňazov zachvátilo radost-
né vzrušenie. Všetci sme sa tešili, že 
Pán nám dáva nové pôsobisko. A aby 
to neostalo len pri ľudskej radosti, 
zaspievali sme Veni Creator Spiritus 
a vyprosovali sme si pomoc a milosť 
Ducha Svätého pre našu novú misiu. 
Keď sme odchádzali z kostola, počul 
som, ako si spolubratia medzi sebou 
rozprávajú: „Ešte nikdy sme s takým 
radostným vzrušením nespievali Du-
chu Svätý, príď z neba.“ 

15. september 1889 bol ďalším vý-
znamným dňom našej spoločnosti. 
Páter Henrich Becher a páter Herman 
Lücken dostali požehnanie a odišli na 
svoju novú misiu do Argentíny. Po 

Spoločnosť Božieho Slova  
v Južnej a Severnej Amerike

 Text: Martin Štefanec SVD
 Foto: Archív SVD
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štvortýždňovej ceste a plavbe prišli 
do argentínskeho hlavného mesta 
Buenos Aires. Tu nadviazali kontakt 
s  jezuitmi a  redemptoristami, záro-
veň ponavštevovali cirkevné autority 
a čoskoro našli aj svoje misijné pole 
práce v  provincii Santa Fé, kde sa 
usadili v mestečku Esperaza. V tom-
to meste prevzali farskú duchovnú 
správu a  venovali sa aj niekoľkým 
hodinám vyučovania. Ich veriacimi 
boli Nemci, Švajčiari, Nemci z Ruska 
a Poliaci. Bol som veľmi radostný, že 
sa spolubratia dobre usadili a našli 
miesto pre svoje pôsobenie. Povzbu-
dzoval som ich, aby rozširovali čin-
nosť aj na ostatné národnosti, ako sú 
Taliani či Francúzi. Zároveň som ich 
pozýval k tomu, aby sa začali venovať 
tlačovému apoštolátu ako my v Steyli. 

Spočiatku steylskí misionári praco-
vali v Argentíne hlavne vo farnostiach. 
No v listoch som sa ich snažil povzbu-
dzovať slovami: „Radou i  činom po-
máhajte svojim predstaveným, aby sa 
snažili dostať do rúk semináre. Potom 
budeme mať viac, ako keby sme mali 
mnoho farností.“

Príchod verbistov do Severnej 
Ameriky
V  roku 1895 prišiel brat Wendelin 
Meyer SVD do Spojených štátov, spo-
čiatku predával predplatné na publi-
kácie SVD. Objavil možnosť mnohých 
povolaní a rýchlo ho nasledovali ďalší 
SVD. Do roku 1897 sa usadili na farme 
severne od Chicaga, ktorá sa stala zná-
ma ako Techny, kde verbisti založili 
svoj prvý seminár v roku 1909. Dnes je 
centrom pre provinciu SVD v Chicagu.

Hľadajúc spôsob ako evanjelizovať 
medzi Afroameričanmi, v roku 1907 
SVD začala pracovať na hlbokom juhu. 
V roku 1923 bol založený prvý seminár 
v Spojených štátoch pre Afroameriča-
nov, ktorý bol založený v zálive St. Lo-
uis, Mississippi. V roku 1934 vysvätili 
v reholi verbistov prvých štyroch afro-
amerických kňazov a v roku 1937 prví 
afroamerickí bratia zložili sľuby.

V roku 1966 sa biskup Harold Perry 
SVD stal prvým afroamerickým bisku-
pom v Spojených štátoch. Páter Joseph 
Tri Vu SVD bol prvým vietnamským 
kňazom, ktorý bol vysvätený ako SVD 
v roku 1985.

Rozhodnutie pracovať medzi 
Afroameričanmi
Generálny predstavený Arnold Jans-
sen uviedol v liste generálnym radcom 
dôvody: „Vo veci misií u černochov ne-
môžem napredovať ďalej, až kým vec 
nedozrie a Propaganda fide nedá sú-
hlas. Nátlakom sa sotva pokročí vo veci, 
pretože sa teraz musíme postarať o tri 
nové misie: a) Japonsko, b) Filipíny, c) 
misie u černochov v Severnej Ameri-
ke, ak tieto dve posledné prevezmeme. 
Preto som sám napísal Matke Drexelo-
vej. Dúfajme, že poskytne vyžiadaný 
výstup zo zamestnania a dodrží svoju 
ponuku. – Miesto v Jacksone v Missis-
sippi nie je ľahké preto, lebo tam ešte 
nie sú nijakí katolíci. Ak budeme mať 
raz vo Vicksburgu čiernych katolíkov, 
tak sa to azda bude dať použiť ako fun-
dament pre ďalšie budovanie. Z toho 
dôvodu by bolo treba ešte najskôr pri-
hliadnuť aj na návrh Matky Drexelo-
vej, totiž aby sa v misii u černochov na 
severe Vicksburgu zriadila ešte druhá 
na juhu mesta. Potom by sa obidve sta-
nice mohli navzájom zdvíhať a niesť. 
Keby ste sa k tomu čo najláskavejšie 
vyjadrili. Potom budem vedieť, na čom 
som, keď nastane čas, ktorý zaiste ne-
nechá na seba dlho čakať.“

P. Peil sa usiloval naďalej informo-
vať generálneho predstaveného, a tým 
ho aj motivovať: Obrátil sa na univerzi-
tu v Atlante a odtiaľ dostal dve brožú-
ry. Podľa toho je v USA 9,5 milióna čer-
nochov. Ich náboženská príslušnosť: 
1/3 náleží nejakému náboženskému 
vyznaniu, 2/3 sú pohania. „Z toho vy-
plýva, že v časti Mississippi, pridele-
nej našej Spoločnosti, je cca 600 000 
černochov, z  toho 400 000 pohanov, 
teda nie sú všetci protestanti, ako mi 
to raz vyčítali.“ Brožúry ohlásili aj dva 
dôležité aspekty pre otázku černochov: 

„a) že černosi nie sú morálne tak hlbo-
ko, ako sa všeobecne označujú; b) že 
černosi svedomito prispievajú k plate-
niu nákladov na kult.“ Údaj o 2/3 poha-
nov bol chybným hrubým odhadom: 
a) v samotnom počte a b) v označení; 
lebo väčšina pohanov boli deti  
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z kresťanských rodín (baptisti a me-
todisti) a boli pokrstení až ako mladí 
ľudia. Skôr by sa teda mali nazývať ka-
techumenmi.

V  tom istom období podal Arnold 
Janssen žiadosť na Propagandu fide, 
aby dovolila misie medzi černochmi. 
Odpoveď bola pozitívna, aká sa ani ne-
dala očakávať: „Jedná sa o to, aby ste sa 
postarali o duchovné blaho takej zaned-
banej a opovrhovanej ľudskej triedy. 
Preto rokujte s miestnym biskupom, 
na území ktorého chcete prevziať spo-
mínané dielo, a potom predložte tejto 
kongregácii dohodu urobenú s ním.“

Tak sa 10. september 1907 stal roz-
hodným dňom, kedy Spoločnosť Božie-
ho Slova pod vedením Arnolda Jansse-
na a jeho radcov definitívne prevzala 
misiu u černochov. Píše o tom: „Dnes 
som mal konferenciu s veľadôstojnými 
generálnymi radcami. Predložil som 
otázku, či by sa provizórne prevzatie 
misie u černochov malo stať viac defi-
nitívnym a či sa zároveň rozhodneme 
udržať si a ešte ďalej rozširovať kňaz-
ské a výchovné pôsobenie u černochov 
Severnej Ameriky. – Predložil som lis-
ty posvätnej Kongregácie pre šírenie 
viery z 19. júla 1907 so svojou správou 
z 19. júna, ktorú táto odobrila. Prikla-
dám kópie týchto listov a zároveň upo-
zorňujem veľadôstojných pátrov na 
poslednú vetu. Potom sme prevzali 
správy od veľadôstojného pátra Hei-
cka z 30. mája a 8. júna tohto roka, ďa-
lej žiadosť P. de Langea z 27. júna, ktorá 
pojednáva o plánovanom budovaní vo 
Vicksburgu. Keď sme uvedené zvážili 
a prerokovali to s veľadôstojným pát-
rom vizitátorom, bolo prijaté kladné 
rozhodnutie a to, čo je uvedené v bode 
č. 2, bolo schválené. Prosím, upove-
domte o tom aj podriadených. No žia-
dam vás a všetkých, ktorých sa to týka, 
aby ste aj v budúcnosti pôsobili aktív-
ne a horlivo pre túto dôležitú misiu 
a prinášali pre ňu všetky také obety, 
ktoré sa podľa okolností môžu a musia 
prinášať. Najskôr sa chceme snažiť vo 
Vicksburgu a pokiaľ možno aj v Techny 
venovať čiernemu obyvateľstvu, ktoré 

chce prijať naše služby, a ak to bude 
možné, získať ich pre kresťanskú vie-
ru. Potom chceme uvážiť, či je vhod-
né, aby sme pre nich pôsobili aj inde. 

– Medzitým sa usilovne modlite, aby sa 
Duch Svätý zmiloval nad ľudom, kto-
rý bol vykúpený drahocennou krvou 
Ježiša Krista. V tomto Duchu pôsobme 
jednotne, aby sme tak dosiahli Božie 
požehnanie pre zväčša pohanský ľud.“

Po predložení povolenia od Propa-
gandy dal biskup Heslin povolenie pre 
pobočky vo Vicksburgu a v Jacksone 

„iuxta conditiones pacti inclusi“ [pod-
ľa podmienok priloženej zmluvy]. Dva 
body v zmluve vyvolali v Steyli odpor. 
V  č. 2 sa upravovalo rozdelenie úze-
mia, lenže tak, že verbisti dostali úze-
mia na severe štátu Mississippi, ktoré 
mali oveľa menší počet katolíkov ako 
územia na juhu. Biskup odmietal do-
datočne zmeniť tento bod. Záverečná 
veta v č. 5 mala závažnejšiu povahu: 

„Vo svojich úradných výkonoch a spo-
ločenskom ruchu sa majú prísne ob-
medziť na černochov.“ Bolo jasné, že 
doslovné znenie by v plnom dôsledku 
viedlo k úplnej izolácii. Avšak požia-
davka dávala na vedomie, koľko bolo 
treba ešte urobiť a ako by sa Cirkev 

„inkultivovala“ v zlom zmysle a zradi-
la by evanjelium.

Arnold Janssen dal preto predstave-
nému P. Langeovi nasledovnú inštruk-
ciu pre rokovania s biskupom: „Teda ak 
chcete, akonáhle príde vhodná príle-
žitosť, neopomeňte s veľadôstojným 
pánom biskupom múdro rozprávať 
za cieľom zmeny menovitého ustano-
venia v č. 5, aby Vám biskup neskôr 
nemohol predhadzovať, že ste neskú-
mali ustanovenia kontraktu. Ak by sa 
teraz ešte nedosiahla zmena kontrak-
tu, tak zatiaľ postačí to, aby ste ho úst-
ne upozornili na to, že je nemožné 
obmedziť spoločenský ruch striktne 
na černochov.“

Rok po začiatku vo Vicksburgu 
bola v  r. 1908 otvorená druhá stani-
ca v Jacksone. Úspechy boli viac než 
skromné. Do Prvej svetovej vojny bolo 
založených dovedna päť centier.  •

Myslím, že človek si 
často predstavuje svä-
tosť ako niečo vzdiale-
né. Na to, aby sa ľudia 

stali svätými, nemusia byť biskup-
mi, kňazmi či rehoľníkmi v klášto-
roch. Svätosť nie je rezervovaná len 
pre tých, ktorí majú možnosť držať 
si odstup od bežných zamestnaní, 
aby venovali veľa času modlitbe. 
Ako byť moderný a zároveň svätý? 
Všetci sme povolaní byť svätými 
tak, že budeme žiť s láskou a ponú-
kať vlastné svedectvo tam, kde sa 
nachádzame. Pri sporáku v kuchy-
ni, pri prebaľovaní plienok malého 
dieťaťa, v autobuse, v škole či pri 
pokladni v supermarkete i pri oltá-
ri v kostole. Hovorí o tom i exhor-
tácia pápeža Františka “Gaudete et 
exsultate” – “O povolaní k svätosti 
v súčasnom svete”. Svätými nemá 
byť len úzke percento mimoriadne 
obdarených ľudí, k svätosti je povo-
laný každý kresťan. Svätý Otec ne-
sľubuje ľahkú cestu, ale námaha, 
ktorú na tejto ceste podstúpime, 
bude odmenená večným šťastím 
v nebi. Tak ako to vyznieva z myš-
lienky moderného svätca dnešnej 
doby Carla Acutisa. „Naša méta by 
mala byť večnosť, nie koniec. Več-
nosť je naším domovom. Od nepa-
mäti sme v nebi očakávaní.”

Moderný svätý: 

1. Je človek rozhodne sympatic-
ký, imponujúci. Koná bez odkla-
du a  s  úsmevom predovšetkým 

Byť moderný 
a byť svätý  
ide spolu

 Text: Martin Štefanec SVD
 Foto: Ben White, unsplash.com
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povinnosti svojho stavu. Je svedomitý 
aj vo veciach nepatrných. Svoj odbor 
sa usiluje ovládať na 100 %.
2. Neskrýva sa so svojím presvedčením, 
ba naopak, je hrdý na to, že je katolí-
kom a ide celkom slobodne a samozrej-
me za svojím cieľom.
3. Vyznačuje sa hrdinstvom a vernos-
ťou v malom, je však schopný akejkoľ-
vek obety, ako straty majetku, zamest-
nania, vyhodenia zo školy, ba aj straty 
života, ak ide o zásadnú vec svedomia.
4. Náboženské veci a povinnosti vy-
konáva celkom samozrejme zo svoj-
ho vnútorného presvedčenia a nie zo 
zvyku.
5. Nehovorí veľa o Bohu, ale tým viac 
s Bohom.
6. Časť svojho času pravidelne venuje 
náboženskému vzdelaniu.
7. Celý týždeň prežíva v prítomnosti 
Božej. Nikdy nie je smutný, vie vždy 
zachovať rovnováhu, pretože len kres-
ťanský život môže byť šťastný.
8. O každej udalosti je presvedčený, že 
ju posiela Boh, a to z veľkej lásky. Preto 
skúma, čo mu tým chce povedať.
9. Vychováva sa postupne k tomu, že 
aj bolesť prijíma s úsmevom, že je to 
najlepším dôkazom Božej lásky k nám. 
Vie, že Boh chce mať z neho osobnosť 
a nie iba obyčajného človeka. Bolesťou 
sa vychovávajú veľkí ľudia.
10. Nerobí nič mimoriadne, ale všetko 
robí mimoriadne dobre.
11. Žije všedným životom, ale má ne-
všednú lásku.
12. Čo najprísnejšie kontroluje seba, 
ale čo najmenej iných.
13. Usiluje sa poznať sám seba. Uznáva 
svoje chyby a usiluje sa ich naprávať.
14. Vie ovládať svoj zrak, chuť, fantáziu, 
túžbu po pohodlí, zvedavosť, hnev, ne-
dočkavosť, mnohovravnosť, citlivosť, 
maškrtnosť.
15. Znesie akúkoľvek urážku, ba vie 
na ňu odpovedať s úsmevom a hneď 
odpustiť. Nie je však buchtou, aby si 
všetko nechal robiť. Aj Ježiš sa ohradil: 

„Prečo ma biješ?“
16. Ak hovorí, hovorí o niečom, nik-
dy nie o ničom. Hovorí vždy pravdu. 

Dodržuje slovo, nikdy nesľubuje nie-
čo, o čom vie, že by to nemohol splniť. 
Neužíva hrubé výrazy.
17. Nikdy sa ničím nevychvaľuje, čím 
viac vie, tým menej si na tom zakladá. 
O sebe hovorí čo najmenej, tak i o svo-
jich záležitostiach.
18. Nie je ostýchavým a zakríknutým, 
ale ani sa nesmeje hrubým vtipom.
19. Keď zvoní budík, ihneď vstane z po-
stele a nevyvaľuje sa ešte pol hodiny.
20. Chodí na výlety, keď má možnosť 
a voľno, má rád prírodu, uvedomuje si, 
že bola stvorená na oslavu Boha a nám 
na radosť.
21. Zásadne neohŕňa nos ani nad naj-
úbohejšími ľuďmi. Má rád poriadok.
22. Čistí si topánky, umýva si krk, ne-
znesie špinu za nechtami.
23. Predovšetkým dbá o čistotu srdca 
(knihy, divadlá, kiná, trampovanie).
24. Nie je váhavý a náladový. Je roz-
hodný.
25. Má priemerné znalosti o všetkých 
bežných veciach.
26. Nie je protivný, nikoho neobťažu-
je, vycíti, ako sa má v každej situácii 
zachovať.
27. Nelipne na žiadnych pozemských 
veciach.

