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ilí priatelia, prejdúc celé veľkonočné obdobie, mali sme čas a možnosti spolu s Jánovým Evanjeliom
znova i znova si uvedomiť, kto je
Ježiš z Nazareta, prečo je práve on Kristom (Pánov Pomazaný), prečo nemusíme pochybovať
o jeho Božskom pôvode i kde nájsť dôkazy pravdivosti jeho slov. Skrze slávnosť Zoslania Ducha
Svätého sme spolu s apoštolmi odhalili pre seba
skutočnosť Kristových predpovedí a naplnenia
starozákonných proroctiev i očakávaní, ktoré
apoštoli svojimi skutkami a slovom zvestovali
svetu. Teraz sa máme znovu ponoriť do obyčajnosti všedných dní, čo nie je vôbec ľahké. Duša
túži po sviatku. Okrem nedele ho Kristus ponúka
každodenne - v Eucharistii, svojej - Baránkovej
svadobnej hostine.
Azda si všetci pamätáte na svoje 1. sv. prijímanie. Pre každé dieťa je to výnimočná udalosť.
Dlho sme sa tešili predtým a potom. Ja som celý
týždeň spolu s rovesníkmi chodieval v slávnostnom oblečení do kostola, dokonca som prvé mesiace detskej materialistickej viery počítal, koľkokrát som už bol na prijímaní.
Výnimočná udalosť prichádza s veľkou osobou – so živým Kristom. Pre každého z nás to
malo význam, lebo šlo o dôležitú vec. Nielen
o dary – hodinky, ale predovšetkým o to, že sme
Pána Ježiša mohli konečne začať prijímať. A ešte
aj teraz vidíme, aké je ťažké a smutné, keď sa
prihodí situácia, po ktorej musíme na sv. omši
zostať bez jedla. Je to, ako keby sme prišli na
návštevu, priateľa počuli, ale nevideli, ani sa ho
nedotkli, nepobozkali, ani nič podobné. Padne
nám to veľmi ťažko.
Udalosti posledného roka, ako aj snaha na ne
odpovedať, odhalili naše srdcia a vzťahy so živým
eucharistickým Kristom. Neprístupnosť, ktorú
nám nanútili, očistila božie stádo od pojedačov
chleba a prehĺbila hlad veriacich v Krista. Blízkosť alebo vzdialenosť od Ježiša veriaci môže
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a má pociťovať ako náplň alebo prázdnotu, ktorú ony vyvolávajú.
Prečo však majú v našej viere miesto takéto
pocity? Lebo Ježiš je pre nás životne dôležitý! Ako
bola predobrazom Eucharistie manna na púšti, ktorá celých štyridsať rokov držala pri živote
Izrael, tak nás pri živote môže udržať jedine Ježiš. Veď i sám to povedal: „Kto je moje telo a pije
moju krv, má v sebe večný život.“ A: „Keď nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ A my chceme byť živý telom
a hlavne duchom, preto tak túžime po Ježišovi.
Cirkev, vážiac si Eucharistiu ako prejav hlboko
ľudskej spolupatričnosti Boha s človekom, ako aj
jeho každodennej starostlivosti, ustanovila sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej. V skutočnosti by sviatok vôbec nebol potrebný, keby sme
si plne uvedomovali, o koho tu ide. Hoci hovoríme o prijímaní, vždy tu ide o Ježiša. A keď hovoríme o ňom, celý zjav a dar Eucharistie je veľkolepým prejavom jeho lásky k nám. Veď keby tej
nebolo, možno by prišiel na svet, ale nič by nám
nedal, nevylieval by svoju krv, netrápil by sa tri
roky s apoštolmi a nič by po sebe nenechával. Ale
on sa dáva – na kríži, aby zaplatil za všetko – dáva
svoju krv, aby nás obmyla od hriechov. Je to tá
istá krv, ktorá nás drží pri živote v ťažkých situáciách, v púšťach nášho života. Druhý raz sa dáva
vo Sviatosti oltárnej. Keďže nás nechce nechať

HLASY Z MISIÍ

Obsah
4 | Kto by sa však rúhal Duchu

Svätému...

6 | Udalosti
8 | Prosba Fultona Sheena
11 | 15 rokov od smrti božieho sluhu

p. Mariana Żelazka SVD

samých a hladných, ostáva tu v jednoduchých a veľmi blízkych spôsoboch chleba a vína, aby ho mohol dosiahnuť
každý, kto po ňom túži. To je tá pravá manna, ktorá nám
pomáha vydržať a dôjsť do naozajstnej zasľúbenej zeme.
Keď nám Kristus dáva toľko lásky, čo iné nám ostáva, ako
na ňu nejako odpovedať. V prvom rade prijatím - prijímaním. Nemôže byť svadba bez stolovania. Hostiteľ sa uctieva
jedením a radosťou, ktorú prináša dobrý pocit priateľskej
atmosféry štedrosti. Kto môže, má prijímať, nepustiac ani
jednu šancu.
Až doplnkovým spôsobom prijatia Ježišovej eucharistickej milosti alebo aj vďačnosťou za ňu je adorácia, jednoduchá poklona, ktorou si ho uctíme ako nášho Vládcu,
ale i priateľa. Hoci k nám tento priateľ prichádza denne,
a niekedy aj dvakrát, jeho návštevy nie sú triviálnou vecou. Vždy je to slávnosť, taká istá ako 1. sv. prijímanie, lebo
prichádza niekto veľký v tak malom a tak posvätnom, že
z nás samých robí posvätených. Naša túžba po Kristovi by
mala byť taká, ako hovorí príbeh misionára a malého dieťaťa, ktoré nemalo vek na prijímanie. Misionár, aby nemusel dlho vysvetľovať, povedal dievčatku, že na prijímanie môže prísť až vtedy, keď jej vypadnú všetky mliečne
zuby. Po troch hodinách sa dievčatko vracia na misijnú
stanicu s krvavým úsmevom a vreckovkou, šušľavo hovoriac: „Taak, žuby mliečne šú uš fšetky fon, možem už isť
na prvé prijímanie.”
Milí priatelia, Kristus chce byť s nami a prichádza s radosťou. Obnovme si túžbu po ňom, vychutnajme si jeho blízkosť a či už so zubami, alebo bez nich, oslavujme ho. •
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EDITORIÁL

Milí
misijní
priatelia!
V tomto mesiaci máme krásny sviatok
Božského Srdca, ku ktorému mal veľkú úctu aj zakladateľ misionárov verbistov sv. Arnold Janssen. Sme pozvaní
k tomu, aby sme si uvedomili lásku Božského Srdca Ježišovho, ale aj šírili jeho úctu ďalej. Vďaka poslušnosti Margity
Márie Alacoque, ktorá z príkazu predstavených zapisovala
všetky Ježišove slová, sa nám posolstvo o jeho Najsvätejšom Srdci zachovalo v plnosti. V jeho ľudskom, telesnom
srdci, ktoré pociťovalo bolesť aj radosť, prebývala zároveň
plnosť božstva. Toto srdce horí láskou k ľuďom a chce nás
pritiahnuť k sebe, aby sme ho milovali, zasvätili sa mu a konali zadosťučinenie, pretože veľa ľudí je stále ľahostajných
voči Božej láske, čím škodia predovšetkým sami sebe. Iba
v Ježišovi totiž nájdeme spásu aj svoju ľudskosť – v tomto
sa má prejaviť Božie kráľovstvo v nás. Ježiš potrebuje tých,
ktorí budú uctievať jeho Srdce; nepotrebuje ich pre seba,
ale pre dobro celého ľudstva. Preto prosí, aby sa našli takí,
ktorí sa mu zasvätia, budú šíriť úctu k jeho Srdcu a Božiu
slávu a budú konať zadosťučinenie za nevďačnosť, s akou sa
stretáva jeho láska. Všetkým, ktorí svojím srdcom odpovedia na výzvu Božského Srdca, pripravil Ježiš osobitné dary,
ktoré predpovedal prostredníctvom Margity:
„Dám im všetky milosti, potrebné ich stavu. Vnesiem
pokoj do ich rodín. Poteším ich v trápeniach. Stanem sa
im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milostí. Vlažné duše
sa stanú horlivými. Horlivé duše rýchlo dosiahnu vysokú
dokonalosť. Požehnám tie domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca. Kňazom dám
dar, že obrátia aj najzatvrdnutejšie srdcia. Mená tých, ktorí budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vymazané.“
Nech nás úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu posilní v našej viere.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za misijných horliteľov a odberateľov Hlasov
odslúžim 1. júna 2021.
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▲ Osobný archív Albina Lucianiho preniesli do Ríma
Vatikánska nadácia Jána Pavla I., ktorej poslaním je hlbšie prebádanie náuky Albina Lucianiho,
má za sebou prvý rok svojej existencie. Pri tejto
príležitosti v závere apríla bol prenesený do Ríma
osobný archív pápeža, ktorý bol Cirkvou v roku
2017 uznaný za ctihodného Božieho služobníka.
Súkromný archív „usmievavého pápeža“, ako Jána
Pavla I. v jeho dobe nazvali novinári, tvorí 64 archívnych registrov z rozpätia rokov 1929, keď mal
Albino len 17 rokov, až do jeho smrti v roku 1978.
Obsahuje fotografie, poznámky z prednášok v seminári, knihy, listy, zápisky i osobné a pracovné
kalendáre Lucianiho ako kňaza, biskupa a nakoniec pápeža, ktorého 33-dňový pontifikát bol jedným z najkratších v histórii.
„Sú to spisy celého jedného života,“ uviedla v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Stefania Falasca,
podpredsedníčka Vatikánskej nadácie Jána Pavla I.,
koordinátorka vedeckého výboru a zároveň vicepostulátorka kauzy svätorečenia pápeža Jána Pavla I.
Vzácny osobný archív bol do sídla Nadácie Jána
Pavla I. na Via Conciliazione neďaleko Vatikánu
prenesený z Historického archívu Benátskeho
patriarchátu. Albino Luciani bol totiž pred zvolením na pápežský stolec patriarchom Benátok.
Pripomeňme, že predsedom vatikánskej nadácie,
ktorú ustanovil pápež František 28. apríla 2020, je
štátny sekretár kardinál Parolin. •
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◀ Svätý Otec František sa modlí za pandemickú situáciu v Indii
India 6. mája (TK KBS) Pápež František zaslal posolstvo predsedovi Indickej
biskupskej konferencie, kardinálovi Oswaldovi Graciasovi, v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu, ktorá zasiahla Indiu. Pápež vyjadruje
duchovnú blízkosť a solidaritu celému národu, a najmä miestnemu katolíckemu spoločenstvu, a uisťuje o modlitbe za skoré uzdravenie a Božiu útechu
pre všetkých nakazených. "Moje myšlienky mieria predovšetkým k chorým
a ich rodinám, k tým, ktorí sa o chorých starajú, a najmä k tým, ktorí oplakávajú svojich blízkych,” píše Svätý Otec a vyslovuje takisto podporu všetkým
indickým zdravotníkom, ďakuje im za neúnavnú prácu a vyprosuje pre nich
dary vytrvalosti, sily a pokoja. Pápež tiež vyjadruje vďaku za charitné dielo
indickej katolíckej cirkvi a za angažovanosť mnohých mladých ľudí. V závere posolstva pripomína všetkých verných zosnulých, vrátane veľkého počtu
kňazov a rehoľníčok, ktorých zveruje Pánovmu milosrdenstvu. "V týchto
dňoch nesmierneho zármutku nás utešuje veľkonočná nádej a neochvejná
viera v Kristov prísľub nového života,” uzatvára František telegram, adresovaný bombajskému arcibiskupovi, kardinálovi Graciasovi. •

Venezuelský lekár chudobných
bude patrónom mierových štúdií
na Lateráne
Pápež František vyhlásil venezuelského „lekára chudobných“
Josého Hérnandeza Cisnerosa
(1864-1919), ktorý bol 30. apríla
blahorečený v Caracase, za spolupatróna študijného cyklu mierových vied na Pápežskej Lateránskej univerzite. Urobil tak
prostredníctvom osobitného listu, tzv. chirografu, s dátumom 26.
apríla. Svätý Otec ustanovil spomínaný študijný odbor v novembri 2018. Ďalším spolupatrónom
mierových štúdií je laik z tretieho
františkánskeho rádu z 13. storočia, ktorý sa po obrátení vzdal vojenského života, blahoslavený Ján
od Pokoja (Giovanni della Pace).
V nedeľu 2. mája predsedal ďakovnej svätej omši v rímskom
Kostole Santa Maria ai Monti,
kde sa tradične schádza komunita Venezuelčanov, substitút štátneho sekretariátu, arcibiskup Edgar Peña Parra, ktorý je rodákom
z Venezuely. •

