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Keď si na začiatku mesiaca uctievame 
všetkých svätých a spomíname na svo-
jich verných zosnulých, vnucuje sa nám 
myseľ o nevyhnutnosti smrti, ktorú, aj 

napriek svojej viere a Kristovým prisľúbeniam, 
nevieme a možno ani nechceme prijať.

Dôvody sú nám jasné, ale pre svoju istotu 
a zamilovanosť do tohto sveta a jeho pohodlia 
ich zamlčujeme. V prvom rade je to naša hrieš-
nosť a jej blízke nedostatky, ktoré si vyžadujú 
nielen pravidelnú spoveď, ale predovšetkým 
usilovnú prácu na sebe. Uvedomovať a vyznávať 
svoju hriešnosť na sv. omši nás naučili poväčši-
ne z detstva. Prax však ukazuje, že v mnohých 
prípadoch sa len pretvarujeme, alebo skôr me-
chanicky vykonávame modlitbu a znaky, ktoré 
sú bez vnútorného súhlasu obyčajným blábose-
ním a odháňaním múch, nehľadiac na to, že od 
rokov minulých sa modlíme tak, aby sme sami 
chápali, čo vyslovujeme. Je nutné si uvedomiť, 
že daný úkon kajúcnosti pripomína nám sv. 
spoveď a plne konkrétne pripravuje našu dušu 
na stretnutie s Kristom vo sv. prijímaní. Sama 
Eucharistia je už náznakom neba, preto aj litur-
gia stále obracia náš zrak na večnosť, do ktorej 
sa ide skrze smrť. 

Oslavovať život v radosti nebeského kráľov-
stva sa nedá ináč, ako len prijatím a netrpez-
livým očakávaním konca cesty dolinou smrt-
nej tieni a dosiahnutím svetla na konci tohoto 
mračného tunela. Aby sme sa nevzdávali, Ježiš 
sa nám ponúka ako Ženích, sprievodca, Chlieb 
z neba, Svetlo sveta. Takto posilnení a povzbude-
ní sa nemusíme obávať vrátiť sa do tej istej tmy 
obyčajnosti, vediac, kam ideme v skutočnosti. 

Nakoniec sa ukazuje, že plnohodnotné uve-
domenie a priznanie si svojej hriešnosti, ako aj 
ochota s ňou bojovať, nás učí žiť plnohodnotne 
tu na zemi a zároveň byť slobodnými pre več-
nosť v nebi.

Práve sloboda od pochybných predstáv o svo-
jom obraze, poškvrnených či nepoškvrne-
ných kresťanov, pomáha byť verným svedkom 

evanjeliových hodnôt v spoločnosti a proroc-
kým hlasom do budúcnosti. Pritom si netreba 
myslieť, že kresťan prestáva byť tým, kým je, 
keď robí chyby, alebo jeho slovo, ktoré vyznáva, 
nezodpovedá tomu, ako žije. Naša viera a hod-
noty stoja vyššie ako naše pády, preto máme 
stále šancu sa ich uchytiť a vstať. Keď je pôvod-
com čností Boh, človek sa nemusí obávať vlast-
nej prehry, iba ak sklamania, ktoré nás „hrdo“ 
tlačí k zemi.

Sklamanie z vlastných pádov nie je znakom 
pokory, ale prejavom pýchy, ak nie je sprevádza-
né dôverou v Božie milosrdenstvo a prozreteľ-
nosť, ktorá všetky situácie nášho života využíva 
v náš prospech, ak jej to dovolíme. Pritlačený 
svojou pýchou k zemi, nemusíme byť zašpine-
ný blatom výsmechu a poníženia. Príliš často 
ponorení do tých istých hriechov, neochotne 
vstávajúc z vlastnej špiny, nevidiac a neporovná-
vajúc svoju terajšiu situáciu s povolaním neba, 
ktoré len máme dosiahnuť, si zvykáme na ten 
svoj dobre známy prach a začíname iba v ňom 
hľadať krásu, zabúdajúc, že práve prach je sym-
bolom pominuteľnosti.

 Text: 
P. Michal 
Marhefka SVD

 Foto: 
P. Ján 
Štefanec SVD
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A tu sa objavuje druhá príčina strachu pred smrťou 
a večnosťou – pohodlie. Ležiaca poloha je azda najprí-
jemnejším spôsobom, ako si vychutnať tiché chvíle od-
dychu. Lenže vystretý leží aj nebožtík na márach, ktorý 
už nič nemôže zmeniť. Pohodlný život, keď nič nemení-
me vo svojom živote, pretože to od nás vyžaduje neustálu 
snahu, nasadenosť, pripravenosť a iné aspekty bdelosti, 
je v skutočnosti mŕtvolným prejavom. Tým smiešnejšie 
vyzerá celá situácia pre nestranného pozorovateľa, keď 
tí, ktorí sa tak boja prejsť na druhú stranu, umrieť, sú už 
dávno mršinami. 

Sláva Bohu a jeho milosti, sviatostiam i Slovu, ktoré 
skrze kňazské a prorocké povolanie dáva život aj mŕt-
vym kostiam. Ba čo život, vracia im ducha, bez ktorého sa 
nedá hovoriť o človekovi, ako o duchovnej bytosti. Preto 
je našou úlohou, rozjímajúc o radosti všetkých svätých 
a nádeji verných zosnulých, svedčiť a kázať o radosti do-
sahovania cieľa, o približovaní sa k nemu nie ako k nevy-
hnutnosti konca, ale k radostnému víťazstvu.

