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V

stupujúc do pôstneho obdobia si uvedomujeme, že sa nám znova dáva čas
na prehodnotenie našich životov. Nie je
ľahké a príjemné zamýšľať sa nad sebou,
hoci veľmi dobre vieme, nakoľko je to prospešné.
V modernej dobe sa veľa hovorí o duševnej hygiene, využívajú sa služby psychológov a iných
špecialistov. Je na radosť, že vedecký svet stále viac
chápe nemateriálny – duchovný rozmer človeka.
Rovnako je významným povzbudením skutočnosť,
že sama Cirkev prijala výsledky mnohých výskumov a zapracovala ich do svojich dušpastierskych
praktík. Takým spôsobom ukazujeme, že hoci sme
ako kresťania stále opatrní, čo v očiach sveta vyzerá ako istá pribrzdenosť, predsa len vieme triezvo
a hlavne spokojne prijímať to, čo sa opravdalo ako
Bohom daný progres.
Nehľadiac na nové metódy duchovnej pomoci,
ktorú si občas vyžaduje osobitný stav veriacich,
sviatosť pokánia má nenahraditeľné miesto. No
kým k nej človek dospeje, mal by prejsť prípravné
momenty, ktoré mu pomôžu dosiahnuť ciele dobrej svätej spovede – odpustenie a pokoj, presne to,
za čo sa kňaz modlí pred samotným rozhrešením.
Pôst je obdobím pokánia a obrátenia. Samozrejme, že v prvom rade ide o úprimný proces premeny každého jednotlivca. No ak je už dané jedno
obdobie pre všetkých veriacich, bolo by vhodné
zamyslieť sa nad premenou spoločnosti, ktorá vyznáva tú istú vieru.
Tým, že je človek stvorený nebyť sám, vždy si vytvára prostredie, kde môže zdieľať svoj život, ako
aj obohacovať sa skúsenosťami iných. Žiaľ, hriechom sú ohrozené aj tie najúprimnejšie vzťahy,
odkiaľ sa tiahnu hlboké a siahodlhé rany sklamania, urážok, ba aj nenávisti. Obyčajne práve nesplnené očakávania, neprítomnosť obojstranného
darovania, vlastne potreba tepla druhého človeka
sú príčinami duševného nespokojstva, dokonca aj
chorôb, s ktorými sa nedokáže človek vysporiadať
sám. Neraz ani kňaz nemá potrebné kompetencie a poznanie, aby vedel správne poradiť. Sláva
Bohu, ak ľudia prichádzajú k nám vyrozprávať
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sa, vyznať svoj hriech s nádejou, že to, čo je v ich
možnostiach v spojení s odpustením a Božou milosťou, sníme z nich ťarchu hriechu a pomôže na
ceste k zmiereniu s blížnymi.
Týmto nechcem zľahčovať kňazskú službu v spovednici. Kňazi majú byť špecialistami na ľudské
duše, preto je potrebné byť vnímavými na ľudské
osudy i to, čo si musia od ľudí vypočuť. Nie je vždy
ľahké pozorne počúvať alebo zostať nestrannými.
Niekedy by sa chcelo rýchlo nájsť ľahké a lacné riešenie. No ak je sám život nekonečne cenným darom, tak nič lacné sa sem nehodí. Preto je čestné
vedieť si priznať, že nemáme na všetko odpoveď,
a ak je potreba, napraviť človeka k špecialistovi.
V podstate aj kňazi sú ako bútľavá vŕba, v ktorú
sa dá vyrozprávať, no s tým rozdielom, že môžu
poradiť, a potom i obsah a ťarchu rozhovoru či
hriechu si človek nenesie späť, ale ju necháva pred
Bohom a oni s ľahkosťou a požehnaním pokračujú s novým začiatkom.
Preto jedným z momentov, na ktorý by sa dalo
sústrediť v tohoročnom pôste, je otvorenosť počúvať svojich blížnych. Aj toto je akási almužna, dokonca neraz oveľa potrebnejšia ako haliere v klobúku žobráka. Ľudia nepotrebujú matériu, ale,
opäť opakujem, ľudské teplo, pozornosť druhého
človeka. Moderná doba je stále viac poznačovaná
individualizmom, ktorý sa neustále prehlbuje.
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Najprv to boli mestá, kde sa mnohí pozatvárali do bytových
klietok. A teraz ešte aj sociálne siete, mobilné zariadenia od
výmyslu sveta, ktoré izolujú dokonca členov jednej rodiny.
Sme pozvaní nielen v tomto pôste, ale ako kresťania celý život kriesiť spoločenstvo, ktoré je hlavným miestom života jedinca. Odhoďme nepotrebné „divajsy“ (zariadenia), otvorme
oči, uši, srdcia a dajme blízkym šancu rozhovoriť sa. Neraz
ľudia nepotrebujú múdre rady, len sa vyrozprávať v duchu
slovenského porekadla – zdieľaná bolesť, polovičná bolesť.
Otvorenosťou na blížneho sa vlastne začína obrátenie celého človeka. Veď hlavnou príčinou našich hriechov je pýcha
– egoizmus. Ak vidíme iných ľudí, svedomie striasa okovy
hraníc individuálneho mikrokozmu a hrnie sa k priestorom
medziľudských galaktík. Pôstne obrátenie by malo vlastne
vyvolať reťazovú reakciu vzájomných objatí, kedy si nakoniec
uvedomíme, ako blízko seba žijeme a ako veľmi potrebujeme
jeden druhého a spoločne Boha, ktorý je garantom trvácnosti obrátenia. Svätá spoveď bude potom slávnostnou bodkou
za starými hriechmi a nádejou na skutočne nový začiatok.
V úvodnej modlitbe na začiatku pôstu sa modlíme za „opätovnú možnosť svätej štyridsiatnice“. Bolo by vhodné vziať si
ozaj blízko k srdcu túto vďačnosť a začať ju realizovať predovšetkým vo vzťahoch. Žijeme v takom malom svete a napriek
tomu máme toľko nepriateľov, ktorých si sami vyrábame.
Chceme byť slobodní a pritom ohraničujeme vlastný svet
nepriateľstvami. Hľadajme slobodu, odpúšťajme a prosme
o odpustenie, meňme sa, aby sme na Veľkú noc mohli ozaj
spoločne spievať „Kristus vstal zmŕtvych! Naozaj vstal!“ •
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Milí misijní
priatelia!
Sme v období pôstu a smerujeme k Veľkej noci. Prostredníctvom televízie,
rádia a streamov z farností prežívame
rôzne duchovné obnovy, pôstne kázne a pod. Predtým, ako budeme sláviť
Veľkú noc, prežijeme spolu s Ježišom dve rozdielne udalosti:
cestu jeho slávy a cestu krížovú.
To nie sú udalosti, ktoré sa stali len kedysi dávno, ale sa
opakujú stále znovu. My všetci ako by sme boli medzi tými
ľuďmi, ktorí vtedy obklopovali Krista. Svojimi myšlienkami
a konaním sa pridávame k priateľom alebo nepriateľom. Voláme buď „hosana!“ alebo „ukrižuj ho!“ Svojím životom môžeme hrať úlohu nadšených, ale nestálych učeníkov, apoštolov,
ktorí Pána vo chvíľach najväčšieho nebezpečenstva opustili,
Petra, ktorý zaprel, alebo dokonca Judáša, ktorý zradil. Môžeme tiež predstavovať apoštola Jána, Pannu Máriu a zbožné
ženy pod krížom. Ale aj Nikodéma a Jozefa z Arimatey, ktorí
preukázali Spasiteľovi poslednú službu. Je tu však aj Veronika a Šimon Cyrenejský i plačúce ženy, ktoré majú s Ježišom
aspoň súcit. Svojím životom môžeme zohrať ešte mnoho
iných úloh. Kajfáš s ostatnými členmi veľrady volajú: „Hoden je smrti!“ Pilát tento rozsudok vynáša. Kati a vojaci mučia
Ježiša, zástup ľudí sa posmieva, alebo ľahostajne sa prizerá.
Pamätajme si, že hriechom sa stávame nepriateľmi Krista, vernosťou vo viere a svojimi dobrými skutkami stojíme
medzi jeho priateľmi. Keď niekomu pomáhame, napodobňujeme Veroniku, Šimona Cyrenejského, sv. Jána, Nikodéma a ďalších priateľov Spasiteľa. Kristus povedal: „Čokoľvek
ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne
ste urobili.“ (Mt 25, 40)
Pripravujeme sa na Veľkú noc, a tá je sviatkom návratu života. Aj my sami by sme sa mali pokúsiť o svoje vzkriesenie.
Môžeme to dosiahnuť práve s pomocou samého Krista. Toho,
ktorý stojí pri nás ako pri Lazárovom hrobe. Stojí a čaká len na
náš súhlas, aby mohol zavolať do našej duše: „Ty vstaň a poď
von zo svojej biednej situácie a začni nový život!“
Prajem všetkým požehnaný čas pôstu, aby sme sa dobre pripravili na ten najkrajší sviatok zmŕtvychvstania Pána.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za čitateľov a horliteľov Hlasov
odslúžim 1. marca 2021 naživo na na YouTube kanáli
Spoločnosť Božieho Slova / Verbisti
Šéfredaktor
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▲ Uplynuli štyri roky od únosu kolumbijskej
misionárky v Mali
Uplynuli štyri roky od únosu kolumbijskej misionárky v Mali, ktorá je stále v rukách džihádistov. Isté je iba to, že sestra Gloria Cecilia Narváez je nažive, ale potrebuje urgentnú lekársku
pomoc. Kolumbijská rehoľníčka z Kongregácie
františkániek Márie Nepoškvrnenej pracovala
dlhé roky v Mali ovládanom moslimami. Venovala sa hlavne lekárskej starostlivosti a pomoci
vidieckym ľuďom vrátane výučby moslimských
žien. Uniesla ju 7. februára 2017 v meste Koutiala skupina ozbrojených mužov, ktorá nakoniec priznala svoje väzby s al-Káidou. Svedkovia únosu vypovedali, že misionárka sa vydala
únoscom a požiadala ich, aby ju vzali namiesto
oveľa mladšej mníšky, ktorú chceli uniesť. „Aj
v takom dramatickom okamihu preukázala svoju vyspelosť a zodpovednosť a snažila sa až do
konca chrániť sestry, ktoré jej boli zverené,“ hovorí bývalá generálna predstavená.
Prepustenie sestry žiada kolumbijský episkopát. Kardinál Jean Zerbo uviedol, že únosy sú
pre Mali ponížením. „Misionári a humanitárni pracovníci prichádzajú do tejto krajiny, aby
konali dobro, a namiesto vďačnosti sú unesení
banditmi, akoby boli otrokmi,“ uviedol hierarcha a vyzval malijské úrady a medzinárodné
spoločenstvo, aby obnovili bezpečnosť v tomto
problémovom regióne Afriky. •
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◀ 20 novokňazov v Soule znamená „jar povolaní“ v Južnej Kórei
Zatiaľ čo Európa zažíva krízu duchovných povolaní už roky, Ázia sa teší nárastu počtu nových kňazov, ktorí sú často vysielaní na misie alebo ďalšiu formáciu
do zahraničia, aby pokračovali v špecializovanom štúdiu teológie, filozofie, cirkevných dejín alebo výchovy. 5. februára kardinál Andrea Yom Soo-jung vysvätil
za kňazov 20 diakonov. Na slávnosti sa zúčastnili rodičia novokňazov, ich farári,
pomocní biskupi a niekoľko ďalších koncelebrantov. Vysviacka 20 kňazov v Soule je svedectvom jari povolaní, ktorú Cirkev zažíva v Južnej Kórei, ale aj v celej
Ázii, tvrdí Asianews. Medzi dvadsiatimi novými kňazmi patrí jeden do Medzinárodného katolíckeho misijného združenia v Soule, ktoré založila arcidiecéza v roku 2005 s cieľom vyslania misionárov do Latinskej Ameriky. Dvaja ďalší
boli vzdelávaní v seminári Redemptoris Mater, ktorý bol otvorený v juhokórejskom hlavnom meste v roku 2014 Neokatechumenálnou cestou. Medzi nimi
je aj Talian, Fabiano Rebeggiani, 39-ročný Riman, ktorý sa formoval v Soule. •

▪ Bezdomovci v Ríme majú možnosť
nocovať v kostole svätého Kalixta
Kostol sv. Kalixta v Ríme sa počas
chladnej zimy stal útočiskom pre
bezdomovcov. Spoločenstvo svätého Egídia zariadilo v tomto malom
chráme 15 „izieb“, v ktorých môžu
prenocovať. „Namiesto toho, aby
boli títo ľudia v chlade, keď sú nízke teploty obzvlášť nepríjemné,
môžu spať v teple. K dispozícii sú
veľmi pohodlné postele, ohrievače, nočné stolíky a tiež drevené panely oddeľujúce „izby“. Ľudia tak
môžu spať bezpečne a pokojne,” vysvetľuje Massimiliano Signifredi. Prichádzajúci ľudia bez domova
najskôr podstúpia test COVID-19,
nechajú si zmerať teplotu a dostanú ochranné rúško. K dispozícii sú
tiež večere a raňajky. „Jedného dňa
mi jeden z nich povedal: „Myslel
som si, že som v nebi, pretože som
pozrel hore a uvidel strop ako kráľ
a spal som pod ním. Toto je priateľská tvár Cirkvi,” dodal Signifredi.
Podobné útulky spoločenstvo organizovuje aj na ďalších miestach
v Ríme. Zároveň apeluje na talianske inštitúcie, aby lepšie chránili
životy bezdomovcov. •

▪ V Ríme pozývajú na
medzinárodnú konferenciu
Charizma a tvorivosť

▲ Pápežov tlmočník Mons. Mark Miles
sa stal novým nunciom v Benine
Svätý Otec vymenoval za apoštolského nuncia v Benine Mons. Marka
Gerarda Milesa súčasne s jeho vymenovaním na titulárneho arcibiskupa.
Jeho tvár je celosvetovo známa z doby,
keď ako tlmočník sprevádzal pápeža
Františka pri apoštolských cestách do
anglicky hovoriacich krajín, pri Svetových dňoch mládeže a iných medzinárodných stretnutiach. Nový nuncius
má 53 rokov. Pochádza z Gibraltáru,
ktorý patrí k Veľkej Británii. V diplomatických službách Svätej stolice je
od roku 2003, postupne pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Ekvádore
a Maďarsku a vo Vatikáne na Oddelení pre všeobecné záležitosti Štátneho
sekretariátu a ako radca Nunciatúry.
Od roku 2019 bol Mons. Miles stálym
pozorovateľom Svätej stolice pri organizácii Amerických štátov. •