Oficiálny životopis
blahoslaveného Titusa Zemana je
už aj v poľštine

▲ Skupina katolíkov unesených
v apríli na Haiti je už na slobode
Už je na slobode všetkých desať
členov skupiny unesenej na Haiti
11. apríla, keď cestovali do farnosti
neďaleko hlavného mesta Port-au-Prince na slávnosť uvedenia nového farára. V skupine piatich kňazov,
dvoch rehoľníčok a troch laikov boli
aj dvaja francúzski občania. Kňazská
spoločnosť Saint-Jacques, ku ktorej
spomenutí kňazi patria, potvrdila,
že k prepusteniu poslednej časti
unesených došlo v noci zo štvrtka na
piatok 30. apríla a všetci sú zdraví.
Jej predstavitelia zároveň poďakovali veľvyslancom Francúzska a USA za
pomoc pri vyslobodení. •

V uplynulých týždňoch prišiel do ponuky pre poľských
čitateľov životopis blahoslaveného saleziána mučeníka
Titusa Zemana. Pripravilo ho
Wydawnictwo Salezjańskie.
Publikácia vo formáte trochu
väčšom ako slovenské vydanie
je prekladom oficiálnej biografie z pera autorky Maria Lodovica Zanet. „Životopis blahoslaveného kňaza Titusa Zemana je
svedectvom mimoriadnej odvahy a nekompromisného prístupu. Nájdeme v ňom vieru,
vznešenosť, radosť, dobrodružstvo, ale aj prenasledovanie,
krutosť a nenávisť,“ uvádza
knihu webstránka vydavateľa.
Ani v poľskom vydaní oficiálneho životopisu nechýba fotografická časť, ktorá ešte osobnejšie
približuje čitateľom slovenského blahoslaveného saleziána
mučeníka. •
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Kto by sa však rúhal
Duchu Svätému...
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

V

poslednom čase viac než fenoménu. Knihu nazval: Ľudia lži. Je
kedykoľvek predtým hovo- to názov veľmi presný. Po prvé, pouríme o tom, že Božia láska kazuje ním na podstatu diabolstva.
je bez hraníc a bez podmie- Diabol je ten, kto klame. Diabol je
nok. Táto myšlienka mnohým otvára kniežaťom lži. Tak ho predstavuje
oči a privádza ich k životu. Ak pocho- Sv. písmo: „Vaším otcom je diabol
píme, že Boh svoju lásku neohrani- a vy chcete plniť túžby svojho otca.
čuje a nelimituje ničím, v našom ži- On bol vrah od počiatku a nezotrval
vote sa stane revolúcia. Mnohí sme v pravde, lebo v ňom pravdy niet.
to zažili.
Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luPreto nás ale snáď nemilo prekva- hár a otec lži.“ (Jn 8, 44) Po druhé, tí,
puje, že v evanjeliovom príbehu 10. ktorí hrešia najdiabolskejšie, to sú
nedele cez rok (Mk 3, 20-25) je spo- ľudia, ktorí klamú.
mínaný hriech, ktorý nebude nikdy
Je to zaujímavé tvrdenie. Ale zaodpustený. Je to hriech proti Duchu kladá sa na logike. Páchať hriech
Svätému. Čo to je za hriech?
Nehreším náhodou ním? Ako
si môžem byť tým istý? A ako
...hriech, ktorý nebude odpustený
to vlastne je s tým bezpodmie– hriech proti Duchu Svätému.
nečným odpúšťaním?
Nehreším náhodou ním?
Sú rozličné názory na toto
Ako si môžem byť tým istý?
miesto v Písme. Jedno je však
isté, hriech proti Duchu SvätéA ako to vlastne je s tým
mu je hriech, ktorý Boh nie že
bezpodmienečným odpúšťaním?
nechce odpustiť, ale nemá sily
odpustiť. To je jeden z pár paradoxov, ktoré sa nachádzajú v na- nie je nikdy dobré. Človek sa síce má
šej viere. Boh ho odpustiť chce, ale snažiť rásť v čnosti, a teda bojovať
nemôže.
proti hriechu. Lenže páchať hriech
Na vysvetlenie uvediem knihu, je ľudské. Nie je to ideál. Je to však
ktorú nedávno vydalo vydavateľstvo realita. Je tu ale jedna podmienka:
Votobia: Lidé lži od M. Scott Pecka. priznať si svoj hriech. Kto si prizná
Autor v tejto knihe majstrovským svoj hriech a prosí o odpustenie, ten
spôsobom popisuje - hoci priamo to je kandidátom Božieho milosrdentak nenazýva - práve hriech proti Du- stva. Máte ale veľa ľudí, ktorí nie sú
chu Svätému. Uvádza tu najprv nie- schopní si svoje hriechy priznať. oni
koľko príbehov a z nich potom pre- vedia, že hrešia, ale navonok maskou
chádza do analýzy tohoto smutného zakrývajú svoje vnútro. Nehovorím
4
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tu o tých, ktorí majú strach z odkrytia pravdy o sebe. Ide tu skorej
o tých, ktorí nechcú, ktorí úmyselne
zotrvávajú v zle.
Najtypickejším reprezentantom
tohto typu ľudí je biblický Jakub.
Spomeňte si na jeho triky, ktoré konal proti ľuďom za pomoci svojej
matky Rebeky. Bol jej miláčikom,
mamičkiným synčekom. Tým najnechutnejším trikom bolo získanie
práv prvorodenstva od svojho otca
Izáka. Jakub nebol prvorodeným synom. Tým bol ľahkovážny a ľahkoverný Ezau. Jakub však chcel jeho
práva. A preto slepého otca oklamal
tým, že sa preobliekol za svojho brata. Keď potom musel pred svojím bratom utekať, keď si ten uvedomil, čo
sa stalo, sa cítil ako napadnutý. Ľudia
lži nie sú nikdy schopní uvedomiť
si, že oni sú vinníci. Oni, keď sa im
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Vyšlo posolstvo ku
Dňu migrantov 2021:
„Smerom k stále
väčšiemu «my»“

V

príde na zlo, ktoré vykonali, sa dokážu tak zachovať a zatváriť, že iní
sa cítia vinní namiesto nich.
Dante Alighieri kladie podvodníkov vo svojej Božskej komédii do
najhlbšieho dna pekla. Na najhlbšom
bode pekla (v tzv. deviatom okruhu)
sa nachádzajú Judáš, Brutus a Cassius (ktorí zavraždili Cézara).
Ako riešiť tento žalostný stav?
V prvom rade treba povedať, že je to
stav veľmi zlý. Dôvodom toho je to,
že človek sám sa tak dokáže časom
zamotať do svojich krážov, že už ani
on sám nedokáže rozoznať, čo je
pravda a čo lož. Ďalším nebezpečenstvom je to, že človek má masku. A tá
maska spôsobuje, že navonok je všetko uhladené a v poriadku. Richard
Rohr to prirovnáva k predavačovi
ojazdených áut. Tak je všetko krásne vyleštené, že človek si myslí, že

kupuje (a jeho predavač že predáva)
to najlepšie auto na svete.
Je však možné, že človek predsa príde k precitnutiu svojho stavu. A že nakoniec predsa začne cítiť vinu. Ako Jakub, ktorý v ďalekej
krajine, keď utekal pred svojím bratom, slúžil u istého Lábana, a tento
ho dostal podobným spôsobom: trikom: Keď slúžil 7 rokov, aby si vyslúžil svoju ženu Ráchel a vo svadobnú
noc mu bola podvrhnutá Lia... Človek niekedy sám precitne, keď si
uvedomí, čo vlastne robí, ako veci,
ktoré koná, neprospievajú ani jemu,
ani nikomu inému. A tu naraz môže
prísť k cíteniu pocitu viny. To je milosť. Cítiť vinu môže byť devastujúce, ale je to vo väčšine prípadov pocit
milosti. Kiež nás teda Pán vedie tak,
aby sme si nikdy nedávali na svoju
tvár masku. •

o Vatikáne predstavili Posolstvo pápeža Františka k 107.
ročníku Svetového dňa migrantov
a utečencov, ktorý sa bude sláviť
v nedeľu 26. septembra 2021. Téma,
ktorá bola zverejnená vo februári
tohto roku, vychádza z encykliky
Fratelli tutti: „Smerom k stále väčšiemu «my»“.
V úvode Posolstva k 107. svetovému dňu migrantov a utečencov
pápež František vysvetľuje tému
citátom encykliky: „Keď sa raz pominie zdravotná kríza, najhoršou
reakciou by bolo ešte viac upadnúť
do horúčkovitého konzumizmu
a nových foriem egoistickej sebaochrany. Kiež by napokon už neboli «tí druhí», ale boli sme iba «my»“
(Fratelli tutti, 35). „Tým som chcel
naznačiť jasný horizont našej spoločnej cesty v tomto svete,“ dodáva
Svätý Otec v úvodnom vysvetlení.
Text posolstva sa člení do štyroch čiastkových tém:
1. História „my“,
2. Cirkev stále väčšmi katolícka,
3. Svet stále viac inkluzívny,
4. Sen má začiatok.
V témach rozvíja pápež reflexiu,
že v období, v ktorom „uzatvorené a agresívne nacionalizmy a radikálny individualizmus odstraňujú alebo rozdeľujú toto «my»
tak vo svete, ako i v Cirkvi“, treba snívať o „farebnej budúcnosti“.
Tou je podľa jeho slov Cirkev, ktorá stále viac začleňuje migrantov
a utečencov iných vyznaní, aby sa
rozvinul ekumenický a medzináboženský dialóg, v ktorom by bol
svet „obohatený o rozmanitosť
a medzikultúrne vzťahy“ a hranice sa pretvorili na „privilegované
miesta stretnutia“. •
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▶ Uplynulo 71 rokov od Akcie K2,

počas ktorej režim likvidoval kláštory

▲ Nové video o bohoslovcoch SVD
V máji vyšlo nové video o seminaristoch SVD, ktorí sa pripravujú v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena
v Bratislave na kňazstvo a svoju misiu.
Video obsahuje svedectvá ich vlastného povolania a aj to, čo ich motivovalo k vstupu do tejto rehole. Video bolo
natáčané väčšinou v čase pandémie,
preto nie je v ňom zachytené štúdium
na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kam seminaristi každý deň za
normálnych podmienok dochádzajú.
Vo videu sú iba zábery štúdia teológie
prostredníctvom internetu. Pocítite
však v ňom bratskú atmosféru každodenného života v misijnom dome.
Video bude prezentované aj v TV LUX
počas júna. •
6
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Pred sedemdesiatjeden rokmi, v noci
z tretieho na štvrtého mája, sa uskutočnila Akcia K2. Vtedajší komunistický režim obsadil a zlikvidoval
zvyšné mužské kláštory, ktoré nestihol zatvoriť počas Barbarskej noci
z 13. na 14. apríla v roku 1950. Medzi
kláštormi, z ktorých nasilu vyviezli
rehoľníkov, bol aj Misijný dom Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na
Kalvárii. Práve v ňom si tieto udalosti pripomenula Konfederácia politických väzňov. Svätú omšu slúžil 4.
mája provinciál verbistov Pavol Kruták. Koncelebroval P. Tomáš Gerboc
SVD. Prítomní boli aj poslední živí
pamätníci udalostí z roku 1951. Na
záver odzneli svedectvá dvoch bývalých príslušníkov PTP: Štefana Zamišku, ktorý bol ako novic SVD pred
71 rokmi vyvezený z Nitry – Kalvárie do Podolínca a Antona Paulecha,

ktorý vyvezenie verbistov sledoval
ako bohoslovec Kňazského seminára v Nitre. Nasledovalo premietanie
troch dokumentárnych filmov zo seriálu Barbarstvo moci, ktorých autorom je P. Tomáš Gerboc: o vyvezení
rehoľníkov z kláštorov, o PTP a o stavbe Priehrady mládeže. Napokon prítomní zablahoželali k 90. narodeninám Emilovi Tomovi, ktorý bol pred
71 rokmi vyvezený z kláštora tešiteľov v Leviciach. Prítomní navštívili aj
pútnický Farský kostol Nanebovzatia
Panny Márie na Kalvárii, kde sa spolu s pátrom provinciálom pomodlili
Loretánske litánie. Záverečná časť
programu bola na cintoríne na Cabajskej ceste, kde sú pochovaní členovia
Spoločnosti Božieho Slova a kde sa
pomodlili desiatok svätého ruženca.
Sviečky k pamätníku položili bývalý
novic SVD Štefan Zamiška a vdova
po bývalom bohoslovcovi SVD Mária Hlaváčová, informoval TK KBS
Peter Sandtner. Podľa Ústavu pamäti
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národa bolo počas Akcie K a K2 na
Slovensku postihnutých tisíc stoosemdesiat rehoľníkov z pätnástich
reholí žijúcich v sedemdesiatich šiestich kláštoroch. •
▼ Nový podcast verbisti
Zamyslenia na každý deň, ako aj audio nahrávky s podnetmi, ktoré vedú
k uvedomeniu si dôležitosti predmanželskej prípravy misionári verbisti denne prinášajú na svojej stránke www.
verbisti.sk. Tiež duchovné obnovy pred
Veľkou nocou a Turícami. Tieto audio
súbory - zamyslenia sú od mája dostupné i v podcastových aplikáciách ako:

Spotify – https://open.spotify.com/
show/7FqjqP7n5wEBUQhaRgT1gR
Anchor – https://anchor.fm/verbisti
Overcast
Radio public – https://radiopublic.
com/verbisti-6reR79
Pocket casts – https://pca.st/ormx7wwr
Castbox
Google podcast – https://www.google.
com/podcasts…
Apple podcast.
I touto formou verbisti prinášajú
Božie slovo, ktoré je živé a pozýva
človeka k životu v plnosti Božej lásky a Božej prítomnosti. •

1. jún
Medzinárodný deň detí;
3. jún
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi;
5. jún
Svetový deň životného prostredia;
11. jún
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho;
12. jún
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie; blahoslavení Ľudovít Mzyk, Stanislav Kubista, Alojz Liguda, Gregor
Frąckowiak SVD, verbistickí mučeníci
v období nacizmu;
20. jún
Deň otcov;
21. jún
P. Dominik Bako SVD, 25. výročie úmrtia (1996);
22. jún
P. Ján Kukla SVD, 30. výročie úmrtia
(1991);
24. jún
Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa;
28. jún
Br. Ambróz Karol Poljak SVD, 10. výročie úmrtia (2011);
29. jún
Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov,
prikázaný sviatok, patróni Spoločnosti
Božieho Slova.
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac jún:
Za mladých ľudí, ktorí sa s podporou
kresťanského spoločenstva pripravujú na manželstvo: nech veľkodušne,
vo vernosti a s trpezlivosťou vzrastajú v láske.
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Prosba Fultona Sheena
Text: Pavol Prikryl
Foto: Yousuf Karsh

Viera v Boha, Kristovo božstvo,
mravný zákon sa považujú za módnu vec, za pominuteľnú záľubu. Táto
nová tolerancia sa od nedávna týka samotnej pravdy, ako keby pravda bola
naozaj nejaká móda, niečo na spôsob
klobúka, a nie základ, ktorý je v tomto pripodobnení hlava.

Pevnosť pravdy
Prorocké slová bývalého svätiaceho
newyorského biskupa
ctihodného Fultona J. Sheena

H

ovorí sa, že Ameriku sužuje
netolerancia. Nie je to tak.
Trpí toleranciou. Toleranciou dobra aj zla, pravdy aj
omylu, čnosti aj hriechu, Krista aj rozkladu. V našej krajine nevládne ani
tak neznášanlivosť, ako skôr voľnomyšlienkarstvo. Človek, ktorý si dokáže správne zrovnať veci v hlave tak,
ako si vie ustlať posteľ, sa označuje za
úzkoprsého či fanatika, no ten, ktorý
má v myšlienkach rovnaký zmätok ako
jeho neschopnosť nakladať so svojím
časom, sa nazýva tolerantný a slobodomyseľný.
Neznášanlivý je ten, kto odmieta čokoľvek bezdôvodne prijať; slobodomyseľný ten, kto príjme všetko z akéhokoľvek dôvodu bez toho, aby zisťoval,
či je na to vôbec správny dôvod. Pravda,
občas sa dožaduje spresnenia, ale je to
spresnenie podľa vedeckých, a nie logických meradiel. Porucha, ktorá sa
prejavuje zmieneným voľnomyšlienkarstvom, je duševná, a nie mravná.
Svedčia o tom tieto tri veci: sklon riešiť
problémy slovami, a nie argumentmi,
bezvýhradná ochota uznať za autoritu
kohokoľvek vo veci náboženstva a nakoniec – láska k novotám.

Zvláštna móda
Veda o náboženstve má právo prihovárať sa prostredníctvom svojich hovorcov rovnako, ako majú toto právo
aj ďalšie vedy, fyzika alebo astronómia, ktoré sa prihovárajú ústami tých,
8
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ktorí sa nimi zaoberajú. Náboženstvo
je veda, hoci niektorí chcú z neho urobiť len obyčajný cit. Náboženstvo má
svoje zásady, prirodzené i zjavené, ktoré sú vo svojej logike ešte zložitejšie
než matematika. Ale falošný pojem
tolerancie túto skutočnosť zatemňuje všetkým, ktorí, hoci sú netolerantní
v najmalichernejších životných maličkostiach, stávajú sa však tolerantnými
vo svojom vzťahu k Bohu.
Ďalším prejavom spomínanej poruchy myslenia, ktorá vyvoláva podivnú pleseň voľnomyšlienkarstva,
je natoľko silné zapálenie sa pre novoty, že dochádza k odmietaniu aj
lásky k pravde. Pravda je obetovaná
ironickým poznámkam, Kristovo božstvo titulkom v pondelňajších novinách. Množstvo súčasných kazateľov
sa stále menej venuje kázaniu Krista
ukrižovaného a oveľa väčšmi svojej
obľúbenosti u veriacich. Nedostatok
intelektuálnej chrbtice vedie k tomu,
že obkročmo si osedlávajú býka pravdy a osla nezmyslov, chvália katolíkov
za „skvelú organizáciu“ a sexuológov
za „otvorenú výzvu mladej generácii“.
A keďže radšej ohýbajú kolená pred
davom než pred Bohom, nemožno
vari ani očakávať, že by sa pred súčasným Herodesom zastali Jána Krstiteľa. Na rozvody a život v smilstve
nepoukáže nijaký a ničí varovný prst,
nijaký hlas nezahrmí do uší boháčov,
aby vyriekol oné netolerantné Božie
slová: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Namiesto toho počujeme:
„Priatelia, časy sa zmenili!“ Kyseliny
modernosti rozleptávajú skameneliny pravovernosti.

Posledným tvrdením súčasného voľnomyšlienkarstva je, že pravda musí
zodpovedať dobe, a preto sa má meniť podľa pomíňajúcich a meniacich
sa chúťok okamihu. Ako chameleón
sa prispôsobuje svojou farbou prostrediu, ktoré ho obklopuje, tak by sa
vraj mala meniť aj pravda, aby vyhovovala záchvevom a požiadavkám času.
Povaha určitých vecí je však pevná
a o pravde to platí o to väčšmi. Pravde sa dá tisíc ráz odporovať, ale to len
potvrdzuje, že je taká silná, že prežije
tisíc útokov.
Keď niekto hovorí, že „ten tvrdí to,
druhý zase ono, preto nijaká pravda
nie je“, je to asi rovnako logické, ako
keby Kolumbus došiel k záveru, že nijaká zem nie je, pretože mu niektorí
hovorili, že „Zem je guľatá“ a iní vyhlasovali, že „Zem je rovná“. Tí, ktorí
odmietajú meradlo objektívnej pravdy, sú ako tesár, ktorý by zahodil svoj
meter a používal za mierku každý
jednotlivý trám: nezostane im nič iné,
čím by mohli merať, len vždy prelietavá móda daného okamihu.

Trpieť zlo
Uchichotané nadšenie pre novotárstvo, precitlivená neposednosť vyšinutej mysle a neprirodzený strach z poriadnej porcie poctivého myslenia, to
všetko dokopy spoluutvára skupinu
nedovzdelaných, ale o to samoľúbejších „slobododuchov“, ktorí si myslia,
že nie je nijaký rozdiel medzi Bohom
ako Príčinou a Bohom ako „projekciou môjho ja“, ktorí stavajú na roveň
Krista a Budhu a potom rozširujú svoje voľnomyšlienkarstvo na širokú, až
rozšafnú syntézu, čo nielen hovorí, že
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náš Pán hovorí, aby sme milovali tých,
ktorí nás ohovárajú, pretože neprestávajú byť ľuďmi. Nikde však nehovorí,
že máme milovať ohováranie.

Tehly Cirkvi

jedno kresťanské vyznanie je rovnako
dobré ako druhé, ba dokonca až, že
jedno svetové náboženstvo je rovnako dobré ako druhé.
Veľký boh „Pokrok“ sa teda povyšuje na oltáre módy a keď sa jeho zanietených uctievačov spýtate: „Pokrok k čomu?“ Dostanete odpoveď:
„K väčšiemu pokroku.“ Súdni ľudia sa
zatiaľ divia, ako môže byť pokrok bez
udania smeru a ako sa dá udať smer
bez pevného bodu. A keďže hovoria
o „pevnom bode“, tak sa o nich hovorí,
že zaostávajú za dobou, zatiaľ čo oni
v skutočnosti sú nad dobou, duševne
aj duchovne.
Čo svet tvárou v tvár k tomuto voľnomyšlienkarstvu potrebuje, je netolerancia. Zdá sa, ako by svet úplne stratil schopnosť rozlišovať medzi dobrom
a zlom. Niektoré hlavy sa domnievajú,
že netolerancia je vždy zlá, pretože je,

podľa nich, prejavom nenávisti a obmedzenosti. Tie isté hlavy veria, že
tolerancia je vždy správna, pretože je
prejavom lásky a veľkodušnosti.
Čo to teda je tolerancia? Je to postoj,
keď z rozumných dôvodov trpíme zlo,
čo nás vedie k tomu, že hamujeme
svoj hnev alebo netrestáme zlo. Ale
oveľa dôležitejšie je to, čoho sa tolerancia týka: Tolerancia sa vzťahuje len
na ľudí, ale nikdy nie na pravdu. Netolerancia sa, naopak, týka len pravdy,
a nie ľudí. Tolerancia sa týka chybujúceho, netolerancia chyby.
Amerika netrpí ani tak netoleranciou, teda neznášanlivosťou, ako toleranciou, teda ľahostajnosťou k pravde
a omylu, a filozofickou nedbanlivosťou, ktorá sa vydáva za veľkodušnosť.
Väčšiu toleranciu, pochopiteľne, treba,
pretože nikdy nie je dosť lásky, ktorú
by sme mohli prejavovať druhým. Sám

Cirkev nás v Kristovom duchu nabáda,
aby sme sa modlili za tých, ktorí sa nachádzajú mimo Cirkvi, a prejavovali
im väčšiu lásku. Je teda nutné prejavovať ľuďom lásku, najmä tým, ktorí
sú mimo stáda, ktorých treba láskou
priviesť späť, aby bol jeden ovčinec
a jeden Pastier. Máme vari Bohu, ktorý
nevzhliada tolerantne rovnostárskym
zrakom na všetky náboženstvá, uprieť
jeho meno „Múdrosť“?
Cirkev je Kristovým telom; ako
stále viac premýšľala a prehlbovala
samotné základy jeho učenia, zároveň rozvíjala aj ďalšie pravdy viery.
Nikdy na tieto pravdy nezabudla, pamätala si ich a jej pamäť je tradícia.
Dogmy Cirkvi sú ako pevné poctivé
tehly, s ktorými môže človek stavať,
nie ako slama „náboženského prežitku“, ktorá sa hodí iba ak na spálenie.
Cirkev bola a vždy bude netolerantná,
pokiaľ ide o práva Boha, lebo heréza,
omyl a nepravda sa netýkajú nejakých
osobných názorov, ktorých by sa mohla vzdať, ale Božieho práva, o ktorom
sa nezjednáva. Pravda je božská, blud
je ľudský. Ak činí heretik pokánie, Cirkev ho prijme späť do pokladnice svojich duší, ale nikdy neprijme herézu
do pokladnice svojej múdrosti. Pravda
bude vždy pravdou, aj keď sa k nej nebude nikto hlásiť; a omyl bude vždy
omylom, hoci by ho vyznávali všetci.
Postoj Cirkvi k tejto pálčivej otázke
sa dá vysvetliť na príbehu dvoch žien,
ktoré prišli za Šalamúnom, aby ich
rozsúdil. Každá z nich vyhlasovala, že
narodené dieťa je jej. Skutočná matka
trvala na tom, že chce celé dieťa alebo
nič, pretože dieťa je ako pravda, nedá
sa rozdeliť bez toho, aby nezomrela. Falošná matka naopak súhlasila
s kompromisom. Bola ochotná nechať
dieťa prepoliť. A dieťa by potom zo
samej veľkodušnosti zomrelo… •
JÚN 2021
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15 ROKOV OD SMRTI
BOŽIEHO SLUHU
P. MARIANA ŻELAZKA
SVD
Text: Verbisti Poľsko
Foto: Radio Maryja

Poľský misionár páter Marian Żelazek SVD žil život misionára naplno. Úplne sa zasvätil misii v Indii, stal sa príkladom charitatívnej činnosti, modelom naplnenia kňazskej služby a rehoľníkom, ktorý svoj život úplne odovzdal do Božích rúk.