28. Napomína druhých po dôkladnom 
uvážení, nikdy nie je pred inými roz-
čúlený.
29. Nikdy nežiarli na druhých, využíva 
dobré schopnosti, ktoré dostal od Boha.
30. Nevšíma si to, čo druhí o ňom hovo-
ria, je mu jedno, čo si iní o ňom myslia.
31. Ak mu nevyčíta svedomie, nikdy 
nemá z ničoho strach, nebojí sa tmy, 
búrky, no hlavne spovednice.
32. Jedná vždy čestne, nikdy nie pod-
liezavo.
33. V kostole sa chová nenápadne.
34. Používa moderné vymoženosti.
35. Usiluje sa splniť rozumné želanie ľudí. 
Usiluje sa každému urobiť radosť.
36. Nikoho nenávidí, nikomu nezávidí, 
každému praje všetko dobré.
37. Svoje dobré skutky koná celkom ne-
zištne, neráta so žiadnou odmenou.
38. Modlí sa, aj keď nemá na to chuť. Vie, 
že je to záslužnejšie, ako keď pri tom cíti 
akékoľvek šťastie.
39. Nikomu nevnucuje svoje náboženské 
presvedčenie, pôsobí na druhých svojím 
vlastným príkladom.
40. Rozumne sa stará o svoje zdravie.
41. Nie je priemerný a polovičatý. Veľká 
doba potrebuje veľkých ľudí, usiluje sa 
vytvoriť typ človeka – svätca!  •
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Vo vašom predchádzajúcom pôsobisku 
v Lodwarskej diecéze je takmer 900 tisíc 
ľudí, z ktorých sa iba nepatrná časť hlási 
ku kresťanstvu. 
Áno, ale mnoho z nich navštevuje kos-
toly aj napriek tomu, že nie sú pokrs-
tení. Niektorí žijú v polygamii, majú 
dve, tri alebo viac žien, čiže ich ani 
nemôžeme pokrstiť. Máme niekoľko 
kňazov, ktorí pracujú výhradne s no-
mádmi. Problémom je, že nomádi sa 
veľmi rýchlo presúvajú po krajine. 
Kňaz musí za nimi chodiť a nájsť ich 
tam, kde sa práve nachádzajú. 

Väčšina ľudí síce nie je pokrstená, ale 
cítia, že sú súčasťou Katolíckej cirkvi. 

Katolícka cirkev je najväčšou cirkvou 
v Lodware, jej prítomnosť ďaleko pre-
vyšuje aktivity islamu, protestantských 
cirkví a dokonca sme aktívnejší ako 
kenská vláda. Ľudia dávajú väčšiu váhu 
slovám katolíckeho biskupa alebo kňa-
za než slovám predstaviteľov vlády. 

Je to pravdepodobne výsledok práce mi-
sionárov. Čo je najväčšia výzva pre vašu 
diecézu v tomto regióne?
Musíte si uvedomiť, že Cirkev v Lodwa-
re pôsobí len 50 rokov. Hlavnými sú 
sociálne problémy, zdravotné prob-
lémy a problém extrémneho sucha. 
To máme v Lodware takmer 

Kresťanstvo spája 
ľudí Kene

 Text: Anton Frič
 Foto: Mathews Ndanyi, archív SVD, Anton Frič 

Za kňaza bol vysvätený 14. septembra 1986 a bol inkardinovaný v die-
céze Nakuru. Bol okrem iného rektor menšieho seminára v Molou, gene-
rálny vikár diecézy, rektor seminára v Tindinyu a člen niekoľkých komisií 
Kenskej biskupskej konferencie. 27. marca 2010 ho pápež Benedikt XVI. 
vymenoval za pomocného biskupa v Lodwarskej diecéze a titulárneho bis-
kupa v Tanaramuse. Za biskupa bol vysvätený 22. mája 2010 kardinálom 
Johnom Njue. 5. marca 2011 bol nominovaný za ordinára Lodwarskej die-
cézy. 16. novembra 2019 ho pápež František vymenoval za biskupa v die-
céze Eldoret, kde prevzal úrad iba minulý rok. Jeho predošlé pôsobisko, 
diecéza Lodwar, v severozápadnej Keni patrí medzi najchudobnejšie v sub-
saharskej Afrike. Je obývaná najmä pastierskymi kmeňmi, ktoré medzi 
sebou bojujú o zostávajúce pastviny a vodu. Tento región je zvlášť silno za-
siahnutý klimatickými zmenami, ktoré medzi miestnymi obyvateľmi spô-
sobujú rozbroje a často aj ozbrojené konflikty. Jednou z najväčších výziev 
jeho pôsobenia v tejto diecéze je dosiahnutie mieru medzi všetkými kmeň-
mi a začiatok rozvoja poľnohospodárstva, ktoré jediné dokáže zabezpečiť 
udržateľnosť života v týchto tvrdých polopúštnych podmienkach.

 

• Keňa je prímorský štát vo východnej 
Afrike pri brehoch Indického oceánu.
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každý rok. Cirkev sa zaoberá všetkými 
týmito výzvami. Takisto sa intenzívne 
venujeme otázke spravodlivosti a mie-
ru. Hlavne mier je pre nás mimoriadne 
dôležitý. Naša diecéza hraničí s troma 
krajinami – Južným Sudánom, Ugan-
dou a Etiópiou. Na hraniciach vzniká 
množstvo problémov a bojov. K dispo-
zícii je veľa lacných ručných i ťažších 
zbraní, vďaka nedávnym alebo práve 
prebiehajúcim občianskym vojnám 
v  Etiópii a  Južnom Sudáne. Bezpeč-
nosť a mier sú našou najvyššou prio-
ritou. Ľuďom musíme dať alternatí-
vu k životu vo vojne, napr. v podobe 
dostupnosti vzdelávania a zdravotnej 
starostlivosti. Tomu sa Cirkev veľmi 
intenzívne venuje. 

Existuje nejaký spôsob vzdelávania ľudí, 
keď žijú nomádskym spôsobom života?
Máme pre deti internátne školy. Mno-
hé z detí, ktoré cez deň pracujú ako 
pastieri, chodia do škôl večer. Slo-
venská organizácia eRko podporu-
je vzdelávanie dospelých, nakoľko 
veľká časť dospelých nevie ani čítať, 
ani písať. Deti z rodín, ktoré dokážu 
zaplatiť internátnu školu, využívajú 
túto možnosť, chudobnejšie deti sa 
vzdelávajú na mieste, kde žijú ich ro-
diny. Jedným z dôvodov, prečo sa no-
mádske rodiny neustále presúvajú, je 
nedostatok vody. Keď vodu nájdu, usa-
dia sa pri nej. Akonáhle sa usadia, je 
omnoho ľahšie začať so vzdelávaním 
alebo postaviť kostol. Jednou z najväč-
ších výziev, ktorým čelíme, je fakt, že 
naša Cirkev je úplne závislá od pomo-
ci zvonku. Ja som svoj úrad prevzal po 
misionárskom biskupovi, ktorý mal 
podporu svojej kongregácie, svojej 
krajiny a priateľov. Čiže keď chcem, 
aby veci v  našej diecéze fungovali, 
musím neustále hľadať zdroje. Naším 
cieľom je však naučiť našich ľudí byť 
sebestačnými. Zatiaľ sme stále závislí 
od humanitárnej a rozvojovej pomoci. 
Hovoríme ľuďom: “Pozrite, Boh vám 
dal ruky a oči, obzrite sa dookola, čo 
všetko od Boha máte. Skúste sa o seba 
postarať sami.” 

Spomínali ste, že mnohí ľudia viac dô-
verujú Cirkvi než štátu. Čo je toho príči-
nou? Je veľa oblastí, kde Cirkev zastu-
puje rolu štátu? 
Lodwar je zabudnutá oblasť, veľmi 
vzdialená od centier moci. Vládu v Nai-
robi nezaujíma, či sa tu ľudia vzájomne 
zabíjajú, alebo či zomierajú od hladu. 
Cirkev niesla bremeno zodpovednosti 
po celých 50 rokov. To je dôvod, prečo 
ľudia stoja pri Cirkvi. A Cirkev stojí pri 
nich v dobrých i zlých časoch. Až do-
nedávna všetky školy v provincii Tur-
kana boli postavené a prevádzkované 
Cirkvou. 60 % starostlivosti o starých 
ľudí je poskytovaných Cirkvou. Všetky 
nemocnice sú prevádzkované Cirkvou. 
Keď ľudia hľadia na Cirkev, vidia, že tá 
je tu pre nich, a tak jej veria a počúvajú, 
čo hovorí. Veria, že to, čo Cirkev povie, 
je správne. Na druhej strane politici 
ich len podvádzajú. Je tu strašná ko-
rupcia. Ak by všetky peniaze, ktoré sú 
určené pre Turkanu, boli v Turkane aj 
použité, bolo by to veľmi dobré miesto 
pre život. Žiaľ, nie je to tak. 

 
Aký je teda vzťah medzi Katolíckou 
cirkvou a štátom?
Záleží na tom, v ktorej oblasti. S vlá-
dou máme minimálny kontakt. Sú-
streďujeme sa na to, čo robíme. Robí-
me veľa vecí, ktoré by mala robiť vláda. 
Vláda nie je schopná ani len distribu-
ovať potravinovú pomoc pre ľudí. My 
sa snažíme dozerať na to, čo vláda robí. 
Keď vidíme, že niečo nie je správne, 
ozveme sa. Oni vedia, že Cirkev sa ne-
bojí ozvať. Oni vedia, že sme tu a často 
naše služby aj využívajú. Napr. pri po-
sledných voľbách Cirkev dozerala na 
voľby v Turkane. Keď prebiehajú mie-
rové rozhovory, Cirkev je vždy prítom-
ná, pretože politici sú veľmi ďaleko na 
rozdiel od našich kňazov a misionárov. 

Podporuje štát nejakým spôsobom ak-
tivity Cirkvi?
Nie, nepodporujú nás žiadnym spôso-
bom. Na druhej strane zastupujeme 
rolu štátu v mnohých oblastiach. Ve-
ríme však, že veci sa čoskoro zmenia. 

V Keni už niekoľko rokov platí nová 
ústava, ktorá dáva viac priestoru jed-
notlivým regiónom. Predtým bola moc 
sústredená iba v Nairobi. Vznikli miest-
ne vlády, ktoré majú viac právomocí, 
najmä v oblasti nakladania s peniazmi, 
ktoré prídu od centrálnej vlády v Nairo-
bi. Myslíme si, že sa veľa zmení. Samo-
zrejme, ak nezačne úradovať korupcia.

Ako je to so vzdelávaním v zahraničí? Vra-
cajú sa vaši ľudia späť domov po tom, ako 
ukončia štúdiá v Európe alebo v Amerike?
Keď sa naši ľudia raz dostanú von, už sa 
nechcú vracať späť domov. V zahraničí 
môžu študovať iba bohatí Keňania. Pre 
bežných obyvateľov Kene je možnosť 
štúdia v zahraničí takmer nedosiahnu-
teľným snom. Náš vzdelávací systém 
nie je veľmi dobre rozvinutý, a tak ani 
nemáme veľa ľudí, ktorí by odchádzali 
za ďalším vzdelaním do zahraničia. Keď 
sa to však niekomu podarí, už nikdy sa 
nevráti späť. Nová ústava však zaviedla 
možnosť dvojitého občianstva, čo umož-
ňuje ľuďom udržať si občianstvo Kene 
zároveň s občianstvom ich novej kraji-
ny. Predpokladáme, že vďaka tomu budú 
ľudia viac náchylní vracať sa do Kene. 

Rodina je v Afrike veľmi silná. Jej členo-
via stoja pri sebe a vzájomne sa podporu-
jú. Máte aj v Afrike problémy so starostli-
vosťou o starých ľudí a siroty, alebo vaše 
rodiny sú stále ochotné sa o takýchto 
najslabších členov spoločnosti starať? 
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Africká rodina je veľmi, veľmi silná. Čle-
novia rodiny držia spolu, navzájom si 
pomáhajú. Avšak Keňa sa stáva moder-
nou spoločnosťou, a s tým prichádza aj 
silný sekularizmus, individualizmus 
a materializmus. Vidíme, že rodina sa 
začína oslabovať. Keď mladí ľudia odí-
du do školy v Nairobi, často myslia už 
iba na seba. Len málokedy si spomenú 
na svojich príbuzných, ktorých nechali 
doma. Rodiny držia pospolu na základe 
hodnôt a žiaľ, tieto hodnoty hrajú v ži-
votoch ľudí čoraz slabšiu úlohu. V afric-
kej kultúre sme napr. nikdy nepoznali 
rozvod. Keď ste sa oženili alebo vydali, 
bolo to na celý život. V súčasnosti na-
stupuje veľmi silný trend rozpadu ro-
dín. Vplyv zo západných krajín je ex-
trémne silný vďaka televízii a ďalším 
médiám. V nedávnej dobe sme dokon-
ca začali riešiť otázky homosexuality 

a partnerstiev ľudí rovnakého pohla-
via. V ešte veľmi nedávnej Afrike by 
také niečo bolo absolútne nemožné. 
Naša spoločnosť sa stáva veľmi moder-
nou a nové hodnoty prichádzajúce zo 
západného sveta veľmi oslabujú práve 
rodinu. Práve na rodinu sústreďujeme 
našu pozornosť a snažíme sa viesť na-
šich ľudí k posilňovaniu rodiny. 

Veľkým faktorom, ktorý mnohé ro-
diny ovplyvňuje, je chudoba. Keď je 
doba hladomoru, matky sa často mu-
sia rozhodovať, ktoré dieťa nechajú žiť. 
Či nechajú od hladu zomrieť to staršie 
10-ročné alebo to mladšie 2-ročné dieťa. 
Keď sa matka takto rozhoduje, takmer 
vždy nechá prežiť to staršie dieťa, lebo 
s ním strávila už 10 rokov a to 2-ročné 
poväčšine nechá napospas púšti. Počas 
posledného hladomoru zomrelo aj veľ-
mi veľa starých ľudí, lebo rodiny nemali 

pre nich jedlo. V tejto situácii prichádza 
Cirkev na pomoc. Založili sme viacero 
starobincov a detských domovov, kde 
sa staráme o opustené deti a starých 
ľudí. Rodiny sa o nich kvôli nedostat-
ku jedla jednoducho nemohli postarať. 

Aké je postavenie Katolíckej cirkvi v Af-
rike vo vzťahu ku Katolíckej cirkvi na ce-
lom svete?
Katolícka cirkev v Afrike je mimoriad-
ne dynamická. Niektoré diecézy v Keni 
existujú len 50 rokov. Keď sa pozeráte 
na entuziazmus našich ľudí a spôsob, 
akým prijímajú našu vieru, vidíte, že 
kresťanstvo ich napĺňa, že sa dotýka 
ich životov po všetkých stránkach. 
U nás je kresťanstvo spôsobom, kto-
rým spájame ľudí z rôznych kmeňov. 
Veľmi silno vnímam, že práve kres-
ťanstvo je tá sila, ktorá dokáže týchto 
ľudí spojiť. Máme veľmi veľa povolaní, 
mužov i žien, ktorí chcú slúžiť Cirkvi. 
S povolaniami, na rozdiel od Cirkvi 
v Európe, nemáme problém. Keď cestu-
jem po Európe, vnímam, že Cirkev má 
nedostatok kňazov, je veľmi málo re-
hoľných povolaní, všetci veľmi rýchlo 
starnú. Naproti tomu v Afrike je prie-
merný vek služobníkov Cirkvi okolo 
30 rokov. Sú diecézy, ktoré posielajú 
kňazov do iných diecéz a dokonca aj 
za hranice krajiny. Cirkev v Afrike je 
každým rokom silnejšia. Veľmi dobrou 
správou pre Cirkev je, že v súčasnosti 
máme v Afrike veľmi dobré vedenie 
Cirkvi. Slabé vedenie Cirkvi v Afrike 
nás trápilo mnoho rokov. Ak si Cir-
kev uchová a ešte rozvinie svoju silu, 
myslím, že Afriku dokážeme zmeniť 
k  lepšiemu. Napr. v Keni máme veľ-
mi dobrých lídrov Katolíckej cirkvi, 
ktorí nemajú problém riešiť problé-
my v krajine priamo s predstaviteľmi 
kenskej vlády. Táto odvaha nám dlho 
chýbala.  •

• Slávenie sv. omše pri príchode biskupa 
Dominika Kimengicha

• Obyvatelia Kene sa radia do 50 rôznych 
etnických skupín, z ktorých sú najpočetnejší 
Kikujovia a Masajovia

• Kresťania tvoria 60% populácie
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Katechézy spojené s  prípra-
vou na prijatie týchto svia-
tostí prebiehali intenzívne 
už pred koronou, napokon 

počas korony prebiehali katechézy aj 
online. Kandidátom sviatosti birmova-
nia a krstu sa venovali Martin Linhart 
a Michal Miškov v spolupráci s kňazmi 
UPeCe Stanislavom Krajňákom SVD 
a Martinom Štefancom SVD. Konečne 
sa situácia zlepšila a katechumeni sa 
rozhodli pre prijatie sviatostí, ktoré im 
vyslúžil otec biskup Jozef Haľko. Počas 
sv. omše boli všetci kandidáti predsta-
vení a biskup potom v homílii reagoval 
na vyjadrenia katechumenov o tom, čo 
je príčinou ich rozhodnutia prijať svia-
tosti. Biskup Jozef Haľko ich povzbudil, 
aby čerpali silu z viery v dnešnom svete 
a boli opravdivými kresťanmi na tých 
miestach, kde ich Boh chce mať. Priblí-
žil myšlienku, že kresťan v dnešnom 
svete má byť moderný a zároveň má 
čerpať silu z viery v Boha. Vtedy do-
káže byť moderný a správny zároveň. 

Svedectvo Jakuba, ktorý prijal krst, 
prvé sväté prijímanie i birmovku
Viera v Boha je pre mňa akoby zákla-
dom života. Závisí od vzťahu medzi 
Bohom a človekom.

Boh nás stvoril, aby tvoril s nami spo-
ločenstvo, ktoré sa prejavilo pri stvore-
ní Adama a Evy, kde všetci traja tvorili 
spoločenstvo lásky, pokoja a harmónie. 
Príchodom padlého anjela v podobe 

hada vzniklo na Zemi zlo, ktoré sa šíri 
v rôznych podobách. 