Milí priatelia, želám vám, aby ste vždy nachádzali silu 
a krásu radovať sa tomu, čo vám Pán Boh tu požehnáva, 
no pritom zostávať slobodnými a túžobne nastavenými 
na večnosť, kde nás čakajú ešte krajšie a vznešenejšie 
veci.  •
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▲ Vatikán má svoj pavilón na Expo 2020 v Dubaji

Témou vatikánskeho pavilónu na Expo 2020 v Du-
baji je medzináboženský a interkultúrny dialóg. Ide 
o vôbec prvú svetovú výstavu, ktorá sa koná na Blíz-
kom východe, v moslimskej krajine. Na úvodnej cere-
mónii sa vo štvrtok (30. septembra) zúčastnil predseda 
Pápežskej rady pre kultúru, kardinál Gianfranco Rava-
si. Expozícia pavilónu sa inšipiruje dvomi historický-
mi udalosťami. Stretnutím sv. Františka so sultánom 
Malikom Al Kamilom, ku ktorému došlo pred ôsmi-
mi storočiami, a stretnutím pápeža Františka s vrch-
ným imámom univerzity Al Azhar, Ahmad Al Tají-
bom v Abú Zabí 4. februára 2019. Koncepciu pavilónu 
pripravil Mons. Tomasz Trafny z Pápežskej rady pre 
kultúru spolu s architektom Giuseppem Di Nicolom. 
Pomenovaná je "Deepening the Connection" – Prehl-
bovanie väzieb, aby sa zdôraznila nutnosť posilňovať 
vzťahy medzi národmi, kultúrami a vierovyznaniami. 
Nájdeme tu reprodukciu Giottovej fresky ilustrujú-
cej Františkovo stretnutie so sultánom, či zvláštnu 
anglicko-arabskú edíciu deklarácie o bratstve z Abú 
Zabí, pripravenú vatikánskym vydavateľstvom. Sú 
tu tiež vzácne rukopisy z Vatikánskej knižnice, ako 
napríklad do začiatku 9. storočia datovaný fragment 
arabského prekladu tabuliek Theóna z Alexandrie, 
gréckeho matematika zo 4. storočia; Liber Abbaci od 
Leonarda Pisana (c. 1170 - 1250) o zavedení arabských 
čísel na Západe; alebo postrehy ku Gregorovej refor-
me kalendára od portugalského astronóma Tomása 
de Orta (zomrel 1594). Expo 2020 Dubai je možné na-
vštíviť od 1. októbra 2021, do 31. marca 2022. •

Milí misijní priatelia!

Jedno čínske príslovie hovorí: „Aj tú najvyššiu vežu zača-
li stavať od základov.“ Pripravujeme sa sláviť sviatok Všet-
kých svätých. Pri slávení tohto sviatku sa náš zrak upiera 
na úplný vrchol veže, až do neba. Vidíme tam Boha vo svo-
jej sláve a okolo neho všetkých tých, ktorí boli uznaní za 
dobrých, ktorým Boh povedal: „Poď, zaujmi miesto, ktoré 
som ti pripravil. Teš sa so mnou po celú večnosť!“ Týmto 
sviatkom začíname aj dušičkový mesiac. Teda taký smut-
ný čas začíname radostným sviatkom. Budeme myslieť na 
našich drahých, budeme sa modliť, spomínať, ale sviatok 
Všetkých svätých nám chce povedať, že to nemáme robiť 
so smútkom, ale s nádejou. S vierou, že tí, za ktorých sa bu-
deme modliť, už sú, alebo budú v tom nebi, ktoré je dnes 
pred našimi očami.

V nebi nie sú ľudia z inej planéty, ktorí celý život všet-
ko zvládali, bez prestania sa modlili a nepáchali hriechy. 
Takých tam nenájdeme. Sú tam tí, ktorí mali svoje chyby, 
zápasili so slabosťami, mali hriechy, padali, riešili problé-
my života ako my. Svätosť je teda pre každého. Tak to Boh 
naplánoval pre nás. „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som 
svätý.“ Myslíme na tých, čo už sú svätí, ale zároveň máme 
myslieť na seba dnes. Seba sa mám pýtať: Chcem byť svätý? 
Matke Tereze raz vravela jedna novinárka: „Matka, hovoria 
o vás, že ste žijúca svätica.“ Ona jej na to povedala: „Ak som 
svätá, som iba to, čím by mal byť každý kresťan.“ Prajem 
vám, milí misijní priatelia, požehnaný čas. Nech vám Hla-
sy prinesú povzbudenie do života a lásku k misiám. Vďaka 
za vaše modlitby a obety!

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov  
odslúžim 3. novembra, za horliteľov 4. novembra 2021. 