„Charizma a tvorivosť. Katalogizácia, riadenie a inovatívne
projekty kultúrneho dedičstva
komunít zasväteného života “
– je názov medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční
30. septembra a 1. októbra 2021
v Ríme. Organizujú ju Kongregácia pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského
života a Pápežská rada pre kultúru v spolupráci s Pápežskou
Gregorovou univerzitou a Talianskou biskupskou konferenciou.
Registrácie účastníkov sa začne
na jar 2021, zapoji sa môžu aj
účastníci zo Slovenska. Motív,
ciele a ďalšie informácie súvisiace s touto konferenciou sú uvedené v liste Kongregácie adresovanom všetkým predstaveným
rehoľných inštitútov vo svete. Je
tu zároveň vyhlásená medzinárodná výzva (Call for papers) na
predkladanie príspevkov k tejto
téme v štyroch jazykoch, ktorú
je možné nájsť na stránke www.
carismaecreativita.net. •
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Keď bohovia zomrú
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Getty Images

K

torí ste cestovali autobusom Prvým a základným prikázaním, na ktopo friulánskom a benátskom rom všetky ostatné stoja a z ktorého vykraji (čo je na nížine, hneď ako rastajú, je príkaz mať Boha vo svojom
opustíte Alpy na talianskej stra- centre. Na prvom a základnom miesne smerom do Ríma), zaiste vám neunik- te. Pred ním nemá nič prednosť. Toto
li – ak ste pozorovali dedinky popri au- prikázanie bolo neskôr zhmotnené aj
tostráde – vysoké veže kostolov. Tieto stavbou Jeruzalemského chrámu, ktorý
veže upútajú pozornosť okoloidúceho mal viditeľným spôsobom poukazovať
preto, že sú svojou výškou neúmerné na to, že národ má svoje centrum. Cenk veľkosti kostola, pri ktorom stoja. Ne- trom národa bol Jeruzalem. Centrom
viem, čo bolo motívom pre stavbu tých- Jeruzalema je chrám. Centrom chrámu
to enormne vysokých veží. Možno, že sa svätyňa svätých, kde bol prítomný Boh
dediny medzi sebou navzájom preteka- špeciálnym spôsobom. Toto miesto malo
li. Ale mohlo to byť aj to, aby prechádza- byť neustálou pripomienkou toho, kde
júcim i domácim neustále pripomínali, je centrum. Tak ako veže benátskeho
že chrám, pri ktorom veža stojí, je
centrom celého ich života. Že Boh,
na ktorého veža ukazuje a kto...bohovia (podľa sv. Jána z Kríža)
rý v chráme prebýva špeciálnym
môžu zomrieť, ale Boh mi nikdy
spôsobom, musí byť základom
nezomrie a ja nikdy nestratím
a centrom, okolo ktorého sa celý
v živote definitívnu oporu, istotu
ich život odvíja. Je to to, čo Rudolf
Otto nazýva zmyslom pre posväta smerovanie.
no (numinosita). Tento zmysel ľudia vlastnia akosi spontánne, bez
toho, že by sa mu museli učiť. V zjave- kraja. Človek, ktorý ho videl, nemohol
ných náboženstvách, ako je židovstvo nikdy zabudnúť.
alebo kresťanstvo, bolo toto tušenie jasLenže iné je teória a iné prax. Ľudia
ne definované a popísané. Dnes sa to, vždy špekulovali, ako sa istým veciam
žiaľ, mení. Máme iné chrámy, ktoré sia- – ktoré čosi stoja - vyhnúť. Mať Boha vo
hajú až do neba. Niekto to popísal tak, svojom strede je síce to, čo človeku dáva
že v 20. storočí chrámami a najväčšími istotu, ale nie je to ľahké. A človek od
a najhonosnejšími budovami v mestách nepamäti túžil radšej po veciach, ktoré
sa stali banky. Dokonca i architektúrou by boli ľahké. Preto vždy hľadal spôsopripomínajú chrámy. Toto samozrejme by, ako sa ťažšieho zbaviť a urobiť veci
nezostáva bez dôsledkov. Ľudia – aj keď ľahšími. Málokedy pritom myslel na
im to možno navonok vyhovuje – vnú- to, že si píli konár, na ktorom sám sedí.
torne sa stávajú dezorientovanými.
V dnešnom evanjeliu sme boli svedkaV čítaní 3. pôstnej nedele z Knihy mi incidentu. Ježiš sa rozčúlil a z chráExodus počúvame, ako Boh, ktorý sa Ži- mu povyháňal peňazomencov a kupdom postupne zjavuje, im dáva príkazy. cov. Títo ľudia určite nemali problémy
4
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s myšlienkou chrámu, t. j. čo symbolizuje a na čo tu je. No chceli si robiť aj svoj
biznis, a preto hľadali spôsoby ako ísť na
to. A tým sväté miesto znesvätili, čisté
poškvrnili, nedotknuteľného sa dotkli...
A vlastne aj seba samých, aj iných zdezorientovali. Ježiš im dal najavo, že sú
veci, ktoré sa nemôžu meniť, pretože na
to doplatíme v konečnom dôsledku my
sami. Nedoplatí na to Boh, ale my! My
sami sa oberieme o istoty, stred, záruky,
smerovanie, kompas. Títo ľudia okrem
toho, že sami mali popletené priority,
zasahovali do životov aj tých ľudí, ktorí
priority mali jasné. Chrám znesväcovali
aj pre nich. A mnohých možno i miatli.
Preto ten bič, a preto ten hnev.
Pýtame sa, prečo mali a majú ľudia
vždy pokušenie nahrádzať podstatné
nepodstatným? Alebo keď nie priamo
nahrádzať, tak aspoň to podstatné tak
nejak zakamuflovať, že sa celkom stratí? Upozorňujem, toto pokušenie nemali
len Židia, je to pokušenie aj naše. V našej
dobe to robíme nielen tým, že chrámy
zatieňujeme honosnými bankami (čo je
viac menej symbolické konštatovanie),
ale aj tým, že Boha vytláčame z centra
všetkého, napríklad zo školy, z verejných priestorov, dokonca z nemocníc.
Prečo tieto tendencie? Myslím, že dôvodom je to, že vec celkom nechápeme.
Mnohí hovoria o teokracii a boja sa jej;
najmä keď vidíme, ako vyzerá teokracia
v moslimskom svete. Takáto forma chápania teokracie a jej praktizovanie určite nie je dobrá. Je až príliš ľudská a zdeformovaná. Skutočná teokracia vyzerá
inak: Boh je centrom, aby tak aj všetky
ostatné veci mali svoje skutočné miesto.
Miesto, ktoré im patrí. Ak si Boh želá
byť v našom centre, robí tak preto, aby
nás ochránil pred tým, aby nám začalo
vládnuť niečo iné, čo nás v konečnom
dôsledku zotročí. Boh chce, aby sme nikdy nestratili slobodu. Všimnime si, ako
je formulované prvé prikázanie Desatora z dnešného prvého čítania: „Neurobíš
si modlu, ani nijakú podobu toho, čo
je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo
vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať,
ani ich uctievať...“ Čo znamená urobiť
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si modlu? Znamená to vytvoriť si niečo,
čo sa stane idolom, čomu postupne zač
nem dávať zo seba viac a viac, až ma to
celkom znetvorí. Modly ľudí požierajú,
ich život ničia, oberajú ich o slobodu,
zaberajú miesto tomu, čo je v živote človeka podstatné... A čo sa stane potom?
Náš život začne byť chaotický, prázdny, nenaplnený. A to najhoršie nás ešte
len čaká! Karmelitán John Welch napísal knihu o sv. Jánovi z Kríža, ktorej dal
meno Keď bohovia zomrú. Naráža tým
na krízu, do ktorej sa dostane človek,
keď mu zomierajú idoly. A všetky idoly raz naozaj zomrú, lebo to je ich údel!
Len škoda spúšte, ktorú zanechávajú po
sebe. Ak máme Boha vo svojom centre,
potom všetky veci nášho života majú
svoje pevné miesto a my ich užívame pre
svoje dobro. Ak nie, náš život je chaos.
Človek, ak je realista a je na ceste
k hĺbke, zistí, že nič na svete ho nedokáže natoľko uspokojiť ako Boh, že nič
na svete nemá takú hodnotu ako Boh,

že nič na svete mu nedá toľko slobody
ako Boh a v nikom inom nenájde natoľko seba i iných, ako v Bohu a cez Boha.
Veľa ľudí k takémuto postoju dozrelo na
základe uvažovania o pravej hodnote
vecí. Neuspokojme sa teda s plytkosťou.
V tomto zmysle za povšimnutie stojí
text Písma, v ktorom Ježiš hovorí: „Ak
niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti,
bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže
byť mojím učeníkom (Lk 14, 26).“ Toto
miesto treba vysvetliť, lebo je veľmi dôležité. V prvom rade v semitskom jazyku nenávidieť znamená menej milovať.
No hlavne ide v ňom o to, že Ježiš nás učí
správnym prioritám. Graficky by sme
mohli to, čo hovorí, nakresliť asi takto:
vytvorme priamku, alebo lepšie potrubie medzi nás samých a Boha. A všetky
ostatné veci poukladajme na toto potrubie. Čím viac lásky bude pretekať medzi
nami a Bohom, tým viac lásky bude mať
každá jedna vec na tom potrubí: moji

rodičia, môj manželský partner, deti,
priatelia, práca, hobby... A keď mi tieto
veci zo života odídu, napríklad mi niekto
zomrie, alebo stratím prácu, ja sa nezrútim, lebo to podstatné – Boh – mi zo života neodišlo a nikdy neodíde. Bohovia
(podľa sv. Jána z Kríža) môžu zomrieť,
ale Boh mi nikdy nezomrie a ja nikdy
nestratím v živote definitívnu oporu, istotu a smerovanie.
Istý kňaz verbista, John Fuellenbach,
rozpráva, že raz v jednom meste v Juhoafrickej republike dával duchovné cvičenia. Poradili mu, aby navštívil istú starú
ženu. „Bolo mi povedané, aby som navštívil Mama Zibi v jej domčeku,“ hovorí. „Dopočula sa o mojich prednáškach
a chcela ma vidieť. Bola aspoň 100-ročná. Pamätala si dokonca ešte na vojnu
s Anglickom. Počas celého svojho života
bola jednoduchou africkou slúžkou. Jednu vec však poznala veľmi dobre: Sväté
písmo. Každý deň si z neho čítala a veľa
úryvkov vedela naspamäť. Keď som ju
navštívil, bola veľmi chorá. Každú chvíľu
mohla zomrieť. Amputovali jej obe nohy
kvôli silnej cukrovke. Myšlienka mojich
prednášok sa jej páčila. Pozrela sa na
mňa pozorným pohľadom a povedala mi
veľmi láskavým spôsobom: «Páter Ján,
ďakujem vám, že ste ma prišli navštíviť.
Chcela som vám dať vedieť tajomstvo
Svätej knihy, ako som ho ja sama počas
svojho dlhého života pochopila: jediné,
čo sa ráta, je láska. Jedine láska môže vykúpiť svet.» Bol som hlboko dojatý. Tu je
žena, ktorá zakúsila tie najnižšie možné formy pokorovania a ponižovania,
akých sa žene v Južnej Afrike dostáva.
Súčasťou jej života bolo toľko tragédií
a utrpení! Jej manžela zastrelili, jej dvaja
synovia stratili svoje životy vo vzburách,
ona bola celý svoj život chorá a snažila
sa zarobiť si na živobytie vykonávaním
všetkých možných druhov tej najnižšej
práce. Nebolo však v nej ani zrniečko
trpkosti a mrzutosti. Jej tvár bola jednou z najpokojnejších tvárí, aké som
vo svojom živote len stretol. Jediné, čo
mi chcela povedať, bolo tajomstvo Svätého písma: láska je jedinou dôležitou
vecou v celom vesmíre.“
MAREC 2021
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A na záver mi dovoľte, aby som
vám prečítal jeden z mojich najobľúbenejších textov, aké len poznám:
Princíp a fundament od sv. Ignáca
z Loyoly (t.j. Vedúca zásada a základná
pravda sa nachádza v knihe Duchovné cvičenia na začiatku tzv. Prvého
týždňa), na ktorom autor vraj pracoval takmer celý život, aby do neho vložil len tie najdôležitejšie slová a aby
tam bolo obsiahnuté naozaj všetko.
Všimnite si, čo ten text obsahuje. V prvom rade obsahuje definíciu nášho
života. Potom to, na čo sú tu všetky
ostatné veci, ktoré máme k dispozícii. Potom, ako tieto veci užívať. Potom uvádza zopár príkladov, v ktorých popisuje princíp indiferencie,
čo je princíp nenaviazanosti, ktorý je
pre jeho spiritualitu najpodstatnejším princípom. Ide nie to, že človek
ide za tým, čo od neho chce Boh, toto
prijme, vykonáva to najvernejšie, ako
len vládze, no keď je potrebné, vzdá
sa toho, čo má a v slobode ide k niečomu inému, k čomu ho volá Boh. Na
záver sa Ignác znova vracia k začiatku.
A teraz spomínaný text sv. Ignáca:
Človek je stvorený, aby chválil Boha,
nášho Pána, vzdával mu úctu a slúžil mu, a takýmto spôsobom si spasil
dušu; a ostatné veci na povrchu zeme
sú stvorené pre človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý je
stvorený.
Z toho nasleduje, že človek ich má
natoľko užívať, nakoľko mu pomáhajú k jeho cieľu a natoľko sa ich zriekať, nakoľko mu v tom prekážajú.
Preto je potrebné, aby sme sa urobili indiferentnými voči všetkým
stvoreným veciam vo všetkom tom,
v čom nám je umožnené slobodne sa
rozhodovať a kde nepodliehame nejakému záväzku; takže z našej strany
nechceme radšej bohatstvo ako chudobu, radšej česť ako potupu, radšej
dlhší život ako kratší, a tak podobne
vo všetkom ostatnom, ale túžime iba
po tom a volíme si jedine to, čo nás
lepšie vedie k cieľu, pre ktorý sme
stvorení. •
6
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Študovali na Slovensku.
Kde pôsobia teraz?
Text: P. Bruno a P. Donie SVD
Foto: Archív SVD

Verbista Bruno prežil časť svojej prípravy na kňazstvo na Slovensku. Misijnou skúsenosťou bola pre neho
služba v Univerzitnom pastoračnom
centre v Bratislave. Pred večnými
sľubmi a vysviackou sa vrátil do Toga.
Ozval sa nám a posiela list. Rovnako Donie Sequeira bol bohoslovec
z Indie, ktorý študoval na Slovensku
a prežil tu niekoľko rokov. V súčasnosti pôsobí už ako kňaz v Čile a posiela pozdrav všetkým misijným priateľom na Slovensku.