Ježiš hovorí, že je pravda, cesta a ži-
vot. Ježiš a jeho slová sú totiž jediná 
pravda, o ktorú sa vo svete vieme oprieť 
(pravda V znamení lásky viery a náde-
je). On je cesta, ktorú máme nasledovať 
(S láskou, vierou a nádejou príchodu 
nebeského kráľovstva). V ňom máme 
spasenie a večný život, vďaka Jeho obe-
ti na kríži (PRE Jeho lásku vieru a ná-
dej, ktorú nám priniesol). Všetko, čo 
robíme, máme robiť s Bohom, v Bohu 
a pre Boha... Ježiš je pre mňa záchranca 
hriešnych a Spasiteľ ľudstva, je mi opo-
rou a útočiskom. Ježiš je Boží syn, kto-
rý nám dal príklad, ako žiť, ako milovať 
Boha a ľudí. Ukázal nám, aký Boh otec 
skutočne je, lebo Boha otca môžeme 
spoznať v jeho jedinom synovi Kristovi.

Dôvody pre môj krst plynú aj z Biblie, 
kde sa píše, že kto uverí a dá sa pokrs-
tiť, bude spasený (Marek 16,16). Taktiež 
z túžby prijať sviatosti, ako sú Eucharis-
tia a svätá spoveď. 

Omša je čas, kedy najviac vnímam, 
že sa Boh dáva nám ľuďom a kedy záro-
veň ľudia dávajú Bohu, je to čas, kedy 
prúdi Boží duch, vďaka našim prosbám, 
chválam a našej vďačnosti. Je to miesto, 
kde mám pocit, že zostupujú a vystupu-
jú anjeli medzi nebom a zemou a mož-
no ich pripodobniť k modlitbám a pô-
sobeniu Ducha Svätého. Pripodobniť 
miestu Bétel, ktoré Jakub nazval podľa 
svojho sna (Genezis 28,10-22).

1. Otázky zmyslu
Už na základnej škole som si dával 
otázky, prečo sme ľudia na tomto sve-
te, aký to má dôvod a čo by sme mali 
dosiahnuť. Uvažoval som, či ide o pe-
niaze, o moc, o zabezpečenie mojich 
detí a následne ich detí. Aký máme na 
zemi cieľ? No cieľom každého jedné-
ho človeka je smrť a nedokážem ani 
jednoznačne ovplyvniť, či budú mať 
moje deti alebo ich deti šťastný, boha-
tý a naplnený život. Život sa dokáže 
v priebehu pár minút alebo sekúnd 
totálne zmeniť či ukončiť. Nemáme 
žiadnu moc nad životom, aj keď sa 
o  to veľkí muži sveta snažia. Jediný, 
kto má moc nad životom a  smrťou, 
nad počiatkom a koncom je počiatok 
a koniec sám, je alfa a omega všetkého 
stvorenstva a viera v Neho je tá jediná 
podstatná vec, ktorú môžem svojim 
deťom, svojim blízkym alebo aj nezná-
mym ponúknuť.

2. Exorcizmus
Na prelome základnej a strednej školy 
som rád sledoval horory, najmä exor-
cizmus. Veľmi ma to zaujalo a ľahko 

17 dospelých prijalo sviatosti  
v UPeCe Bratislava

 Text: P. Martin Štefanec SVD
 Foto: Matej Blaho

23. máj bol pre Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza 
v Bratislave slávnostným dňom. Sviatosť birmovania prijalo 17 dospelých, 
väčšinou študentov vysokoškolákov, z toho traja prijali aj sviatosť krstu a prvého 
svätého prijímania. 
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som uveril v  zlo, ktoré je na svete 
a v jeho moc. Zistil som, že sú to prí-
behy podľa skutočných udalostí, kto-
ré sa vo svete dejú, len sa málo o nich 
hovorí, pravdepodobne aby nešírili 
strach, pretože strach je najsilnejšou 
zbraňou diabla. Vedel som si skôr pred-
staviť peklo než nebo, pretože som zlo 
videl vo svete v rôznych hádkach, bit-
kách alebo vojnách. Zaujal ma určitý 
film, kde sa exorcista modlil a bojoval 
s diablom, kde diabol napádal všetky 
myšlienky a  skutky exorcistického 
kňaza. Pamätám si pre mňa silné slo-
vá, ako diabol kňaza pokúšal a spýtal 
sa ho: „Veríš vo mňa?“ Kňaz s pocitom 
previnenia voči Bohu hovorí: „Verím.“ 
Diabol sa na chvíľu potešil, že má nad 
kňazom prevahu, no vzápätí kňaz 
povedal: „To znamená, že verím aj 
v Boha!“ A to boli podstatné slová pre 
porazenie diabla v duchovnom súboji. 
Diabol nemá rád vyznanie viery v Boha.

3. Precíznosť 
Na strednej škole ma začal fascinovať 
aj vesmír a jeho nekonečnosť a krása. 
Ako som aj neskôr spoznal, aký je Boh 

úžasne precízny a detailný, keď tvoril 
tento svet pri pohľade nielen na vesmír, 
ale aj na bunky, atómy či molekuly.

4. Základy viery
Na prelome strednej a vysokej školy 
som poznal katolícke dievča, ktoré 
ma previedlo základmi viery a čo nám 
tu Ježiš zanechal. Prvýkrát som počul 
o zastaveniach na krížovej ceste, o slo-
vách, ktoré Ježiš povedal (Ja som cesta, 
pravda i život), alebo o ľuďoch zasvä-
tených Bohu (kňazi a rehoľné sestry).

5. Kostoly
Fascinovali ma aj kostoly, keď si človek 
uvedomil, že sú tu vďaka tradíciám od 
Ježiša Krista už 2000 rokov a nachádza-
jú sa v každej obci, v ktorej bývali často 
najvýznamnejšou stavbou.

6. Prijímanie 
Na vysokej škole som mal len úzku 
skupinu kamarátov, pretože som bol 
introvert. No mal som priateľa, s kto-
rým som občas šiel do kostola a keď 
som ho sledoval, ako odchádza po 
prijímaní od kňaza, tak len žasol 

a  zmenil sa na radostného človeka. 
Bolo to krásne sledovať. Sám mi ho-
voril, ako zle sa cítil pred omšou a ako 
skvelo po omši. Myslím, že v tých ča-
soch aj kvôli skúškam na vysokej ško-
le som sa začal modliť a dúfať, že mod-
litba mi pomôže.

7. Náboženstvá 
Lákalo ma poznať aj iné náboženstvá. 
Zaujímal som sa aj o jehovistov, mor-
mónov (Cirkev Ježiša Krista Svätých ne-
skorších dní) alebo hinduistov, budhis-
tov či moslimov. Spoznal som ľudí aj 
u jehovistov, aj u mormónov, aj v Hare 
Krišna, ale Boh ma zaviedol ďalej. Spo-
znal som protestantské cirkvi evanje-
lické, apoštolské a ďalšie iné. A dalo 
mi to veľmi veľa, ukázali mi silu slova 
Božieho (Biblie), silu modlitby a chvály. 
Začal som chodiť na podujatia, v kto-
rých bol stredobodom Ježiš Kristus, 
takže kresťanské ekumenické podu-
jatia, kde som počul mnoho svedec-
tiev, ktoré ma presvedčili o obrovskej 
Božej moci.

8. Panna Mária
V  poslednom ročníku vysokej ško-
ly som spoznal iné katolícke dievča, 
možno vďaka prvotnej modlitbe ru-
ženca na kresťanskom podujatí. Učila 
ma modlitbu ruženca, o láske človeka 
a veľkosti lásky Božej. Ukázala mi lás-
ku obetavú, nesebeckú, bezpodmie-
nečnú a lásku citovú či takú, pre kto-
rú sa dá rozhodnúť (nie citom). A od 
toho času poznávam viac Božiu veľkosť 
a blízkosť. Našiel som si cestu k Panne 
Márii, ktorú som predtým neuznával. 
Zaujímam sa o teológiu, o výklad Pís-
ma, o Božie zázraky vo svete a všetok 
duchovný život.

Uveril som vďaka ľuďom, vďaka ich 
svedectvám, vďaka pokoju, ktorý som 
dostával pri modlitbe ruženca alebo 
omši, vďaka pocitom odpustenia a uve-
domenia si veľkosti lásky Boha otca ku 
svojmu dieťaťu (ku mne), vďaka Bohu, 
ktorý ma vedie na týchto cestách po-
znania.  •
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Kde nie je láska, tam ju doneste a potom ju tam aj nájdete.  
Kde je temno, tam neodsudzujte, nepohoršujte sa nad zlom, ale doneste tam svetlo, 
doneste tam život a lásku a dosiahnete i obrátenie srdca.  (Sv. Ján z Kríža)

Misionári verbisti

www.verbisti.sk
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História pápežských 
návštev pápežského 
letného sídla v Castel 
Gandolfo je dlhá, pre-

to niet divu, že je aj naplnená 
rôznymi príhodami a zaujíma-
vosťami, ktoré sa viažu k tomu-
to miestu. 

Už od renesancie
Pápeži si kraj Castelli Roma-
ni obľúbili už od prvých čias 
renesancie. Dokazuje to aj po 
latinsky napísaná spomienka 

na jednu pápežskú exkurziu 
Enea Silvia Piccolominiho (1405 
– 1464), od roku 1458 pápeža Pia 
II. Ten jedného májového rána, 
po odslúžení sv. omše v Laterá-
ne, dostal nápad vyjsť si s kar-
dinálmi na prechádzku na Cas-
telli Romani. Sprievod vyšiel po 
ceste, ktorá sa vtedy nazývala 
Via Campana, čo v skutočnosti 
bola stará Via Appia, po ktorej 
obchodníci privážali do Ríma 
víno. Pius II. so sprievodom do-
razili až do Castel Gandolfa, 
kde pápež zbadal ruiny starého 
sídla rodiny Gandolfi, od ktoré-
ho dostalo meno celé mesteč-
ko. V  roku 1596 ruiny s  celou 
obcou odkúpil od Savelliovcov 
kardinál Camerlengo. Prvým 
pápežom, ktorý navštívil Cas-
tel Gandolfo, bol Klement VIII. 
Pápež Urban VIII., ktorý tu bol 
prvý raz v roku 1624, sa rozho-
dol vybudovať na mieste starej 
pevnosti palác a letné sídlo pá-
pežov. Poveril svojho architek-
ta Carla Moderna, ktorý mimo 
iného navrhol priečelie Sväto-
peterskej baziliky, aby obno-
vil staré sídlo rodiny Gandolfi 

a vybudoval z neho letné pápež-
ské sídlo. 

Pred priečelím paláca je malé 
námestie, v roku 1870, po likvi-
dácii Pápežského štátu talian-
skymi vojskami, sa premenova-
lo na Námestie slobody (Piazza 
della Libertà). 

Svetová vojna
V nasledujúcich storočiach pá-
peži navštevovali toto miesto 
a s väčšou či menšou záľubou 
ho vylepšovali, rozširovali, či 
dokonca prikupovali k  nemu 
pozemky. V rokoch 1870 – 1929 
sa palác nevyužíval. Bolo to ob-
dobie tzv. vatikánskych väzňov, 
keď pápeži na protest proti ob-
sadeniu Ríma talianskymi voj-
skami zostali vo Vatikáne a ne-
vychádzali z neho. Situácia sa 
zmenila až podpísaním Laterán-
skych zmlúv medzi pápežom 

Šesť storočí príbehov 
a zaujímavostí  
Castel Gandolfa pri 
brehoch Lago di Albano

 Text: Alessando de Carolis, Red
 Foto: J. Martinez, Ana Pacheco 

Dlhý sprievod sprevádzaný oslavným prevolávaním ľudu, pozdravnými salvami 
a ohňostrojom. Tak vstúpil v roku 1624 pápež Urban VIII. oficiálne do Castel Gandolfa 
a začal tak tradíciu letných pobytov pápežov v tomto krásnom kúte Lazia. 
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Piom XI. a diktátorom Benitom 
Mussolinim v roku 1929. Pápež-
ský palác v Castel Gandolfo zís-
kal exteritoriálny status.

Ešte pohnutejšie časy v Cas-
tel Gandolfe nastali v priebehu 
Druhej svetovej vojny, keď aj 
oblasť dýchajúca odpočinkom 
a uvoľnením prežila vybočenie 
zo svojej „rekreačnej“ funkcie. 
Vtedy sa ukázal veľký význam 
exteritoriálneho statusu palá-
ca. Na príkaz ct. Pia XII. sa palác 
premenil na útočisko utečen-
cov skrývajúcich sa pred nacis-
tami. Našli tu úkryt minimálne 
tri tisícky Židov, ktorých správa 
paláca ubytovala a poskytovala 
im kóšer stravu. Niektoré ženy 
tu porodili; ako improvizovaná 
pôrodná sála im poslúžili súk-
romné komnaty Pia XII. 

Keď sa oblasť Castelli Roma-
ni stala po angloamerickom 

vylodení frontovým zázemím, 
pápežská vila sa na šesť mesia-
cov zmenila na tábor pre ženy, 
deti a  starých ľudí, ktorí ušli 
z okolitých dedín. Postavili sa 
tu poľné kuchyne, ošetrovne, 
pričom vojaci Švajčiarskej gar-
dy sa zmenili na ošetrujúci per-
sonál. V tých časoch zažilo Cas-
tel Gandolfo aj bombardovanie, 
jedna bomba dokonca usmrtila 
niekoľko ľudí.

Vatikán č. 2
Starosťou o utečencov či priamo 
v pápežskej vile, či po oslobo-
dení v okolitých obciach a far-
nostiach poveril Pius XII. Mons. 
Giovanniho Montiniho. Bol to 
práve ct. Pius XII., ktorý v Cas-
tel Gandolfe s  obľubou trávil 
čas v pápežskom paláci a v tie-
ni pínií jeho záhrad. A  práve 
v  tomto pápežskom paláci aj 

9. októbra 1958 zomrel. Jeho vte-
dajší sekretár Mons. Montini sa 
stal pápežom 21. júna 1963 ako 
Pavol VI. Bl. Pavol VI. bol zná-
my svojou veľkou náklonnosťou 
k obyvateľom mestečka Castel 
Gandolfo. Na slávnosť Nanebo-
vzatia Panny Márie vždy chodil 
slúžiť sv. omšu na Námestie slo-
body. Zišiel sa tu vždy veľký zá-
stup obyvateľov, pretože pápež 
vychádzal zo svojej rezidencie 
pešo, prechádzal okolo Bernini-
ho fontány a potom vstúpil do 
barokového kostolíka sv. Tomá-
ša. Aj Pavol VI., ako jeho bývalý 
„šéf“ Pius XII., zomrel v Castel 
Gandolfe 6. augusta 1978.

So sv. Jánom Pavlom II. sa pá-
pežský komplex v Castel Gan-
dolfe stal „Vatikánom č. 2“. Ten-
to názov vymyslel sám pápež 
Wojtyła a ukazuje na význam, 
ktorý letnému sídlu pripisoval. 
Toto miesto práce a  odpočin-
ku získalo za jeho pontifikátu 
zatiaľ najväčšie úpravy, medzi 
ktoré patrí aj vybudovanie ba-
zéna, ktorý poľský pápež vyu-
žíval na fyziologickú terapiu. 
Niektorí americkí novinári sa 
dokonca usilovali získať z vrtuľ-
níka nejaké zábery kúpajúceho 
sa pápeža...

Ján Pavol II. nariadil, aby sa 
brány sídla otvorili aj pre kul-
túrnych pracovníkov. Kým mu 
to zdravotný stav dovoľoval, 
tak každý august pozýval do 
Castel Gandolfa na týždeň či 
dva vedcov, filozofov a  teoló-
gov na študijné stretnutia. Ale 
nad všetkým víťazil športový 
duch poľského pápeža, ktorý 
si často obúval vibramy, aby sa 
vydal na cesty po asi 51 hektá-
roch tunajších pozemkov. Počas 
túr či vychádzok obdivoval ar-
cheologické pamiatky či miest-
ne zaujímavosti, nechýbala ani 
návšteva tunajších vidieckych 
usadlostí.  •
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Dnes som bol na spovedi… Na-
priek tomu, že som kňaz, stá-
le pociťujem nervozitu pred 
tým, ako vyznám svoje hrie-

chy. Zato ten pocit po tom, je pre mňa 
úžasný. Vždy keď počujem tie silné slo-
vá: „A ja ťa rozhrešujem od tvojich hrie-
chov…“, zrazu ma naplní pocit radosti. 
Waw, moje hriechy sú odpustené. Všet-
ko to zlé, čo som spravil, Boh mi odpus-
til, prosto to vymazal.

Počas štúdia teológie som mal na-
ivnú predstavu, že ako kňaz budem 
podstatne lepší, budem mať viac cnos-
tí a menej hriechov a postupne budem 
smerovať k dokonalosti. No teraz vidím, 
že to vôbec nie je také jednoduché. Na-
priek túžbe a snahe byť lepším, stále 
mnohokrát padám, a preto vnímam, 
že táto sviatosť – sviatosť zmierenia je 
pre mňa obrovským darom.

Pri tejto sviatosti, či ju prijímam, 
alebo vysluhujem, si uvedomujem, že 
často je ťažké povedať svoje hriechy, 
obviniť seba zo zlých vecí, ktoré som 
spáchal, avšak vnímam, že práve tie ná-
ročné veci nás posúvajú ďalej.