Šéfredaktor
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▪ Zriadenie biskupskej konferencie 
piatich stredoázijských krajín

Kongregácia pre evanjelizáciu ná-
rodov vykonala reformu vo vzťahu 
k biskupským konferenciám pia-
tich stredoázijských krajín: teraz 
majú cirkvi v Kazachstane, Uzbe-
kistane, Kirgizsku, Turkménsku 
a Tadžikistane jednu spoločnú bis-
kupskú konferenciu. Tento dekrét 
bol vyhlásený v Nur-Sultan počas 
41. plenárneho zasadnutia Kon-
ferencie katolíckych biskupov 
Kazach  stanu. Na stretnutí sa zú-
častnili všetci biskupi a ordinári 
krajiny, ako aj apoštolský nuncius 
v Kazach stane Mons. Francis Assisi 
Chullikatt. Na programe rokova-
nia boli naliehavé pastoračné úlo-
hy, ktorým čelí miestna Cirkev, prí-
prava diecéz na synodu biskupov, 
koordinácia práce miestnych kato-
líckych médií, schválenie prekladu 
hlavných modlitieb do kazašského 
jazyka, postup v procese blahore-
čenia Božej služobníčky Gertrudy 
Detzel, ktorá zomrela v Karagande 
v roku 1971. Katolícku cirkev v Ka-
zachstane biskupi zasvätili nebes-
kému príhovoru svätého Jozefa. •

▪ Lisabon oznámil termín SDM

Už je známy presný termín Sve-
tových dní mládeže (SDM) v Lisa-
bone: 1. - 6. augusta 2023. Termín 
stretnutia mladých z celého sveta 
so Svätým Otcom oznámili orga-
nizátori symbolicky na sviatok sv. 
Františka z Assisi, 4. októbra. „Dú-
fame, že 22 mesiacov, ktoré nás de-
lia od Svetových dní mládeže, bude 
pre všetkých časom evanjelizácie,“ 
uviedol lisabonský patriarcha, kar-
dinál Manuel Clemente. Pracovné 
skupiny, ktoré tvoria miestny orga-
nizačný výbor, majú v súčasnosti 
už viac ako 400 dobrovoľníkov, 
z ktorých väčšina sú Portugalci. 
Každá z 21 diecéz Portugalska má 
aj vlastnú diecéznu organizačnú 
komisiu. V rámci príprav si na Sláv-
nosť Krista Kráľa v novembri 2020 
v Ríme počas svätej omše mladí 
z Panamy a Portugalska odovzdali 
symboly SDM – kríž a ikonu Mat-
ky Božej – a v januári 2021 zverej-
nili oficiálnu hymnu lisabonských 
Svetových dní mládeže. Tradíciu 
SDM založil sv. Ján Pavol II. v roku 
1985. Prvý ročník sa konal v roku 
1986 v Ríme. •

▲ Vatikánska knižnica vystavuje na 
výstave Expo rukopis z 9. storočia

Vzácny rukopis obsahuje arabský 
preklad gréckeho úvodu k astrono-
mickým tabuľkám Klaudia Ptolema-
ia. Svetová výstava Expo v Dubaji je 
prvým podujatím, na ktorom táto 
pamiatka opustila Rím. Pri tejto príle-
žitosti Vatikán zverejnil aj video s vy-
svetlením, ako sa rukopis koncom 9. 
storočia dostal do vlastníctva Cirkvi. 
Kúpili ho palestínski mnísi, ktorí per-
gamen používali na zapisovanie prí-
behov preložených do sýrčiny. Až 
výskum pomocou multispektrálnej 
fotografie odhalil arabský text, ktorý 
mnísi vymazali. Na Expo v Dubaji Va-
tikán vystavuje ďalšie dva historické 
dokumenty, ktoré podľa Svätej stolice 
poukazujú na stretnutie "vedy a viery 
v kontexte medzikultúrneho a medzi-
náboženského dialógu." •

◀ V Mexiku bol jeden milión ľudí na pochodoch za život

Viac ako 300 000 ľudí v Mexico City a celkovo viac ako milión ľudí v celej kra-
jine sa začiatkom októbra zúčastnilo takmer na 90 pochodoch na podporu pre 
ženy a nenarodené deti. Je to reakcia na septembrové rozhodnutia Najvyššieho 
súdu, ktorého sudcovia podporili zákon legalizujúci potraty a obmedzili možnosť 
výhrady svedomia zo strany zdravotníckych pracovníkov. Účastníci si okrem 
skandovania pro-life hesiel vypočuli množstvo svedectiev a správ o potrebe reš-
pektovať ženy a život nenarodených. Pro-life aktivisti sú zvyčajne ľudia, ktorí na 
vlastnej koži vyskúšali, aké dôležité je podporovať život, rodinu a ženy. Jeden 
z vedúcich, Mayra Rodríguez, naopak kedysi pracovala ako riaditeľka najväč-
šej potratovej kliniky plánovaného rodičovstva v Arizone. Potratový priemysel 
podľa nej ženy vôbec nechráni, ale vystavuje ich riziku straty zdravia a života.
Rodrigo Iván Cortés, predseda Národného frontu za rodinu, povedal, že „Mexi-
ko pochodovalo, Mexiko povstalo, Mexiko sa nevzdalo, ukázalo, že je za život, 
za rodinu a ženy, za základné slobody“. •
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Máme tendenciu zabezpečo-
vať sa. Robíme tak rozličný-
mi formami a prostriedka-
mi. Napríklad autá a byty 

zabezpečujeme zabezpečovacími systé-
mami proti zlodejom. Alebo zabezpeču-
jeme sa poistením pre prípad ochorenia. 
Vkladáme i do banky peniaze, aby sme 
mali na neskoršie časy, na staré kolená...