N

arodil sa 30. januára 1918
v poľskej obci Palędzie neďaleko mesta Poznań. Noviciát
začal 8. septembra 1937 a po
dvoch rokoch, dňa 4. septembra, zložil svoje prvé rehoľné sľuby a mohol
začať teologické štúdiá. Keďže študoval za kňaza, tak bol počas II. svetovej
vojny dňa 22. mája 1940 uväznený vo
Fort VII v Poznani a hneď nato bol deportovaný do koncentračného tábora
v Dachau, neskôr do koncentračného
tábora Gusen a potom naspäť do Dachau. V koncentračných táboroch prežil až do skončenia vojny v roku 1945.
Na slobode sa mu znovu otvorila cesta k dokončeniu teologických štúdií.
Po kňazskej vysviacke v roku 1950
odcestoval do Indie, kde chcel zasvätiť svoj život misijnej práci. Našiel
tu svoj nový domov a chcel naplno
pracovať na spáse ľudí, ktorí mu boli

• P. Marian Želazek SVD. Nebál sa smrti,
miloval život, žil plnohodnotný život,
dokázal využívať každý deň od svitania do
noci do písmena, nestrácal ani sekundu,
aby urobil niečo dobré

zverení. Bol vyslaný do západnej časti
Indie, do oblasti Sambalpur. V tomto
regióne pracoval 25 rokov a pôsobil
hlavne ako učiteľ, bol riaditeľom základnej školy aj gymnázia. Popri všetkých povinnostiach spovedával dlho
do noci a neraz prichádzal bicyklom
do džungle k umierajúcim, aby im
priniesol Eucharistiu. Misia v tejto oblasti mala školstvo ako jednu z hlavných priorít, pretože to bola jediná
možnosť, ako sa mohli chudobné deti
dostať k vzdelaniu, vyjsť z biedy a lepšie sa zaradiť do spoločnosti. Popri
tom prevzal zodpovednosť za formáciu nových duchovných povolaní. Neskôr sa zdôveril, že myšlienka venovať
sa novým duchovným povolaniam sa
zrodila už počas jeho pobytu v koncentračnom tábore, kde bol svedkom
smrti mnohých klerikov a kňazov. Pre
svojich chovancov sa snažil
JÚN 2021

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

11
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• Na všetko, čo urobil povedal, že to má svoj
prameň a Bohu a vo viere v Boha

byť neustále vzorom a sám hovoril:
„Misionár musí byť taktiež trochu aj
príkladom.“ Keď odchádzal z regiónu
Sambalpur, miestny seminár bol plný
nových povolaní a nezabudol ani na
formáciu nástupcov, ktorí pokračovali v diele, ktoré začal.
Jeho novým pôsobiskom sa stala farnosť Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie v meste Puri. Toto mesto je hinduistickým pútnickým miestom, kde denne prichádza viac ako 10 000 pútnikov.
Veľmi dobre vedel, že sú to ľudia, ktorí
si pevne stoja za svojou vierou, a preto
sa rozhodol, že nikoho nebude nasilu
presviedčať, aby sa obrátil na katolícku vieru. Snažil sa žiť život, ktorý mal
poslúžiť ostatným ako príklad evanjelia. Od samého začiatku sa venoval
malomocným, o ktorých nemal nikto
záujem. Bol presvedčený, že ak sa začne venovať odvrhnutým a vytvorí pre
nich spoločenstvo, tak medzi nimi bude
prítomný Kristus. Postavil ambulanciu
a spolu so sestrami navštevovali kolónie
12

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

JÚN 2021

malomocných, aby im bola poskytnutá dobrá lekárska pomoc. Do podpory
pre malomocných zaangažoval celý
svet a nikoho sa za nich nehanbil prosiť o milodary. Aby dal malomocným
nádej a vrátil im ich hodnotu, postavil
aj malú nemocnicu, ktorá pozostávala
z 20 lôžok. Postupne vo farnosti postavil
kuchyňu pre najchudobnejších, zaviedol vodovod, otvoril školu Beatrix pre
deti, ktoré pochádzali z malomocných
rodín. Týmto deťom dovtedy nemohlo
byť poskytnuté žiadne vzdelanie, pretože nesmeli chodiť do školy s deťmi,
ktorých rodinní príslušníci neboli nakazení. Nerobili sa rozdiely medzi kresťanskými a hinduistickými deťmi, všetci sa
učili spolu. V roku 1991 sa zrieka funkcie farára v Puri a žiada, aby mohol byť
presunutý na okraj mesta, pretože videl
potrebu byť ešte viac s malomocnými
ľuďmi. To vôbec neznamenalo, žeby sa
nechcel venovať pastorácii. Potreboval
sa utiahnuť do ticha, do pustovne neďaleko obydlí malomocných. Jeho snom
bolo postaviť pastoračné centrum, ktoré by bolo miestom pokoja a modlitby.
Tento sen sa naplnil len 3 mesiace pred
jeho smrťou 21. januára 2006, keď sa
konala posviacka a otvorenie nového
pastoračného centra.

V hinduizme je poslednou etapou
života odstúpenie od akýchkoľvek povinností a zanechanie všetkého, čo by
mohol človek od spoločenstva očakávať.
Posledná etapa je úplné sústredenie sa
na svoju duchovnú cestu. Všetky svoje
diela a aktivity páter Marián vykonával s ohľaduplnosťou na miestne zvyky a kultúru. Nebál sa venovať hinduistom a so všetkými nadväzoval dobré
vzťahy, snažil sa zbližovať ľudí rôznych
vierovyznaní. Nebáli sa za ním prísť ani
hinduisti s prosbami, aby im udelil požehnanie. Okrem úplnej odovzdanosti malomocným pri tíšení ich fyzickej
bolesti, venovaním sa ich nekonečným
potrebám, zasvätil svoj čas, energiu
i financie, aby zabezpečil všetkým duchovný rozvoj, keď za svoj posledný cieľ
si vytýčil postaviť pastoračné centrum
pre veriacich. Pri pohľade na jeho život je celkom pochopiteľné, prečo mu
hinduisti pripísali titul brahma, „svätý“.
Počas celého života ho držala hlboká
viera, čistá zbožnosť a z viery vyplývajúci vnútorný pokoj. Zomiera kráčajúc
k svojmu autu v Puri 30. apríla 2006.
Zomiera pri ľuďoch, ktorým venoval
posledných 30 rokov svojho života, on
miloval ich a oni milovali jeho.
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Vďaka zásluhám bol v roku 2002
nominovaný na Nobelovu cenu
mieru. Pre jeho neustálu pomoc
tým, ktorí to najviac potrebovali,
ho môžeme nazvať Samaritánom
20. storočia. Mal súcit s opustenými a celá jeho činnosť sa niesla
v duchu pokory. Veľmi dobre vedel, pokiaľ môže plniť a vykonávať
odvážne plány, pričom stále pripomínal to, ako z takmer ničoho
založil Arnold Janssen Spoločnosť
Božieho Slova. Kládol veľký dôraz
na vzdelanie, zdravotnú opateru,
boj proti utláčaniu druhých. Malomocných sa pýtal: „Chcete celý
život stráviť ako žobráci?“ A ponúkal im možnosť, ako si zarobiť na
živobytie primeraným spôsobom.
Tým, ktorí neboli schopní pracovať, zháňal jedlo, aby nemuseli
hladovať. Jeho životné motto bolo:
„ Nie je ťažké byť dobrým – treba
iba chcieť.“ Všetko čo počas svojho
života robil, sa snažil vykonávať
s Kristom a v Kristovi. Jeho životný
príbeh je príkladom pre všetkých.
Momentálne prebieha proces blahorečenia pátra Mariána ŻelazkaSVD. •

Pandémia odkryla, že
rodina je pre Cirkev
veľkým dobrom
Text: Rada KBS pre rodinu
Foto: Zdzislaw Grad SVD

P

andémia odkryla, že rodina je pre
Cirkev veľkým dobrom, že Cirkev
je pre rodinu veľkým dobrom. Poukázala na to prof. Gabriella Gambino,
podsekretárka Sekcie pre život vatikánskeho Dikastéria pre laikov, rodinu
a život. Uviedla na online stretnutí národných riaditeľov pre rodinu a život
európskych biskupských konferencií,
ktoré zorganizovala Rada európskych
biskupských konferencií (CCEE).
Zúčastnilo sa na ňom 51 účastníkov, biskupov, kňazov i laikov zodpovedných za pastoráciu rodiny a života.
Slovensko zastupoval člen Rady KBS
pre rodinu Richard Kucharčík.
Prof. Gambino poukázala na pozitíva, ktoré rozhodne ovplyvňujú potreby zmeny nazerania na samotnú pastoráciu. Pandemická skúsenosť podľa
jej slov rozhodujúcim spôsobom potvrdila, že vzťahový aspekt je v pastorácii kľúčový. Pandémia odkryla, že rodina je pre Cirkev veľkým dobrom, že
Cirkev je pre rodinu veľkým dobrom,
uviedla. Tento fakt zaväzuje k novej
pastoračnej kreativite, ktorá pozýva
samotnú Cirkev k štýlu pastorácie založenej na vzťahoch. Vskutku rodina
je modelom pre budovanie communia
Cirkvi, uviedla.

Ďalej citovala apoštolskú exhortáciu
Amoris laetitia (čl. 201). Pápež František
v nej hovorí, že rodina je hlavným subjektom pastorácie rodín, preto je úlohou
Cirkvi dávať rodinu do stredu pozornosti
Cirkvi. Pre prehĺbenie snubného chápania svojej povahy Cirkev potrebuje počúvať rodinu. Ďalej pripomenula spojitosť
medzi manželstvom a kňazstvom, ktoré podľa nej spolu budujú Cirkev. Kňaz
prostredníctvom rodiny buduje Cirkev.
Úlohou kňazov je živiť rodiny, uviedla.
Vo vzťahu k formácii kňazov by sa
malo podľa jej slov podporovať zapojenie manželských párov do formácie seminaristov, ako aj vytváranie priestoru
pre vtiahnutie seminaristov do apoštolátu rodín. Vo vzťahu k formácii manželov
– je potrebné, aby pochopili misijné poslanie vyplývajúce zo sviatosti manželstva.
Toto je misijná konverzia, ku ktorej nás
pozýva pápež František, dodala.
Druhým prednášajúcim bol Mons.
Philip Egan, biskup z anglického Portsmouth. Vo svojom príspevku sa zameral
na vykreslenie vzťahu medzi súčasným
sekularizmom a životným štýlom kresťanov v kontexte rodiny. Poukázal na nedostatočný antropologický základ sekularizmu a na veľký potenciál katolíckej
vierouky v odpovedi na tento fenomén.
Ďalej vystúpil aj predseda Komisie pre
život a rodinu CCEE Mons. Leo Cushley
zo Škótska, jej podpredseda Arūnas Poniškaitis z Litvy a generálny sekretár
CCEE Martin Michalíček. Medzi prednášajúcimi bol aj generálny sekretár Federácie katolíckych rodinných združení
v Európe (FAFCE) Nicola Speranza. •
JÚN 2021
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Moje misijné skúsenosti
v Demokratickej republike
Kongo
Texta foto: Martin Hadun SVD

S

om Martin Hadun SVD,
člen medzinárodnej rehole Spoločnosti Božieho
Slova. Pôvodom z diecézy Ruteng, ostrov Flores, Indonézia. Noviciát som absolvoval od
augusta 1994 do júla 1996. Filozofické a teologické štúdiá som
absolvoval v rokoch 1996 až 2003
a za kňaza som bol vysvätený 10.
augusta 2004 v Indonézii.
Do Konžskej demokratickej republiky som pricestoval 17. júla
2005. Po takmer roku výučby francúzštiny a kikonga som začal svoju misijnú prácu v decembri 2006
vo farnosti svätého Petra v diecéze Kikwit, asi 600 km od hlavného
mesta Kinshasa. Bol to skutočne

14
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Niekedy dajú
peniaze mladým mužom,
aby sa stali
moslimami
a potom im
dajú aj
peniaze na to,
aby sa oženili
s kresťanskými dievčatami
a stali sa tiež
moslimkami.
Takto
postupujú.
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nezabudnuteľný zážitok. Počas
tri a pol roka svojej misie tam som
skutočne získal to najlepšie v tejto farnosti s kresťanmi. Boli veľmi
pohostinní a veľmi mi pomohli
zdokonaliť sa v miestnom jazyku
kikongo. V máji 2010 som sa presťahoval do farnosti Svätého Ducha ako farár v meste Kenge, ktoré
je sedem rokov ústredím diecézy
Kenge. A od januára 2018 doteraz
pracujem vo farnosti v diecéze Kikwit. K tomu od septembra 2020
pracujem tiež ako tajomník misie
v Provincii Kongo.