Dva roky som pôsobil ako kňaz pre 
žiakov a študentov v meste Cebu na Fi-
lipínach. Spovedanie mladých patrilo 
medzi moje hlavné úlohy. Mnohí mladí 
napriek obavám, strachu či hanby do-
kázali vyznať svoje hriechy a potom po-
ciťovali veľkú radosť z toho, že Boh im 
odpustil, bolo to vidieť na ich tvárach 
a viacerí mi to aj povedali.

Generálna absolúcia
Raz ma zavolali spovedať žiakov do su-
sednej školy. Prišli sme traja kňazi a po-
vedali nám, že na sviatosť zmierenia 

čaká 300 siedmakov. Spovedali sme viac 
ako 5 hodín a následne mi oznámili: 
„Páter, ešte je tu ďalších 700 žiakov. Mô-
žete im dať generálnu absolúciu, teda 
všeobecné rozhrešenie?“ Na rozhodnu-
tie som mal pár sekúnd, tak som začal 
uvažovať. Rozhrešiť všetkých bez indi-
viduálneho vyznania hriechov môžem 
v naliehavej situácii, napríklad keby 
som bol v lietadle, ktoré padá k zemi, 
alebo keby prišlo silné zemetrasenie 
a zomierajú tu ľudia, alebo existuje situ-
ácia, že na spoveď príde také množstvo 
ľudí, ktoré ako kňaz nie som schopný 
v  rozumnom čase vyspovedať. Avšak 
uvedomil som si, že oni s touto situá-
ciou počítali. V meste Cebu, kde som 
pôsobil, bol dostatok kňazov, napriek 
tomu oni pre 1000 žiakov zavolali iba 
troch. To sa samozrejme stihnúť neda-
lo. Okrem toho platí, že pri všeobec-
nom rozhrešení sú síce hriechy odpus-
tené, avšak hneď, ako je to možné, má 
sa pristúpiť aj k individuálnej spovedi. 
Väčšina detí by to však pravdepodob-
ne nespravila. A tak som odmietol. Po-
vedal som, že generálnu absolúciu dať 
nemôžem, ale môžem prísť spovedať aj 
na ďalší deň a ak chcú, zavolám aj iných 
kňazov. Učiteľ náboženstva aj riaditeľ-
ka školy boli prekvapení, ale nezostalo 
im nič iné ako zorganizovať spovedanie 
znovu. Nasledujúci deň sme spovedali 
ešte dlhšie, no napriek únave to stálo 
zato. Radosť mladých z toho, že preko-
nali strach a hanbu a dostali osobné roz-
hrešenie, mi dala ďaleko viac energie, 
než som ja dal im.

Keď veci riadi Boh...
Univerzita San Carlos, kde som pôsobil, 
sa v meste Cebu nachádza na štyroch 
miestach, tzv. kampusoch. Raz som mal 
mať sv. omšu v susednom kampuse, no 
kvôli dopravnej zápche mi cesta trvala 
hodinu a 20 minút. Prišiel som neskoro, 
avšak študenti na mňa našťastie počka-
li. Na druhý deň som mal zastupovať na 
rovnakom mieste. Pre istotu som odi-
šiel z domu skôr, no tentokrát mi ces-
ta trvala iba 25 minút. Pomyslel som si 
nešťastne, čo tu budem teraz viac ako 

hodinu robiť. Rozhodol som sa teda, 
že sa v kaplnke pomodlím. Ako som 
vystúpil z auta, išli okolo dvaja mladí 
študenti a súčasne dvaja zamestnanci 
školy, ktorí ma pozdravili: „Good mor-
ning, father!“ Odzdravil som a vošiel do 
kaplnky. Študenti vošli tiež. Pomodlil 
som sa posvätné čítanie a vtedy jeden 
zo študentov prišiel za mnou, že počul, 
že som kňaz a či by som ho mohol vy-
spovedať. „Samozrejme,“ povedal som. 
Myslím, že tú hlbokú spoveď si budem 
pamätať veľmi dlho. Keď študent odi-
šiel, ja som zostal ešte v kaplnke a mal 
som slzy v očiach. Nakoniec som zistil, 
že v  tej kaplnke svätá omša nebude. 
Mala byť v dome na duchovné cvičenia. 
Znovu som rozumel niečo nesprávne, 
alebo som nezachytil to podstatné. No 
potom som si uvedomil, že je tu akosi 
priveľa „náhod“. Kvôli meškaniu z pred-
chádzajúceho dňa som prišiel o hodi-
nu skôr na nesprávne miesto, aby sa 
práve v tom momente študent, ktorý 
potreboval spoveď, cez inú osobu do-
zvedel, že som kňaz a mohol sa vyspo-
vedať. Iný kňaz v tom kampuse vtedy 
nebol. Boh využil aj moje nedostatky 
pre svoje milosrdenstvo. Odvtedy ne-
pochybujem, že prisľúbenia ohľadom 
sviatosti zmierenia, ktoré nám Boh cez 
mnohých svätcov dal, sú pravdivé. Boh 
kvôli nám aj „pohne zemou“, len aby 
nám umožnil zmierenie a mohol nám 
otvoriť nebo.  •

Sviatosť 
zmierenia

 Text: P. Peter Fillo SVD
 Foto: SVD Filipíny
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V Taliansku 
blahorečili  
sestru Máriu 
Lauru zabitú 
satanistkami

 Text: TK KBS
 Foto: Archív SVD

6. júna v severotalianskej diecéze Como 
blahorečili rehoľnú sestru Máriu Lau-
ru Mainettiovú, ktorá bola presne pred 
21 rokmi zavraždená troma neplnoletý-
mi dievčatami, praktizujúcimi sataniz-
mus. Slávnosti, ktorá sa uskutočnila na 
obecnom športovom ihrisku v Chiavenne, 
predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy 
svätých kardinál Marcello Semeraro. 
Dekrét o mučeníctve rehoľníčky schválil 
pápež František 19. júna 2020.

Sestra Mária Laura, rodným 
menom Teresina Elsa Mai-
netti, ktorá sa dožila 61 ro-
kov, pochádzala z početnej 

rodiny, bola poslednou z desiatich detí. 
Jej matka zomrela len pár dní po pô-
rode, a tak ju vychovala jej najstaršia 
sestra. Vo svojich 18-tich rokoch vstú-
pila do Kongregácie dcér Kríža. Sestra 
Mária Laura o sebe napísala: „ Existujú 
konštanty, ktoré ma vždy sprevádzali: 
hlboká radosť idúca ponad ťažkosti; is-
tota, že Kristus ma miluje, odpúšťa mi, 
obnovuje ma a nikdy ma neopúšťa; lás-
ka ku každej osobe ako takej, keďže je 
Kristovým vtelením, osobitne tým naj-
menej milovaným.“

Z úkladnej vraždy boli usvedčené a od-
súdené tri ešte nedospelé dievčatá, vo 
veku 16 a 17 rokov, zapojené v satanis-
tickom kulte. V osudnú noc sestra Má-
ria Laura odišla z kláštora, aby pomohla 
dievčine, ktorá jej telefonovala, že po 
znásilnení zostala tehotná, odvrhnutá 

rodinou a súrne potrebuje pomoc. Bol to 
však podvod na vylákanie sestry z klášto-
ra. Dievčatá ju v tmavej uličke omráčili 
úderom do hlavy a zavraždili ju zasade-
ním 19 bodných rán nožom. Ako neskôr 
uviedli, išlo o satanistický rituál spojený 
so „zmluvou krvi“, ktorú dievčatá uzav-
reli „akoby z nudy“, v bare pri pive. Ses-
tra Laura pred stretnutím nemala dobré 
tušenie, a tak pre istotu poprosila miest-
neho kňaza Ambrogia Balatiho, aby šiel 
s ňou, avšak dostatočne vzdialený, aby 
nevyplašil dievča v núdzi. Keď sa kňaz 
z diaľky uistil, že stretnutie je skutočné 
a že sestra hovorí s dievčaťom v uličke, 
z miesta odišiel. Mons. Balati v rozhovore 
pre Vatican News uviedol: „Sestra Mária 
Laura mala trochu strach kvôli nesko-
rej nočnej hodine stretnutia, avšak bola 
veľkodušná a nemohla odmietnuť pros-
bu o pomoc. ... Veľmi jej ležali na srdci 
ľudia, vždy hovorila: v druhých je môj 
Ježiš. Osobitne v mládeži.“ 

Postulátorka kauzy blahorečenia Fran-
cesca Consoliniová v rozhovore pre Vati-
can News uvádza:

„Bola učiteľkou, vychovávateľkou, svoj 
život prežila s deťmi, s dospievajúcimi, 
s mladými. Bola veľmi spätá so svetom 
mladých, hovorievala, že mladí sú zmys-
lom jej života.“ 

„Sestra Mária Laura zomrela, preto-
že nevedela a nechcela povedať «nie» 
na prosbu o pomoc, aj keď maskovanú 
a podvodnú zo strany dievčaťa, ktoré jej 
naznačilo svoju ťažkosť. Vyšla a šla na 

stretnutie, aby pomohla, a to v zmysle 
jej vlastných slov: «Musíme sa naučiť ne-
chať sa zjesť druhými.» Čiže byť činnou, 
pozornou prítomnosťou, byť vždy ochot-
ní nechať sa druhým vyrušiť, pretože ten 
druhý je Kristus, ktorý v osobe chudob-
ného, mladého, spolusestry, suseda či 
kohokoľvek prichádza k tebe v tej chvíli 
prosiť o pomoc, prosí ťa o ochotu. Hovo-
rievala, že tým najväčším darom je obja-
viť Krista v bratovi, a teda nestavať limity 
tejto činorodej láske, tejto veľkodušnosti. 
Je to dvojaký aspekt: vidieť Krista v dru-
hom, ktorému ideme v danej chvíli slúžiť, 
pomáhať a zároveň aby ten druhý videl 
Krista v nás. Každodennosť definovala 
ako vtelenie, stretnutie maličkostí s ta-
jomstvom. „Stretávam sa s Bohom tak, 
ako sa Mária stretla so Slovom:“ toto je 
kľúč celého jej života.“

Sestra Mária Laura v momente umie-
rania svojim vrahyniam odpustila. Po-
sledné slová, ktoré vyšli z jej úst, boli: 

„Pane, odpusť im...“ Postulátorka na mar-
go toho vysvetľuje: „Postoj odpustenia 
je postojom, ktorý treba pestovať deň 
po dni, chvíľu po chvíli, pretože ani toto 
(tak ako ani mučeníctvo), nepríde zrazu, 
náhodou, ale prežívaš ho v maličkých 
každodenných odpusteniach. ... Sestra 
Mária Laura nikdy nepovedala nie na Pá-
nove žiadosti. Viackrát vo svojich spisoch 
tvrdila, že je ochotná darovať sa celá. Len 
pár dní pred smrťou napísala, že je ochot-
ná darovať život, tak ako Ježiš.“

Svedectvo života budúcej blahoslave-
nej je povzbudením pre každého, hovo-
rí postulátorka Francesca Consoliniová:

„Oslovuje každého, pretože žila život 
vernosti svojmu povolaniu. ... To, čo je 
na nej podľa môjho názoru najkrajšie, 
je tento rozmer každodennej vernosti, 
dôvery, hľadania Boha, bez strachovania 
sa a úzkosti, v pokojnej istote, že on žije 
uprostred nás, niekedy je ukrytý, avšak 
vždy prítomný, nikdy nie vzdialený, tak-
že vždy ho môžeš nájsť v každodenných 
maličkostiach, v osobách, ktoré stretávaš, 
v jednoduchosti, v pokojnom, dôverypl-
nom odovzdaní sa, bez hľadania veľkých, 
dokonalých nemožných vecí, ale takto, 
v jednoduchosti.“  •
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Svedectvo Silvestra 
Krčméryho: poklad 
skrytý v Biblii

 Foto: Kate Hliznitsova, unsplash.com

Mladý lekár Silvester Krč-
méry vedel, že je pre svo-

ju apoštolskú horlivosť tŕňom 
v oku československým komu-
nistom. Akoby tušiac obrysy 
temnej budúcnosti sa rozhodol 
naučiť naspamäť Jánovo evan-
jelium. O tom, akým zdrojom 
sily sa mu stalo neskôr, hovorí:

Vo väznici som si prvý raz 
uvedomil, aký poklad mám 
v Evanjeliu podľa Jána, ktoré 
som vedel naspamäť. S výnim-
kou poslednej kapitoly, ktorú 
som sa nestihol naučiť celú. 
Keď som sa pri učení naspamäť 
blížil ku koncu, priznávam, 
trochu som to flákal. Spoľahol 
som sa na to, že sa ju doučím 
neskôr – a je jedno, či to bude 
teraz, alebo o rok. A predsa vy-
užiť čas na učenie bolo dôle-
žité! Akoby bol čas do môjho 
zatknutia Bohom presne vypo-
čítaný – na naučenie celých 21 
Jánových kapitol.

Vo väzení sme boli oddelení 
od akéhokoľvek duchovného 
textu a keby sa nám bol neja-
ký dostal do rúk, boli by sme 
ochotní čítať ho deň, noc. Bolo 
preto priam zázrakom a  veľ-
kou Božou milosťou, že sa nám 
podarilo dostať k textu Sväté-
ho písma, k  celému Novému 
zákonu. Jeden chlapec, obvi-
nený zo špionáže, nám ho pri 

vychádzke prehodil do cely. 
Veľmi som naliehal na ostat-
ných, aby sme text využili nie-
len na čítanie: „Musíme si text 
rozdeliť a naučiť sa čo najviac 
naspamäť! Len to, čo je v pa-
mäti, nám nevezmú!“ Tak sme 
sa učili. Ja som sa stihol naučiť 
asi 10-12 kapitol Evanjelia pod-
ľa Matúša, ostatní sa učili tex-
ty z listov apoštolských alebo 
zo Skutkov.

Bolo pre mňa veľkou du-
chovnou posilou, keď sme 
mohli potom z naučeného tex-
tu čerpať. V týchto najkrajších 
a najdôležitejších textoch, aké 
ľudstvo od Boha má, je najcen-
nejší poklad, ktorý hrdza ne-
žerie a  zlodeji nemôžu vziať. 
Písmo, ktoré som poznal, sa 
stalo jedným z najúčinnejších 
prostriedkov obrany proti vy-
mývaniu mozgu.

Vždy, keď som mal len akú-
koľvek malú možnosť niečo 

posunúť alebo prehodiť kama-
rátom, urobil som to i keď som 
riskoval, že ma prichytia. Asi 
začiatkom januára 1953 som 
bol prichytený, keď som na 
vychádzke prehadzoval pátro-
vi Cibirovi text pašií z  Jánov-
ho evanjelia. Boli napísané na 
všelijakých kúskoch papiera, 
aj toaletného. Ako atrament 
mi poslúžil červený Castelani-
ho roztok, ktorý som dostal 
od lekára na kožnú pleseň na 
nohách.

S pátrom Cibirom sme boli 
predvedení k náčelníkovi, pra-
vému bacharovi, typickému su-
verénovi. Najprv začal kričať 
na pátra Cibiru, ako sa opováži 
„kaziť“ takých mladých chlap-
cov, ako som ja (mal som vte-
dy 28 rokov). Nato som priznal, 
že to nie on prehadzoval texty 
mne, ale ja jemu. „Štrnásť dní 
korekcie! Viete, čo to je? Nevie-
te? Uvidíte! To bude prekvape-
nie!“ ziapal na mňa náčelník.

Väčšina z  nás berie do 
rúk Bibliu len sporadicky 
a sotvakto sa jej slová dnes už 
učí naspamäť. Možno preto, 

4 príbehy viery

Vo väznici som 
si prvý raz 
uvedomil, aký 
poklad mám 
v Evanjeliu 
podľa 
Jána, ktoré 
som vedel 
naspamäť.  
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lebo texty, mnohokrát počuté, 
nás už neoslovujú. Navykli sme 
si na ne a  nehľadáme v  nich 
hĺbku. Preto častokrát padáme 
vysilením, hoci máme posilu 
na dosah ruky. Blúdime, lebo 
sa spoliehame na vlastné sily 
a k nebu vzhliadneme, až keď 
inej možnosti niet. A  pritom 
by to mohlo byť iné, keby sme 
viac pracovali s Božím Slovom. 
„V týchto najkrajších a najdô-
ležitejších textoch, aké ľudstvo 
má, máme najcennejší poklad, 
ktorý hrdza nežerie a  zlodeji 
nám ho nemôžu vziať,“ svedčí 
z vlastnej skúsenosti Silvester 
Krčméry. Je v  ňom prítomné 
Zjavenie a Slovo Boha – preto 
jeho hodnotu nikdy nič nebu-
de môcť vyčerpať. •

S Bibliou do Ruska

 Text:Luboš Lacho
 Foto: Luis Quintero, unsplash.com

Počas vysokoškolského 
štúdia sa mi naskytla prí-

ležitosť navštíviť spolu so 

skupinkou študentov a  nie-
koľkých československých no-
vinárov Mongolsko. Bez váha-
nia som pozvanie prijal, keďže 
som v ňom videl možnosť pre-
pašovať Biblie aj do tejto socia-
listickej krajiny.

Po prílete na rusko-mongol-
skú hranicu sme sa však do-
zvedeli, že je práve uzavretá 
a že do krajiny nebudeme môcť 
vstúpiť. A tak vedenie skupiny 
rozhodlo, že pôjdeme na Sibír. 
V  mysli sa mi vynorili príbe-
hy ľudí prenasledovaných pre 
vieru, ktorí tam boli poslaní na 
nútené práce a mnohí z nich 
sa už domov nevrátili. Trochu 
som mal z návštevy tejto roz-
ľahlej oblasti Sovietskeho zvä-
zu obavy.