Je na tomto niečo zlé? Samozrejme, 
že nie. Toto všetko je znamením múd-
rosti, pretože je to dôkazom, že myslíme 
aj na budúcnosť, že myslíme aj na 
najhoršie a že sa teda prevenciou 
chceme zabezpečiť pred tým, čo 
by sme mohli nezvládnuť, čo by 
nás mohlo zruinovať.

Preto nás prekvapuje Božie Slo-
vo novembrovej nedele (3 Kr 17, 10-
16, Mk 12, 38-44). Aj Starý zákon, 
aj evanjelium chvália chudobné 
vdovy. Ich počínanie je nám po-
núknuté za model. 

Problém nám vyskočí ešte vypuklej-
šie, keď si uvedomíme, čo vlastne vdovy 
v biblických časoch reprezentovali, čím 
boli. Stačí začrieť hlbšie do dejín tej doby 
a s prekvapením zistíme, že vtedajšie 
vdovy - na rozdiel od väčšiny dnešných - 
boli symbolom biedy, poníženosti, opus-
tenosti a bezmocnosti. Vdova bola žena, 
ktorá v tom, že stratila manžela, stratila 
fyzického ochrancu. Bola slabá a zrani-
teľná. V tom, že stratila zabezpečovateľa 
hmotných prostriedkov, stratila živite-
ľa a garanta hmotného zabezpečenia. 
Tým, že stratila životného partnera, 
stratila blízkeho človeka, zabezpečova-
teľa emocionálnych potrieb, sprievodcu 
životom. Vdova, to bol naozaj symbol 

toho, na čo Starý zákon myslí slovom 
anawim - biedny, opustený, bezvýznam-
ný, bezmocný... A predsa je v dnešnom 
evanjeliu takáto vdova pochválená. Čo 
s tým robiť? Treba poprerušovať všetky 
tie snahy o bezpečnosť, istotu a zabez-
pečenie?

Iste nie. To, na čo Ježiš myslí, keď 
chváli vdovu, je sloboda. Vdova bola 
slobodnou osobou. Tí ostatní, ktorí há-
dzali do chrámovej pokladnice, alebo 
ktorí tam stáli naokolo, neboli slobod-

ní. A keď hovoríme o slobode, nejde tu 
o bezvýznamnú, okrajovú alebo dru-
horadú vec. Sloboda, to je centrálny 
koncept života Ježišovho nasledovní-
ka. A tak všetko, čo ohrozuje jeho slo-
bodu, musí byť včas odhalené: treba 
pred tým varovať a mať sa na pozore. 
A takouto vecou je aj otázka poistky. 
Keď hovoríme o poistke, myslíme na tri 
veci, ktoré sú nám schopné dodať a po-
skytnúť toto poistenie sa: vlastníctvo, 
moc a ľudské vzťahy. Uvažujme o nich 
jednotlivo a všimnime si, v čom spočíva 
nebezpečie každej jednej z nich. Vlast-
níctvo: Snažíme sa zabezpečiť si dosta-
točný príjem a zhromaždiť dostatok 
toho, čo vlastníme. Hovoríme tomu aj 
finančné zabezpečenie. Keď si začneme 

zhromažďovať veci a peniaze, robíme 
tak preto, aby sme si zabezpečili pokoj 
duše pre nás a pre našich potomkov. Ak 
si zabezpečíme dostatočné vlastníctvo, 
sme dokonca schopní robiť mnohé du-
chovné veci, ktoré by sme inak nemohli 
robiť. Človek potrebuje bázu. A je to 
pravda. Avšak problémom je to, že čím 
viac nahromadíme, tým menej slobo-
dy začneme mať, pretože sa staneme 
ľuďmi ustarostenosti, strachu a úzkos-
ti. A tu sa dostáva do stávky naša slobo-
da. My sa začneme okliešťovať... A to je 
vážny signál.

Moc
Snažíme sa o to, aby sme mali postave-
nie, vplyv a kontrolu či ovládanie nad 
svojím životom. Toto vyplýva sčasti 
z toho predchádzajúceho, z finančnej 
bezpečnosti, avšak z veľkej časti je to aj 
otázka sebadeterminácie a autonómie 
voči silám, ktoré nás obklopujú. Čím 
máme viac osobnej moci, tým sa cíti-
me menej zraniteľní. Všimnime si, že 
keď hovoríme o slove sloboda v sociál-
nom a politickom kontexte, obyčajne 
myslíme na tento koncept: mať auto-
nómiu a právo na seba určenie, právo 

Vdova, to bol naozaj symbol toho, 
na čo Starý zákon myslí slovom 
anawim - biedny, opustený, 
bezvýznamný, bezmocný... 
A predsa je v dnešnom evanjeliu 
takáto vdova pochválená.