Moje poslanie
Ako som písal v úvodnej časti, po ukončení štúdia jazyka,

francúzštiny a kikonga, pracujem
vo farnostiach a tiež ako sekretár
misie v Provincii Kongo. Mojou
každodennou činnosťou v týchto
farnostiach je slávenie každodennej Eucharistie s kresťanmi, ich
navštevovanie v ich domoch. Naším hlavným cieľom je pomáhať
chudobným a chorým, vo formácii
pre deti a mládež a tiež pre ženskú
skupinu. Spolu s komisiou biblického apoštolátu organizujeme
biblické kurzy na dedinách alebo
v základných kresťanských spoločenstvách. Prostredníctvom našej
komisie pre spravodlivosť a mier
pomáhame mnohým ľuďom vyriešiť miestne konflikty medzi
nimi. Robíme animáciu misií pre
všetkých kresťanov, aby sme im
pomohli žiť ich vieru a zúčastňovať sa na rôznych farských činnostiach. Prostredníctvom tejto
komisie oživujeme a povzbudzujeme mládež, aby zasvätila svoj
život službe Bohu a iným v rehoľnom živote ako kňaz alebo rehoľná sestra atď.
Od septembra 2020 som dostal
vymenovanie za tajomníka misie

MISIJNÁ KRAJINA

dievčatami a stali sa tiež moslimkami. Takto postupujú.

Ako pomáham ľuďom

v Provincii Kongo. V spolupráci
s miestnym zborom som robil animáciu misií v rôznych farnostiach
v troch diecézach, kde pracuje
SVD. Niektoré roky som pracoval sám vo farnostiach, ale vo všeobecnosti sme dvaja spolubratia.
Spolupracujeme s laikmi prostredníctvom rôznych komisií farnosti,
ako je komisia pre liturgiu, komisia pre financie a rozvoj, komisia
pre biblický apoštolát, komisia pre
spravodlivosť a mier. Som naozaj
spokojný s nadšením týchto komisií a aktívnou účasťou na všetkých
farských aktivitách. V krátkosti
môžem povedať, že pri svojej misijnej práci stále pracujem s viac
laikmi aktívnymi v pastoračných
a rozvojových aktivitách.

Starostlivosť v misii
Na základe mojich skúseností
z tunajšej misijnej práce je najväčšou ťažkosťou ekonomická situácia ľudí. Napríklad vo farnosti
Svätého Ducha v Kenge je možné navštíviť 118 dedín, ktoré sú
veľmi ďaleko od seba, najvzdialenejšia dedina je vzdialená 125 km

od centra farnosti. Na ich návštevu používame motorový bicykel,
alebo niekedy idem pešo, a táto
realita ma poriadne unavuje. Všetky tri farnosti, kde som pracoval
a pracujem, sú vidiecke farnosti.
Väčšina našich veriacich je chudobných, ale snažíme sa všemožne pomôcť im prostredníctvom
rôznych formácií zmeniť ich život k lepšiemu, najmä aby sme
priniesli pokoj a rozvoj všetkým
ľuďom, kde pracujeme.

Iné náboženstvá
Konžská demokratická republika
je prevažne kresťanskou krajinou
s takmer 80 % kresťanov. Existuje
však veľa letničných cirkví, ktoré v mnohých ohľadoch negatívne ovplyvňujú našu populáciu.
Okrem toho vidíme, že v poslednej dobe islam rýchlo rastie, najmä na východnej strane krajiny.
Teraz sa presunuli na iné miesta,
napríklad aj tam, kde pracujeme.
Niekedy dajú peniaze mladým
mužom, aby sa stali moslimami
a potom im dajú aj peniaze na
to, aby sa oženili s kresťanskými

• Martin Hadun
SVD, kňaz
z Indonézie na
svojej misií
v Kongu

Ako rehoľný kňaz môžem pomáhať ľuďom mnohými spôsobmi.
Počas eucharistickej slávnosti
ohlasujem Božie slovo, ktoré skutočne pomáha kresťanom upevňovať svoju vieru. Navštevujem
chorých, modlím sa za nich a prostredníctvom charity im dávame
niečo, čo potrebujú, napríklad
lieky, niečo na jedenie alebo oblečenie atď. Okrem toho pomáhame ľuďom aj prostredníctvom
rôznych formačných programov,
ako sú konferenčné workshopy,
tábory atď., ktoré im pomáhajú
zmeniť svoju mentalitu a prístup
a získať lepší život ako predtým.
Ako som už povedal predtým, prostredníctvom našej komisie pre
spravodlivosť a mier pomáhame
mnohým ľuďom, aj keď nezdieľajú
našu vieru, vyriešiť a sprostredkovať mnoho miestnych konfliktov
s cieľom dosiahnuť mier a lásku
v ich rodinách a dedinách. Stručne povedané, môžem povedať, že
pomáhame ľuďom duchovne, ekonomicky a tiež pri riešení konfliktov medzi nimi.

Ako v Kongu prežívame
pandémiu?
Z Božej milosti sme boli relatívne
chránení pred touto nebezpečnou pandémiou. Prvá vlna covid
19 však zasiahla nás všetkých aj
v našej vidieckej farnosti ďaleko
od hlavného mesta, ktoré bolo epicentrom tejto pandémie. S veľmi
malým počtom prípadov život pokračuje ako obvykle. Dopad prvej
vlny ale stále cítiť u našej populácie, najmä u mládeže. Život tu je
už teraz veľmi tvrdý a ľudia si nemôžu dovoliť obmedzenia, ktoré
môžu pravdepodobne urýchliť
zhoršenie hospodárskej situácie
v Kongu. •
JÚN 2021
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Virtuální – univerzitní –
kovidový rok
Text: P. Ludvík Málek SVD
Foto: Archív SVD

M

ilí misijní přátelé a čtenáři Hlasů!
Na tomto místě bych
se s Vámi rád podělil o zážitky z mé misijní činnosti. Jmenuji
se P. Ludvík Málek, pocházím z Moravy, z Újezdce u Luhačovic. Nejdříve
Vás všechny srdečně zdravím z Mexika, kde působím déle než 20 let. Od
doby, kdy jsem přišel do Mexika se
věnuji biblickému apoštolátu; dávám
biblické kurzy jak ve farnostech, tak
i v různých církevních institucích. Od
roku 2008 vyučuji Písmo Svaté na vysokých školách, na papežské univerzitě, řeholním institutu a také v protestanské škole. Je to velmi náročná,
ale prospěšná práce.
Minulý rok nás všechny překvapila koronavirová pandemie. Na místo
normálního vyučování jsme přešli na
vyučování virtuální. Velká změna jak
v životním stylu, tak i v myšlení. Pro
16
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nikoho to nebylo a není jednoduché,
ale každý se snaží jak nejlépe všechno zvládnout. Také já jsem se musel
popasovat s “novou životní situací”.
Školní rok zde v Mexiku - první semestr - začíná v srpnu a končí v prosinci,
druhý semestr pokračuje od ledna do
května. Je to prostě jiný způsob života
a edukativního systému.
Moje vyučovací předměty v prvním
semestru byly: Biblická Hebrejština,
Dějiny Izraele, knihy Historické a také
seminář Bible a Liturgie. Když se nyní
dívám s odstupem času tak si uvědomuji hlubší význam v souvislosti s koronavirovou pandemií. Vyučovat Izralské Dějiny a Historické Knihy bylo jako
vstoupit znovu do dějin a poznat, že
Bůh působí v dějinách a to v různých
podobách. A nikdy to nebude tak, jak si
přejeme anebo jak bychom si přáli my.
Bůh je přítomný a někdy nás stojí hodně úsilí poznat jeho blízkost, jeho milost a milosrdenství. Při přednáškách
Bible a Liturgie jde o prohloubení významu Božího Slova v liturgických činností v křesťanském životě. Záleží jen
na nás, jestli ho pustíme do našeho života jako světlo, sílu a naději.
V druhém semestru vyučuji čtyři předměty a tak pokračuji s vyučováním biblické hebrejštiny. Jeden
z předmětů je Pentateuch (Pět Knih
Mojžíšových), který je důležitým dokumentem jak v židovství tak v křesťanství. Je to souvislé vyprávění, které
začíná stvořením světa a končí smrtí
Mojžíše. Zde si můžeme uvědomit,

že Bůh je nablízku, tvoří, zachraňuje, osvobozuje, odpouští a doprovází.
Sám Bůh se nám zjevuje plný lásky,
dobroty a síly. Je to výraz naděje a důvěry v lepší budoucnost, být na cestě
s Bohem, který je věrný svým přislíbením. Dalším předmětem jsou Moudroslovné Knihy, kde se zamýšlíme
nad významem “moudrosti” jak v dějinách, tak v našem životě. Ne vždy je
jednoduché objevit smysl a význam,
ale přece není možné zůstat stát bez
činnosti a jen si stěžovat na životní
podmínky. Moudroslovné knihy nás
vybízejí k prohloubení kvality našeho
života a duchovních zkušeností. Vždyť
každá životní situace je možnost k sebepoznání a k posílení duchovních
a lidských hodnot. Následuje předmět Intepretace Hebrejských výrazů
v Písmu Svatém a to je také v souvislosti s vyučováním samotné Biblické
Hebrejštiny. Dokázat objasnit význam hebrejských slov a výrazů je zážitek. Nejen proto, že hebrejský jazyk
se píše zprava do leva, ale i proto, že
užívají kvadrátní znaky. Každé slovo,
nebo výraz, označuje děj nebo činnost,
které vyjadřují konkrétní a abstraktní vztah. Je to prostě jiný “semitský –
biblický” svět.
Máme jiné – nové - podmínky na
vyučování. Berme to jako výzvu k přehodnocení našich hodnot, lidských
vztahů a zároveň se dívejme do budoucnosti s nadějí a optimismem. Vždyť

ROK SV. JOZEFA

virtuální svět vyučování není to, co
bychom chtěli v našem každodenním životě. Důraz musíme klást na
lidskou tvář našich činností a vztahů a tak se podílet na utváření nových možností, ve vzájemném působení mezi Boží milostí a lidským
rozumem.
Na závěr bych chtěl jen připojit
poselství papeže Františka o globální výchově v dnešní době: “ve chvíli
extrémní rozštěpenosti a extrémní
protikladnosti je zapotřebí sjednotit síly a dát vznik výchovnému spojenectví, jež bude formovat zralé
lidi, schopné žít ve společnosti a pro
společnost. Musíme se zaměřit na
výchovu, která otevírá mysl i srdce širšímu a hlubšímu porozumění realitě. Je zapotřebí globálního
výchovného spojenectví, které nás
přivede k univerzální solidaritě
a novému humanismu”.
My si máme uvědomit, že každá změna však vyžaduje výchovný proces. Papež František zdůrazňuje: “musíme zakládat výchovný
proces na vědomí, že všechno na
světě je vnitřně propojeno a je nutné nalézt jiné koncepty ekonomie,
politiky, růstu a pokroku. Musíme
mít odvahu formovat lidi ochotné
dávat se do služeb pospolitosti”. Papežova slova vybízí každého z nás,
abychom byli protagonisty této
smlouvy. •

Litánie o sv. Jozefovi
budú mať sedem
nových invokácií

P

ápež František schválil sedem nových invokácií,
o ktoré budú obohatené Litánie ku cti sv. Jozefa. Informuje o tom Kongregácia pre Boží
kult a disciplínu sviatostí v liste z 1.
mája – dňa liturgickej spomienky sv.
Jozefa robotníka -, ktorý je adresovaný predsedom všetkých biskupských
konferencií.
Kongregácia v liste pripomína 150.
výročie vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi, pri príležitosti ktorého pápež František napísal
Apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok sv. Jozefa. V liste kongregácie
podpísanom jej sekretárom Mons.
Arthurom Rochem i podsekretárom
sa ďalej píše:
„V tomto svetle sa zdá byť príhodné obnoviť Litánie ku cti sv. Jozefa,
schválené v roku 1909 Apoštolskou
stolicou, tým, že sa do nich začlení
sedem invokácií, čerpajúcich z prejavov pápežov reflektujúcich nad
aspektmi postavy patróna univerzálnej Cirkvi.“