Srdečné pozdravy z Afriky
Volám sa Bruno Bawerima Wensan´na,
som verbistom z Toga v Afrike. Togo je
malý štát v západnej Afrike medzi Ghanou, Beninom a Burkinou. Pochádzam
zo severnej časti Toga, z kmeňa, ktorý
sa volá Nawda. Začal som svoju formáciu v Togu, pokračoval som v Ghane
a potom na Slovensku. Na Slovensko
som prišiel na dva roky, prvý rok na
naučenie jazyka a druhý rok na pastoračnú skúsenosť. Pastoračnú skúsenosť som naberal v UPeCe Bratislava.
Po tých dvoch rokoch som sa vrátil domov a bol som vysvätený za kňaza 12.
septembra 2020 v Lomé, čo je hlavné
mesto Toga. Po vysviacke som bol poslaný do Beninu na misiu. Súčasne som
kaplán vo farnosti. Pôsobím na severe
Beninu, v Parakou. Prišiel som sem
v októbri. Benin je síce naša susedná
krajina, ale tu je iná realita. Hovoria po
francúzsky ako v Togu, ale majú úplne
iné miestne jazyky. Tak musím sa učiť
nové jazyky. Najdôležitejší je Barriba,
MAREC 2021

ale okrem toho máme iné jazyky, ako
je napríklad Fon, Lokpa, Ditamari,
Idatcha... Sme traja na fare a máme 5
kostolov na starosti, dva z týchto kostolov sú v meste a ostatné sú v dedinách
na okolí. Ako kaplán slúžim omšu každý deň v meste a v nedeľu chodím do
tých dedín. Obyčajne v dedinách na
omšu príde 10 ľudí, niekedy menej alebo viac. Cez týždeň navštevujem chorých ľudí, učím sa ten nový jazyk, ľudia
k nám prichádzajú s rôznymi problémami, aj duchovnými, aj s chudobou...
A toto je môj každodenný život. V piatok spovedáme. Máme obyčajne plné
ruky práce, no záleží na dni.
Som šťastný ako kňaz, som šťastný, že Pán môže použiť hriešnika ako
ja, aby slúžil svojmu ľudu. Prosím
vás, aby ste sa za mňa modlili a podporili ma v mojej misii.
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Srdečné pozdravy z Čile
Po roku môjho pôsobenia v tejto krajine, hoci som stratil kontakt so slovenčinou, ale stále si ju pamätám.
Preto veľmi rád by som vám napísal
pár slov o mojej misijnej skúsenosti.

Krajina Čile
Čile je obklopená z jednej strany
Tichým oceánom a z druhej strany
vysokým pohorím Andy. Podnebie
je na severe horúce a suché, na ďalekom juhu veľmi chladné. Žije tu
okolo 16 miliónov ľudí, zmes rôznych
etnických skupín, predovšetkým potomkov európskych prisťahovalcov.
V posledných rokoch prichádza veľa
imigrantov najmä z Haiti, Kolumbie,
Bolívie a Peru.

Naša misia ako verbistov
Verbisti pracujú 120 rokov v Čile. Ako
misionári sa najprv zamerali na školskú pastoráciu. Momentálne majú 6
škôl. Školská pastorácia je pre nás
veľmi dôležitá, lebo je to miesto, kde
môžeme vychovávať deti v kresťanskej viere. Okrem bežnej pastorácie
vo farnostiach tiež pracujeme s domorodými ľuďmi. Tiež máme niekoľko domov pre mladých, ktorí nechali

svoju rodinu kvôli rôznym ťažkým
situáciám. Okolo 60 spolubratov z 15
rôznych krajín sveta pracuje v Čile.

Pastorácia vo farnosti
Po skončení jazykového kurzu som
prišiel do farnosti v južnom Čile. Farnosť sa nachádza medzi dvomi jazerami. Preto sa nazýva toto miesto
Entre Lagos – Medzi jazerami. Je tu
jeden hlavný kostol a 32 kaplniek.
Dvaja kňazi pracujeme v tejto farnosti. V niektorých kaplnkách slúžime sv. omšu raz za týždeň a v niektorých len raz do mesiaca. Aby sme
mohli slúžiť nedeľné sv. omše vo väčších kaplnkách, máme 4 nedeľné sv.
omše každú sobotu a 8 sv. omší v nedeľu. Niektoré kaplnky sa nachádzajú veľmi ďaleko od farnosti. Niektoré sú hodinu cesty ďaleko a niektoré
pol hodinu. Toto miesto, kde pôsobím, je turistické miesto. Väčšinou
ľudia zarobia niečo len na tých turistoch. Tiež naša farnosť je finančne
podporovaná turistami. Keďže sme
len dvaja kňazi a nedokážeme stíhať celú pastoráciu, máme okolo 40
katechétov, ktorí nám vypomáhajú
v pastorácii, najmä príprava detí na

prvé sväté prijímanie, príprava na
birmovku, katechézy pre tých, ktorí
sa pripravujú na manželstvo alebo
na krst dospelých. Raz za mesiac sa
stretávame so všetkými katechétmi.

Výzva pre Cirkev v Čile
Čile žije politicko-sociálnu krízu,
tiež čelí kríze v Cirkvi v posledných
rokoch. Preto účasť veriacich na sv.
omši, najmä detí a mladých, sa zmenil veľmi radikálne. Biskupi, kňazi
a rehoľníci sa snažia získať dôveru,
aby im opäť mohli ukázať cestu ku
Kristovi.

Naučiť sa prijať všetko
Milí čitatelia, my všetci sme v tej istej loďke pandémie. Ako počúvame
prvé vlny, druhé vlny tej pandémie,
tak isto vnútri nášho života prežívame vlny neistoty z budúcnosti, obavy o svoj život. V takýchto situáciách
nikdy nezabúdajme, že sa máme na
koho spoliehať, na koho obrátiť o pomoc : Je to Ježiš. Ďakujme Bohu za
tie vlny, lebo ony nás robia silnejšími a odvážnejšími. Prajem nám, aby
sme všetci našli Ježiša vo svojej loďke
a išli k nemu s dôverou. •
MAREC 2021
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1.marec 2021 o 12:00

Svätá omša

Pre čitateľov Hlasov a misijných horliteľov
Naživo
na Youtube kanáli – Spoločnosť Božieho Slova
Po sv. omši misijný magazín
– spomienka na P. Jozefa Bereca SVD

Udalosti
▲ Sv. omša za misijných horliteľov
a čitateľov Hlasov
Sv. omša, ktorú obetuje každý mesiac P. Martin Štefanec za horliteľov
a čitateľov Hlasov, býva od februára
„skúšobne“ naživo. Týmto spôsobom
chce P. Martin povzbudiť horliteľov
v ich službe a udržiavať s nimi kontakt. Vždy prvý deň v mesiaci o 12.00
hod. sa na vás teší P. Martin na YouTube kanáli Spoločnosť Božieho Slova / Verbisti.
Marcová sv. omša bude 1. 3. 2020
o 12:00. Po sv. omši bude vždy odvysielaná spomienka na pátra Jozefa Bereca SVD, jeho rozhovor, keď sa lúčil
vo Valaskej Polanke na Morave pred
svojím odchodom do Nitry. •
▪ P. Peter Fillo SVD z Filipín
Situácia u nás na Filipínach je pomerne stabilizovaná. Denne nám pribúda
zhruba 1500 prípadov, ale postupne
8
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to klesá. To je na 100-miliónovú krajinu celkom dobré. Pravdou však je, že
máme stále veľmi prísne opatrenia.
Cestovanie medzi okresmi je obmedzené od marca a cestovať sa dá iba
so špeciálnym povolením, ktoré sa
vydáva len na 1 deň. Ak chce človek
ísť do iného okresu na dlhšiu dobu,
musí ísť po návrate do 14-dňovej karantény. Každý okres si zaviedol tzv.
QR‑kód, ktorý musí mať každý človek,
ktorý chce vstúpiť do obchodu alebo
reštaurácie. Pri vstupe ho naskenujú
a potom sa to v systéme spáruje: kto

kde bol a v akom čase. Ak sa vyskytne
pozitívny prípad, tak potom všetkým,
ktorí na danom mieste boli v rovnakom čase, pošlú správou varovanie.
Celkovo máme na Filipínach na koronavírus asi 9000 mŕtvych, avšak nakazených takmer 500 000 ľudí. Sv. omše
sme tu mali tiež zrušené, ale iba v apríli a máji. Potom boli znovu povolené,
s rôznymi obmedzeniami, ktoré sa rôzne menia, väčšinou sprísňujú. QR‑kódy musíme teraz skenovať aj v kostole,
taktiež merať teplotu a dezinfikovať
ľuďom ruky. •
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▲ P. František Juhos SVD z Maďarska
Drahí priatelia, už niekoľko rokov
pracujem v pastorácii Rómov v dedine Köröm v Maďarsku. Sme tu teraz traja verbisti. Ja, jeden spolubrat
z Konga – páter Ngamaba a taktiež jeden študent na programe OTP – James
z Indie. Všetci traja vyučujeme náboženstvo v školách a škôlkach. Okrem
dediny Köröm, ktorá je najväčšia, pastoračne pôsobíme aj v ďalších štyroch
menších dedinách. Veľkou pomocou
v našej pastorácii sú nám tzv. misijné
skupiny pre deti. Tvoria ich dobrovoľníci, ktorí si prešli prípravou a formáciou. Vďaka nim môžeme uskutočňovať rôzne aktivity pre deti a mladých.
Taktiež u nás pôsobí hnutie Cursillo,
v rámci ktorého sa stretávame každý
druhý týždeň s ľuďmi. To však v momentálnej situácii kvôli pandémii
možné nie je. Naša súčasná pastorácia
je tak zúžená len na vyučovanie náboženstva. Udržiavame veľmi dobrý kontakt s dobrodincami z Rakúska ("Club
of Roma"). Na Vianoce nám poslali pre
deti vianočné darčeky, pre dospelých

potraviny a rôzne oblečenie. Arcidiecéza Eger má v pláne v našej hlavnej
dedine postaviť novú školu, nakoľko
tá, ktorú máme, je malá, no i tak ju
navštevuje takmer 200 detí. Naša misia je veľká a náročná, potrebujeme
veľa trpezlivosti a modlitby. •
◀ P. Gašpar Habara SVD z Írska
Pozdravujem vás, milí priatelia, situácia u nás v Írsku je podobná ako na
Slovensku. Niektorí naši spolubratia
sa nakazili koronavírusom. Žiaľ, dvaja mu i podľahli. Fungujeme v obmedzenom režime cez online streamovanie a Zoom mítingy. Tu v Írsku je už
takmer každý kostol vybavený webkamerami a streamovanie funguje, aj
ľudia si už na túto formu zvykli. Ja sa
mám fajn, zvykám si na nové spoločenstvo a život v novej farnosti. Je to
náročné aj kvôli pandémii, ale všetci
sa snažíme, ako len vieme. Modlím
sa, aby sme všetko zvládali vo viere
a dôvere v Toho, ktorý premohol svet.
Buďte zdraví a požehnaní. S vďakou
na vás pamätám. •

2. marec
P. Ján Mušinský SVD, generálny predstavený, 15. výročie úmrtia (2006);
3. marec
Br. Dominik Peter Súkenik SVD, 10. výročie úmrtia (2011);
4. marec
Br. Pankrác Ondrej Sliviak SVD, 20. výročie úmrtia (2001);
5. marec
Ekumenický svetový deň modlitieb
žien;
8. marec
P. Elígius Vanček SVD, 20. výročie úmrtia (2001); P. Anton Mihálik SVD, 40.
výročí úmrtia (1981);
15. marec
Br. Jozef Laurinec Šimkovič SVD, 40.
výročie úmrtia (1981);
19. marec
Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny
Márie, patrón Spoločnosti Božieho
Slova;
22. marec
Svetový deň vody;
24. marec
Deň modlitieb a pôstu za umučených
misionárov (výročie zavraždenia bl.
Oscara Romera v San Salvadore
1980);
25. marec
Slávnosť Zvestovania Pána;
28. marec
Kvetná nedeľa utrpenia Pána.

◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac marec:
Aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali
sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo.
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Misijný projekt
P. Radoslava Kottru
na Kube
Text: P. Radoslav Kottra SVD
Foto: Archív P. Kottru SVD

P

okoj a dobro, drahí misijní
priatelia!
Pochádzam z Levíc (Nitriansky
kraj), kde som prežil prvých 18
rokov svojho života. Po ďalších 8 rokoch
formácie a štúdií, rozdelených medzi
Nitru, Vidinú (okres Lučenec) a Bratislavu, som bol v roku 2007 vysvätený za
kňaza. Nasledovali 4 mesiace mojich prvých kňazských skúseností na Kalvárii
v Nitre a v októbri toho istého roku som
odišiel na štúdiá do hlavného mesta Mexika. Po ďalších takmer 4 mesiacoch jazykového kurzu a prvej misijnej pastorácie som začal svoju oficiálnu misiu na
najväčšom ostrove Karibiku – na Kube
– v deň sv. Jána Bosca roku 2008.
Aktuálne pôsobím už na treťom mieste, vo farnostiach Mayarí a Guatemala,
ktorých som správcom a ktoré sa nachádzajú na severovýchode ostrova,
tesne pri zálive nazývanom “Bahía de
10
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Nipe”. V tomto zálive bola v roku 1612
zázračne nájdená soška Panny Márie
a pri nej nápis “Ja som ´Panna Lásky´”.
Pod týmto názvom – “Virgen de la Caridad” – Panna Lásky, si ju uctievame ako
Patrónku Kuby.
Rád by som poukázal na jednu aktuálnu skutočnosť a zároveň misionársku
potrebu, s ktorou sa stretávajú mnohí
misionári po celom svete, a tou je potreba prestavby alebo výstavby kostolov či
kaplniek. V našich dvoch farnostiach,
ktoré zároveň tvoria jeden celý okres
(1304 km², 97 tisíc obyvateľov), máme
aktuálne tri kostolíky: Farský kostol sv.
Gregora Naziánskeho v Mayarí, Kostolík Matky Bolestnej v Guaro a Kostolík
Našej Panny Lásky v Nicaro, kde pôsobia
misijné sestry Služobnice Ducha Svätého. Misionári verbisti pôsobíme v tomto
okrese od roku 1989 a aktuálne spravujeme 13 kresťanských komunít (mestečká, prímestské časti či dediny).
Okrem menších úprav či prestavby
v našom farskom dome, alebo v niektorej z komunít, tou najväčšou výzvou
je výstavba nového kostola v mestečku
Guatemala, pôvodne nazvané Preston.
Meno dostalo po prezidentovi americkej spoločnosti “United Fruit Company”, ktorá na začiatku 20. storočia spolu
s inými spoločnosťami kontrolovala na
Kube výrobu cukru. V mestečku, okrem
lodného prístavu, cukrovarského závodu a obytných domov, postavila aj
katolícky kostol (1906). Bol zhotovený
z dreva a osadený na nosných pilieroch
vysokých približne 80 cm. Roku 1919 bol
Preston vyhlásený za farnosť. Časom
kostol strácal na kráse, čo bolo spôsobené poveternostnými podmienkami
(v roku 1926 cyklón zhodil časť zvonice)
alebo chýbajúcou údržbou (zánik veže
niekedy v 80. rokoch). Svoju kultúrno-duchovnú hodnotu zohrával až do júna
1999, kedy bol z neznámych dôvodov
podpálený. Miestni obyvatelia v jeho zániku videli akúsi pohromu, ktorá bola
uvalená na celé mestečko. K tomuto
chápaniu samozrejme prispievala aj
neľahká sociálno-ekonomická situácia
v dôsledku komunistického režimu,

ktorá trvá až dodnes. Počas ďalších 20
rokov si miestni obyvatelia zbožne želali, aby sa jedného dňa dočkali nového chrámu.
Veľké množstvo modlitieb, obiet a hlbokých túžob ľudí, i tých, ktorí z mesta poodchádzali počas migračných vĺn
v posledných desaťročiach, sa premenili
v nádej. Áno, NÁDEJ. A to najmä preto,
že na pozemku, kde kedysi bol kostol,
stojí už dnes “dočasná” kaplnka, ako
prísľub výstavby nového kostola. V čase,
keď život na ostrove je mimoriadne

komplikovaný, mnohé diela ľudského
ducha dožívajú a v srdciach ľudí už vyhasla nádej, že sa môže ešte niečo nové
a krásne zrodiť, vtedy každé aj malé dielo prináša nádej a radosť.
Najlepší projektant a umelec, náš Nebeský otec, naplánoval stavbu presne na
100. výročie založenia Farnosti sv. Terézie Ježišovej. Ako bolo už vyššie spomenuté, v roku 1919 sa Preston stal farnosťou a v roku 2019 sme dostali povolenie
na stavbu kaplnky. A ešte čosi naviac:
v tom istom roku začíname s jej stavbou,
takmer na mesiac presne, 20 rokov od
zničenia starého kostolíka. Vďaka, milý
Bože, za tvoje dokonalé a neomylné plány, v ktorých máme miesto aj my.
Pôvodný kostol sa nachádzal v tesnej
blízkosti parku. Prvým krokom bolo
oplotenie parcely z prednej časti, na čo
sme dostali povolenie od stavebného
úradu v roku 2016. Až koncom roka 2018
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nám oznámili, že môžeme začať so stavbou “dočasnej konštrukcie”, no na oficiálne stavebné povolenie sme čakali až
do mája 2019. Na vysvetlenie dodám, že
na Kube je celý život riadený rozhodnutiami jednej politickej strany. V prvom
rade musí byť uznané vlastnícke právo
daného pozemku. Potom sa podáva žiadosť na stavbu “dočasnej konštrukcie”,
ktorá slúži ako malý sklad pre materiál,
ktorý sa použije pri stavbe hlavnej budovy, teda kostola. Bez tejto stavby nie
je možné získať povolenie (licenciu) na

kňazský byt. Po schválení sme postavili
domček s plochou 50 m² s rovnou strechou, s jednou malou kúpeľňou a WC.
Je potrebné vysvetliť, že na Kube
nie sú “papierovačky” jedinou ťažkosťou. Tou najväčšou neistotou – časovou i ekonomickou – je materiál. A keď
k tomu pripočítame domácich robotníkov, u ktorých je veľmi ťažké dosiahnuť profesionálny, zodpovedný prístup
(neodbornosť, nepresnosť, podvádzanie
a krádeže), tak stavba jedného kostola
môže trvať aj 8-10 rokov. Vďaka Božej

kostol. Pri tamojšej byrokracii jednej prozreteľnosti a jeho nekonečnej priazmonopolnej vlády tieto procesy môžu ni sme po krátkom hľadaní našli spoľahlivých, aj keď nie profesionálnych,
trvať aj niekoľko rokov.
Vrátiac sa k samotnej stavbe, naše robotníkov. K tomu sa pridalo obdobie
práce začali v spomenutom roku 2019 “hojnosti” (máj – november 2019), kedy
v mesiaci máj, budovaním odpado- sa dalo, aj keď s menšími ťažkosťami, zavej kanalizácie. V nasledujúcich dvoch kúpiť cement priamo v mestečku, kde
mesiacoch sme upravili a navýšili te- staviame. Od novembra minulého roku
rén navozením zeminy a vybudovaním až do dnešného dňa je takmer nemožpodzemnej cisterny na vodu. V druhej né zohnať cement, a to na celom ostropolovici júla sa už začalo s výkopovými ve. A rovnaká situácia je aj s roxormi či
prácami “dočasnej konštrukcie”. K nej mnohými inými materiálmi.
len dodám, že vo všeobecnosti sa na ten“Dočasná konštrukcia”, v skutočnosto druh stavby počíta s jednoduchými, ti kaplnka, už stojí, jediné, čo jej chýodľahčenými materiálmi, pretože pod- ba, je podlahový obklad. Takto pred roľa zákona by sa táto “dočasná konštruk- kom, na 3. adventnú nedeľu, sme v nej
cia” mala po výstavbe kostola zdemolo- po prvýkrát slúžili svätú omšu. Bola to
vať. Avšak pri projektovaní sme počítali veľká chvíľa, aj keď kaplnka nebola ešte
s možnosťou využitia tejto budovy ako dokončená.
Nekonečná vďaka po Pánu Bohu
dočasnej kaplnky (a v budúcnosti pastoračného centra) s prípadnou nadstav- patrí známym i neznámym dobrodinbou 1. poschodia, ktorá by slúžila ako com a priateľom z rôznych kútov sveta:

Švajčiarsko, Nemecko, USA, Slovensko.
Na všetky práce (úprava terénu, cisterna, kaplnka, strava, robotníci) spojené
s výstavbou tejto kaplnky sme doteraz
spotrebovali necelých 17 tisíc USD. Vy,
drahí rodáci, ste prispeli polovičnou
čiastkou. Boh vám to odplať.
V lete roku 2020 bol vypracovaný projekt na nový kostol sv. Terézie z Avily,
ktorý zachováva pôvodnú architektúru
s rozmermi 28 x 14 m. Teraz čakáme na
schválenie projektu príslušnými úradmi, aby sme následne mohli požiadať
o licenciu na stavbu. V tejto
chvíli je veľmi ťažké určiť
rozpočet na stavbu (podľa
skromného a neistého odhadu by to malo byť okolo
150 tisíc eur), pretože kubánska ekonomika je už dlhé
roky v dlhoch. Začiatkom
roku 2021 sa sťahuje z obehu CUC – kubánska zameniteľná mena (nazývaná
kubánsky dolár) a zostane
len kubánske pesos. Predpokladá sa jeho oslabenie
voči doláru a následná inflácia, čo výrazne zhorší situáciu, a to všetko v čase
terajšej pandémie. Ceny na Kube začali rásť už v marci roku 2020 a neustále sa to mení. Príkladom, keď už
hovoríme o stavbách, môže byť spomenutý cement: v lete roku 2019 cena
jedného vreca (42 kg) bola približne
6 € (na porovnanie, priemerný mesačný
plat je 20 €), po zhoršení situácie sa ceny
na čiernom trhu pohybovali od 9 do
11 €, v súčasnosti je to až 29 € !!! A podobne je to teraz na Kube so všetkým
tovarom – 2 až 10 násobné zvýšenie cien.
Na záver vám, všetkým dobrodincom,
ďakujem v mene Kubáncov za doterajšiu materiálnu a duchovnú pomoc. Zároveň vyslovujem nádej, že aj naďalej
môžeme rátať s vašou priazňou a podporou misijného diela. Nech vám to láskavý Pán Boh odplatí.
Pripájam fotky pôvodného kostola,
novopostavenej kaplnky a fotodokumentáciu projektu budúceho kostola. •
MAREC 2021
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Rodičom sa zdalo,
že to s nábožnosťou
preháňam,
no bol som zaľúbený,
to bol motor

Páter Ladislav Csontos, SJ

Text: TKKBS
Foto: Archív Trnavskej Univerzity, Slovo+

Prof. ThDr. Ladislav Csontos PhD. je slovenský jezuitský kňaz a profesor
katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave, Teologická fakulta. Venuje sa filozofickej antropológii, filozofii kultúry a problematike spirituality
a pastorácie rozvedených katolíkov. V týchto oblastiach publikoval niekoľko monografií a rad vedeckých štúdií.

Ako vyzerala vaša cesta za povolaním zrušení diecéznych seminárov sa do
na začiatku? Neisto ste prešľapovali, se- neho znova dostal až v roku 1966
bavedome kráčali, alebo priamo bežali? a v roku 1968 bol vysvätený za kňaza.
"Prvý pomerne silný impulz som po- Spomenul som to rodičom, a tých to
cítil počas spoločných modlitieb na ešte viac prekvapilo. Otec mi to logicky
mládežníckej svätej omši pri prosbe za vysvetľoval, že je to taká chvíľková zánové kňazské povolania. Akoby to bolo ležitosť, veď už roky som sníval o maadresované priamo mne. Neskôr som tematike a teraz toto. On by sa aj tešil,
o tom premýšľal. Aj som si myslel, že ale ak si to rozmyslím, nebudem ani
toto je moja cesta a nie tá, o ktorej som jedno, ani druhé. Poznal dobre spády
dlho sníval, a tá sa volala matematika. komunistického režimu. Aj pán farár
Napokon, keď som si dal prihlášku na mi povedal, že nech idem najprv na
matematiku v kombinácii s deskrip- univerzitu a vyštudujem matematiku."
tívnou geometriou, sa mi to volanie
ku kňazstvu opäť objavilo a ja som sa Je odpoveď na Božie pozvanie jednos tým zdôveril pánovi kaplánovi. Ten duchá?
bol novokňazom, ale už bol starší. "V mojom prípade bola odpoBol v seminári už v roku 1950, no po veď jednoduchá a pritom
MAREC 2021
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komplikovaná. Ja som mal iba pred- Stojí za vaším povolaním človek, ktostavu diecézneho kňaza, aký bol už rý vám udal vaše životné smerovanie?
spomenutý pán kaplán Ján Plank. No "Nemôžem povedať, že za mojím popo vstupe sovietskych vojsk a obno- volaním stojí nejaký človek, ktorý
ve neostalinského režimu sa mi ces- by ma bol nasmeroval. Nemal som
ta do jediného kňazského seminára rád také pokusy, hoci som nad tým
v Bratislave uzavrela, lebo som už premýšľal. Napríklad jeden veriaci
mal začaté vysokoškolské štúdium. profesor z gymnázia mi tak raz po
Hoci som od rodičov a iných príbuz- ceste z kostola povedal, že by som
ných čosi vedel o františkánoch, kto- mohol byť dobrým lekárom a on by
rí dakedy pôsobili v Beckove. Rodičia mi aj mohol pomôcť dostať sa na
mali aj kontakty s rehoľnými setra- medicínu. Poďakoval som sa mu za
mi v Beckove, no rehoľný život sa ponuku, no v duchu som si povedal,
mi nijako nejavil príťažlivým. Tak že dnes svet potrebuje viac lekárov
sa veci komplikovali, no napokon duše. Počas vysokoškolského štúsa cez prázdniny po štvrtom roční- dia som stretol viacero rehoľných
ku vyjasnili a nadobudol som istotu, kňazov a mal som možnosť poznať
že Boh ma volá k jezuitom."
viacerých osobne, no napokon najviac sa mi zapáčili jezuiti svojou
Je to podobné, ako keď sa človek za- spiritualitou a vzdelaním a najmä
miluje?
zmyslom pre slobodu človeka, kto"Myslím si, že to má mnoho spoloč- rá bola za socializmu tak vzácna. Už
ného. Pán kaplán mi odporúčal, aby som spomenul dvoch kňazov, ktorí
som si našiel spovedníka v Bratisla- ma ovplyvnili, no rozhodujúca bola
ve a priamo ma poslal do jezuitské- modlitba a duchovné cvičenia."
ho kostola k pátrovi Alojzovi Šaturovi. Bol spovedníkom v seminári a aj Je človek stať sa rehoľníkom povolaja som s ním bol spokojný, tak som ný už od narodenia, alebo sa ním sták nemu pravidelne chodil na svätú va postupne?
spoveď. Po nejakom čase mi povedal, "Možno niekto tak vyrastá, že od detči by som nechcel vstúpiť k jezuitom. stva ho priťahuje zasvätený život,
Ja som celkom spontánne povedal: stretáva sa so zasvätenými osobami,
nie. On to rešpektoval, vôbec to ne- to však nebol môj prípad. V detstve
ovplyvnilo náš vzťah. No myslím si, ma priťahovalo všeličo, príroda, les,
že sa za mňa modlil. Starší kamará- vesmír, matematika, fyzika, ale i fiti z nášho gymnázia ma zapojili do lozofia, no to najhlavnejšie je, že ma
tajných vysokoškolských krúžkov pritiahol Pán Boh. Pre mňa bolo dôlekatolíckej mládeže. Tu som spoznal žité aj spoločenstvo veriacich, ktoré
celú plejádu rehoľných kňazov a la- sa vytváralo na stretkách. Cez zimických apoštolov, najmä Dr. Vladi- né prázdniny na lyžovačkách, keď
míra Jukla. Žil som naozaj inten- bol s nami aj tajne vysvätený kňaz
zívnym životom viery, popri štúdiu rehoľník. Podobne v lete na hrebesom chodil na pravidelné týždenné ňovkách. Mám krásne spomienky na
stretká, zúčastňoval som sa na du- viacerých kňazov v pastorácii, ktorí
chovných obnovách a napokon na nám poskytovali fary na duchovné
prvých trojdňových duchovných cvičenia alebo na výlety."
cvičeniach. Snažil som sa na jednej
strane čo najlepšie študovať a inten- Potrebuje človek nejaký zvláštny zmyzívne prehlbovať svoj vzťah s Bohom. sel, aby počul Božie volanie?
Rodičom sa zdalo, že to s tou nábož- "Myslím, že človek nepotrebuje nijanosťou preháňam, no bol som zaľú- ký zvláštny zmysel, aby počul Božie
bený, a to bol motor."
volanie. Úplne stačí, keď žije naplno
14
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svoju vieru v osobnom i komunitnom rozmere. Keď žije pravidelným
sviatostným životom, keď sa denne
modlí a medituje, spytuje si svedomie, číta si Sväté písmo, vzdeláva sa
vo viere. Stretáva sa s inými v spoločenstve a snaží sa apoštolovať osobným príkladom a keď je príležitosť
aj slovom. Keď v sebe rozvíja lásku
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• Páter Csontos pôsobí na Teologickej fakulte
sv. Alojza pri Trnavskej univerzite
• Prednáša filozofickú antropológiu a filozofiu
kultúry
• Osobitne sa zameriava na výskum problematiky rozvedených katolíkov a možností ich
spirituality a pastorácie