Poistka
 Text: P. Milan Bubák SVD 
 Foto: P. Marek Vaňuš SVD
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ísť si za svojimi cieľmi, rešpektovať svo-
je pohnútky. Toto nie je v princípe zlo. 
Avšak problémom je to, že aj tu môže 
prísť k prehnaniu, a tak človek môže 
skončiť tak, že síce jeho tyranom nebu-
de niekto alebo niečo zvonka, ale jeho 
vlastná vôľa, resp. zvôľa. Tá sa môže stať 
idolom, pred ktorým sa bude koriť. A tu 
je znova v stávke sloboda, a teda znova 
tu ide o zlo.

Ľudské vzťahy
Aj prostredníctvom ľudských vzťahov sa 
snažíme zabezpečiť, a to jednak tým, že 
vytvárame krátkodobé vzťahy, ktoré aj 
nám, aj tej druhej stránke slúžia. Ale aj 
tým, že si formujeme vzťahy či zväzky 
dlhodobé. Vzťahy sú tým, čo nám dáva 
možnosť uplatňovať a žiť lásku: jednak 
ju dávať a jednak ju dostávať. Vzťahy sú 
tiež tým, čo nám zabezpečí naplnenie 
našej nevyhnutnej potreby pre podpo-
ru, ubezpečenie sa o osobnej hodnote, 
o tom, že stojíme za to a že sme čosi 
hodní. Vzťahy s  ľuďmi nám dodávajú 
pocit stability, zakorenenosti, solídnosti 
a napojenia v našom živote. Vzťahy nám 
vskutku pomôžu budovať jednak osob-
nú a jednak spoločenskú slobodu. Avšak 

vzťahy nás môžu aj tyranizovať a to tým, 
že sa môžeme stať či už posesívnymi ale-
bo príliš závislými. Môžeme sa stať buď 
tými, ktorí manipulujú inými alebo sú 
inými manipulovaní. Pocit našej vlast-
nej hodnoty sa môže stať až príliš závis-
lým na schvaľovaní zo strany iných, na 
ich ohodnotení a súhlase. Ak sa tu teda 
znova dostane do nebezpečia naša slo-
boda, potom tu ide o vážnu vec, preto-
že takéto vzťahy nám nemôžu slúžiť na 
rast a na priblíženie sa k Bohu.

Vidno teda, že pocit bezpečnosti je 
dvojsečná zbraň. A tak závisí od našej 
spirituality, aby sme sa nedostali do ot-
roctva a tak vlastne namiesto zabezpe-
čenia sa nestali ľuďmi kompletne strate-
nými a zamotanými. Konečne, veď keď 
definujeme hriech, vždy myslíme pres-
ne na tento fakt: hriech je zamotanie 
sa do vecí, ktoré nás oberú o slobodu.

A v tomto boli dve vdovy, aj tá z evan-
jelia, aj tá z Tretej knihy kráľov mo-
delom. Boli slobodné, a preto hodné 
chvály...

Bože, chceme uvažovať o tom, čo nás 
oberá o slobodu. A ak tam také niečo je, 
chceme ti to ponúknuť. Daj nám v tom 
odvahu.  •

 

Kardinál Scherer 
o synode:  
každý môže prispieť 
k misii Cirkvi

„Cieľom synody o synodalite, kto-
rá sa začína, je vrátiť sa k základom 
Cirkvi v apoštolských časoch a k te-
ológii Druhého vatikánskeho kon-
cilu,“ hovorí metropolita Sao Paulo 
v Brazílii, podpredseda Rady bis-
kupov latinskej Ameriky (CELAM) 
kardinál Odilo Pedro Scherer. Pod-
ľa kardinála môžeme všetci niečím 
dôležitým prispieť k misii Cirkvi.

„Pápež chce, aby sa do synodálne-
ho procesu zapojili všetci členovia 
Cirkvi, počnúc diecézami a miest-
nymi komunitami. Je to nové a dô-
ležité obdobie pre Cirkev. Nejde 
o  zásadné zmeny alebo novinky, 
pretože všetko, čo pápež hovorí, je 
v Cirkvi už od začiatku a má dôleži-
té miesto aj v teológii Druhého va-
tikánskeho koncilu,” povedal kar-
dinál Scherer.

„Je však pre nás dobré si pripo-
menúť základy Cirkvi, aby sme ich 
nanovo podchytili, aby sa každý cí-
til ako člen Cirkvi, nielen ducho-
venstvo. Klerikalizmus je opakom 
synodality a František požaduje sy-
nodalitu, pripomína nám, že všetci 
sme súčasťou Cirkvi, každý môže 
prispieť k jej misii a určite každý 
má čo od Cirkvi dostať.“ •
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▲ Kráčajúc v modlitbe so Sv. Otcom