Bolo leto a tajga bola vo kve-
te. V kufríku som mal sedem 
Biblií v ruskom jazyku. Do Ir-
kutska sme prileteli s dvojho-
dinovým meškaním. Ujali sa 
nás mladí komsomolci, ktorí 
si svoje čakanie na nás vyplni-
li pitím vodky.

V  autobuse som nadvia-
zal komunikáciu s  mladým 

dievčaťom z Komsomolu, ktoré 
nám bolo pridelené ako sprie-
vodkyňa. Chvíľu naša konver-
zácia prebiehala na všeobecnej 
úrovni. Keď som však začal cí-
tiť pevnejšiu pôdu pod noha-
mi, našiel som odvahu sa jej 
šeptom opýtať: „Je tu niekde 
v Irkutsku pošta? Chcel by som 
poslať balíček s Bibliami miest-
nym kresťanom.“ Vedel som, že 
položiť takúto otázku poten-
ciálnej členke komunistickej 
strany mohlo byť nebezpečné, 
ale vnútorne som cítil, že toto 
dievča pre mňa nepredstavuje 
hrozbu.

Ona sa na mňa vyľakane po-
zrela. „To nie je možné. Na po-
šte musíš ukázať, čo posielaš 
a balík sa balí pred poštovým 
úradníkom. Posielať Biblie je 
nelegálne. Mohla by som ťa 
udať na polícii a šiel by si do 
väzenia.“

„Ja ale viem, že ty to neu-
robíš. Prosím, ukáž mi, kde 
sa stretávajú kresťania.“ Moja 
prosba ju prekvapila. Keď sme 
sa ubytovali, stretli sme sa zno-
va. Ona mi povedala: „Poď so 
mnou.“ Jej tvár prezrádzala 
strach a  rozpaky. Biblie som 
mal so sebou, lebo som nemal 
odvahu nechávať ich na izbe 
bez dozoru.

Mladá Ruska zastavila na uli-
ci auto. Cestou som pozoroval 
mesto. Muselo sa tu žiť veľmi 
biedne – na cestách nebol as-
falt a  počas hodinovej jazdy 
sme minuli asi len päť áut. Po-
pri ceste boli samé malé dreve-
ničky. Prišli sme na miesto a šo-
fér dostal od Rusky tri ruble.

Miernym kývnutím hlavy 
ukázala na drevenú budovu. 
„Toto je miesto, kde sa stre-
távajú kresťania...“ A zároveň 
ukázala na budovu asi o dve-
sto metrov ďalej: „Pred ňou sa 
stretneme.“

Vedel som, 
že položiť 
takúto otázku 
potenciálnej 
členke 
komunistickej 
strany 
mohlo byť 
nebezpečné, 
ale vnútorne 
som cítil, že 
toto dievča 
pre mňa 
nepredstavuje 
hrozbu.
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Kráčal som smerom k  dre-
venici. Zahliadol som staré-
ho muža, ako pracuje s  pílou 
a drevom. Videl som, že v ňom 
narastá napätie, keď som sa 
k  nemu približoval. Rozumel 
som mu, že je voči mne podo-
zrievavý, keďže byť veriacim 
kresťanom v Sovietskom zväze 
znamenalo ohrozenie slobody.

Chvíľu sme si jeden druhého 
premeriavali. Plynulou rušti-
nou som mu povedal: „Nebojte 
sa, som kresťan z Českosloven-
ska. Priniesol som tunajším ve-
riacim Biblie v ruskom jazyku.“ 
A keďže stále na mňa nedôver-
čivo pozeral, vytiahol som jed-
nu z nich: „Pozrite, je napísaná 
v azbuke.“ Nesmelo pokývol ru-
kou smerom k dverám, nazna-
čujúc, že mám vojsť. Videl som, 
že sa stále bojí.

Vstúpil som dnu. V miestnos-
ti boli tri staršie sivovlasé ženy. 
Ich strhané tváre prezrádzali, že 
nemali ľahký život. Aj z ich očí 
šla nedôvera, preto som ich hneď 
uistil, že sa nemusia báť a že som 
im priniesol Biblie. „Óóó, vďa-
ka, Pane,“ povedala jedna z nich 
a rozplakala sa od dojatia.

Žena mi povedala: „Máme tu 
len jednu Bibliu, ktorá je spoloč-
ná pre všetkých. Každý večer je 
v inej rodine. Ľudia sa stretáva-
jú a prepisujú si verše.“ Potom 
dodala: „Teraz aspoň máme akú 
takú slobodu stretávať sa a uctie-
vať Boha. Ale stálo nás to mnoho 
potu a krvi.“

„Koľkí sa tu stretávate?“ opý-
tal som sa. „Asi šesťtisíc ľudí...“ 
odpovedala. „Šesťtisíc ľudí na-
raz? Na takom malom mieste?“ 
Vzápätí som si uvedomil, akému 
obrovskému kresťanskému spo-
ločenstvu slúžila jediná Biblia! 
Opýtal som sa: „Ako ste získali 
tú Bibliu?“ „Jeden z nás cestoval 
pešo cez tajgu so svojím psom 
a puškou na západ Ruska. Tam ju 

kúpil od vojaka, ktorý ju nieko-
mu na hraniciach skonfiškoval. 
Stála 170 rubľov.“ Hľadel som na 
nich s úžasom, veď to bol šesť až 
osemmesačný plat jedného ro-
botníka!

Tejto starenke sa na tvári ob-
javil úsmev. „Poď, niečo ti uká-
žem!“ ťahala ma ku schodíkom 
a  nimi smerom nadol. Predo 
mnou sa rozprestrela obrovská 
miestnosť. Kostol v  podzemí! 
Neboli tam žiadne stoličky ani 
podlaha, len udupaná zemina. 
„Tu sa schádzame uctievať Pána,“ 
vysvetľovala žena hrdo. „Nieke-
dy tu strávime v modlitbách aj 
päť hodín. Nevadí, že si nemá-
me kam sadnúť. Dôležité je, že 
môžeme počúvať Božie Slovo!“

Musel som sa premáhať, aby 
som sa nerozcítil. Miesto, kde sa 
stretávali kresťania, bolo v pod-
zemí, ale museli o ňom vedieť 
aj ostatní ľudia zvonku, keďže 
moja sprievodkyňa mi ho ukáza-
la. Našťastie už mali viac slobo-
dy praktizovať vieru ako kedysi.

Potom ma ženičky pohostili 
chlebom a džemom. Džem bol 
strašne kyslý – pochopil som, 

že títo biedni ľudia nemajú ani 
cukor. Na zapitie mi dali čaj zo 
sušených byliniek. Toto skrom-
né pohostenie ma nesmierne 
posilnilo.

Uvedomil som si, že nemôžem 
ostať dlhšie, lebo komsomolka 
na mňa čakala vonku. Na roz-
lúčku sme sa s babičkami objali. 
Vedel som, že už sa viac nestret-
neme. Ale ony navždy ostanú 
v mojom srdci.

Komsomolka bola už nervóz-
na. Opäť zastavila idúce auto. Po-
chopil som, že každý, kto tu mal 
osobné auto, bol zároveň taxiká-
rom a odvážaním ľudí si privyrá-
bal k živobytiu. Dozvedel som sa, 
že prarodičia komsomolky boli 
nemeckého pôvodu, bývalí voj-
noví zajatci, ktorí sa usadili v Ir-
kutsku. Ja som jej porozprával 
o tom, ako Boh vstúpil do môj-
ho života a ako veľmi chcem šíriť 
jeho posolstvo druhým ľuďom. 
Prekvapilo ma, keď ma požiada-
la, aby som jej poslal Bibliu.

To som neskôr aj urobil. Ne-
mohol som jej poslať Bibliu celú 
ako balík – ten by na colnici otvo-
rili a jeho obsah zabavili. A tak 

„Koľkí sa tu 
stretávate?“ 
„Asi šesťtisíc 
ľudí...“ 
odpovedala. 
„Šesťtisíc ľudí 
naraz? Na 
takom malom 
mieste?“ 
Vzápätí som 
si uvedomil, 
akému 
obrovskému 
kresťanskému 
spoločenstvu 
slúžila jediná 
Biblia!  
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som vytrhol z Nového Zákona 
jedno evanjelium a poslal som 
jej ho v obálke ako list. •

Krst v 93 rokoch

Vietnamský kardinál Franco-
is Xavier van Thuan bol ako 

arcibiskup 13 rokov väznený 
v tzv. nápravno-výchovnom tá-
bore, z toho 9 rokov na samot-
ke. Niekoľko členov jeho rodi-
ny po nástupe komunistického 
režimu v krajine zomrelo ná-
silne alebo vo väzení. Jedným 
z nich bol aj jeho strýko, prvý 
prezident Južného Vietnamu, 
ktorý odvážne bojoval za su-
verenitu a nezávislosť krajiny 
a snažil sa spravovať ju v súla-
de s kresťanskými princípmi.

Francois Xavier van Thuan 
vo svojej autobiografii spomí-
na, ako dlho sa trápil nad tým, 
že nedokázal odpustiť vrahom 
svojho strýka. Z  nich osobne 
poznal veliteľa juhovietnam-
skej armády Trana Thien Khie-
ma. Tento bol síce spočiatku lo-
jálny voči jeho strýkovi, neskôr 
sa však zúčastnil na jeho zvrh-
nutí a zavraždení. Príslušnosť 
ku komunistom mu následne 
zaručila rýchly kariérny postup 
až na funkciu predsedu vlády 
v krajine.

Kardinál van Thuan viedol 
dlhý vnútorný boj, kým sa roz-
hodol vyhľadať tohto človeka, 
rozprávať sa s ním o minulos-
ti a prejaviť mu milosrdnú lás-
ku. Týmto postojom, ako to 
Tran Thien Khiem neskôr pri-
znal, mu kardinál sprostredko-
val prežitie Božej prítomnosti. 
Premýšľanie nad životom, ako 
i uvedomenie si utrpenia, kto-
ré spôsobil kresťanom, ho pri-
viedli k pokániu a o mnoho ro-
kov neskôr k rozhodnutiu dať 
sa pokrstiť.

Tran Thien Khiem bol pokrs-
tený ako 93-ročný. Vraví: „Moja 
viera je slabá, ale zažívam Božie 
milosrdenstvo. Verím, že nech 
by moja vina bola akákoľvek, 
Ježiš, ktorý nesie všetky ľudské 
hriechy, ma nenechá zahynúť.“ 
Dosvedčil, že najväčšiu záslu-
hu na jeho obrátení má práve 
kardinál van Thuan. Za svoj-
ho krstného patróna si Tran 
Thien Khiem zvolil svätého Pav-
la. Aj on pred svojím obrátením 
kruto prenasledoval kresťanov, 
a predsa sa stal horlivým apoš-
tolom Ježiša Krista. •

Eucharistia – 
najväčší dar  
pre dušu

Ján Mária Vianney šiel ako je-
denásťročný prvý raz na svä-

tú spoveď. Pre ťažkosť doby 
musel tak urobiť potajomky, 
lebo kňaz, ktorému sa spove-
dal, riskoval pritom svoj život. 
Vianney, ktorý sa stal neskôr 
vyhľadávaným spovedníkom, 
si tak bezpochyby už od det-
stva uvedomoval dôležitosť tej-
to sviatosti. Po prvej spovedi 
čakal až dva roky, aby mohol 
pristúpiť k  prvému svätému 
prijímaniu. Takisto sa to udialo 
v tajnosti – pred domom, v kto-
rom sa slúžila svätá omša, zlo-
žili domáci seno, aby tak odpú-
tali pozornosť. A potom čakal 
Ján Mária Vianney ďalšie dva 
roky, aby mohol k svätému pri-
jímaniu pristúpiť po druhý raz.

Keď bol farárom v Arse, ne-
chal si zhotoviť špeciálny stol-
ček, aby počas slávenia svätej 
omše videl súčasne na veria-
cich i na svätostánok s Najsvä-
tejšou Sviatosťou. Hovorieval: 
„Keby človek lepšie rozumel 
tajomstvu Eucharistie, zomrel 

by od lásky. Pochopíme to až 
v nebi – aká škoda!“ Zároveň 
zdôrazňoval, že len natoľko 
bude človek schopný vnikať do 
tohto tajomstva, nakoľko bude 
ochotný sa o to snažiť: „Čo si 
mám myslieť o správaní, ktoré 
je vlastné mnohým kresťanom 
v kostole? Jedni myslia na svo-
je bežné povinnosti, iní na zá-
bavu, niekto spí, niekomu je 
dlhý čas. Otáča sa, zíva, ošíva 
sa, listuje v knižke, čaká, kedy 
už bohoslužba skončí.“

Aj my sa máme viac sna-
žiť, aby svätá omša a Eucharis-
tia boli pre nás skúsenosťou 
stretnutia. Stretnutia s Bohom, 
ktorý chce, aby sme mali skr-
ze neho život v plnosti. Je to 
hlboká túžba, ktorá je vpísaná 
do duše každého človeka.  •

„Iba Boh môže naše srdce naplniť.“
sv. Ján Mária Vianney

... len natoľko 
bude človek 
schopný 
vnikať do tohto 
tajomstva, 
nakoľko bude 
ochotný sa 
o to snažiť... 
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Od kanonizácie prvých uhor-
ských svätcov - Andreja-
-Svorada, Beňadika, Štefa-
na kráľa, Imricha a Gerarda 

uplynulo už 938 rokov (svätorečení 
v roku 1083). Prví dvaja boli svätci spätí 
svojím pôvodom i pôsobením so slovan-
ským obyvateľstvom rodiaceho sa mul-
tietnického štátneho útvaru - Uhorské-
ho kráľovstva. Okrem toho boli priamo 
zviazaní svojím pôsobením so starosláv-
nou Nitrou. 

Nitra ako najstaršie slovenské mesto 
a stredisko správneho územia sa spája 
s  existenciou Pribinovho Nitrianske-
ho kniežatstva v predveľkomoravskej 
i veľkomoravskej ére. Neskôr, po prí-
chode uhorského kmeňového zväzu 
do Panónie, sa Nitra opäť stala údelným 

kniežatstvom a  najvýznamnejším 
správnym centrom pri upevňovaní 
Uhorského kráľovstva. Preto v Nitre 
zanechala trvalé stopy misia svätých 
Cyrila-Konštantína a Metoda. 

Práve tu v zoborských lesoch bol za-
ložený prvý benediktínsky kláštor v tej-
to oblasti, ktorý v tých časoch zohrával 
úlohu nielen duchovného, náboženské-
ho centra, ale aj významného civilizač-
ného ohniska. Existenciu zoborského 
benediktínskeho kláštora možno pred-
pokladať ešte v predveľkomoravskom 
období v 9. storočí. Niet preto divu, že 
práve tu v Nitre bolo bulou pápeža Jána 
VIII. v  roku 880 ustanovené prvé bis-
kupstvo v stredovýchodnej Európe, ako 
bol povedal blahej pamäti Svätý Otec 
Ján Pavol II. v Nitre v roku 1995: „Przed 

Krakowem!“ Veď aj prvý nitriansky bis-
kup Wiching bol benediktínom. Na bis-
kupskom stolci sa v Nitrianskej diecéze 
vystriedalo už 84 biskupov.

Z hľadiska poznania slovenskej et-
nogenézy majú nesmiernu cenu dve 
Zoborské listiny z  rokov 1111 a  1113, 
dodnes uložené v archíve Nitrianskeho 
biskupstva. Sú to práve Zoborské listiny, 
ktoré svojou existenciou i svojím cen-
ným obsahom potvrdzujú bezprostred-
nú zviazanosť Nitry ako administra-
tívneho, náboženského a kultúrneho 
centra starých Slovanov so zoborským 
kláštorom, ktorého sláva v novoveku 
pohasla. Niektorí jazykovedci-etymo-
lógovia odvodzujú aj meno vrchu Zo-
bor, ktoré sa uvádza v najstarších pí-
somných pamiatkach ako Zubur (od 
zubra). Na Zobor bolo transformované 
podľa staroslovienskeho názvu klášto-
ra - Sobor. Veď benediktínske kláštory 
v ranom stredoveku boli civilizačnými 
strediskami; mnísi učili racionálnejšie 
obrábať pôdu, zakladali školy a predo-
všetkým tzv. skriptóriá, strediská, kde 
učení mnísi písali a prepisovali knihy 
a vystavovali tzv. hodnoverné listiny 
(dokumenty, majetkovoprávne zmlu-
vy a pod.). Teda kláštory boli ohniskami 

Naši prví svätci
sv. Andrej-Svorad 
a sv. Beňadik

 Text: Emil Vontorčík
 Foto: Martin Štefanec SVD

• Skalka pri Trenčíne

• Nitra, katedrála Sv. Emeráma a biskupský úrad
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kultúry a nie tým, za čo ich pokladali 
marxisti. Ruiny, ktoré dnes ešte vidíme 
za modernými stavbami liečebného 
ústavu i za starou budovou niekdajšie-
ho kláštora nitrianskych verbistov, sú 
už pozostatkami mladšieho kláštora 
kamaldulských mníchov, kontempla-
tívnej rehole zo 17. storočia. Benedik-
tínsky kláštor sv. Hypolita zanikol ešte 
za panovania Mateja Korvína, avšak 
archeologický výskum z posledného 
desaťročia objavil základy stavby kláš-
tora z 11. storočia.