Sú nimi nasledujúce invokácie s odkazmi na ich pôvodcov:
– Ochranca Vykupiteľa (Custos Redemptoris) - sv. Ján Pavol II. takto nazval svoju
apoštolskú exhortáciu – Redemptoris
custos z roku 1989 o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi.
– Kristov služobník (Serve Christi) – sv.
Pavol VI. v homílii z 19. marca 1966, citovanej v Redemptoris custos č. 8 a Patris corde č. 1.
– Služobník spásy (Minister salutis) – výraz
od sv. Jána Zlatoústeho, citovaný v Redemptoris custos, č. 8.
– Sprievodca v ťažkých chvíľach (Fulcimen in difficultatibus) – pápež František
takto hovorí o sv. Jozefovi v prológu apoštolského listu Patris corde.
Z rovnakého dokumentu (č. 5) pochádzajú aj ďalšie tri invokácie:
– Patrón utečencov (Patrone exsulum),
– Patrón trpiacich (Patrone afflictorum),
– Patrón chudobných (Patrone pauperum).
Zaradenie jednotlivých invokácií do
poradia v litániách je zrejmé zo zverejnenej latinskej podoby liturgického textu.
Ako sa uvádza v liste Kongregácie pre
Boží kult a disciplínu sviatostí, biskupské konferencie „podľa ich obozretného
zváženia môžu zaviesť aj ďalšie invokácie
(...), prostredníctvom ktorých je osobitne
uctievaný sv. Jozef v ich krajinách.“ •
JÚN 2021
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Sadla som si na lavicu, postavila som
Jerzyka medzi mňa a Annu a zamyslela
som sa. Pripomenula som si, ako sme sa
pred niekoľkými mesiacmi stretli pred
budovou pošty. Od prvých dní mája,
kedy som sa rozhodla utiecť, rozpracovala som v sebe útek vo všetkých podText: Mária Byrska
robnostiach. Vzala som do úvahy svoj
Foto: Robert Katzki, unsplash.com
strach a nesmelosť. A tu prichádza ku
mne celkom cudzie dievča, hovorí, že
ňa to prešlo, ju to prejde tiež. ďalej. A keď nie teraz, tak neskoršie to bu- vie o mojich plánoch a prosí: „Vezmi
Hovorila som si. Netreba sa deme musieť tak či tak prerušiť.“ „Nate- ma so sebou! Vezmi ma odtiaľto, ja to
k tomu vracať, chovať sa raz to nie je také zlé,“ povedala som, „no- už dlhšie nevydržím!“ Prosiaci hlas, odtak, akoby tohto rozhovo- vembrové počasie budeme sledovať len vážny pohľad. Taká milá, rozhodnutá na
ru vôbec nebolo. Len aby sme vydržali z vyhriatych vagónov. Tak to bude až po všetko. Ako jej povedať „nie“? Súhlasila
do výjazdu. S takými myšlienkami som hranicu. Do pohraničného pásma. V no- som, tešila som sa, že na tejto dlhej ceste
sa šla umyť, šťastná, že sa mi podarilo as- vembrovom počasí sa budeme brodiť len nebudem sama. Privykla som si na spopoň raz ísť bez Jerzyka. Pôjdem s ním ne- deň alebo dva. Topánky si vysušíme už ločné rozhodnutia, spoločné rozhovory,
skôr a dnes sa aspoň poriadne umyjem. v Poľsku.“ „Teraz mám suché topánky,“ polovičné starosti s Jerzykom.
Stojac v rade, rozhliadala som sa po protirečila si Anna, pozerajúc na svoje
A v polovici cesty si mám opäť privyhale. Najbližší susedia ešte spali. Nebolo nohy, „ale cítim sa prechladnutá. A čo kať na samotu? Náhle mi napadla strašná
len mladého páru, o ktorom sme usudzo- bude so mnou po tých dvoch dňoch bro- myšlienka. To bolo prvé. To bolo najdôlevali, že sú tiež utečencami ako my. Na ich denia v blate a snehu, ako hovoríš?“ Poze- žitejšie, a preto som cítila, že to musím
mieste teraz sedeli traja Aziati s veľkými rala na mňa očami lemovanými čiernymi povedať: „Anna, a čo s tými všetkými ľuďklobúkmi. Rad na umývanie bol dnes kruhmi a horúčkovitou tvárou. Skutočne mi, ktorí nám pomáhali pri úteku? Veď
udivujúco krátky. Vrátila som sa za pol som nevedela, čo sa stane s ňou ani s Jer- vláda, odkiaľ sme ušli, vie o tom. A pôjdeš
na výsluch. Budú sa ťa vypytovať, kto ťa
hodiny. Upratala som, naraňajkovali sme sa, nakŕmila som Jerzyskontaktoval so šoférom, kto ťa priviezol
„Urobili sme hlúposť, keď sme sa
ka a začala som sa smrteľne nudiť.
na stanicu, kto kúpil lístky, kto ťa posadali na útek v novembri.“
Nič sa nedá robiť, ani spať, ani mysdil do vlaku. Anna, veď môžeš zničiť všet„Máš pravdu!“ prikyvovala som
lieť. Jerzyk poplakával. Anna zívala
kých tých ľudí.“
jej, „oveľa ľahšie by bolo utekať
a vzdychala. Náhle som pocítila, že
Pozerala som sa, ako Anna balí svoje
som tým všetkým veľmi unavená.
veci a robí poriadok na lavici. Vlastne
cez Rusko v auguste, ale nemali
Všetkým. Nielen nočným prepato bola práca na každý deň a nemusela
sme na výber...“
dom, ale očakávaním, čo nastúpi
znamenať nič.
Nakoniec podišla k pokladni, kde
dnes, zajtra, pozajtra. Mala som
všetkého dosť. Plačúceho Jerzyka, zne- zykom, ani so mnou. Čo som jej mohla sa predávajú lístky smerom na východ
chutenej Anny, seba. Jerzyk nakoniec odpovedať? Anna ďalej šepotala: „Odtiaľ- a sever. Doteraz mi nepovedala, akým
išiel k cigánom a po chvíli sa obaja s Mi- to sa ešte môžeme vrátiť, pokiaľ máme spôsobom sa zamýšľa vrátiť do Kazach
šom hostili chlebom a marmeládou. Te- síl a peniaze. A odtiaľ už nebude návratu.“ stanu. Myslela som si, že kúpi lístok do
šila som sa, keď môjho synka pohostili Rozhovor prerušil Jerzyk. Bolo potreb- stanice odkiaľ sme vyšli. No po chvíli
né ísť s ním na prechádzku. Keď som sa zmenila rad a stala si do radu na umývachlebom a on sa cítil šťastný.
Anna začala rozčesávať svoje dlhé vrátila, Anna sedela na svojom mieste nie. Vydýchla som si. Neodíde! Ostane
vlasy a držiac hrebeň, povedala: „Urobi- a zdalo sa mi, že drieme. No nedriemala s nami! Nakoniec pochopila, že pre nás
li sme hlúposť, keď sme sa dali na útek a chcela mi ešte niečo povedať.
dve nieto návratu. Veď návrat na miesto
v novembri.“ „Máš pravdu!“ prikyvova„Teba nikto nepresvedčí,“ ozvala sa vyhnanstva nie je to isté ako návrat dola som jej, „oveľa ľahšie by bolo utekať nervóznym hlasom, „nechcela som ťa ne- mov. Anna opäť prišla k nám. Pozerala
cez Rusko v auguste, ale nemali sme na chať samú a snažila som sa ťa presvedčiť, som na ňu, ako si oblieka plášť, zapína
výber. Pamätáš, ako ťažko bolo dostať sa aby si ukončila tento nevydarený útek. gombíky a starostlivo zaväzuje bavlnenú
z toho prekliateho mestečka?“ „Prechlad- Nechceš, nebudem na túto tému s tebou šatku. Vždy bola sympatická a starala sa
neme, omrznú nám nohy v mokrých rozprávať, ale ja sa dnes vraciam. To je o to, ako vyzerá. Potom odišla, neberúc
topánkach, nebudeme mať silu vliecť sa moje posledné rozhodnutie.“
svoje veci. Myslela som si, že sa ide prejsť.

Vlakom na východ

Útek z vyhnanstva XVII.časť

M
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Jerzyk vystrájal a keď som sa usilovala ho
utíšiť, uvidela som vracajúcu sa Annu. Za
ňou vošla žena s dvoma deťmi a za ňou
policajt. Nevystrašila som sa, keď vošiel
policajt, už som si na nich zvykla. Žena
s deťmi podišla k pokladnici a Anna a za
ňou policajt priamo k našej lavici. Obliala ma horúčava. Anna ho vedie k nám.
Zobrala som všetky sily, aby som ostala
spokojná, aby som nespanikárila, nepochytila dieťa a neutiekla. Musím čakať
a vyzerať pokojne. Je to zhoda okolností?
Policajt robil dlhšie kroky a čoskoro
šiel zarovno s Annou. Minuli nás. Anna
chytila svoj batoh, s náhlivosťou sa odvrátila, policajt ju prepustil a odišli. Na
lavici ostala pohľadnica, ktorú chcela
Anna poslať svojej matke, hrebeň a kôš
s naším spoločným jedlom.
Sadla som si, aby som si usporiadala
svoje myšlienky. Po chvíli prišli k lavici
dvaja ľudia, pýtajúc sa, či je miesto voľné. Presunula som veci k sebe a pocítila
som na sebe zrak starej cigánky. Cigánka
má zmrštené obočie, surový pohľad a nespúšťa ma z očí. Vyzerá, akoby mi chcela
niečo povedať. Aha, háda. Chce mi povedať, že keď nechcem skončiť ako Anna,
musím odtiaľto odísť.
Jedinou možnosťou bolo dostať sa do
expresu VLADIVOSTOK – MOSKVA, ktorý
sa obyčajne o takomto čase zdržiaval na
novosibirskej stanici. Bol to vlak nie pre
tých cestujúcich, ktorí sedia na lavičkách

Košík podskakoval a čašník v bielej zástere ohlasoval večeru. Pozbierala som svoje
veci a ostali sme stáť vo dverách prvého
kupé, kde sedeli dvaja sovietski oficieri
a mladá žena s dievčatkom vo veku môjho Jerzyka. Oči všetkých sa obrátili na
mňa. „Je tu voľné miesto?“ spýtala som
sa po rusky. Nikto neodpovedal, ale oficier vstal a vzal zo sedadla knižku a časopisy. Jerzyk stál v kupé a uprene sa zadíval na dievčatko. Ja som ukladala veci
na policu. Sadli sme si. Jerzyk pri dverách
a ja medzi ním a oficierom. Cestujúci pokračovali v rozhovore, ktorý prerušili naším príchodom. Oficier, ktorý sedel vedľa mňa, bol plukovníkom letcov. Oproti
sedel major pešiakov. Obaja boli veľmi
elegantní. Starostlivo ostrihaní a oholea čakajú na dovolenie k odjazdu, ale pre ní, na hrudi vyznamenania a na nohách
vysoko postavených súdruhov a súdruž- lesklé topánky. V našom kupé to voňalo
ky. Dostať sa doň mohol len ten, kto mal dobrou kolínskou vodou.
dostatok rubľov, okrem toho odporúčaJa som ešte vždy pociťovala zápach
nie a pas. S Annou sme pozorovali, že novosibirskej stanice, na ktorej sme strámocní sovietskeho sveta si to nevyba- vili štyri dni a päť nocí a v duchu som sa
vujú sami, ale všetko vrátane batožiny znepokojovala, či som svojím príchoim zabezpečuje nosič. Rozhodla som dom nevniesla zápach sovietskej biedy
sa urobiť to isté. Vedela som, koľko stojí medzi týchto predstaviteľov sovietskej
lístok na expres do Moskvy a pripravila elity. Oproti pod oknom sedela modrosom raz toľko. Ak sa mi podarí nájsť no- oká Ruska asi v mojom veku. Za ňou visel
siča, ktorý nepracuje pre ŠTB-ákov a má čierny kabát a na nohách mala lakované
rád peniaze, odídem odtiaľto ešte dnes. topánky. Ja som mala čierne obnosené
Ak nie, stretneme sa s Annou.
poltopánky a v kúte visel môj plášť, ktoPodarilo sa. Nosič, ktorého som si vy- rý na novosibirskej stanici slúžil ako
hliadla, odniesol najprv dva kufre sú- deka na prikrývanie. Nado mnou bolo
druha v šube a vrátil sa na stanicu. Ten zrkadlo, pod nohami koberec, sedadlá
alebo žiaden, pomyslela som si, stojac boli pokryté plyšom. Nad sedadlami, na
vo dverách vedúcich na perón. Keď no- stolíku i nad dverami boli lampy. Také
sič prechádzal okolo mňa, obrátila som niečo nebolo vo vagóne, v ktorom nás
sa k nemu, či stihnem ešte nastúpiť do viezli. Tam to smrdelo a nebolo vody. Tu
tohto expresu: „Nemám lístok!“ „Prečo?“ je. Tu za stenou je studená i horúca voda.
„Nestíham,“ zašepkala som, akoby hľada- V tom vagóne sme boli hladní a tu sa čašjúc pas, „skús kúpiť bez dokumentov!“ ník niekoľkokrát denne zastavuje a priVtisla som mu do rúk pripravené penia- pomína, že v reštauračnom vagóne nás
ze: „Nepotrebujem zvyšok.“ Nosič hneď čakajú raňajky, obed, olovrant či večera.
prepočítal peniaze a zbehol k pokladni. Cestujúci z mojej časti sa práve chystaVrátil sa s lístkom, rýchle vzal moje ba- li na večeru. V čase ich neprítomnosti
tohy a ja s Jerzykom som pobehla za ním. som sa rozhodla prezliecť môjho malého do toho, čo mám najlepšie a najkrajV exprese
šie. Chcela som, aby vyzeral krajšie ako
Stihla som. Nastúpila som v poslednej ruská dievčinka a okrem toho som usuminúte. O malú chvíľu sa vlak pohol dzovala, že pekne oblečené dieťa trochu
a začal naberať rýchlosť. Batoh sa kolísal. zlepší moju situáciu. •
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Misia jednotlivcov
je misiou spoločnou
na oslavu svätého
trojjediného Boha!