15. septembra 2021, na sviatok Sedem-
bolestnej Panny Márie, sme sa kráčajúc 
v modlitbe vydali za Svätým Otcom Fran-
tiškom na mariánske pútnické miesto 
do Šaštína. V sektore pre kňazov sme sa 
ako verbisti-kňazi zišli z viacerých kútov 
Slovenska (dokonca i z Českej republiky 
a Írska =)). Niektorí spolubratia prišli aj 
so svojimi farníkmi. Naši novici a boho-
slovci sa v sektore pre rehoľníkov mali 
možnosť stretnúť aj s ostatnými členmi 
Arnoldovej rodiny. Pápež František nás 
vo svojej kázni povzbudil, aby sme rozpo-
znávali u Panny Márie tri vlastnosti viery: 
cestu, proroctvo a súcit. Veľmi hlboko sa 
nás dotýkali jeho slová, ktoré sa v istom 
rozmere týkajú aj nášho poslania a misie. 
Vyberáme pár myšlienok: „Panna Mária 
po anjelovom zvestovaní nezostala stáť 
nečinne kontemplovať samu seba medzi 
štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak 
ona žila svoj dar ako poslanie,“ povedal 
Svätý Otec František. „Panna Mária cíti-
la potrebu otvoriť dvere a vyjsť z domu, 
aby sa tak stala živým stelesnením tej 

netrpezlivosti, s akou Boh túži prísť ku 
všetkým ľuďom a spasiť ich svojou lás-
kou.“ A toto je aj poslanie nás verbistov. 
Máme prinášať Božie slovo všetkým ľu-
ďom, a tak sprítomňovať Božiu lásku. Ďa-
lej pápež František povedal:  „Namiesto 
pohodlnosti zvykov sa Panna Mária vyda-
la na neznáme cesty; namiesto stability 
domácnosti si vyberá namáhavú chôdzu; 
namiesto bezpečnosti pokojnej religio-
zity riziko viery, ktorá sa otvára novým 
významom, a tak sa dáva darom lásky 
k blížnemu.“ Sme veľmi vďační, že sme 
sa mohli spolu so Svätým Otcom stretnúť 
pri tomto liturgickom slávení a čerpať 
z jeho prítomnosti. •

▶ Veni Sancte v UPeCe Bratislava 

Univerzitné pastoračné centrum svä-
tého Jozefa Freinademetza v Bratisla-
ve (UPeCe) privítalo 6. októbra začiatok 
akademického roku 2021/22 slávnost-
nou akciou Veni Sancte. Otvorenie sa 
uskutočnilo v rámci maximálneho do-
držiavania hygienických a protipande-
mických opatrení v priestoroch UPe-
Ce na internátoch v Mlynskej doline. 
Privítanie študentov začalo slávnost-
nou svätou omšou, ktorej hlavným ce-
lebrantom bol P. Stanislav Krajňák SVD, 
správca UPeCe. Spolu s ním slúžil sv. 
omšu P. Martin Štefanec SVD, kaplán 

Udalosti
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UDALOSTI 
november 2021 

1. november
Slávnosť Všetkých svätých, prikáza-
ný sviatok; 
2. november
Spomienka na všetkých verných zosnu-
lých (dušičky);
14. november
Svetový deň chudobných;
16. november
Narodeniny P. Paulusa Budi Kledena 
SVD, generálneho predstaveného SVD 
(1965); 
17. november
Deň boja za slobodu a demokraciu - 
štátny sviatok; br. Cyprián Ján Korec 
SVD, 10. výročie smrti (2011);
21. november
Slávnosť Krista Kráľa;
24. november
P. Cyril Minárik SVD, 25. výročie úmr-
tia (1996);
27. november
P. Karol Bošmanský SVD, 5. výročie 
úmrtia (2016);
28. november
1. adventná nedeľa; bl. Mária Helena 
Stollenwerk, SSpS, spoluzakladateľka 
misijnej kongregácie Služobníc Ducha 
Svätého a kongregácie Služobníc Ducha 
Svätého ustavičnej poklony. 

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu modlitby 
na mesiac november:
Za ľudí, ktorí trpia depresiami alebo 
sú na pokraji so silami, aby nachádzali 
podporu a svetlo, ktoré ich znovu otvo-
rí pre život.

UPeCe, a ďalší kňazi verbisti, diecézni 
i grécko-katolícky kňaz, ktorí sú spoje-
ní s UPeCe prostredníctvom rôznych 
udalostí. Vo svojej homílii P. Krajňák 
povzbudil študentov k  svedomitému 
plneniu si svojich povinností a vyjadril 
optimizmus, že UPeCe ožíva i napriek 
ťažkej dobe kovidu, v ktorej sa ešte stále 
nachádzame. Po sv. omši bola vo veľkej 
sále eucharistická adorácia. Študenti sa 
modlili za Božiu pomoc a dary Ducha 
Svätého. Jednou z myšlienok tejto sláv-
nosti bola snaha pozvať nových študen-
tov, aby sa začlenili medzi UPeCe spolo-
čenstvo, ale aj ponuka, ktorú nám dáva 
Ježiš, pretože on má pre každého z nás 
pripravené jedinečné miesto. Preto sa 

po sv. omši predstavovali jednotlivé 
tímy pôsobiace v UPeCe, ktoré mali vo 
veľkej sále UPeCe postavené svoje stán-
ky. Tam sa mohli noví študenti začleniť 
do jednotlivých tímov, ktorých v UPeCe 
pôsobí vyše 20.