Veľký znalec starej slovenskej kniž-
nej kultúry Dr. Jozef Kuzmík sa domnie-
val, že obe Zoborské listiny napísali 
skriptori v skriptóriu benediktínskeho 
opátstva na Zobore alebo v nitrianskej 
kapitule. Predpokladal, že aj po zániku 
pôvodného prvého Nitrianskeho bis-
kupstva, v zoborskom kláštore, ako aj 
v nitrianskej kapitule existovali, hoci 
aj v oslabenej forme, strediská kniž-
nej kultúry, skriptóriá, ako aj cirkev-
né učilištia. Veď sú tu indície z iných 
prameňov, že v zoborskom benedik-
tínskom kláštore bola udomácnená 
staroslovienčina do neskorého stredo-
veku. Nakoniec i v Zoborskej listine do-
ložený fakt účasti v spornej záležitosti 

gramaticusa Willermusa svedčí o exis-
tencii kapitulskej školy a zvýrazňuje vý-
znam Nitry ako duchovného strediska 
aj v 12. storočí. 

Tento rok si pripomíname zaokrúh-
lene 1020. výročie od príchodu poľského 
mnícha Svorada do zoborského benedik-
tínskeho kláštora, kde prijal meno An-
drej. So súhlasom opáta kláštora viedol 
tu v samote pustovnícky život v jaskyni 
na výbežku Zobora nad prameňom, od-
kiaľ si nosil vodu a ktorý dodnes nesie 
jeho meno – Svoradov prameň. Pri pra-
meni i pri jeho pomerne obtiažne prí-
stupnej jaskyni sa dnes denne vystrieda-
jú stovky návštevníkov a turistov.

O živote našich prvých nitrianskych 
a slovenských svätcov sa nám zachovalo 
pomerne veľa správ a podrobností z ich 
života, najmä zo života sv. Andreja-Svo-
rada. Na prvom mieste je to tzv. Maurova 
legenda o živote Andreja-Svorada a Bene-
dikta, ktorá bola napísaná okolo r. 1064, 
nie dlho po ich smrti, a to hodnovernou 
osobou, ktorá ich poznala za ich života. 
Obaja svätci boli kanonizovaní, ako už 
bolo uvedené vyššie, v roku 1083. 

Ako uvádza vo svojej štúdii profesor 
cirkevných dejín a nitriansky biskup 
Viliam Judák, Maurova legenda Vita 

sanctorum heremitarum Zoerardi con-
fessoris et Benedicti martyris – Životy 
svätých pustovníkov Svorada vyznava-
ča a Benedikta mučeníka je najstaršou 
zachovanou stredovekou prózou, pí-
sanou po latinsky, ktorá sa zapodieva 
priamo slovenským prostredím, a  to 
okolím Nitry a Trenčína. Jej osobitosť 
v porovnaní s inými uhorskými legen-
dami vidí v  tom, „…že predmetom 
opisu nie je patetická oslava skutkov 
kráľa, ale prosté poslanie života dvoch 
mníchov-pustovníkov, ktorí aj napriek 
svojmu odlúčeniu od sveta mu chcú byť 
užitoční. Vzácnosťou sú aj údaje histo-
rické, ktoré môžu aspoň sčasti vniesť 
svetlo do obdobia 11. storočia.“

Autorom tohto významného diela 
je päťkostolský biskup blahoslavený 
Maurus, ktorý – ako súhlasne uvádzajú 
niektorí autori, – pochádzal pravdepo-
dobne z okolia Nitry a uplynulo okolo 
1021 rokov od jeho narodenia. Ako uvá-
dza prof. V. Judák, ešte pred obsadením 
Nitrianska a Nitry kráľom Štefanom I. 
v roku 1018 bol novicom v zoborskom 
Benediktínskom kláštore sv. Hypolita. 
Tu začal aj svoju duchovnú formáciu, 
teda osobne videl a poznal mnícha 
a pustovníka Svorada. Po smrti prvého 
opáta Anastázia r. 1030 kráľ Štefan I. ho 
menoval opátom Kláštora sv. Martina 
na Panónskej hore. O šesť rokov neskôr 
v r. 1036 ho ustanovil za päťkostolské-
ho biskupa. 

Maurova legenda o oboch svätcoch 
bola podkladom, - ako to bolo v tých 
časoch zvykom, - ku ich kanonizácii, 
potvrdenej pápežskou Stolicou. Naj-
starší záznam o kulte oboch svätcov 
v našom prostredí v Nitre je písomne 
zachytený práve v Zoborskej listine 
z r. 1111 v označení Nitrianskej bazili-
ky Sanctorum Emmerami, Andreae et 
Benedicti a kapituly s titulom svätých 
pustovníkov: canonici Sanctorum Em-
merami, Andreae et Benedicti. Doslov-
ný preklad Maurovej legendy o svätých 
Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi je 
uvedený v diele Richarda Marsinu: Le-
gendy stredovekého Slovenska. (Bud-
merice: Rak, 1997).  •

• Nitra, katedrála Sv. Emeráma a biskupský úrad
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Jerzyk vo svetlomodrom oblečení 
vyzeral prekrásne. Poslala mu ho 
Stasia. Pod kreslom malej ruskej 
dievčinky stál svetlomodrý noč-

ník. Pripomenula som si začudovanú 
tvár Anny, keď som vkladala tento 
predmet do môjho batoha. Ona vte-
dy povedala: „Ešte i to budeš nosiť? 
Nikdy som nepočula, aby niekomu, 
kto uteká z Ruska, bol potrebný noč-
ník.“ Ukázalo sa, že som mala pravdu. 
Umiestnila som nočník pod kreslo 
Jerzyka a zrazu som sa pocítila me-
nej stratená. 

Cestujúci v  tejto časti patrili do 
triedy, ktorá v Sovietskom zvä-
ze dobre zarábala. Mali možnosť 
kupovať v  špeciálnych obcho-
doch, boli veľmi dobre oblečení, 
ich veci boli veľmi dobrej kva-
lity. Pozerajúc na moje batohy, 
moje šaty a celkový fakt, že som 
nastúpila v Sibíri, mohol vzbu-
dzovať podozrenie, že utekám 
z  tábora či z  vyhnanstva. Ale 
osoba, ktorá nosí nočník pre 
svoje dieťa, cestuje a neuteká. 
Utečenci utekajú bez týchto dopln-
kov a v miestach vyhnanstva nemajú 
deti nočníky. Akékoľvek podozrenia 
odpadajú. 

Keď som si ukladala batožinu, zba-
dala som, že v sieťkach nad kreslami 
ležia pasy. V každej sieťke jeden a na 
mieste, kde sedela malá dievčinka, 
nebolo nič. Zarazila som sa. Veď ne-
môžem vytiahnuť pas utečenca. Ana-
lyzujúc pokojne situáciu, došla som 
k riešeniu, že viac podozrení spôsobí 

prázdna sieťka než pas, do ktorého 
možno nikto nepozrie. Po chvíľke 
môj pas, v  zhode s  obyčajou alebo 
nariadením, ležal v  sieťke nad mo-
jím kreslom.

Cestujúci sa vrátili z večere, malú 
Natašku mama uložila spať a  ešte 
dlho rozprávala so ženami. Hovorili 
o mnohých príjemných veciach, o do-
volenke pri Čiernom mori, o filmoch, 
knihách, slávnych hercoch. 

Počúvala som. V duchu som sa pre-
sviedčala, že aj v Sovietskom zväze 
sú šťastní ľudia. Z  rozhovorov som 
sa dovtípila, že moji spolucestujúci 

nasadli vo Vladivostoku. Dozvedela 
som sa, že nás čaká ešte štyri dni jazdy 
a v Moskve budeme asi okolo tretej 
hodiny ráno. 

10. novembra poobede vyšlo veľa 
cestujúcich na chodbu. Prechádza-
li sme cez Ural. Vedľa nás stál tučný 
Rus a  nadchýnal sa horami. „Celý 
svet môžeš precestovať, a také hory 
neuvidíš.“ Hory boli skutočne veľmi 
pekné. Expres zastavil na akejsi hor-
skej stanici. Mali sme stáť dlhšie, preto 

som rýchle obliekla Jerzyka, nahodi-
la na seba plášť a vyšli sme na perón. 
Náš vagón bol predposledným. Dre-
vená stanička, perón čisto vyzameta-
ný, strážnik v uniforme. Okrem nás 
z  vlaku nikto nevyšiel. Držala som 
Jerzyka pevne za rúčku a sama som 
prežívala moment šťastia, tešiac sa zo 
slobody. Dobre sa pamätám, ako nás 
pred šiestimi mesiacmi viezli v zatvo-
renom smradľavom vagóne. Pozerala 
som sa na expres, ktorý nás viezol do-
mov. V oknách tváre Rusov, civilných 
i v uniformách. A na schodíkoch náš-
ho i každého vagóna stál ozbrojený 
vojak v modrej uniforme. Zrazu som 
pocítila chlad, zlo i strach. Zodvihla 
som Jerzyka a pohla som sa smerom 
k nášmu vagónu. Vtedy som zazrela 
uralských goralov. Bolo ich niekoľko 
a dve ženy. Jedna z nich, podobne ako 
ja, mala na rukách dieťa. Gorali po-
behli preskakujúc koľajnice, minuli 

Bola som veľmi zaskočená takou 
neočakávanou starostlivosťou. 
Ešte som nestačila poďakovať, 
keď Ruska, pozerajúc do tmavého 
okna, ticho povedala:  
„Tam nežiadajú doklady. Stačí 
ukázať lístok.“

Vlakom na východ
Útek z vyhnanstva XVIII.časť
Kniha na pokračovanie

 Text: Mária Byrska
 Foto: Yeoul Shin, unsplash.com
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posledný vozeň a zastavili sa pri mne. 
Boli oblečení v kufajkách a dieťa na 
rukách ženy malo žltú zvädnutú tvá-
ričku, modré ústočká a divný pohľad 
vodnatých očí. 

„Chlieb! Daj nám chlieb!“ kričali. 
Žena s dieťaťom nekričala. Pozerala 
prenikavo na mňa a môjho Jerzyka. 
Vyprázdnila som moje vrecká od su-
chárov a podala som ich matke die-
ťaťa. Potom som sa vyrvala z  davu 
a  pobehla som k  dverám expresu. 
Sprievodca sa odsunul, aby ma pre-
pustil. Vošla som a ostala som stáť pri 
okne na chodbe. Čašník prechádzal 
a oznamoval, že je čas olovrantu. Ces-
tujúci vychádzali idúc do reštauračné-
ho vozňa, vlak sa pohol a na chodbe 
som ostala sama s Jerzykom. 

„Celý svet môžeš precestovať, a také 
hory neuvidíš!“ povedal tučný Rus. 
Mal pravdu. Také hory nie sú nikde 
na svete. My, Poliaci, poznáme Ural. 

V minulom storočí z príkazu cára šli 
cez Ural poľskí povstalci a za čias veľ-
kého Stalina zvieracie vagóny viezli 
poľské ženy, deti učených, oficierov 
a mužov. A nie len Poliaci, ale väčšina 
tých, čo prekročila Ural zo západu na 
východ vie, že odtiaľ sa nikdy nevracia. 

O  dva dni neskôr som sedela 
v reštauračnom vozni na poslednej ve-
čeri. Všetci hovorili o Moskve, do kto-
rej sme mali doraziť dnes v noci. Mala 
som veľmi dobrú náladu. MOSKVA! 
Vždy som si myslela, že keď dorazím 
do Moskvy, najťažší úsek mám za se-
bou. Z Moskvy je už blízko domov!

Sediac, plánovala som, ako preži-
jem zajtrajší deň. Chcela som, aby to 
bol deň mojej dovolenky, aby som sa 
necítila v  Moskve ako utečenkyňa, 
ale ako turistka, ktorá prišla navští-
viť hlavné mesto cudzieho kraja. Asi 
táto cesta expresom mi dodala odva-
hu a sebavedomie. Keď som priniesla 

spiaceho Jerzyka do našej časti, Nataša 
už spala. Jej mama sedela so zavretý-
mi očami a hlavou opretou o podušku. 
Zdalo sa mi, že si nevšíma, že sme vo-
šli. Zrazu som počula jej hlas: „Idete 
do Moskvy?“ spýtala sa, nepozerajúc 
na mňa. Otázka ma zaskočila. Celou 
cestou, až na niekoľko obyčajných viet, 
sme sa nerozprávali, a tu náhle otázka, 
ktorú nemám vôbec rada. „Ideme do 
Kyjeva,“ odpovedala som, skláňajúc sa 
nad Jerzykom. „A lístok máte kúpený 
až do Kyjeva alebo len do Moskvy?“ Čo 
jej do toho? Ešte viac som sa začudo-
vala, ale zdvorilým tónom som odpo-
vedala: „Kúpila som si lístok priamo 
do Kyjeva a v Moskve budem musieť 
presadať na kyjevský vlak. Neviem, 
kedy odchádza a obávam sa, že budem 
musieť presedieť niekoľko hodín v ča-
kárni. Tieto presadania v noci sú veľmi 
nevýhodné, zvlášť keď sa cestuje s ma-
lým dieťaťom,“ vzdychla som si. „Ak 
máš lístok,“ pokračovala Ruska, „keď 
vystúpiš, môžeš ísť do izby pre mat-
ky s deťmi. Tam ho okúpu, nakŕmia 
a môže zvyšok noci dospať v detskej 
postieľke.“ 

Bola som veľmi zaskočená takou 
neočakávanou starostlivosťou. Ešte 
som nestačila poďakovať, keď Ruska, 
pozerajúc do tmavého okna, ticho po-
vedala: „Tam nežiadajú doklady. Stačí 
ukázať lístok.“ 

Zanedlho sa páni vrátili z  večere 
a ja som zaspala. Keď som sa zobudila, 
plukovník a major už stáli medzi lavi-
cami. Znamenalo to, že Moskva je už 
blízko a musím sa poponáhľať. Stihla 
som. Jedine, keď som si brala pas zo 
sieťky, zbadala som, že bol položený 
ináč ako pred štyrmi dňami. Ktosi ho 
mal v ruke, ktosi ho prezeral, ktosi 
vie o mne všetko. Bola som prestra-
šená. Vlak sa zastavil. Dorazili sme 
do Moskvy.

Moskva
O pol hodiny neskôr Jerzyk ležal v tep-
lej vani a  o  chvíľu na rukách zdra-
votnej sestry v bielej košieľke jedol 
kašu s mliekom. Potom zaspal  
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v postieľke s bielymi záclonkami a ja 
som mohla sedieť, myslieť alebo drie-
mať. Miestnosť sa volala „Izba pre 
matky s deťmi“, ale v skutočnosti bol 
to raj len pre maličkých. Matky mohli 
použiť len záchod a kreslá. Ich povin-
nosťou bolo ostať v  miestnosti tak 
dlho, kým tam boli ich deti. 

Jerzyk spal i spal. A ja som ho mala 
budiť? Vytiahnuť ho z tohto čistučké-
ho miesta a začať s ním opäť túlavý 
deň, ktorý je veľmi ťažký aj pre do-
spelých? Nech je v týchto prepycho-
vých miestach čo najdlhšie. Jerzyk sa 
zobudil okolo desiatej hodiny ráno. 
Umyli ho, nakŕmili, mohol sa pohrať 
a potom sme šli do mesta. Na prvej 
pošte som poslala rodičom telegram 
s pozdravom. Chcela som, aby 
vedeli, že som utiekla a budem 
znovu s nimi. Bol s tým trochu 
problém, lebo v okienku zistili, 
že som nenapísala svoju adresu. 
Poštár mi podal ceruzku, hovo-
riac: „Tu napíš svoju adresu!“ 
Zarazila som sa. Adresu? Akú 
napísať adresu? Veď nemám ad-
resu. Na okamih som zaváhala, 
nepoznajúc názvy Moskovských 
ulíc. Nakoniec som sa rozhodla, 
že najdôležitejšia bude ulica Stalina. 
Určite taká je v Moskve. Napísala som: 
Moskva, ulica Stalina 7. Poštár nemal 
iných otázok, prijal peniaze a vydal 
zvyšok. 

Streda – 13. november 1940, v zho-
de s plánom expresu, mal byť dňom 
mojej dovolenky. Musela som tiež do-
kúpiť nevyhnutné veci, ručník, vrec-
kovky, bielizeň pre Jerzyka, mydlo, 
chlieb, mlieko. Tri prvé veci som kú-
pila bez problémov. Mydlo, chlieb 
a mlieko som nikde nedostala. 

Keď sme nakúpili, trochu sme sa 
povozili električkami, poprechádza-
li sme sa spolu so sovietskymi matka-
mi s deťmi a vôbec som nemala pocit, 
že som uprostred nepriateľov. Deti 
narodené pod červenou hviezdou sú 
práve také isté ako na celom svete. 

A matky sa asi tiež podobali na mňa. 
Jerzyk mal opäť červené líčka, veselé 
oči a dobrý apetít. Tento deň oddychu 
mi urobil veľmi dobre. Na stanicu sme 
došli niekoľko hodín pred odchodom 
kyjevského vlaku. Bez problémov sme 
našli voľnú lavičku. Jerzyk zaspal a ja 
som sa zo všetkých síl usilovala byť 
bdelou, aby som neprespala odchod 
vlaku. Keďže najlepším liekom proti 
snu je strach, začala som sa báť. Naj-
prv o to, že sa nám nepodarilo kúpiť 
chlieb a  pečivo a  zásoby sa končia, 
prestaneme jesť v staničných reštau-
ráciách a začneme pešiu púť, ďaleko 
od ľudských obydlí. Aby som sa pre-
stala báť, je potrebné meniť tému 
myšlienok. 