S

Text: Sr. Lucia Anna Slušná SSpS
Foto: Archív sestier SSpS

me sedemčlenná medzinárodná komunita v centre Bratislavy, ktorá svojou službou chce
svedčiť o láske trojjediného
Boha a byť jeho nástrojom v jeho misii nám zverenej. V tomto čísle Hlasov
vám rady jednotlivo predstavíme naše
poslanie a misiu.
Sr. Laura
Moja misia posledné tri roky je v kruhu
ľudí bez domova. Pracujem v dennom
centre Domova sv. Jána z Boha, ktoré
patrí reholi Milosrdných bratov. Som
veľmi šťastná, že aj svojou prítomnosťou a darmi môžem poslúžiť tým, ktorí to práve potrebujú. A chcela by som
robiť dobro a robiť ho dobre, ako hovorieval sv. Ján z Boha.

Sr. Ivica
autor fotografie: Michal Fulier
Táto fotografia je vzácnou spomienkou na moje spolusestry, ktoré som
nakrúcala pre celovečerný dokumentárny film s názvom Súď ma a skúšaj (2013). Som misijná sestra, režisérka, kameramanka. Objavovať Božiu
stopu v ľudskom príbehu a odkrývať
ju aj iným je mojím poslaním.

Sr. Lucia
Oko nám pomáha rozoznávať nielen svetlo a farby, ale aj tvar, pohyb
a priestorové rozloženie predmetu.
Aj Písmo sväté spomína často zrak,
oko, v samom raji vieme, že diabol presviedčal Evu, keď neposlúchne Boha,
otvoria sa jej oči. Pán Ježiš sám hovorí

k apoštolom: „Blahoslavené oči, ktoré
vidia, čo vidíte vy.“ (Lk 10,23)
Štvrtý rok pracujem v očnej ambulancii ako zdravotná sestra a prizerám
sa bolestiam ľudí zblízka, ale aj radostiam, keď po možnej operácii očí znova lepšie vidia, keď pani doktorka odstráni úlomok kovu z brúsenia, ktorý
robí veľkú, neznesiteľnú bolesť oku,
pomôže zapáleným očiam...
Som presvedčená, že svojou prácou,
rozhovormi s pacientmi, ochotnou
službou odovzdávam posolstvo o nádeji, že sme vykúpení Ježišom Kristom.

Sr. Školastika
V Bratislave pôsobím od júla 2014. Najprv som pracovala v Britskej škôlke
ako zdravotná sestra a teraz práve uplynul 1 rok, čo pracujem v Nemocnici
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Sr. Anna Imakulata
Posledné 2 roky pôsobím ako vychovávateľka v 2. ročníku základnej školy
na Spojenej cirkevnej škole sv. Uršule
v Bratislave. Venujem sa deťom hlavne po vyučovaní, keď majú voľnejší
program. Snažím sa, aby čas, ktorý
spolu strávime, zanechal v nich niečo
dobré a hodnotné. Vždy máme konkrétny program: deti si najskôr píšu
domáce úlohy a potom sa hrajú, či už
v triede alebo na školskom dvore. Dávame dosť priestoru na kreatívne práce a venujeme sa aj príprave detí na
duchovné prežívanie rôznych období
či sviatkov cirkevného roka. Deti sú
milé, no zároveň si vyžadujú aj veľa
trpezlivosti. Práca s nimi ma teší. Spolu s triednou p. učiteľkou Luciou Zachardovou sa snažíme zasiať do ich
sŕdc semienko viery, nádeje a lásky.
Myslím si, že moja misia medzi deťmi
je potrebná. I keď nie je možné vidieť
hneď výsledky, predsa dúfam, že to, čo
„zasievame“, raz prinesie úrodu v ich
osobnom a duchovnom živote. Preto sa
chcem aj naďalej za deti modliť a pristupovať k nim s láskou.

Sr. Luisa Maria
Milosrdných bratov ako dokumentárna sestra na onkologickom oddelení.
Je to pre mňa veľká zmena, pretože
v škôlke bolo veľmi živo, pravda, detský džavot, lebo sú tam deti z celého
sveta a na oddelení je zasa ticho. Nuž
život je zmena. Sme misionárkami
a kde nás Pán Boh pošle, tam ideme.
Modlím sa za to, aby som plnila vždy
jeho svätú vôľu.

Sr. Katarzyna
Hlavnou činnosťou, ktorá mi je momentálne zverená, je práca na Misijnom sekretariáte pallotínov. Jedným
z projektov je sprostredkovanie svätých omší. Silne si uvedomujem, že
za každým úmyslom svätej omše sa
skrýva ľudský príbeh. Teší ma, keď
úmysly sv. omší sú plné úprimnej

vďaky Pánovi za jeho dotyk v radostných životných situáciách. Bohužiaľ
oveľa viac úmyslov je naplnených
smútkom a vrúcnou prosbou o pomoc. Ťažké, niekedy neriešiteľné životné situácie pohýnajú ľudské srdcia k vrúcnej modlitbe a často akoby
k poslednej záchrane. O to viac teraz
v čase pandémie, kde mnoho ľudí
má svojich blízkych v nemocniciach
a mnoho ľudí stratilo niekoho blízkeho, alebo ocitlo sa nečakane v zložitej životnej situácii. Viem, že za tou
krátkou prosbou o sv. omšu sa skrýva
bolesť, smútok a utrpenie. Silno sa
ma tieto príbehy dotýkajú. Zároveň
verím, že sa Pán približuje so svojou
milosrdnou láskou a dotýka sa sŕdc
tých, ktorí cez svoje túžby srdca sa
obracajú na neho.

Do komunity v Bratislave som bola
pridelená po mojich 1. sľuboch v septembri minulého roka. Som tu jediná
juniorka (sestra v dočasných sľuboch).
Pracujem na ekonomickom úseku
v Nemocnici Milosrdných bratov. Na
jeseň, keď som nastúpila do zamestnania, pomáhala som aj na recepcii pri
meraní teploty a usmerňovaní pacientov vzhľadom k tomu, že už začínala
2. vlna pandémie a nemocnice chceli
monitorovať zdravotný stav pacientov
pri vstupe. Tam bol kontakt s ľuďmi
užší než na pozícii, ktorú vykonávam
teraz. Odkedy som prišla do Bratislavy,
je v SR vyhlásený prevažne núdzový
stav a zákaz vychádzania. Preto som
nemala ešte veľmi možnosť spoznať
svoje nové pôsobisko a ľudí, ktorí tu
žijú, ale verím, že sa to v blízkej budúcnosti zmení. •
JÚN 2021
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Afrika podstúpila v roku 2020
krížovú cestu a stala sa
kontinentom mučeníkov
Text: ACN
Foto: Avel Chuklanov, unsplash.com

A

frika podstúpila v roku 2020
krížovú cestu a stala sa kontinentom mučeníkov. Násilie,
vysídľovanie a vraždy kresťanov dramaticky stúpli. Nikde inde
na svete nebolo v uplynulých troch
rokoch zabitých toľko kňazov, rehoľníkov a cirkevných spolupracovníkov.
Cirkev v Afrike predstavuje zmierenie
a uzdravenie pre všetkých, ktorí trpia
násilím, hoci sa neraz sama stáva obeťou tohto násilia. Pápežská nadácia
ACN si preto za naliehavú úlohu dáva
podporovať Cirkev kontinentu mučeníkov ešte viac ako doposiaľ.
Jednou z priorít Cirkvi v Afrike je budovanie medzináboženského dialógu
zameraného na vzájomné porozumenie a bratstvo. Vo väčšinovo islamskom
štáte Mali napríklad ACN pomáha Inštitútu pre islamsko-kresťanské vzdelávanie, ktorý sídli v hlavnom meste Bamako, vybudovať v areáli univerzity ďalšiu
budovu. Rozšírené priestory umožnia
navštevovať medzináboženské kurzy
väčšiemu počtu študentov.
Skutočný mier v Afrike nastane vtedy, keď sa uzdravia traumy ľudí hlboko
zasiahnutých terorom. Aj preto ACN
podporuje viaceré projekty duchovnej i psychologickej formácie. V nigérijskej diecéze Maiduguri zostalo po
činoch Boko Haram 2 000 traumatizovaných vdov a niekoľko tisíc sirôt. ACN
preto podporuje centrum, v ktorom sa
vzdelávajú terapeuti špecializujúci sa
na traumy. Kňazi a rehoľné sestry potrebujú pomoc, aby dokázali v súčasných nebezpečných podmienkach napĺňať svoje poslanie. ACN im pomáha
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financovať formačné kurzy a duchovné cvičenia.
Finančne zabezpečuje aj konanie seminárov so zameraním na duchovné
posilnenie kňazov a rehoľníkov v Burkine Faso, odkiaľ museli v posledných
rokoch pred islamistami utiecť desaťtisíce ľudí a mnohí kresťania boli zabití.
Podobné aktivity realizujeme v Kamerune, Nigérii a Stredoafrickej republike.
Neoceniteľnou pomocou sú pre kňazov a rehoľníkov v Afrike aj omšové
milodary. Prostredníctvom nich sa vytvára duchovné puto medzi nami, ktorí žijeme v slobode a mieri, a medzi
Cirkvou, ktorá trpí. Tak isto sú omšové milodary aj finančnou asistenciou,

s ktorou môžu kňazi trvalo pomáhať
obetiam násilia.
V diecéze Pemba na severe Mozambiku nadácia napríklad podporuje 26
rehoľných sestier. Pôsobia v oblasti,
v ktorej je mimoriadne silný vplyv džihádistických milícií. Pred terorom už
muselo utiecť viac ako 750 000 ľudí. Pre
zachovanie viery je dôležité pomôcť
farnostiam pri obnove kostolov alebo
náboženskej infraštruktúry, ktorú tiež
zasiahol islamistický teror. V prevažne
islamskom štáte Niger podporuje ACN
rekonštrukciu farského kostola v meste Zinder. Bol zničený v roku 2015 a išlo
o odvetu za zverejnenie karikatúr proroka Mohameda vo francúzskom časopise Charlie Hebdo. To, že tamojší
kresťania s tým nemali absolútne nič
spoločné, extrémistov nezaujímalo.
Na Veľkonočnú nedeľu vyzval Svätý
Otec na činorodú solidaritu s Afrikou.
Modlí sa najmä za tie národy Afriky,
ktoré vidia, že ich budúcnosť je ohrozená vnútorným násilím a medzinárodným terorizmom. Zasadzuje sa za
bratský dialóg v duchu zmierenia. ACN
urobí všetko pre to, aby naplnila túto
pápežovu výzvu. •

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

Príbehy spod akácie

Don Camillo a jeho svet

10 zázrakov ruženca

Eucharistické zázraky vo svete

Danica Olexová
Autorka tragicky zahynula
v marci 2019 pri leteckom
nešťastí. Táto kniha vydaná
na jej pamiatku je tiež pripomienkou jej výnimočného
talentu, tvorivosti a umenia
nadväzovať jedinečné a skutočné vzťahy s ľuďmi.
128 strán, cena: 18,00 EUR

Giovannino Guareschi
Večný súboj medzi donom
Camillom a starostom Pepponem je obrazom povojnových vzťahov na talianskom
vidieku. Ich spoločné zážitky sú plné radosti i poučenia
a dokážu zabaviť čitateľa aj
v dnešnej dobe.
304 strán, cena: 9,90 EUR

Donald Calloway
Autor spojil rozprávanie o historických udalostiach s príbehmi zo života a tiež so slovami svätých a pápežov. Áno,
modlitba ruženca možno trvá
dlhšie. Keby sme si však uvedomovali jej moc a silu, siahli
by sme po ruženci častejšie.
160 strán, cena: 8,90 EUR

Carlo Acutis
Boží služobník Carlo Acutis mal obrovskú vieru a veľkú
lásku k Eucharistii. Svoj mladý, hoci krátky život zasvätil
dokumentovaniu a dielu Eucharistické zázraky vo svete,
na čo využil svoje výborné
počítačové zručnosti.
363 strán, cena: 12,00 EUR

Poklady mojich rán sú vaše

Výstup na horu manželstva

Nový zákon

Vnútorný hrad

Jozef Hančák (ed.)
Brožúra hovorí o sestre Márii
Marte Chambonovej a o piatich svätých ranách Ježiša
Krista. Náš Spasiteľ je týmto spôsobom viac milovaný
a vrúcnejšie uctievaný.
23 strán, cena: 1,20 EUR

Elias Vella
Kniha vznikla na základe autorových životných skúseností s manželmi z mnohých krajín sveta. Ponúka čitateľom
podstatné rady pre zdravý
manželský život.
285 strán, cena: 7,90 EUR

Sväté písmo
Pre kresťanov je Nový zákon
a predovšetkým evanjeliá,
ktoré nám prinášajú radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi, pravdivým svedectvom
tých, ktorí s ním žili.
780 strán, cena: 16,00 EUR

Myšlenky sv. Terézie z Avily
Publikácia je netradičným
spracovaním myšlienok svätej Terézie z Avily, ktorá ponúka čitateľovi priestor na
zamyslenie sa nad tým, ako
vojsť do hradu svojej duše.
42 strán, cena: 11,50 EUR

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:

počet ks

stručný názov

cena

-

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

Ulica:
Podpis:			Tel.:

HLASY
Z DOMOVA
A MISIÍ
Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/7769420; fax: 037/7769437;
mail:
verbum@svd.sk
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Jozef a obnova bratstva
Text: P. Marek Vaňuš SVD
Foto: Scott Osborne, unsplash.com

E

ncyklika pápeža Františka,
„Fratelli tutti“, podpísaná ním
samým pri hrobe sv. Františka 3. októbra 2020, sa venuje
najmä téme bratstva ukazujúc cestu
dialógu so všetkými ľuďmi dobrej vôle
(Fratelli tutti, 6). Že nejde o úplne novú
tému, dokazuje i príbeh Jozefa Egyptského a jeho bratov, ktorý sa rozvíja
v rámci 14 kapitol prvej knihy Svätého
písma, Knihy Genezis (Gn 37 – 50). Nie
je ľahké vtesnať členité múdroslovné
rozprávanie do pár riadkov, no pokúsil by som sa poukázať na jednu z dôležitých línií príbehu: význam dialógu.