stretnutí s ľuďmi, či v prírode pohľadom na vychádzajúce slnko, či
hviezdami posiatu oblohu."
Koľko vám trvalo, kým ste povedali Bohu svoje áno?
"Mne to trvalo niečo viac ako štyri
roky. Nebanujem."

k blížnym nielen v citovej rovine, ale
aj v rovine služby iným. Keď sa učí
rozdávať, otvára sa na Boží hlas, ktorý mu môže zaznieť. Lebo človek je
zo svojej prirodzenej podstaty stvorený tak, aby mohol počuť Božie slovo. Ono môže zaznieť v modlitbe,
v čítaní Svätého písma alebo životopisu svätého, alebo pri obyčajnom

Aká je cesta budúceho rehoľníka? Čo
ho čaká na začiatku?
"Cesta budúceho rehoľníka je plná
dobrodružstiev. Človek sa učí hlbšie
poznávať seba, čo všetko ním hýbe,
aké rozličné hnutia. Spoznáva, čo
všetko na neho pôsobí, a v tom poznáva aj Božie vedenie. Spoznáva, že
aj v jeho živote platí, že Božie cesty
nie sú ľudské cesty. To, čo si vysníval, je dosť často celkom iné ako to,
čo pre neho pripravil Boh. No keď sa
nechá viesť Bohu, zistí, že jeho cesty
sú lepšie. On na nich dáva človeku
zakúsiť svetlo i náročné strminy.
Spomínam si na jedného staručkého rehoľného brata Martina Viskupiča, ktorý mi bol príkladom, keď
spomínal, že nešiel voliť. Eštebáci
mu to vytýkali, povedal: ja som volil, rozhodoval som sa šestnásť rokov, či vstúpim k jezuitom, aj oni
sa rozhodovali, či ma prijmú. Prijali ma a vy ste nás vyhodili z kláštorov, ja už nemám čo voliť. Nikdy za
socializmu nešiel voliť. Ako mladí
jezuiti sme si o ňom hovorili pravý
Izraelita. Rehoľníka na začiatku čaká
noviciát, kedy ho magister novicov
vovádza do rehoľného života a zasväcuje ho do charizmy rehole. On spoznáva seba a aj rehoľu, či mu bude
naozajstným domovom na celý život. Ak to tak prežíva on i jeho predstavení to tak vidia, skladá rehoľné
sľuby." •
MAREC 2021

Cirkev pomáha
obetiam povodne
v Himalájach
Indická charita sa zapojila do záchrannej operácie neďaleko národného parku Nanda Devi v Himalájach, kde odtrhnutie časti ľadovca
spôsobilo povodňovú vlnu na rieke
Dhauliganga, jednom z prítokov Gangy. V dôsledku tragédie zahynulo najmenej 14 ľudí a 150 bolo zranených.
Voda strhla vodné elektrárne,
mosty, cesty a budovy, prelomila dve
stále rozostavané priehrady a spustošila celé údolie. Na pomoc jeho obyvateľom bola okamžite zorganizovaná
záchranná akcia. Doteraz sa podarilo
zachrániť 25 ľudí, asi 200 sa však stále považuje za nezvestných. Väčšina
obetí sú pracovníci stavby priehrad.
Arcibiskup z Bombaja, kardinál Oswald Gracias poďakoval orgánom
za zorganizovanie účinnej záchrannej operácie a ubezpečil o modlitbe
za nájdenie nezvestných.
Katolícka misia v štáte Uttarakhand, kde došlo k tragédii, pomáha
miestnym orgánom. Podľa miestneho biskupa zatiaľ nie je možné presne
vyčísliť straty spôsobené povodňou
v obciach v postihnutej oblasti.
V júni 2013 spôsobili rekordné
zrážky zničujúcu povodeň, ktorá si
vyžiadala smrť takmer 6 000 ľudí.
Médiá potom katastrofu nazvali „himalájskou cunami“ kvôli prúdom
vody, ktoré stekali po hornatej oblasti a spôsobovali lavíny vody, skál
a bahna, ktoré ničili všetko, čo im
stálo v ceste. •
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Vlakom na východ
Kniha na pokračovanie:
XIV.časť
Text: Mária Byrska
Foto: Larisa Birta, unsplash.com

Vlakom na západ

povedala Nataša, „podám ti ho, keď
vojdeš do vagóna.“ Dala som jej svojho
malého. Len aby sa nezačal hádzať, zarazene som si pomyslela. Ale Jerzyk Natašu pobozkal. Stála som bokom, držiac
sa jednou rukou, pripravená skočiť na
schody vagóna hneď, ako sa otvoria dvere. Nataša, Jevdokia i Anna stáli zboku,
tvárami sústredenými na dvere vagóna.
Anna má v ruke jeden batoh a Jevdokia
košík s jedlom a môj batoh. Z perónu
počuť hovor. Ktosi beží a naskakuje do

Za dverami Natašinho domu bola temná
noc a záveje snehu. Museli sme sliediť za
Natašou a pritom sa ponáhľať. Za mnou
išla Anna a za ňou Jevdokia. Jerzyk sedel
ticho na mojich rukách. Lístok do prvej
stanice, kde sme mali presadať, bol medzi inými vecami v mojom plášti. Keď
sa potknem a spadnem, môže mi vypadnúť. Znepokojovala som sa. Zastavili
sme sa. V diaľke bolo počuť zvuk vlaku.
„Keď dôjdeme, rýchlo prebehneme na
druhú stranu koľajníc, a tam podídeme k vlaku,“ Nataša nám šepNemôžem odtrhnúť myseľ od
tom povedala, „váš vagón je šiesty
týchto dvoch žien, ktoré urobili
od konca.“ Šiesty vagón od konca
pre nás všetko, čo len mohli
bol preto, lebo sprievodkyňou
urobiť. Urobili to, akoby to bolo
v ňom bola Natašina známa. Ona
mala v určitej chvíli otvoriť dvere
niečo normálne. Bez bočných
z druhej strany a vpustiť nás do vaúmyslov. Jednoducho, po ľudsky.
góna. Zvuk sa približoval. Uvidela
som svetlá lokomotívy a pocítila
som, že ma Nataša tiahne za rukáv. Pohli susedného vagóna. Počula som zasyčať
sme sa, prebehli cez koľajnice a znovu sa lokomotívu a zdalo sa mi, že vlak drgol.
prikrčili v snehu. Vlak spomalil. Dvere Vtedy sa otvorili dvere. Stihli sme to.
prvého vagóna sa otvorili a na stupien- Anna je veľmi bledá, batohy sa kolíšu,
koch sa objavili dvaja muži s karabínami vlak naberá rýchlosť. Vedľa koľajníc stojí
na pleciach. Vlak bol dlhý. Posledný va- Nataša a Jevdokia. Nemôžem odtrhnúť
gón sa zastavil za perónom, niekoľko sto myseľ od týchto dvoch žien, ktoré urokrokov od nás. „Teraz!“ povedala Nataša. bili pre nás všetko, čo len mohli urobiť.
Zdvihli sme sa a pobehli. Nataša bežala Urobili to, akoby to bolo niečo normálprvá a počítala vagóny. Pri šiestom od ne. Bez bočných úmyslov. Jednoducho,
konca sme sa zastavili. „Tu!“ zašepkala po ľudsky. Akoby to bola len maličkosť.
zadýchajúc sa. „Tu!“ potvrdila Jevdokia. A veď ony, pomáhajúc nám, vovádzali
Z druhej strany bolo počuť, ako sa zatvá- do nebezpečenstva seba a svoje rodiny.
rajú dvere. Z našej strany boli schody va- A každá z nich mala niekoľko detí...
gónov veľmi vysoko nad zemou pokryté
Jerzyk sa na mňa pozerá tmavými
zľadovateným snehom. „Daj mi dieťa!“ očkami. Nastrašil sa?! Pritúlila som ho
16
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k sebe. Ony to urobili pre teba, môj malý
synček. Vtedy som si len uvedomila, že
nie sme samy. Vo dverách oproti stojí
žena odvrátená od nás. Chudá, nízka,
odetá ako sprievodkyňa. Je to sprievodkyňa, ktorá otvorila dvere. „Poď!“ hovorí polohlasne Anna, „pohľadáme naše
miesta.“ Upravila som si Jerzyka na rukách a zohla sa pre svoj batoh. Sprievodkyňa sa pozerá do okna. Tvári sa tak,
akoby nás nevidela. Naše miesta sú na
horných policiach v pravej časti. Sedel
tam len jeden driemajúci cestujúci. Prisadli sme si z boku. Ešte sa nevyzliekame. Jerzyk mi sedí na kolenách a batohy sú položené medzi mnou a Annou.
Za mnou je ešte jedno miesto voľné. Vo
vagóne je niekoľko desiatok ľudí. Väčšinou domáci, žltkastej tváre so šikmými
očami. Rozprávajú sa, lúskajú semiačka a pijú čaj. Počujeme tatárske a ruské
slová. Je tu teplo a svetlo. Náš príchod
nikoho osobitne nezaujíma. S úľavou
som si vydýchla a skúšam sa odreagovať. Keď sme plánovali útek, vypočítali
sme, že nás čaká okolo 14 nocí vo vlakoch a dali sme si predsavzatie, že sa
budeme usilovať všetky tieto noci bezstarostne prespať. Malo nám to pomôcť
zachovať si sily pre bezsenné noci v pohraničnej časti, kde sa budeme musieť
s vlakom rozlúčiť. Pripomínam to Anne.
„Anna, teraz sa musíme uvoľniť a snažiť
sa zaspať.“ Anna pokyvuje hlavou s porozumením, ale sa nehýbe. Neodkladá
batoh, ktorý má na svojich kolenách
a nepozerá na mňa. Začína sa stmievať.
Väčšina cestujúcich drieme, alebo spí.
Len dve ženy na dolnej lavici rozprávajú a rozprávajú bez konca. Jerzyk už
dávno zaspal. Má spotenú tváričku, vyzliekam ho teda a kladiem medzi nás
s Annou. Zobliekla som si plášť a pozerám sa na svoje mokré topánky. „Anna,“
nakláňam sa k nej, „ty máš tiež vodu
v topánkach?“ „Mám,“ odpovedala šeptom Anna. „Teda sa zobúvame!“ rezko
som jej oznámila, „podrž Jerzyka, ja sa
zobujem prvá.“ „Nerob to!“ prenikavo
pozerá na mňa Anna, „prinajmenej do
Semipalatinska vydrž v topánkach. Na
tejto trase je najnebezpečnejšie. Môžu
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kontrolovať vlaky, hľadať zbehov.“ „A čo
mi v tom pomôžu topánky? Predsa nebudem utekať z rozbehnutého vlaku
alebo utekať na strechu. Možno bude
kontrola a možno nebude. V mokrých
topánkach určite prechladnem, dostanem horúčku a nebudem mať silu nosiť
môjho malého, keď to bude potrebné.“
„Nepreháňaj!“ povedala Anna, „od mokrých topánok sa nedostáva horúčka.“
O nejaký čas som sa cítila veľmi unavená a hladná. Boli to prvé príznaky, že si
zvykám na nelegálnu cestu vlakom a začínam sa cítiť normálne. Celý život som
mohla vo vlaku spať a cestu som začínala jedlom. A teraz som si spomenula, že
som sa ani nedotkla večere, ktorú nám
Nataša pripravila, lebo som obliekala
malého. V košíku boli sucháre, ale to
bola celá naša zásoba a pred nami ďaleká cesta. Keď zaspím, zabudnem na
hlad, pomyslela som si. Ale ako zaspať
v mokrých topánkach? Po krátkej chvíli
sa moje topánky našli na poličke. Bolo
tu veľmi teplo a mala som nádej, že do
nasledujúceho vlaku nasadnem v suchých topánkach. S Annou bolo bezo
zmien. Batoh na kolenách, mokré topánky, napätie a nepokoj. V noci som sa