Pomyslela som si na rodičov, kto-
rým som dnes poslala telegram tohto 

znenia: „Spolu s Jerzykom vám posie-
lame srdečný pozdrav z Moskvy. Dnes 
odchádzame do Kyjeva. Mária a  Jer-
zyk.“ Bola to zašifrovaná vedomosť, 
že sa nám podarilo utiecť, že sme už 
v Moskve a s docestovaním do Kyjeva 
by sme nemali mať problém. Len te-
raz sa rodičia dozvedia, že som utiek-
la z Kazachstanu a najhoršie mám za 
sebou. A či najhoršie je skutočne za 
nami? A znovu som sa pohrúžila do 
čiernych myšlienok. Znovu som pocí-
tila svoju osamelosť a stratenosť. Tak 
dobre by bolo mať po boku Annu. 

Pristavili kyjevský vlak. Bol prázd-
ny. Na peróne čakalo množstvo ľudí 
a hora batožiny. Z Moskvy do Kyjeva 
sa cestuje celú noc a  celý nasledu-
júci deň. Do vlaku som nasadla ako 
jedna z  posledných. Vošla som do 

prvého nabitého vagóna a stála som 
v priechode s plnými rukami batoži-
ny a s Jerzykom. 

„Tu nie je voľné miesto, súdružka!“ 
ozvala sa z kúta mladá dievčina, „my 
všetci cestujeme do Kyjeva.“ „Celý 
vlak je preplnený,“ povedala som ne-
smelo, „keď odtiaľto vyjdem, nikde 
nenájdem voľné miesto.“ Nikto sa 
viac neozval. 

Začali sa zatvárať dvere a vlak sa 
pohol. Cestujem a zajtra už budem 
v Kyjeve. Pokúšala som sa tešiť, hoci 
mi vôbec nebolo do radosti. Jediným 
miestom, kde som mohla položiť ba-
tožinu, boli cudzie nohy a cestujúcim 
som nechcela nijako prekážať. Bála 
som sa, že keď im budem prekážať, za-
volajú sprievodcu a stretnutie s akou-
koľvek vládou, hoci vlakovou, som si 
nemohla dovoliť. Zaumienila som si 
spať túto noc v stoji, tešiac sa, že Jer-
zyk už spí a nebude ma budiť... A že do 
konca je to len 24 hodín. Mám zdravé 
nohy a musím to vydržať. Mala som 
len strach, aby som sa v čase spánku 
nezvalila niekomu na hlavu. 

Po nejakých dvoch či troch hodi-
nách som pocítila, že ma niekto tiah-
ne za rukáv. Obzrela som sa. Stará 
žena v čiernej šatke a v dlhom kožu-
chu sa polohlasne ozvala: „Sadni si, 
holubička, dlho tak nevydržíš!“ Sadla 
som si na jej kolená a zrazu som za-
spala. Ráno som sa zobudila vtlačená 
medzi dva kožuchy dvoch dedinských 
žien tak, že som sa nemohla ani po-
hnúť. No nebolo to najhoršie. 

Vďaka mojej „tesnej pozícii“ som sa 
nemusela starať o horúcu vodu. Cestu-
júci môjho oddelenia ma trikrát den-
ne hostili nápojom a čo sa týka jedla, 
nikdy som sa viac neobjedla ako teraz. 
Cestujúci boli dobre vybavení na ces-
tu. Každú chvíľu niekto niečo jedol 
a nezabúdal natiahnuť ruku k môjmu 
synkovi. Ja som najčastejšie driemala. 

V nasledujúci večer som si s nepo-
kojom uvedomila, že budem musieť 
vystúpiť a začať nové dobrodružstvá. 
Prvou vecou, možno povedať ťažkou, 
bolo kúpiť nový lístok.  •

„Tu nie je voľné miesto, súdružka!“ 
ozvala sa z kúta mladá dievčina, 
„my všetci cestujeme do Kyjeva.“ 
„Celý vlak je preplnený,“ povedala 
som nesmelo, „keď odtiaľto 
vyjdem, nikde nenájdem voľné 
miesto.“ Nikto sa viac neozval. 

Pokračovanie zo strany 33
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Hlasy z domova a misií! Tento 
misijný mesačník Spoloč-
nosti Božieho Slova prináša 
okrem iného aj správy a zá-

žitky z činnosti Misijnej kongregácie 
služobníc Ducha Svätého, či už zo Slo-
venska, Čiech alebo iných krajín Eu-
rópy a sveta. Túto našu kongregáciu 
založil totiž v roku 1889 ten istý svä-
tý kňaz Arnold Janssen, ktorý v roku 
1875 založil Spoločnosť Božieho Slova, 
a bolo to tak isto v holandskom mes-
tečku Steyl. Odtiaľ vysielal prvých mi-
sionárov a prvé misijné sestry do celé-
ho sveta. Ešte za svojho života zriadil 
domy pre formáciu a prípravu misio-
nárov v Nemecku, Rakúsku a Poľsku. 
A v týchto krajinách zanedlho pribudli 
aj kláštory pre formáciu a prípravu mi-
sijných sestier. Netrvalo dlho a takýto 
kláštor povstal aj na Slovensku. Bolo to 
pred 90 rokmi – 22. júla 1931.

Do rakúskeho kláštora misijných 
sestier služobníc Ducha Svätého sa 
totiž začali hlásiť aj dievčatá zo Slo-
venska a Moravy. Čoskoro sa teda ge-
nerálne vedenie kongregácie začalo 
zapodievať myšlienkou umožniť im 
túto prípravu na rodnom Slovensku. 

Matka Columba Caspers, druhá 
generálna predstavená kongregácie 

misijných sestier, spolu s  rakúskou 
provinciálnou predstavenou sestrou 
Raphaelou Brunsovou osobne navští-
vila Slovensko. Tak otec arcibiskup 
Kmeťko, ako aj otec biskup Vojtaššák 
privítali myšlienku o založení komuni-
ty misijných sestier na Slovensku a po-
núkli matke Columbe objekty vo svo-
jich diecézach, kde by sa mohli prvé 
sestry usadiť. V strede dedinky Spišský 

Štiavnik stála budova Biskupskej lesnej 
správy. Keďže tento dom bol neobýva-
ný, regionálny predstavený Spoločnos-
ti Božieho Slova páter Ján Fajkus upo-
zornil na to matku Columbu, ktorej sa 
toto miesto zapáčilo a pri svojej druhej 
osobnej návšteve Slovenska v januári 
1931 dostala od otca biskupa Jána Voj-
taššáka povolenie prevziať do užívania 
tento dom i k nemu patriace záhrady 
a polia za symbolické nájomné. 

V okružnom liste Kongregácie z 18. 
apríla 1932 matka Columba napísala: 
Štiavnik je malá dedinka a leží v zdra-
vom a krásnom prostredí na južnom 
svahu Tatier. Z kláštornej záhrady mož-
no vidieť končiare vrchov Vysokých Ta-
tier, čnejúcich sa ponad lesy, ktorými je 
dedinka obkolesená. Prekrásny pohľad. 
Že sme sa usadili práve na tomto mies-
te, vyplýva z toho, že Spoločnosť Božie-
ho Slova tam už má svoj dorast a novi-
ciát pre bratov. Druhým dôvodom bolo, 
že najdôstojnejší pán biskup 

• Dom misijnych sestier v Spišskom Štiavniku
• „Počas pobytu sestier SSpS r. 1959 keď 

sa smela urobiť procesia okolo farského 
kostola v Bíl. VODE,  
fotozáber zachytil horlivosť tých, ktorí aj 
TAKTO prejavili VIERU”

 

Misijné sestry služobnice 
Ducha Svätého pôsobia 
na Slovensku už 90 rokov 

 Text: Sr. Lucia Anna Slušná SSpS 
 Foto: Archív sestier SSpS
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nám na tom mieste dal k dispozícii dom 
so záhradou, ktorý nám pre skromný 
začiatok bude stačiť.“

Po návrate do Rakúska, kde 6. ja-
nuára 1931 v  Provinciálnom dome  
sv. Kolomana v  Stockerau skupina 
sestier práve skladala svoje doživotné 
sľuby, velebná matka Columba dala už 
i misijné určenie prvým sestrám, ktoré 
boli vyvolené pre úlohu priekopníčok 
na Slovensku. Boli to: 
• sestra Clariana, Juliana M. Przybylla 
zo Sliezska; 
• sestra Justínia, Anna Litzka zo Sudet-
ských Čiech;
• sestra Hermia, Margita Moravčíková 
zo Slovenska; 
• sestra Agilberta, Arnošta Spišková 
z Moravy;
• kandidátka Emíla Szépová zo Slo-
venska.

Tieto sestry mali začať prípravné 
práce pre otvorenie komunity v Spiš-
skom Štiavniku. K nim sa o niekoľko 
týždňov neskôr pridala sestra Virgí-
lia, Ľudmila Beláková z Moravy, kto-
rá do misijnej kongregácie vstúpila 
v Rakúsku a  už 12 rokov pôsobila ako 
misionárka v Argentíne. Jej generálne 
vedenie zverilo zodpovednosť za toto 
dielo a jeho rozkvet. Pre sestru Virgí-
liu – ako ona sama spomína – to bola 
nová, neľahká výzva.

„Bola to veľmi citeľná rozlúčka 
s mojou milovanou Argentínou, kde 
som smela 12 rokov pracovať ako mi-
sijná sestra; bola som zrastená s milý-
mi spolusestrami, s mládežou a s ar-
gentínskymi pomermi. Teda v mene 
Božom, v máji 1931 som s dobrou sr. 
Biankou nastúpila na cestu do Európy. 
Božská prozreteľnosť to dobre zaria-
dila, že mi dala za spoločnicu mladú, 
chorľavú spolusestru, ktorá pre svoje 
slabé nervy neznášala tropickú horú-
čavu, a preto sa na radu lekára muse-
la vrátiť do vlasti. Mala som sa o koho 
starať, a tak zabúdať na seba a svoje 
trápenie. ...Šťastlivo sme docestova-
li do materského domu v Steyli, kde 
sme sa zdržali asi dva týždne. Tu som 
od generálnej predstavenej dostala 
bližšie informácie ohľadom mojej 
novej úlohy, ktorá ma vážne zasiah-
la. Dosiaľ som bola presvedčená, že 
budem verne pomáhať svojej pred-
stavenej pri založení novej régie na 
Slovensku. Chcela som sa dozvedieť, 
ktorá spolusestra to bude. Ona mi 
povedala, že matkou toho založenia 
bude moja nepatrnosť, ale že rakúska 
provincia nám poskytne prvé spolu-
pracovníčky, ako i hmotnú podporu, 
nakoľko to bude možné. 

Po krátkom pobyte v St. Koloman 
som cestovala do svojej novej misie. 
Dobrá sestra provinciálka Raphaele 
mi dala sestru Hermiu za sprievodky-
ňu na cestu na Slovensko a nechala nás 
vybaviť rozličnými spoločnými vecami. 
Dňa 22. júla, na sviatok sv. Márie Mag-
dalény, sme šťastne došli na stanicu do 
Štiavnika. Tam nás už čakali Sr. Claria-
na a kandidátka Emília Szepová. Po sr-
dečnom privítaní sme nasadli do koča 
misijného domu a za štvrť hodiny sme 
boli v dedine Štiavnik a vstúpili sme do 
provizórne uprataného domu. 

A tak sviatok sv. Márie Magdalény, 
patrónky našej misijnej spoločnosti, 
sa stal dňom založenia slovenskej ré-
gie, ktorá dostala meno „Kláštor Du-
cha Svätého“. 

Darovaná budova bola všeobecne 
v dobrom stave, ale vo vnútri bol dom 

spustlý a  celkom prázdny, lebo už 
dlhšiu dobu nebol obývaný. Aby sme 
mali na čom prenocovať, páter rektor 
Gerecký nám nechal priviezť fúru sla-
my a potrebnú vrecovinu, aby sme si 
mohli urobiť slamníky. Páter rektor 
Gerecký, ako starostlivý otec, nás ne-
chal zásobiť potrebným palivom a vô-
bec bol nám nápomocný vo všetkých 
našich záležitostiach a  starostiach. 
Ba dával nám dvom, sestre Clariane 
a mne, hodiny slovenčiny. Raz nás za-
viezol na koči do Spišskej Novej Vsi na 
nákup. Avšak naša kasa bola len nepa-
trná. Kúpili sme niekoľko hrncov a nie-
čo stolového náčinia, a to hlavné: šijací 
stroj. Na viac nestačili peniaze.“ 

• Matka Virgília
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„Misionárska služba je základ a cieľ 
našej kongregácie. V našich rozmani-
tých prácach slúžime misionárskemu 
poslaniu Cirkvi,“ hovorí Prológ našich 
Konštitúcií. Toto poslanie začali slo-
venské misijné sestry napĺňať už vo 
svojej krajine, a to v Nápravnovýchov-
nom zariadení pre dievčatá v Bytčici 
(1939), v Detskom domove v Mokradi 
(1941), v Nemocnici v Kežmarku (1943) 
a v niekoľkých školách (1943). V roku 
1947 mohli už prvé štyri sestry vyces-
tovať do zámorských misií. Žiaľ, boli to 
vtedy už aj posledné. Komunistický re-
žim nastolený v roku 1948 zastavil na-
čas tento požehnaný vývoj a sestry boli 
v rámci Akcie R porozvážané do tzv. 

sústreďovacích kláštorov a zadelené do 
rôznych prác vo fabrikách a na poliach. 

No Duch Svätý sa nedá zatvoriť do 
väzenia, ani ho nemožno nejakým 
spôsobom pripraviť o život. On pôsobil 
a dodnes pôsobí v srdciach tých, ktorí 
mu to dovolia. Ani komunistický režim 
Mu nezabránil povolávať si do služby 
misií tých, ktorých chcel. Našiel si cesty 
i spôsob. Sestry sa nedali zlomiť ani ši-
kanovaním, ani ťažkou prácou. Verili, 
že ich obety prinesú ovocie. 

Keď sa v  rokoch 1968-1972 mohli 
opäť vrátiť k činnosti, ku ktorej boli 
povolané a poslané, otvorili sa dvere 
kláštorov aj pre nový rehoľný dorast. 
Potom sa vláda opäť usilovala zatvoriť 

kláštory, no už sa jej to celkom nepo-
darilo. Brat jednej sestry, ktorý bol čle-
nom Komunistickej strany Českoslo-
venska, jej raz povedal: „My vieme, že 
prijímate nové povolania, tie nás však 
nevyrušujú, lebo chodia v civile, ale vy 
nás vyrušujete.“ Rehoľné sestry boli pre 
nich výčitkou svedomia, lebo aj komu-
nisti vedeli, že Boha nemožno umlčať.

Po Nežnej revolúcii v roku 1989 sa 
opäť otvorili nielen brány kláštorov, 
ale aj hranice do sveta a sestry mohli 
a môžu znova naplno žiť charizmu na-
šej misijnej kongregácie. 

Dnes, keď si pripomíname 90 rokov 
pôsobenia misijných sestier na Slo-
vensku, môžeme povedať, že z pohľa-
du dejín je to krátky čas. No tak, ako 
90-ročný človek, keď spomína na všet-
ko, čo prežil a zažil, mohol by o tom 
napísať hrubú knihu, tak aj misijné 
sestry počas svojho 90-ročného pôsobe-
nia na Slovensku „písali“ svojím živo-
tom a svojou činnosťou mnohostrano-
vú knihu milostí, ktorými Boh pôsobil 
v nich a cez ne, aby sa Jeho kráľovstvo 
šírilo. 

Dodnes pôsobí na Slovensku 48 mi-
sijných sestier služobníc Ducha Sväté-
ho, ktoré sa vám predstavovali v po-
sledných vydaniach Hlasov. Okrem 
toho pôsobí 16 slovenských misijných 
sestier v iných krajinách Európy a na 
iných kontinentoch sveta. Do večnosti 
nás predišlo 107 sestier.