Predstavili sa noví študenti, ktorí prišli 
do Bratislavy zo všetkých kútov Sloven-
ska. Noví študenti majú stále jedinečnú 
príležitosť vybrať si a začleniť sa do jed-
notlivých tímov, ktoré prispievajú k bo-
hatému programu a životu v UPeCe Bra-
tislava. Noví koordinátori UPeCe vybraní 
spomedzi študentov sa v plnej miere 
podieľali na úspešnom začiatku nového 
akademického roku v UPeCe, za čo im 
patrí veľká vďaka. •

7HLASY Z DOMOVA A MISIÍNOVEMBER 2021

UDALOSTI



Univerzitné pastoračné centrum 
(UPeCe) Jozefa Freinademetza 
v Bratislave je miestom, kde mladí 
ľudia môžu plnohodnotne tráviť svoj 
čas a rozvíjať svoje dary a talenty. 
Jeho neodmysliteľnou súčasťou 
sú aj každoročné misie, ktoré sa 
konajú v letných mesiacoch. Tento 
rok tomu nebolo inak. Dievčenský 
a chlapčenský rómsky tábor vo Važci, 
detský tábor v Kuchyni a pomoc 
pri oprave Pastoračného centra 
pre Rómov na Sigorde. Bol to veľmi 
požehnaný a povzbudivý čas plný 
dojmov a neoceniteľných zážitkov, 
ktoré si študenti so sebou odniesli.

Dievčenský tábor vo Važci 
Druhý júlový týždeň sme prežili ne-
zabudnuteľný čas s rómskymi dievča-
tami z Lomničky na tábore vo Važci. 
Tábor sa niesol v téme čistoty srdca. 
Každý deň bol venovaný jednej mu-
čeníčke čistoty. Keďže dievčatá majú 
veľmi rady scénky, život mučeníčok 
sme im približovali práve touto for-
mou. Bolo skvelé pozorovať, ako si 
počas týždňa začínali uvedomovať dô-
ležitosť čistého srdca a sebahodnotu. 
Dni boli plné radosti, tanca, zaujíma-
vých aktivít a hier, ukončené svätou 
omšou. Jednou z  obľúbených častí 
dňa bol práve večer, kedy sa konal 
klasický „bašavel“, pri ktorom som 
sa len s údivom priúčala tanečným 
krokom dievčat, ktoré majú talent 
jednoznačne v krvi! Som neskutočne 
vďačná, že sme sa s dievčatami navzá-
jom obohatili, mohli šíriť Božie krá-
ľovstvo a radosť aj týmto spôsobom 
a že priateľstvá, ktoré sme v tábore 
vytvorili, naďalej pokračujú. Veľmi 
sa teším na čas, kedy sa s dievčatami 
znova stretnem. Za túto skúsenosť 
vďačím predovšetkým Bohu, misijné-
mu tímu, Ľudke, sestre Tamare a „ra-
šajovi“ Jožkovi. 

Monika 

Chlapčenský tábor vo Važci 
Tradíciou sú aj každoročné misie pre 
chlapcov z  prevažne rómskej obce 
Lomnička. Chlapci sa počas roka 

zapájajú do miništrovania a aktivít 
vo farnosti. Niekoľko najsnaživej-
ších za odmenu môže ísť na týžden-
ný tábor, ktorý organizuje Komunit-
né centrum v Lomničke v spolupráci 
s animátormi z nášho tímu. Rovna-
ko tomu bolo aj tento rok. Tieto mi-
sie formou tábora mali za cieľ zapá-
liť, povzbudiť a posilniť chlapcov vo 
viere. Tohtoročnou témou boli mladí 
svätci – Dominik Savio, Carlo Acutis, 

Letné misie študentov 
Univerzitného  
pastoračného centra 
v Bratislave

 Text a foto: Misijný tím UPeCe Bratislava
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Tarzícius a Pier Giorgio Frassati, kto-
rí sú skvelým vzorom pre chlapcov 
a majú pútavé životné príbehy. Kaž-
dý deň tábora bol venovaný jednému 
z týchto svätých. V tomto duchu boli 
pripravené aj rôzne duchovné, špor-
tové, kreatívne a ďalšie aktivity. Pre 
nás animátorov to bola silná a veľmi 
obohacujúca skúsenosť. Deti boli veľ-
kým darom. Chceli sme tam byť pre 
ne a zdieľať s nimi radosť z viery, ale 

aj z  obyčajných vecí, ako je futbal 
alebo maľovanie tričiek. Sú to veci, 
ktoré v ich domácom prostredí často 
nedostávajú v miere, ktorú si detstvo 
vyžaduje. No ako sa hovorí – človek, 
ktorý dáva, dostane mnohonásobne 
viac – tak sme to zažili aj na týchto 
misiách. Vidieť jednoduchú, ale živú 
vieru a  radosť detí napriek ťažším 
podmienkam, v ktorých mnohé žijú, 
bolo pre nás veľkým povzbudením. 

Obetavosť a zapálenie kňazov, rehoľ-
ných sestier a dobrovoľníkov, ktorí 
sa venujú rómskej komunite v Lom-
ničke počas celého roka, je pre nás 
tiež veľkým vzorom konkrétneho 
žitia viery.