zobudila. Vedľa mňa sedel nejaký vojak
bez čiapky. Pozrel sa na mňa a ja som
zdrevenela. Bol to ten istý ŠTB-ák, ktorý nás pred niekoľkými dňami navštívil
u Tatárky. Určite sa dozvedel, že sme
ušli a tu nás dohonil. Anna tiež nespala,
pozerala na moje nohy. Uvedomila som
si, že som bez topánok. ŠTB-ák zatvoril
oči, oprel hlavu o stenu a robil dojem,
že spí. Bola som si istá, že sa pretvaruje.
Teraz som aj ja bola nespokojná, bdelá
a napätá. Ale ako dlho sa možno báť?
Niekoľko minút či hodinu? Nakoniec
som zaspala. Najprv som sa pretvarovala, že spím a potom som zaspala tak
silno, že som sa zobudila až na stanici
v Semipalatinsku. Vo vagóne bolo rušno,
cestujúci si zbierali svoje veci, chystali
sa vystúpiť. Jerzyk kompletne oblečený
jedol suchár. „Ale máš tvrdý sen!“ ozvala
sa hlasno Anna. Obzrela som sa. Miesto,
kde sedel ŠTB-ák bolo prázdne. „Kde sa
stratil?“ hlasne som sa začudovala. „Vyšiel na predposlednej stanici. Ja som pre
neho nespala celú noc.“
Šli sme rýchlym krokom spolu so
všetkými smerom k stanici. „Sme plné
napätia,“ ozvala som sa Anne, „odteraz
každého ŠTB-áka, ktorý bude s nami

cestovať, musíme brať ako obyčajného
cestujúceho. Bez obáv. To nám veľmi
uľahčí náš útek.“ „Ty si sa ho tiež zľakla?“
začudovala sa Anna. „ A ako! Bola som
presvedčená, že je to ten náš. Keby nie
moje topánky, možno by som sa pokúsila na najbližšej stanici vystúpiť.“
Na Semipalatinskej stanici sme sa dozvedeli, že vlak do Novosibirska odchádza o niekoľko minút. A tu je len jedna
pokladňa, dlhý rad a nasledujúci vlak
o niekoľko hodín. „Čas nášho úteku
sa predĺži o niekoľko hodín,“ hovorím
Anne, „to je zlé. Nataša nás upozorňovala, že na stanici si musíme dávať pozor,
pretože chytajú.“
Stojíme v rade a Jerzyk je veľmi nespokojný. Raz chce na ruky k Anne, raz
ku mne, raz nám uteká a musíme ho
doháňať. „Anna, prečo vlastne stojíme
obe? Kúp ty lístky a ja sa s ním zatiaľ poprechádzam. Už s ním nemožno vydržať.“ „Nesúhlasím!“ povedala Anna, „po
prvé sa môžeme stratiť a po druhé neviem, či mi predajú dva lístky. V Rusku
je všetko ináč, než v inom mne známom
svete.“ Tento druhý argument ma presviedča. Z vlastnej skúsenosti viem, že
v Rusku je všetko ináč než v inom mne
známom svete.
Asi po štvrťhodine máme zmenu.
Vo dverách haly sa objavil policajt. Znepokojená som sa pozrela na Annu. Ona
ho tiež zbadala. Bol to prvý policajt,
ktorého som videla počas nášho úteku.
V takom prípade je dobré povedať niečo iné než to, čo si myslíš. „Je to dobré
pre nervy!“ ľahostajne sa ozývam. „On
má službu. Vidieť ich na každej stanici.
Človek si na nich celkom zvykne.“ Policajt prešiel niekoľko krokov a zastal.
Chvíľu sa pozeral na ľudí a potom ráznym krokom zamieril k nám. Bol ešte
ďaleko a mne sa zdalo, že sa pozerá len
na mňa. Odvrátila som hlavu smerom
k pokladni. Rad sa pohol. Zohla som sa,
aby som zdvihla svoj batoh a keď som sa
narovnala, policajt stál už pri mne a niečo hovoril. Nerozumela som, čo chce.
Ešte raz to zopakoval. Mal rozkazujúci tón. Hovoril krátko. Bolo mi jasné, že mám ísť za ním. Kam?
MAREC 2021
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Komunity misijných
sestier v Čechách

N

Text: sr. Katarína Junasová SSpS
Foto: Archív sestier SSpS

a úvod netreba veľa slov.
V rámci predstavovania našich komunít poputujeme
dnes do Českej republiky, aj
tá totiž patrí pod správu slovenskej provincie. Modlime sa o viac povolaní pre
túto misijnú krajinu.
Keď komunita misijných sestier na
Morave pocítila, že nadišiel čas opustiť
mestečko Kelč, kde sestry našej kongregácie pôsobili 13 rokov, a presunúť sa
na miesto, kde je potreba našej prítomnosti naliehavejšia, začal proces rozlišovania a hľadania miesta, kde nás Pán
chce mať. S podporou provinciálneho
vedenia a s pomocou otca arcibiskupa
Jana Graubnera vyústila cesta hľadania
do mesta Přerov. Vo svojom vnútri sme
cítili, že toto je miesto, ktoré potrebuje
uzdravujúcu silu evanjelia.
A tak začala 5-členná komunita svoje oficiálne pôsobenie v tomto meste
8.3.2019 posvätením kaplnky a nových
obývacích priestorov v podkroví fary. Hovoriť o Božej láske k človeku sa snažíme
svedectvom svojho života a tam, kde vnímame potrebu, i priamym ohlasovaním.

Sr. Katarína Florková
Leontýnka vstúpila do priestorov herne
z chodby, kde sa po príchode do škôlky prezliekala. Zamierila si to rovno ku
mne: „Teto, já ti něco řeknu. Víš, proč
moje maminka neměla dnes roušku?
Protože si ji zapoměla doma.“ Zasmiala
som sa tejto detskej úprimnosti, s ktorou prezradila, že jej mamička dnes
prestúpila zákaz a vstúpila do priestorov škôlky bez rúška, čo by si inak nikto
nevšimol, pretože sa v tom čase nikto
z nás po chodbe nepohyboval. Áno, učiť
18
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sa a učiť, viesť a nechať sa viesť – tak by
som charakterizovala svoju prácu v „Lesnom klube František“. Je to akýsi alternatívny druh materskej školy, v ktorej sa
odovzdávajú ľudské i evanjeliové hodnoty. Nielen my, dospelí, učíme deti, ale ak
sme dostatočne citliví, môžeme sa i my
od detí veľa naučiť. Napríklad tej úprimnosti – prostému životu bez masky. Alebo rýchlemu zabúdaniu na urážky a zlo.
Deti sú veľmi citlivé a vnímavé. Prežívajú obdobie, kedy sú schopné veľa pozitívneho „nasávať“. Mnoho sa od nich
učím, ale zároveň si uvedomujem, že
i ja mám vplyv na to, aký bude ich prístup k iným a k ich životnému poslaniu.
Ale mojím evanjelizačným priestorom
nie je len táto škôlka. Už stretávanie
ľudí cestou do práce, rozhovory, ktoré
občas nadviažem na zastávke či v autobuse, diskusie o otázkach viery s kolegyňami v práci, ktoré nie sú veriace, či

hľadanie odpovedí na životné situácie
pri „stretnutiach nad Božím Slovom“
vo farnosti – to všetko je príležitosťou
hovoriť o Bohu ako o milujúcej osobe
a nie ako o neosobnej, aj keď pozitívnej energii, v ktorej tu ľudia veľmi často
vo svojich ťažkostiach hľadajú oporu
i východisko. Som vďačná za Božiu prítomnosť v mojom živote a šťastná, že sa
s ňou môžem slobodne deliť.

Sr. Jozefína Račeková
V novembri 2019 otvorila Charita v Přerove Nízkoprahové denné centrum pre
ľudí bez domova. Táto skupina ľudí bola
a je môjmu srdcu veľmi blízka a služba
v tomto centre sa stala mojou hlavnou
misiou. Postupne si k nám nachádzalo
cestu stále viac ľudí v núdzi. V centre sa
snažíme vytvárať rodinnú atmosféru,
aby sa ľudia, ktorí k nám prichádzajú,
cítili prijatí a vzácni. Pomáhame im znova si uvedomiť svoju ľudskú dôstojnosť
a hodnotu, vedomie ktorej často na ulici
strácajú. V centre majú možnosť teplej
stravy, hygieny, pomáhame im s vybavovaním rôznych úradných záležitostí, pri
obnovení kontaktu s rodinou, s hľadaním práce a ubytovania. Mnohí z týchto
ľudí majú problémy s rôznymi druhmi
závislostí (najmä alkoholizmus). U niektorých bola práve závislosť dôvodom,
prečo sa ocitli na ulici, ale sú aj takí, ktorí
prišli napr. o prácu, alebo nezvládali platiť dlhy, nemal ich kto podporiť a v priebehu krátkeho času sa ocitli bez strechy
nad hlavou.
Nič nie je čiernobiele a príbeh každého jedného človeka je úplne jedinečný.
Ja si v práci s ľuďmi bez domova často
uvedomujem, ako ľahko môže človek
v živote prísť o všetko, čo budoval a na
čom si zakladal. Aký dôležitý je súcit,
porozumenie a pomocná ruka v správny čas. Veď každý túži po láske a prijatí,
každý chce mať miesto, ktoré by aspoň
trošku pripomínalo domov. Často sa
modlím, aby som sa i ja mohla stať nástrojom v rukách Božích, aby som pomáhala vytvárať takéto miesto pre ľudí,
ktorí to potrebujú, a takýmto spôsobom
im ohlasovala Kristovu lásku.
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Sr. Rastislava Kurajová
Som na Morave už tretí rok a momentálne pracujem v Charite v Přerove ako
opatrovateľka. Navštevujem starých
a chorých ľudí, ktorí majú dohodnutú
službu cez charitu. Práca je to zaujímavá
a vždy je čo sa učiť. Spoznávam charaktery ľudí a ako sa mení človek v rôznych
etapách života.
A čo je potrebné a ako cítim misiu práve tu? Stačí sa ukázať na ulici a mnohí ľudia začnú komunikovať sami. Hľadanie
Boha sa odzrkadľuje v rozhovore mnohými spôsobmi. Niekedy len jednoduchými otázkami a neraz i značne zložitými
a filozofickými otázkami. Stačí mať len
otvorené oči, uši a ochotné srdce a Pán si
nachádza cestu k ľudskému srdcu.

Sr. Magdalena Lis
– pochádza z Poľska a svoje podelenie napísala
v reči svojej misijnej krajiny
Česká republika se stala zemí mého
misijního poslání. Když mi bylo 15 let,
měla jsem možnost strávit prázdniny
na táboře na území ČR a objevit rozdíly života Církví v Polsku a ČR. Hodně se
mě dotklo, jak komunistický režim dokázal zničit náboženský život v srdcích
lidí. Když jsem měla možnost si zvolit
misijní oblast, tak jsem měla zcela jasno. Mým cílem a přáním bylo se vydat
na misijní cesty do ČR.
Už několik let je mi dáno žít v ČR.
Stává se, že tu narazím na duchovně
mrtvá místa. Jako nemocniční kaplanka se setkávám s mnoha lidmi, kteří
začínají rozhovor s obavou, že si nebudeme moci o čem povídat, jelikož jsou

V české komunitě jsem od svých 1. slibů
už druhým rokem jako juniorka a také
jediná česká sestra. Pracuji jako lékařka
na interně v blízké Kroměříži. V poslední době mé povolání hluboce ovlivnila
pandemie COVID 19, kdy patříme mezi
nejzasaženější regiony. Na druhou stranu se projevilo dobré srdce všech mých
kolegů i přísloví: "Pán dopouští, ale neopouští." •

Prečo? Ach! Mám vziať so sebou tiež
svoje veci. Rýchlo sme odišli. Nestihla som sa ani pozrieť na Annu.
Pred očami sa mi premietli všetky
udalosti nášho doterajšieho úteku.
A všetko k ničomu. Zbytočné. Policajt sa zastavil. Vtedy som si uvedomila, že vlastne ja idem za ním a nie
on za mnou. Pred pokladňou stál
silný muž s čiernou bradou. Keď ma
uvidel s dieťaťom, odstúpil. Práve
od pokladne odišiel muž v kožuchu
a válenkách a ja som prešla na jeho
miesto. Dva lístky do Kyjeva, povedala som po rusky, siahajúc po peňaženke. Pokladník chcel vedieť, ktorú
triedu chcem a či chcem miestenky.
Vybrala som najlacnejšie lístky a bez
miesteniek. Akoby omráčená som sa
vrátila k Anne. „Kúpila som lístky do
Kyjeva. Dobrí sú sovietski policajti!
Pravda!“ Spolu sme sa zasmiali.
Do odchodu vlaku bolo ešte dosť
času. Prvý vlak do Novosibirska už
odišiel a nasledujúci mal byť o štyri hodiny. Bolo potrebné nájsť toalety, kde by sme sa mohli trochu
umyť a potom niečo zjesť v staničnej
reštaurácii. „Ako dobre, že ti predali lístok hneď do Kyjeva,“ hovorila
Anna, chlipkajúc čaj zo zeleného pohára. Do Kyjeva budeme až tri razy
presadať. Aké šťastie, že nám nebude
potrebné druhýkrát kupovať lístky.
Vlak do Novosibirska bol preplnený. Podarilo sa nám nasadnúť do vagóna, v ktorom už sedeli cigáni. Boli
špinaví a hluční. Vo vagóne páchlo
cesnakom a potom. Nevadí, povedala som si, sadajúc si k oknu. Budeme
sa tu cítiť bezpečne. Anna mala asi
tú istú mienku, pretože sa usadila do
kúta. Dala si šatku na tvár a o chvíľu
zaspala. Odspávala včerajšiu noc. Ja
som prežívala cestu čoraz ťažšie. Bolo
tesno a dusno. V prechode na chodbe večne niekto stál. Bol tam hlasný
hovor a traja cigáni sediaci za Annou
sa hádali o peniaze. „Kedy sa to nakoniec skončí?“ vzdychla som si. •
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nevěřící nebo hledající. Vždy najdeme
témata k rozhovoru a ani nevědět kdy
přijdeme i na duchovní potřeby lidského srdce. Díky těmto zkušenostem vnímám, jak obrovský dar je víra. Kolik do
života přináší a jak ho mění. Vidím také,
jak lidé, s kterými se setkávám, hledají
smysl života a při "odkrývaní" se mnozí,
bohužel, dostávají k temným vrstvám
nebezpečné spirituální pasti (New age,
čarodějnictví, reiki atd...)
Už dva roky bydlíme v průmyslovým
městě Přerov, se 45 tisíc obyvatel, kde je
1 % věřících lidí, a to v různých církvích.
Mám možnost zakoušet ekumenizmus
v praxi.
Spolu prožíváme bolest, protože v našich farnostech je čím dál, tím míň členů. Hledáme také nové způsoby, jak
zprostředkovat svědectví o živém Bohu
a milost víry sestrám a bratrům kolem
nás. Nejnovější z iniciativ je modlitba
24/7. Je to nepřetržitý "modlitební řetěz",
za město a jeho potřeby. Plánujeme už
po druhé kurz Alfa. Odkrývám na moji
misi v ČR velikou cenu úplně malých
kroků a jsem za to velice ráda.