V duchu nášho Zakladateľa sv. Ar-
nolda Janssena a v duchu tej generácie 
sestier, ktorá prispela k tomu, aby jeho 
dielo zapustilo korene aj na slovenskej 
pôde, chceme aj naďalej „ako služobni-
ce Ducha Svätého ohlasovať všetkým 
ľuďom vykupiteľskú lásku trojjediné-
ho Boha. Svojou misionárskou službou 
chceme prispievať k tomu, aby sa roz-
tratené Božie deti zhromaždili do jed-
ného Božieho ľudu a aby sa priblížila 
hodina, keď sa všetci budú klaňať Otco-
vi v duchu a v pravde“ (Konšt. 102).  •

• Trutnov – sestry pred barakom
• Trutnov – sestra pracuje v továrni
• Prvé novicky na Slovensku
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Keď hovorí Boh
Andreas Englisch
Porovnávanie proroctiev ako 
biblických tradícií rovnako 
ako veľkolepých tajomných 
proroctiev nedávnej doby – 
to všetko vysvetľuje a objas-
ňuje jednoducho a pútavo. 
Boh sa nám neustále prihová-
ra. Je len na nás, aby sme ho 
vypočuli. Kniha Keď hovorí 
Boh – Proroctvá a katolícka 
Cirkev zakončuje trilógiu au-
torových diel vydaných v slo-
venskom jazyku.
308 strán, cena: 8,50 EUR

Žena zahalená Božími závojmi
Sr. Sixta Mária Kasbauerová
Životný príbeh spoluzakla-
dateľky Misijnej kongregá-
cie služobníc Ducha Svätého, 
ktorá začínala vždy odznova 
a mala nesplnené priania. Ale 
jestvujú u Boha nesplnené 
priania? Svedectiev vnútor-
ného života Márie Heleny nie 
je mnoho, no sú veľavravné, 
bohaté na obsah. Ukazujú jej 
osobnosť, sú reflektormi osve-
cujúcimi najvnútornejšiu po-
dobu Božej služobnice.
384 strán, cena: 7,50 EUR

Výstup na horu manželstva
Elias Vella
Táto kniha vznikla na základe 
autorových životných skúse-
ností s manželmi z mnohých 
krajín sveta. Kniha má dve 
časti. V prvej autor ukazu-
je autentický obraz manžel-
stva v kontexte sviatostné-
ho života. Druhá časť knihy 
konfrontuje čitateľa so súčas-
nými problémami, akými sú 
manželská nevera, poruchy 
sexuálnej identity, odluka, 
rozvod… 
285 strán, cena: 7,90 EUR

A teraz čo? 
Kolektív autorov
• Počuje Boh moje modlitby?
• Môže sa dať kresťan tetovať?
• Prečo má Cirkev majetky?
Odpovede na tieto a mnoho 
ďalších otázok nám podáva-
jú Cyril Vasiľ, Jozef Haľko, 
Ján Buc, Vladimír Thurzo 
a Tibor Reimer. K základom 
človeka patrí aj rast v po-
znávaní, aby sme mohli náš 
život urobiť lepším, tak sa 
nebojme otázok a pochyb-
ností. Hľadajme odpovede.
190 strán, cena: 7,90 EUR

Prežívaj svätú omšu
Katalina Rivas
Catalina Rivas žije v Cocha-
bambe v  Bolívii. Od roku 
1993 prijíma od Pána Ježi-
ša a Panny Márie posolstvá 
plné lásky a milosrdenstva 
a odovzdáva ich svetu. Nemá 
ani stredoškolské, ani teo-
logické vzdelanie, no naj-
hlbšie teologické pravdy 
sú vyjadrené s obdivuhod-
nou jednoduchosťou a bez-
prostrednosťou. 
32 strán, cena: 0,80 EUR

Jozef 2.1
Pavol Hrabovecký (ed.) a Fran-
tišek Bartek (ed.)
Svätý Jozef je veľkým muž-
ským vzorom, a  to nielen 
pre mužov mladých a  tra-
dične veriacich, ale i  tých 
starších, bojujúcich s  po-
chybnosťami, či nedávno 
obrátených. Dokáže osloviť 
tých, ktorí žijú v celibáte, no 
tiež otcov a manželov pono-
rených do rodinného života, 
a dokonca i vdovcov.
178 strán, cena: 8,80 EUR

Eucharistické zázraky vo svete
Carlo Acutis
Boží služobník Carlo Acutis 
mal obrovskú vieru a veľkú 
lásku k Eucharistii. Svoj krát-
ky život zasvätil dokumento-
vaniu a dielu Eucharistické 
zázraky vo svete, na čo vyu-
žil svoje výborné počítačo-
vé zručnosti. Je vzorom pre 
mládež, ako aj v dnešnej dobe 
môže žiť intenzívny vzťah 
s Kristom a svoje vedomos-
ti a nadanie môže použiť na 
vyššie ciele a dobro druhých.
363 strán, cena: 12,00 EUR

Sv. Veronika Giuliani
Thomas Villanova Bertler  
Príbeh ohromného utrpenia 
a ešte ohromnejšej pokory 
a obety tejto svätice, ktorú si 
Pán Boh povolal do najvyššie-
ho zjednotenia s Ním. Autor 
nám tu približuje proces jej 
stigmatizácie a jej stretnutie 
sa s nebeským snúbencom. 
Sv. Veronika Giuliani je žena, 
ktorá korunovaním tŕním 
a mnohým ďalším na vlast-
nej koži pocítila bolesti umie-
rajúceho Spasiteľa.
331 strán, cena: 12,00 EUR
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Vytrhnem ťa z rúk nepriateľov
Mária Vicenová
Ježiš Kristus nás učí vlast-
ným príkladom, že mať ne-
priateľov, ktorí číhajú na 
našu osobu, nemusí byť ne-
vyhnutne znakom našej sla-
bosti či nesprávneho spôso-
bu života, ktorý nemôže byť 
požehnávaný Bohom.
79 strán, cena: 3,80 EUR

Ružencové poviedky pre ma-
ličkých
Ewa Stadtmullerová
Spoznávať Ježiša je dôležité 
už odmalička. Aj našich naj-
menších môžeme postupne 
učiť modlitbe svätého ru-
ženca. Pri tom nám môže 
pomôcť táto publikácia.
47 strán, cena: 3,90 EUR

Posledné Máriino volanie
Piotr Glas
Jej volania sú odpoveďou na 
súčasnú krízu viery. V čase 
morálnej a duchovnej tra-
gédie Cirkvi, v čase drámy 
viery laikov i kňazov je hlas 
z neba a  volanie Márie je-
dinou záchranou, ktorá sa 
nám ponúka.
208 strán, cena: 8,90 EUR

Deti kráľa
Max Lucado
Láskavým spôsobom nám 
totiž pripomína nadčasovú 
pravdu, že nás nebeský Otec 
miluje takých, akí sme - bez 
ohľadu na to, či máme neja-
ký talent, či sme múdri, ale-
bo populárni.
32 strán, cena: 9,50 EUR

21 spôsobov adorácie
Vinny Flynn
Autorka nám osobným štý-
lom predostiera 21 spôsobov, 
ako zlepšiť čas strávený pred 
Eucharistiou; ako byť bližšie 
Kristovi. Niektoré sú obyčaj-
né, iné výnimočné, iné nás 
donútia zamyslieť sa a vystú-
piť zo svojej komfortnej zóny.
168 strán, cena: 7,90 EUR

Novéna k sv. Veronike Giuliani
Jozef Verčimák (ed.)
Svätá Veronika (1660 - 1727) 
ktorú Panna Mária nazvala 
„srdce môjho srdca“, i „duša 
mojej duše“, je serafínom, 
ktorému Pán Ježiš povedal: 
„Čohokoľvek sa dotkneš svo-
jou modlitbou, to požehnám.“
15 strán, cena: 0,70 EUR

21 dní s Michalom Archanjelom
Mathieu-Modeste Kpodehoto
Svätý Michal Archanjel je jas-
ným a nepopierateľným víťa-
zom nad satanom. Je ochot-
ný a pripravený bojovať po 
našom boku za oslobodenie 
aj nášho požehnania a napl-
nenia plánov, ktorým bránia 
neviditeľné sily zla.
120 strán, cena: 7,90 EUR

Novéna k svätému Jozefovi
Josef Prokeš
Svätý Jozef je tichý a zdan-
livo nenápadný svätý, kto-
rý však dobre pozná Ježi-
ša zo svojej každodennosti. 
A práve v nej nám môže byť 
skvelou a jedinečnou inšpi-
ráciou.
29 strán, cena: 1,10 EUR

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 
počet ks stručný názov cena
-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:
Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

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



Letné mesiace sa nám akosi pri-
rodzene spájajú s dovolenkami 
a oddychom od povinností zvy-
čajných dní. Môže nám k tomu 

niečo povedať i Sväté písmo? Iste, hneď 
v úvode musíme poznamenať, že biblic-
ký človek nepozná koncept „dovolen-
ky“, ako ju chápeme dnes. Túži však 
rovnako po „odpočinku“ od námah.

Špeciálny deň a rok
Hneď na počiatku biblického rozpráva-
nia sa objavuje štruktúra siedmich dní, 
ktorú Boh skrze stvorenie uvádza ako 
rytmus života. Posledný, siedmy deň do-
stáva špecifický status: Boh ho požehná-
va, lebo „v ňom odpočíval od všetkých 
diel“ (Gn 2,2.3). Posvätnosť dňa napĺňa 
postoj kontemplovania a oddychu od 
práce. Človek – stvorený na Boží obraz 
– dostáva neskôr v desatore úlohu (Ex 
20,8-11) nenechať sa úplne pohltiť prá-
cou, ale vedieť povedať „dosť“ a odpočí-
vať. Deň odpočinku sa stáva priestorom 
pre kontemplatívny pohľad na dielo 
Božieho stvorenia i čas na prejav úcty 
k Stvoriteľovi (Dt 5,12).

Neskôr v rámci tzv. Kódexu svätosti 
dostáva Izrael poučenie zasvätiť zvlášt-
nym spôsobom Pánovi siedmy rok: 
„V siedmom roku nech má zem úplný 
odpočinok, čas pokoja pre Pána“ (Lv 
25,4). Je to akýsi čas „oddychu“ pre zem, 
ktorá v tom roku nemá byť obrábaná. 
Ide o výraz rešpektu k Pánovi, ktorý je 
pôvodcom všetkého, ale i rešpektu voči 
stvoreniu, ktoré nemá byť bezbreho 
drancované. Ako človek potrebuje čas 
na regeneráciu, tak i príroda, analogic-
ky, má „právo“ na určitú pauzu.

V súvislosti s tým sa spomína i tzv. 
jubilejný, milostivý rok. Mal sa sláviť 

po dovŕšení siedmich ročných týždňov, 
čiže na päťdesiaty rok (Lv 25,8). Ako rok 
oslobodenia od dlhov a príležitosti zís-
kať späť stratený dedičný majetok, bol 
časom obnovy ľudskej dôstojnosti kaž-
dého človeka. Mimochodom, na jeho 
hodnoty nadväzuje Ježiš, keď začína 
svoje účinkovanie v nazaretskej syna-
góge (Lk 4,16-21).

Z uvedených inštrukcií možno usú-
diť, že v Božom pláne má špecifický 
priestor oddych človeka, ale aj odpoči-
nok prírody a obnova rovnováhy me-
dziľudských vzťahov.

Zasľúbená zem a chrám
Dejiny spásy izraelského národa za-
čínajú vyslobodením ľudu z  egypt-
ského otroctva. Keď Mojžiš s Áronom 

prichádzajú za faraónom so žiadosťou, 
aby prepustil ľud, ten namieta: „...vy by 
ste im chceli dožičiť odpočinok od ro-
bôt?!“ (Ex 5,5) Odhaľuje tak nepriamo 
to, čo bolo v otroctve upierané: nárok 
na odpočinok. Vyslobodenie z Egypta 
popri tom, že umožňuje slúžiť slobodne 
Bohu, nesie v sebe i poľudštenie vykoná-
vania práce. V už spomínanom prikáza-
ní desatora o zachovaní sobotného od-
počinku Boh kladie na srdce ľudu, „aby 
tvoj sluha a tvoja slúžka mali podobný 
odpočinok ako ty“ (Dt 5,14). Teda od-
dych sa týka každého. Naviac, sobotný 
odpočinok sa stáva povinnosťou plynú-
cou zo zmluvy (Ex 31,17). 

Celé putovanie púšťou je zamerané 
na dosiahnutie Bohom zasľúbenej kra-
jiny, ktorú ľud vníma ako synonymum 
nezaslúženého daru a nájdenia miesta 
odpočinku (porov. Dt 12,9). Zdá sa, že 
v neskoršom období prebývania v kra-
jine akoby sa to očakávanie upriamilo 
väčšmi na priestor vyhradený pre vzťah 
s Pánom, teda konkrétne na chrám 
v Jeruzaleme. Žalmista napríklad volá: 
„Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? 
Kto môže nájsť odpočinok na tvojom 
svätom vrchu?“ (Ž 15,1)

Ústranie a ústretovosť
 Text: P. Marek Vaňuš SVD
 Foto: Martin Štefanec 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)

Bohuznámy z Vinodolu 50,-EUR • Bohuznáma Golianovo 
17,-EUR • H. Štefanková Lužianky 50,-EUR • Bohuznámy 
Nové Zámky 35,-EUR • M.H. Veľký Lapáš 10,-EUR • M.B. 
Veľký Lapáš 32,-EUR • M. Jurkovičová Nové Mesto nad 
Váhom 50,-EUR • Odberatelia Hlasov z farnosti Divina 
272,-EUR • Oodberatelia Hlasov Svrčinovec 35,-EUR • 
Odberatelia Hlasov Žabokreky n. N. 20,-EUR • Spolo-
čenstvo sv. ruženca Lučatín 40,-EUR • Spoločenstvo 
sv. ruženca Žilina 88,-EUR • Odberatelia Hlasov Malá 
Hradná 280,-EUR • Odberatelia Hlasov Sedliacka Du-
bová 175,-EUR • Veriaca rodina z Diviny 100,-EUR • Od-
beratelia časopisu Hlasy a Posla Budmerice 190,-EUR 
• Odberatelia Hlasov Bzenica 80,-EUR • Odberatelia 
Hlasov Mníšek nad Popradom 35,-EUR • Odberatelia 
Hlasov zo Sedliackej Dubovej 50,-EUR • Modlitbové 
spoločenstvo Kuklov 200,-EUR • Odberatelia Hlasov 
Hronské Kľačany 20,-EUR •  Vianočný deviatnik Šuňava 
250,-EUR •  Ružencové spoločenstvo Podzámčok 50,-
EUR •  Odberatelia Hlasov Fačkov 50,-EUR • Odberatelia 
Hlasov Trenčianske Mitice a Dubodiel 660,-EUR • Via-
nočný deviatnik Šuňava 40,-EUR • Odberatelia Posla 
Modranka 50,-EUR •  Odberatelia hlasov Golianovo 
30,-EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,-EUR •  
Bohuznámy Vrbové 1000,-EUR • Čitatelia Zohor 100,-
EUR • Čitatelia Úľany nad Žitavou 100,-EUR • Dobrodinci 
Čajkova 50,-EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N. 
40,-EUR • Členky ruže Kekeľákovej 50,-EUR • Veriaci 
Bojničky 40,-EUR • Ružencové spoločenstvo Soblahov 
250,-EUR • 

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 

DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

Proroci v podobnom duchu napomínajú národ, keď sa odkláňa 
od Boha a jeho ciest: „Zastaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne 
chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpoči-
nok pre dušu“ (Jer 6,16).

Do popredia sa tak dostáva to, čo bolo v starozákonnom koncepte 
odpočinku od počiatku: autentické prežívanie vzťahu k Bohu. Odpo-
činok nezabezpečí dokonale nič materiálne a pozemské, lež rešpek-
tovanie duchovného rozmeru vlastného bytia a čas venovaný Pánovi.

Utiahnutie do ústrania
Na stránkach evanjelií vidíme, ako Ježiš deklaruje svoju autoritu 
nad čisto legalistickým zachovávaním soboty a ako sa predstavuje 
v pozícii toho, kto je väčší než chrám. Zdanlivo tým narúša koncept 
starozákonného „času a miesta“ odpočinku, ako sme si ho práve 
predstavili. A predsa, Ježiš nie je ten, kto by sa nevedel zastaviť. Po-
čas jeho účinkovania ho často pozorujeme odchádzať do samoty na 
tiché miesto, aby v ňom trávil čas s Otcom. Jeho oddychom je čas 
v ústraní v spoločenstve s Otcom. Jeho posilou, doslova „pokrmom“ 
je plniť Otcovu vôľu (Jn 4,34).

Vedie k tomu i svojich učeníkov. Raz, pri ich návrate z evanjeli-
začnej cesty, im priamo hovorí: „Poďte vy sami do ústrania na pusté 
miesto a trochu si odpočiňte“ (Mk 6,31). Evanjelista i poznamenáva, 
že tam bol neustály pohyb a nemali čas ani sa najesť. Priestorom od-
počinku sa tak stáva „ústranie“, miesto stíšenia sa a modlitby.

Pri inej príležitosti Ježiš pozýva: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11,29). Text hovorí 
doslova „dám vám odpočinok“. Do popredia tak popri „ústraní“ vy-
stupuje i kľúčový moment spoločenstva s Ježišom. Odpočinok mož-
no nájsť v blízkosti Krista, v trávení času s ním.

Ústretovosť v núdzi
Ak sa však vrátim k evanjeliovému textu, kde Ježiš pozýva učeníkov 
načerpať nové sily v ústraní, je potrebné dodať, že zámer nevyšiel 
úplne podľa očakávania. Mnohí ich videli odchádzať a dovtípili sa, 
kam. A tak namiesto ústrania Ježiš s učeníkmi nachádzajú veľký zá-
stup. Čo robí v tej chvíli Ježiš? „...zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako 
ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam“ (Mk 6,34). Na-
miesto oddychu nová úloha, ktorá nakoniec vyústi do veľkodušné-
ho nasýtenia všetkých (Mk 6,35-44). Plánovaná „dovolenka“ sa mení 
na preukázanie služby. 

Mimochodom k podobnému postoju veľkodušnosti povzbudzu-
je neskôr i apoštol Pavol, keď napríklad v Liste Filemonovi spomí-
na „osvieženie“, ktorého sa mu dostalo v dome hostiteľa, a povzbu-
dzuje preukazovať ho i naďalej (Flm 7,20). Vzájomnosť a ústretovosť 
sú totiž postoje, ktoré podstatne prináležia ku kresťanskému štýlu 
pohostinnosti.

Novozákonný pohľad nám tak v súvislosti s načerpaním síl pred-
kladá najmä dva postoje: hľadanie ústrania, v ktorom možno strá-
viť čas s Otcom ako Ježiš, a veľkodušnosť ústretovosti, keď sa obja-
vujú nečakané okolnosti. Nielen hľadať občerstvenie „pre seba“, ale 
dokázať ho poskytnúť bratom a sestrám vo viere. Osvieženie ducha 
potom prináša ovocie pre obe stránky.  •
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