Zaseknutá komunikácia
Na začiatku príbehu Jozefa a jeho bratov nám svätopisec načrtáva, ako sa
objavuje kríza, ktorá takmer vyústi
do bratovraždy. Po zmienke o tom,
že Jakub sa po turbulentných rokoch
vyhnanstva konečne usídlil v krajine,
aby začal normálny, spokojný rodinný
život, prichádza ako prvá informácia
skutočnosť, že mladý Jozef otcovi donášal na svojich bratov. Možno si predstaviť, ako bratia reagovali. Vzápätí veta
o uprednostňovaní Jozefa, ktorého
otec miloval viac ako ostatných synov
a dal to najavo darom pestrofarebnej
tuniky. Bratia, keď videli, že je postavený na prvé miesto, začali ho nenávidieť „a neboli schopní prívetivo sa
s ním rozprávať“ (Gn 37,4). Z neschopnosti viesť dialóg sa rodí rozkol. Oni vidia, čo otec robí pre Jozefa, a reagujú
nenávisťou. Nie sú schopní normálne
komunikovať. Ani s otcom, ani s bratom. Budú sa musieť naučiť s Jozefom
i s otcom rozprávať.
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Jozef naproti tomu rozpráva až priveľa. Okrem už spomenutého donášania rozpráva sny, ktoré mal a v ktorých
vyniká nad ostatnými. Akoby si vôbec
nevšímal naladenie bratov, ich vnútorné rozpoloženie. Dalo by sa povedať, že
komunikuje bezohľadne, čím len stupňuje napätie: „...a znenávideli ho ešte
viac pre jeho sen a pre jeho reči“ (37,8).
Jozef si to vôbec uvedomoval? Nevšímal
si ich reakciu? Asi nie, keďže pokračuje ďalším snom: a to už zasiahne aj otca,
ktorý mu to jemne vyčíta. Azda mal byť
ráznejší, no má vnútornú slabosť na Jozefa. Zato však bratia prichádzajú do
bodu, keď sa ich nenávisť mení na žiarlivosť, ktorá musí vyjsť von. Odchádzajú pásť do blízkosti Sichemu – miesta,
ktoré len krátko predtým (kap. 34) bolo
dejiskom vyvraždenia – čo pripravuje
ďalšiu udalosť.
Jakub vysiela Jozefa za bratmi, aby
mu doniesol o nich správy. Zdá sa, že
ani medzi otcom a ostatnými synmi
komunikácia nefungovala. Jozef sa cestou stratí a dopytuje sa na bratov. Blúdi po poli, motá sa... Na otázku, ktorú
mu neznámy kladie, odpovedá: „Hľadám svojich bratov“ (37,15). Stratil ich?
Zdá sa, že áno. Celý ďalší príbeh bude
o nájdení bratov, ktorých stratil a ktorí
stratili jeho, keď ho predali do Egypta.

Začať odznova
Po niekoľkých obrazoch vykreslených
v kap. 37 máme pred sebou obraz rozbitej rodiny. Otec to nezvládol, pretože
mal obľúbeného syna a neskrýval to,
čím postavil ostatných na druhú koľaj;
nedokázal ich počúvať. Bratia sa úplne
zasekli vo vzťahu k Jozefovi, ktorý bol

preferovaný a pripomínal im to, čo
sami nedostali; nedokázali sa s ním už
ani rozprávať a vyjadrili sa bez slov –
podobne ako Kain vo vzťahu k Ábelovi – skutkom, ktorým ho odstránili zo
svojho života. Ani vo vzťahu k otcovi
nie sú úprimní, pretože ho zavádzajú
nainscenovanou skrvavenou tunikou.
Dokonca odovzdávajú ju otcovi cez posla. Nekomunikujú ani s ním.
Ruben, najstarší zo synov, mal plán
zachrániť Jozefa a vrátiť ho otcovi, no
keď zbadal, ako to v jeho neprítomnosti skončilo, roztrhol si od hnevu
šaty. Otec skonštatuje, že „roztrhaný,
roztrhaný je Jozef“ (37,33) a sám si roztrhá šaty na znak smútku. Roztrhnuté
šaty – Rubenove, Jozefove i Jakubove
– vyjadrujú roztrhnutie rodiny. Bratia si mysleli, že odstránením Jozefa
odstránia problém. No nič sa nerieši,
skôr naopak. Je potrebné začať nanovo. A začať spolu s tým, ktorý v tom
príbehu dosiaľ chýbal. Ani raz nebol
spomenutý Boh. Všetci budú musieť
hľadať cestu spolu počítajúc s Bohom.

Komunikácia a zmierenie
Keď je už Jozef ustanovený v Egypte za
správcu a rozdeľuje obilie v čase hladu,
prichádzajú Jakubovi synovia. To sa už
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DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!

dostávame o štyri kapitoly ďalej. Jozef, len čo zbadal bratov, spoznal
ich – kým oni jeho nie – no „správal sa voči nim ako cudzí a prísno sa s nimi rozprával“ (42,7). Podrobuje ich skúške: majú priviesť
najmladšieho brata, Benjamína, na čo otec nakoniec s ťažkým srdcom privolí. Stojí za povšimnutie, že bratia sa už učia komunikovať v pravde s otcom i so zatiaľ nerozpoznaným bratom; a začínajú
vpúšťať do svojej situácie Boha. Otec sa tiež učí dôverovať synom,
keď im zveruje Benjamína. Opatrne sa buduje vzájomná dôvera,
ktorá je východiskom pre dobrú komunikáciu.
Pri poslednej skúške (kap. 44) sa ukazuje nielen to, že bratia sú
pripravení zastať sa najmladšieho Benjamína, ale cez slová Júdu
uznávajú svoje predošlé previnenie voči Jozefovi (44,7). Júda dokonca nasadzuje vlastný život, lebo mu záleží na otcovi, ktorého nechce priviesť do ďalšieho trápenia. A vtedy sa im Jozef dáva poznať.
A svätopisec veľmi trefne poznamenáva: „Napokon sa rozprávali
s ním aj jeho bratia“ (45,15).
Každý z nich musel istým spôsobom zostúpiť – zostúpiť fyzicky
do Egypta, ale i zísť „dolu“, zanechať niečo – aby sa mohli zmieriť.
Otec potreboval zostúpiť do „podsvetia“, byť akoby bez potomstva,
bez budúcnosti, keď sa „vzdal“ najmladšieho Benjamína. Keď to dokázal, mohol začať rásť. Bratia museli prísť k uvedomeniu a vyznaniu vlastnej viny, aby zakúsili vykúpenie. Jozef – jeho príbeh je asi
najkomplikovanejší. Mal mnohé dary, ale možno si tiež potreboval
priznať, že keď si ich prispôsobuje pre seba, nie je to v poriadku. Aj
on musel urobiť reflexiu, náročnú, aby rozpoznal, že za všetkým,
čím si prešiel, bol Boh. To nie je vždy jednoduché.
Príbeh Jozefa a jeho bratov prináša v posledných kapitolách veľa
priamej reči. Vytvára tak kontrast so začiatkom, kde sa nevedeli
rozprávať. Nenávisť nahrádzajú slzy ľútosti a radosti z obnovy bratstva. Prechod k úprimnej komunikácii otvoril cestu k zmiereniu...
čo platí dodnes. •

Bohuznámy Zemplínska Teplica 150,-EUR • A. Hrošovská
Teplička nad Váhom 30,-EUR • M. Králiková Teplička
nad Váhom 30,-EUR • A. Smolková Teplička nad Váhom
35,-EUR • Mária z Topoľčian 35,-EUR • Bohuznáma Lúčnica 100,-EUR • Bohuznáma Nitra 100,-EUR • Ružencové
spoločenstvo Zobor Nitra 100,-EUR • Bohuznáma rodina
zo Sily 35,-EUR • Bohuznámy Zemplínska Teplica 350,EUR • Odberatelia Hlasov Ivanka pri Nitre 160,-EUR •
Bohuznámi dobrodinci Melek 150,-EUR • Odberatelia
Hlasov Horný Vadičov 50,-EUR • Ružencové bratstvo
Rišňovce 150,-EUR • Bohuznáma rodina Obyce 100,EUR • Bohuznáma rodina Obyce 30,-EUR • Bohuznáma
rodina Obyce 20,-EUR • Bohuznáma rodina Obyce 100,EUR • I. M. Veľký Lapáš 40,-EUR • Bohuznáma Malý Cetín
70,-EUR • Misijné združenie DS Veľký Krtíš 54,-EUR •
Odberatelia Hlasov Udavské 180,-EUR • Odberatelia Hlasov Kameničany 15,-EUR • Rodiny - deviatnik - Skačany
60,-EUR • Odberatelia Hlasov Veľké Uherce 70,-EUR •
Odberatelia Hlasov z Podbiela 50,-EUR • Odberatelia Hlasov Veľké Vozokany 68,-EUR • Odberatelia Hlasov a Posla
zo Zuberca 100,-EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Valaská
Belá 150,-EUR • Spoločenstvo svätého ruženca Lučatín
20,-EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Veľké Krškany
100,-EUR • Predvianočný deviatnik Hlohovec 200,-EUR •
Odberatelia Hlasov Bzenica 80,-EUR • Odberatelia Hlasov
Cífer 70,-EUR • Odberatelia Hlasov Oravská Jasenica
160,-EUR • Ružencové bratstvo Terchová 100,-EUR •
Ružencové spoločenstvo Budatínska Lehota 100,-EUR •
Odberatelia Posla Popudinské Močidľany 300,-EUR •
Bohuznámy Červeník 50,-EUR • Spol. sv. ruženca Žilina
81,-EUR • Odberatelia Hlasov Solčany 24,-EUR •
"Vydavateľ časopisu spracúva mnou poskytnuté osobné údaje
na účely zasielania predplateného časopisu. Predplatiteľom sa stávam
zaplatením určenej sumy. Mám právo požadovať od prevádzkovateľa
prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných
údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných
údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh
na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa
nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných
údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho
sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú
poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu."

Predplatné na rok 2021 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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Zasvätenie rodín Božskému Srdcu Ježišovmu
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty si prejavilo cez Margitu
Máriu Alacoque, že chceš mať miesto vo všetkých kresťanských rodinách. Uvedomujúc si Tvoje prianie, chcem
Ti dnes verejne zasvätiť a obetovať našu rodinu. Chceme
žiť podľa Tvojho príkladu, aby v našej rodine prekvitali
čnosti, za ktoré si Ty, najmilší Spasiteľ, prisľúbil pokoj už
tu na zemi. Budeme sa chrániť všetkého, čo Ty odmietaš
a odsudzuješ ako zlo. Vládni nad naším rozumom jednoduchosťou viery. Kraľuj v našich srdciach, ktoré horia láskou k Tebe a my budeme i naďalej roznecovať oheň tejto
lásky predovšetkým častým svätým prijímaním.
Božské Srdce Ježišovo, buď vždy medzi nami kdekoľvek a kedykoľvek sa stretneme. Žehnaj všetky naše práce
a námahy. Rozptyľuj naše starosti, posväcuj naše radosti
a uľav nám v našich trápeniach.
Keby Ťa niekto z našej rodiny urazil hriechom, prosím
Ťa, Božské Srdce, nedaj mu zabudnúť, že si plné dobroty,
lásky a milosrdenstva k hriešnikom.
A keď nadíde hodina rozlúčky a tieň smrti pohrúži našu rodinu do smútku, posilňuj nás, aby sme všetci
s vierou prijímali Tvoje večné rozhodnutia. Nech nás uteší myšlienka, že príde deň, keď sa celá rodina znovu stretne v Tvojej sláve, kde Ťa chceme naveky oslavovať za Tvoje dobrodenia.
Amen.

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