Sr. Lenka Františka Vaverová
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Spomíname na
p. Vincenta
Babina SVD
Text: P. Tomáš Gerboc SVD
Foto: Archív SVD

Minulý mesiac sme si pripomenuli
100 rokov od narodenia pátra Vincenta Babina SVD. Vincent Babin
sa narodil 1. februára 1921 v Bánove, okres Nové Zámky, rodičom
Vincentovi a Anne, rodenej Šimunkovej. Jeho rodičia mali spolu deväť
detí, z ktorých tri zomreli ešte v ranom detstve. Pokrstený bol vo farskom kostole 2. februára 1921, na
Sviatok Obetovania Pána.

A vtedy akoby
som počul hlas:
“Nepotrebujem
vašu vedu,
nadanie,
šikovnosť, ale
obetu.”

Ľ

udovú školu navštevoval
prvé tri roky v Bánove a ďalšie dva v Nových Zámkoch.
Tam pokračoval jedným
rokom aj na Meštianskej škole.
V roku 1933 prestúpil na Štátne
československé reálne gymnázium v Nitre a býval na internáte,
ktorý spravoval Biskupský úrad
v Nitre. Po troch rokoch štúdia na
gymnáziu vstúpil do tzv. malého
biskupského seminára. Ako sám
priznal, nemal túžbu pokračovať
v kňazskej formácii, ale keďže do
malého seminára vstúpil jeho kamarát, šiel aj on, aby neostal sám.
Keď ochorel, musel prerušiť štúdium a nastúpil na liečenie v nemocnici. Po svojom návrate ešte
rok pokračoval v štúdiu na gymnáziu a po roku požiadal o prijatie do
Spoločnosti Božieho Slova.
Rozhodnutie pre rehoľný život
malo svoj začiatok počas hospitalizácie v nemocnici v Nových
20
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Zámkoch, kde sa mu do rúk dostal časopis „Hlasy“. Zaujal ho životopis misionára a jeho život na
misijnej stanici. To nadchnutie
nebolo len chvíľkové, ale vydržalo
mu celý život. I napriek slabšiemu
zdraviu a nesúhlasu otca sa rozhodol pre zasvätený život v misijnej
spoločnosti. Do Misijného domu
v Nitre bol ako chovanec prijatý
v roku 1939 a pokračoval v štúdiu
i formácii. Najskôr bol v Nitre na
Kalvárii, potom v Spišskom Štiavniku a svoje stredoškolské štúdiá
ukončil v Nitre na Zobore. V Misijnom dome sv. Svorada na Zobore si zároveň v rokoch 1940 až
1942 vykonal kánonický noviciát.
Na jeho konci zložil svoje prvé rehoľné sľuby a gymnaziálne štúdiá
ukončil maturitnou skúškou.
Po maturite pokračoval v štúdiu
filozofie a teológie. Najskôr v Banskej Bystrici a Ružomberku (to
všetko z dôvodu vojnových časov,
vypuknutia povstania a prechodu
frontu). Po skončení svetovej vojny
sa bohoslovci Spoločnosti Božieho
Slova vrátili do Nitry. Medzi nimi
aj Vincent Babin. V tom čase už
mal ukončené filozofické štúdiá
a začal študovať teológiu. Jej štúdium mal dokončiť v Ríme, kam
odišiel v roku 1946. V Ríme zložil
v roku 1947 svoje doživotné sľuby
v Spoločnosti Božieho Slova, prijal

diakonské svätenie a 26. októbra
1947 i kňazskú vysviacku, spolu
s ďalšími troma spolubratmi (PP.
Ján Hudzik, Eugen Lakatoš a Ján
Nemčík) zo Slovenska.
Kňazská vysviacka sa konala na
Sviatok Krista Kráľa v jezuitskom
kostole Il Gesu. Na vysviacke bol
zo Slovenska prítomný vtedajší
provinciál P. Ján Fajkus. V tom čase
bol, podľa spomienok Vincetna
Babina, v Ríme ešte stále veľký
hlad a nedostatok mnohých základných vecí, nie len potravín.
Preto dostali novokňazi ako dar
k vysviacke jednu spoločnú tortu,
ktorá im mala pripomínať výnimočnosť a veľkosť daru sviatosti
kňazstva. Po kňazskej vysviacke
pokračovali novokňazi ešte rok
v teologických štúdiách. Po skončení štúdia dostali misijné určenie,
pre P. Vincenta Babina to bola Československá provincia, i keď veľmi
túžil po misii v Indonézii.
Po ukončení štúdia v Ríme sa
v roku 1948 P. Vincent Babin vrátil na Slovensko do Nitry, aby vyučoval chovancov a rehoľných bratov vo formácii nemecký jazyk
a matematiku. Keď musela rehoľa prepustiť chovancov, vyučoval
náboženstvo na viacerých stredných školách v Nitre a v neďalekých Lužiankach. To mu však bolo
umožnené len niekoľko mesiacov,
nakoľko sa v apríli a máji 1950
uskutočnil štátny represívny zásah
voči reholiam a rehoľníkom. I verbisti museli opustiť svoje rehoľné
domy v Nitre, a to z 3. na 4. mája
1950. Vincent Babin bol, spoločne
s ostatnými verbistami, prevezený
do Podolínca.
Po niekoľkých týždňoch sa mu
na konci augusta podaril útek zo
sústreďovacieho tábora. Najskôr
pomohol v úteku pátrovi Krasňanskému, keď sa pri nástupe
a spočítavaní ohlásil za neho a potom utiekol i on sám. Ukrýval
sa na rôznych miestach, najviac
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v Bušovciach (na začiatku), potom v Krížovej Vsi a Kňažej na Orave. Mal možnosť utiecť do Poľska,
k spolubratom z rehole, avšak túto
možnosť nevyužil. V čase pobytu
v ilegalite sa snažil ako kňaz vykonávať pastoračnú činnosť. Organizoval malé skupiny veriacich,
pre ktorých sa stal sprievodcom
v ich duchovnom živote a dával
im duchovné obnovy a duchovné
cvičenia. Miestom jeho pastoračného pôsobenia, i keď to bolo veľmi riskantné, sa stala Spišská Belá,
Krížová Ves, Kežmarok, Rudňany
a Spišská Nová Ves.
Po desiatich rokoch bol odhalený a v januári 1961 zaistený. Následne bol v súdnom monsterprocese
proti verbistom odsúdený na deväť
rokov väzenia. Väčšinu trestu si odsedel vo Valdiciach v Čechách, kde
po zaučení pracoval vo výkone väzby ako brúsič skla. Väzenie sa stalo
i miestom tajnej pastorácie. Spolu
s ostatnými kňazmi si navzájom
pomáhali, aby mohli vysluhovať
sviatosti, predovšetkým sv. spoveď
a slúžiť sv. omšu. Keďže to nebolo
možné na cele, museli to robiť počas toho, ako pracovali.
Po štyri a pol roku väzenia dostal z rozhodnutia prezidenta republiky amnestiu. Po pätnástich
rokoch sa tak ocitol na slobode
a mohol navštíviť svoju rodinu.
Po príchode do civilného života nemohol pôsobiť verejne

v pastorácii ako kňaz. Zamestnal
sa v Šuranoch, v továrni na automobilové súčiastky, ako sústružník. V roku 1966 odišiel pracovať
do Sociálneho ústavu pre slabomyseľných v Bardoňove (okres Nové
Zámky). Tento ústav prevzali sestričky vykupiteľky, kde okrem zamestnania ako pracovný inštruktor vykonával i duchovnú správu.
V roku 1968 dostal štátny súhlas,
aby mohol ako výpomocný duchovný pôsobiť vo farnosti Beša
a v Bardoňove, taktiež mohol vyučovať náboženstvo na škole. Stal
sa i duchovným správcom pútnického miesta Pozba. Od roku 1973
však postupne stratil štátny súhlas
na všetkých týchto miestach. Obnovený mu bol opäť v roku 1982.
Práve čas v Bardoňove začal
novú kapitolu v živote kňaza, rehoľníka, misionára. Nemohol

• Pri slávení
sv. omše
• Na audiencii
u sv. pápeža
Jána Pavla II.

odísť na misie, avšak našiel spôsob, ako misiám pomáhať. Do tejto misijnej práce zapojil stovky
misijných horliteľov z celej Československej republiky. Vytvoril
skupiny rehoľných sestier v Máni
a Bardoňove, ktoré pravidelne každý druhý týždeň posielali balíky
misionárom do celého sveta. Taktiež zorganizoval skupiny laikov,
misijných horliteľov, ktorí vykonávali presne to isté. Na misie tak
odišlo v priebehu rokov mnoho
ton materiálnej pomoci a financií.
Keď v roku 1988 opustili sestry
vykupiteľky Bardoňovo, páter Babin odišiel spolu s nimi na nové
pôsobisko – do Vrícka – a pôsobil
medzi nimi naďalej ako duchovný do roku 1991. Od roku 1986 zastával funkciu provinciála, ktorá
mu bola potvrdená opäť na ďalšie
tri roky v roku 1989. Po ukončení
funkčného obdobia provinciála sa
stal misijným sekretárom – vedúcim misijného oddelenia – na Slovensku. V rokoch 1994 – 2002 pôsobil ako duchovný správca v Ivanke
pri Nitre medzi sestrami SSpS. Od
roku 2002 až do svojej smrti bol súčasťou komunity Misijného domu
Matky Božej v Nitre na Kalvárii.
Páter Vincent Babin zomrel
14. februára 2007 a pochovaný je
na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda
v Nitre na Cabajskej ceste.
V spomienkach a reflexii svojho
života uviedol: „Keď som bol v žalári vo Valdiciach a pohliadol som
na biskupov, kňazov, rehoľných
predstavených a rehoľníkov, preletela mi myšlienka: “Čo veľkého
krásneho by vykonali títo ľudia,
keby mohli svoje poslanie konať
medzi veriacimi? A vtedy akoby
som počul hlas: “Nepotrebujem
vašu vedu, nadanie, šikovnosť,
ale obetu.” Môj život, ktorý mám
prakticky za sebou, mi potvrdzuje,
že mojou misijnou náplňou bola
obeta. Kristova obeta je jadrom,
podstatou Krista misionára.“ •
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PÔST

Ako prežiť čas
pôstu s väčšou
vierou
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: P. Ondrej Pešta SVD

P

očuli ste niekedy život opísaný ako púť? Cesta, ktorá vedie
k nášmu konečnému cieľu, ktorým
je zjednotenie s Bohom v nebi? Táto
myšlienka je v kresťanskej tradícii
prastará. Myšlienka je taká, že od narodenia do smrti kráčame cestou života, ktorú podporuje Boh, Stvoriteľ.
Ale nie sme stvorení pre túto zem.
Naše duše dané Bohom boli stvorené s vrodenou túžbou po zjednotení
s naším Stvoriteľom a celý život hľadáme túto lásku a túto spolupatričnosť. Niekedy to hľadáme na správnych miestach a kráčame bližšie ku
Kristovi. Niekedy sme rozptýlení statkami sveta a robíme obchádzky, ktoré nás nevedú k nášmu konečnému
cieľu. Pôstne obdobie nám každý rok
predstavuje príležitosť napraviť náš
smer, zhodnotiť, kde sa nachádzame
na životných cestách a presmerovať
naše oči a naše kroky na cesty, ktoré nás vedú bližšie k nášmu osudu
v nebi . Poďme preskúmať, ako nám
pôstne obdobie ponúka príležitosť
napraviť náš kurz a pozrime sa na
spôsoby, ako môžeme v tomto pôstnom období postupovať.

Pôst ako duchovný reset
Predstavte si, že cestujete po celej
krajine. Vaším cieľom sú napríklad
Vysoké Tatry a celý život ste tam plánovali výlet. Po ceste sa rozhodnete
zastaviť a navštíviť priateľov. Vaši
priatelia vás srdečne privítajú, ponúknu vám veľa jedla a pitia. Ani sa
nenazdáte, strávili ste u nich doma
22
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niekoľko hodín a takmer ste zabudli,
prečo ste tam vôbec prišli.
To sa nám deje v duchovnom živote neustále. Pozeráme na Krista, sme
inšpirovaní kráčať k nemu, stanovujeme si ciele pre náš modlitebný život a našu almužnu. Čas však plynie
a zrazu budík odložíme, namiesto
toho, aby sme vstali na svätú omšu
a podobne.
Krása viery je, že je navrhnutá tak,
aby pomohla nám – slabým ľudským
bytostiam – rásť vo svätosti a pamätať
na to, pre čo sme stvorení. Aj keď sa
môžeme duchovne resetovať kedykoľvek počas roka, pôstne obdobie
je časom, ktorý si Cirkev vyhradila
špeciálne na duchovnú obnovu, časom na pripomenutie si vašej cesty
a na opätovné smerovanie k vášmu
nebeskému cieľu.

Najlepšie na pôstnom období je to,
že sa jedná o duchovný reset, ktorý
sa deje v spoločenstve s ostatnými
veriacimi po celom svete.
Všetci potrebujeme láskyplnú podporu a príklad ostatných, aby sme
prijali novú oddanosť a nové úsilie
o duchovný rast. Cirkev, Kristovo
tajomné telo, existuje preto, aby sa
navzájom staralo, posilňovalo a modlilo sa za seba. Pôstne obdobie sa spája s nami všetkými v spoločnom úsilí
modlitby, pôstu a almužny.
Spojte sa s celou komunitou priateľov a podporovateľov misionárov
Spoločnosti Božieho Slova, keď vstupujeme do tejto pôstnej doby, modlitbou za misionárov verbistov každý
piatok. Skúsme pamätať hlavne počas
obdobia pôstu v piatky na misionárov
v misiách a modlime sa za nich. •

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

Ježišove psychické utrpenia
Elias Vella
Okrem fyzického, Ježiš znášal
aj strašné psychické utrpenie.
Trpel strachom, pokušením,
hnevom, napätím, osamelosťou, sebazapieraním. No my
to často ignorujeme. A cieľom týchto meditácií je kráčať
s Ním aj v týchto situáciách.
76 strán, cena: 5,40 EUR

On vidí aj v skrytosti
Ivan Belko
Rozjímania na pôstne obdobie – texty na každý deň obsahujú krátky biblický citát, následne autor kladie otázky na
zamyslenie, nasleduje krátka
úvaha k danej téme a modlitba na koniec celého denného
zamyslenia.
77 strán, cena: 2,50 EUR

Kulmenie
Jozef Kováčik, Pavol Danko
Kniha Kulmenie s podtitulom Vedeli ste, že...? vznikla
na základe rovnomennej relácie TV Lux. Autori sa rozhodli priniesť to najlepšie z nej aj
v knižnej podobe dúfajúc, že
čítanie bude pre vás obohacujúce a zošľachťujúce dušu.
235 strán, cena: 9,90 EUR

Kalvária lásky
Dominik Chmielewski SDB
„Pros Matku Božiu, aby spolu
s tebou prešla krížovú cestu
svojho syna, aby si sa pri každom zastavení zjednotil s Ježišom a získal konkrétny dar
uzdravenia a oslobodenia od
všetkého, čo ťa ešte od neho
akokoľvek oddeľuje.
80 strán, cena: 5,90 EUR

Mesiac svätého Jozefa
Amantion Akimjak (ed.), Jozef
Hančák (ed.), Jozef Straka
Kniha vám pomôže prehĺbiť
si vzťah k tomuto veľkému
orodovníkovi v nebi a patrónovi robotníkov, otcov, umierajúcich i ochrancu v ťažkých
časoch.
200 strán, cena: 9,00 EUR

Obety a utrpenia A. K. Emmerichovej
Anna Katarína Emmerichová
Možno nemohla vyrozprávať
všetko, no čitateľ i tak užasne
nad veľkosťou jej mystického poznania a kresťanského
poslania.
176 strán, cena: 7,90 EUR

Zázrak svätej spovede
Franz Spirago
Dokonalé sebapoznanie, postoj pokory, úžasný pokoj – to
sú len niektoré zo zázrakov,
ktoré človek môže zažiť, ak sa
odhodlá prijať jednu z ústredných sviatostí, ktoré mu Cirkev ponúka.
104 strán, cena: 7,90 EUR

Devocionálie:
Ruženec k sv. Jozefovi
Cena: 4,00 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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Spravodlivý Jozef
Text: P. Marek Vaňuš SVD
Foto: Archív SVD

N

a sviatok Nepoškvrneného
počatia Panny Márie pápež
František ohlásil Rok sv. Jozefa, keďže Cirkev si pripomína 150-te výročie jeho vyhlásenia
za patróna Cirkvi bl. Piom IX. dňa 8.
decembra 1870. Spolu s tým bol zverejnený aj apoštolský list „Patris corde“ (So srdcom otca), v ktorom pápež
František odhaľuje sedem otcovských
čŕt, ktoré možno pozorovať na „mužovi, ktorý nepozorovane prechádza
okolo, mužovi bežného, nenápadného a skrytého života“, ako Jozefa definuje v úvode svojho listu. Stojí za
to prečítať si ich, lebo sú podnetnou
inšpiráciou...

Spravodlivosť – ale aká?
Nový zákon, ako dobre vieme, neuchováva nijaké slovo ochrancu Sv.
rodiny. Okrem Jozefovho pevného
miesta v rodokmeni Ježiša Krista
a manželstva s Máriou, Ježišovou matkou, sa vlastne zmieňuje iba o jeho
jedinej črte. „...bol človek spravodlivý,“ čítame o ňom v Evanjeliu podľa
Matúša (1,19). Čo má pod tým evanjelista na mysli? Nejde o triviálnu otázku, ako sa môže na prvý pohľad zdať,
pretože naše chápanie spravodlivosti
je do veľkej miery zaťažené jednak jej
„retributívnym“ (dať každému, čo mu
patrí), a jednak „justičným“ charakterom (vinník si zaslúži odsúdenie).
Spravodlivosť Jozefa však nespadá ani
do jednej z týchto kategórií.

Pozadie
Pre správne pochopenie Jozefovej
spravodlivosti je potrebné vychádzať
z evanjeliového kontextu. Po tom,
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ako evanjelista Matúš prostredníctvom „rodokmeňa“ predstavuje dejiny spásy „v kocke“, začína opisovať,
ako to bolo s pôvodom Ježiša Krista
[slovenský preklad evanjelia spomína síce „narodenie“ – „S narodením
Ježiša Krista to bolo takto...“ (Mt 1,18)
– ale grécka pôvodina používa výraz
odkazujúci na „genezis“, teda „pôvod“; a nakoniec aj obsah veršov Mt
1,18-25 o samotnom „narodení“ nehovorí nič]. Najprv evanjelista predstavuje situáciu. Informuje, že Mária bola
„zasnúbená“ s Jozefom. Môže to byť
trochu mätúce, keď hneď nato čítame o Jozefovi ako jej „manželovi“ (Mt
1,19). Vysvetlenie ponúka pohľad na
spôsob uzatvárania manželstva v danej dobe. Ono malo akúsi „prvú fázu“
(„zasnúbenie“), počas ktorej manželia – hoci už boli svoji – žili ešte oddelene. Až po roku voviedol manžel
svoju manželku slávnostne do svojho

domu, a tým sa začala „druhá fáza“
vlastného manželstva. V prípade Jozefa a Márie teda šlo s veľkou pravdepodobnosťou o „prvú fázu“.
Hneď nato dostávame od evanjelistu krátku informáciu o Máriinom
panenskom počatí. Je to však informácia, o ktorej Jozef nevie. A tak, keď
čelí Máriinmu nečakanému požehnanému stavu, dostáva sa do ťažkosti,
ako sa k danej situácii postaviť. Práve
v situácii, ktorá nie je jednoznačná,
lebo čelí dileme, aký postoj zaujať,
charakterizuje ho evanjelista Matúš
slovom „spravodlivý“. Jeho spravodlivosť sa prejavuje v tom, podľa akých
kritérií sa rozhodne konať.

Hľadanie dobra pre druhého
V biblickom zmysle „spravodlivosť“
predstavuje náboženský postoj v súlade s Božou vôľou, alebo, inými slovami, znamená úplné zameranie
človeka na plnenie Božieho zákona.
V prípade Jozefa, manžela, ktorý čelí
ľudsky nevysvetliteľnému požehnanému stavu svojej manželky, bolo
v tomto zmysle podľa zákona náležité, aby uplatnil pravidlo, ktoré sa nachádza v Knihe Deuteronómium (Dt
22,23-27). Hovorí o procese v prípade
manželskej nevery, procese, ktorý sa
odohráva pred verejným tribunálom.
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Lenže práve taký proces Jozef „nechcel“, nakoľko to nieslo riziko
vystaviť Máriu potupe a možnému najvyššiemu trestu, ak by z jej
strany vysvetlenie situácie nebolo postačujúce. Skutok „prepustenia potajomky“, ku ktorému sa vo svojom rozhodovaní prikláňa – a ktorý zákon tiež umožňoval –, znamenal umožniť Márii
návrat do otcovského domu bez procesu a oslobodenie od záväzku voči Jozefovi. Voľba takej možnosti je znamením jeho ochoty nezhodiť všetku zodpovednosť iba na Máriu, ale niesť ju i na
vlastných pleciach. Pri takom riešení by totiž on sám mohol byť
vnímaný v nepriaznivom svetle, kým česť Márie by mohla byť do
určitej miery chránená.
Spravodlivý Jozef je teda lojálny voči Božiemu zákonu a jeho
predpisom, ale súčasne nezostáva iba pri tom, čo „musí“, alebo
čo mu „vyhovuje“. Jeho poslušnosť voči Bohu dopĺňa prvok úcty
a milosrdenstva voči druhému, teda voči Márii, pre ktorú sa usiluje nájsť dobro.
Neskôr v evanjeliu sa táto čnosť spravodlivosti ukáže v plnom
svetle v Ježišovom rozprávaní o kritériách posledného súdu (Mt
25,31-46). Z dvoch skupín, do ktorých budú zhromaždené národy
rozdelené, sú tí, ktorí preukázali skutok milosrdenstva, nazvaní
ako „spravodliví“ a ich dedičstvom je večný život. Ich spravodlivosť sa preukázala v tom, že nezostali v živote ľahostajní voči
núdzi čo len jedného z najmenších bratov Ježiša. Evanjeliová
spravodlivosť sa tak stáva synonymom pre súcit, spolupatričnosť,
ohľaduplnosť, empatiu.

Vnímavosť na Boží hlas
Jozefova čnosť spravodlivosti ho ďalej disponuje, aby vo svojom
rozlišovaní zachytil Boží hlas, ktorý k nemu zaznie prostredníctvom anjela vo sne, a aby rozpoznanú Božiu vôľu prijal a konal
podľa nej. Priestor sna, unikajúci ľudskej kontrole, je vhodným
prostriedkom Božieho zjavenia, pretože vyžaduje odpoveď viery:
snu je možné veriť alebo ho odmietnuť so slovami „...veď bol to len
sen“; čiže Božia komunikácia vo sne rešpektuje ľudskú slobodu.
Postava Jozefa sa tak hneď na začiatku evanjelia stáva modelom nového Božieho ľudu, ktorý – na rozdiel od Izraela, ktorý
v dejinách spásy často prejavil tvrdohlavosť a neochotu plniť
Božie usmernenia, ako ho k tomu vyzývali proroci – odpovedá
naopak otvoreným prijatím toho, čo od neho očakáva Boh. Jozef koná v dôvere presne to, čo mu ukazuje ako cestu Božie slovo. Evanjelista to ilustruje veľavravným „...a prijal svoju manželku“ (Mt 1,24). Prijatie Božieho plánu, ktorý mu zjavil anjel
a s ktorým predtým nerátal, odhaľuje, že biblická spravodlivosť nespočíva na tvrdohlavom presadzovaní si svojich princípov – hoc aj „sväto“ motivovaných – ale zostáva otvorená voči
novosti Božieho zjavenia. Spravodlivý dokáže prijať a nakoniec
sa i riadiť tým, že to môže byť aj ináč, ako si to sám spočiatku
predstavoval. Pretože ako kritérium nekladie svoje poznanie,
ale poslušnú vnímavosť.
Spravodlivý Jozef sa tak môže stať podnetnou inšpiráciou na
uskutočňovanie spravodlivosti ako prioritného hľadania dobra
druhého i ako vnútornej vnímavosti na Boží hlas. •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!
Rodiny Deviatnika – Kolta 59,-EUR • Deviatnik Svätá
rodina hľadá prístrešie – Kalameny 55,-EUR • Čitatelia
Hlasov Šaľa 200,-EUR • Čitatelia Hlasov Horný Vadičov
50,-EUR • Bohuznáma Olcnava 50,-EUR • Odberatelia
Hlasov Čaka 50,-EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec
20,-EUR • Predplatitelia Posla a Hlasov Dolný Kubín
120,-EUR • Dobrodinci Bytča-Hrabové 20,-EUR • Odberatelia Hlasov Žilina 40,-EUR • Odberatelia Hlasov
Huncovce 120,-EUR • Odberatelia z obce Olcnava
40,-EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Lovce 145,-EUR
• Odberatelia Hlasov Dlhé nad Cirochou 10,-EUR •
Odberatelia Hlasov Plavnica 20,-EUR • Odberatelia
Hlasov Spišské Bystré 50,-EUR • Dobrodinci a odberatelia Hlasov Trnava Modranka 150,-EUR • Odberatelia
Hlasov Modra nad Cirochou 60,-EUR • Odberatelia
Hlasov Ruskovce 110,-EUR • Odberatelia Posla a Hlasov
Hontianske Nemce 40,-EUR • Odberatelia katolíckej
tlače Olešná 50,-EUR • Odberatelia Hlasov Novoť 25,EUR • Odberatelia Hlasov Víťaz 32,30EUR • Odberatelia
Hlasov a kalendárov Radošina 118,-EUR • Odberatelia
z Cífera 213,-EUR • Odberatelia Hlasov Dechtice 84,EUR • Odberatelia Hlasov Modrá nad Cirochou 60,-EUR
• Odberatelia Hlasov a Posla Spišské Bystré 50,-EUR
• Misijní dobrodinci Kluknava 170,-EUR • Bohuznáma
Kluknava 50,-EUR • Odberatelia Hlasov z Ivanky pri
Dunaji 268,-EUR •

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

Predplatné na rok 2021 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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Staň sa aj ty misionárom
„Deti si prosili chlieb, a nebolo, kto by im ho lámal.“
(Nár 4,4)
Uprostred všetkých aktivít a činností Cirkvi sú tie,
ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evanjelia
medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva mužov
a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto poslaniu.
Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, pomáhajú novým kresťanským komunitám k tomu, aby
sa stali pevnými vo viere a povzbudzujú ku kresťanským hodnotám, ako je pokoj, spravodlivosť,
sloboda a vzájomné spolunažívanie.

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

SPOLOČNOSŤ
BOŽIEHO SLOVA
NITRA

ODOSIELATEĽ:

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

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