Štefan 

Detský tábor v Kuchyni 
Ďalší týždeň prázdnin sme strávili 
na Záhorí, konkrétne v obci Kuchy-
ňa. Otvorili sme dvere do úplne no-
vého sveta. A to doslova. Témou tábo-
ra, ktorý sme si pre väčšie aj menšie 
deti pripravili, bola Narnia. Každý 
mal možnosť prejsť (ne)obyčajnou 
skriňou a v horúcom letnom počasí 
vstúpiť do snehom pokrytej krajiny. 
Našou úlohou bolo pomôcť 4 súro-
dencom, Petrovi, Zuzke, Edmundo-
vi a  Lucke, zachrániť Narniu spod 
nadvlády zlej Bielej čarodejnice. My, 
animátori, sme si na malý moment 
mohli vyskúšať, aké je to byť faunom, 
bobrom či zlou kráľovnou a deti sme 
sprevádzali dejom príbehu cez krát-
ke divadielka, ktoré vždy zožali veľký 
úspech. Obzvlášť u najmenších, kto-
rých neskrývaná radosť bola pre nás 
najväčšou odmenou. Vidieť svet det-
skými očami, vidieť Narniu takú, aká 
naozaj je, sme sa učili spolu s nimi. 
Spoločne sme zdolávali prekážky, 
učili sa odpusteniu, priateľstvu, spo-
lupráci a pripravovali sa na veľký boj 
Dobra a Zla. Až po tom, čo do príbehu 
vstúpil Aslan, pravý kráľ Narnie, (kto-
rého postava sa pripodobňuje nášmu 
Bohu) sa veci začali meniť. Sneh sa za-
čal roztápať, do krajiny prišla nádej... 
A Láska zlo porazila, ako sa spievalo 
aj v našej hymne. Nadvláda Bielej ča-
rodejnice sa skončila. (Koniec koncov, 
akú šancu by zlá kráľovná mala proti 
všetkým deťom a ich nekonečnej zá-
sobe vodných balónov?) Zo štyroch 
súrodencov sa stali králi a kráľovné 
Narnie a deti dostali titul odvážneho 
Narnijčana. Po slávnostnom ceremo-
niáli sprevádzalo záver tábora tradič-
né Kuchyňa má talent, kde nám deti 
ukázali, čo sa v nich skrýva  
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a my sme sa nestačili diviť. Týždeň 
v Kuchyni bol pre nás opäť časom mi-
lostí. Zažili sme neskutočné prijatie 
a pocit druhého domova – jedna úžas-
ná rodinka nás vo svojom domčeku 
na celý ten čas ubytovala a aj preto je 
Kuchyňa miestom, kde vždy opäť radi 
prídeme. A kde sa každá radosť a dob-
ro, ktoré dáme, mnohonásobne vráti.

Livka 

Krajské centrum rómskej misie na 
Sigorde 
Posledný týždeň prázdnin sme strá-
vili v oblasti Sigord, blízko Prešova, 
kde sme si vyskúšali misie trochu 
inak. V tejto oblasti sa nachádza Kraj-
ské centrum rómskej misie, ktoré 
sídli v  bývalých priestoroch lesníc-
keho internátu. Keďže ide o budovu, 
ktorá nie je nová, neustále sa pracuje 
na jej úpravách. Práve v tom spočíval 
cieľ našej misie. Na jeden týždeň sme 
priložili ruku k dielu a pomohli s prá-
cami, ktoré boli potrebné – od búra-
nia múrov, maľovania stien, cez brú-
senie stoličiek až po úpravu strechy. 
Práce bolo naozaj mnoho, ale bola to 
pre nás skúsenosť, kedy sme mohli 
aj takouto formou pomôcť a vyjsť zo 
svojej komfortnej zóny. Spolu s čes-
kým tímom a Rómami, pôsobiacimi 
na Sigorde, sme sa učili spoluprá-
ci, vzájomnej podpore, získali sme 
nové priateľstvá a nachádzali cesty, 
ktoré nás viac spájajú, ako rozdeľu-
jú. Úžasným obrazom bola modlitba 
chvál priamo v rómskej dedine Var-
haňovce. Zažili sme tam veľké pri-
jatie, radosť a spolupatričnosť. Síce 
naše misie tam trvali krátko, bol to 
čas, ktorý nám dal veľa. Som veľmi 
vďačná za príležitosť byť toho sú-
časťou. Otec Martin spolu s ďalšími 
úžasnými ľuďmi s ochotným srdcom 
vytvárajú dielo, ktoré si zaslúži veľ-
ký obdiv. Verím, že toto pastoračné 
centrum bude aj naďalej rásť a  že 
bude miestom požehnania, na kto-
rom sa bude Pán dotýkať sŕdc tých, 
ktorí tam zavítajú. 

Nika  •
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„Ešte pred pár dňami sme odtiaľto so 
zatajeným dychom sledovali kroky pá-
peža Františka na Slovensku. A dnes 
sme si pripomenuli jeho stopy, ktoré 
tu na Kube zanechal pred pár rokmi. 
Je to symbolické, že obe krajiny spojí 
charitatívna zbierka, ktorú ohlásili bis-
kupi Slovenska. Ďakujeme, že na nás 
myslíte,“ odkazuje P. Michal Vrták SVD. 

Na Kube s P. Michalom pôsobia aj ďal-
ší dvaja slovenskí kňazi. Prvým z nich je 
P. Lukáš Mizerák SVD. „Vďaka štedrosti 
ľudí zo Slovenska už dnes v našej farnosti 
Sagrado Corazón de Jesús v Cayo Mam-
bí pripravujeme dvakrát do týždňa teplý 
obed pre 91 ľudí. V týchto časoch, kedy 
kubánske peso nemá reálnu hodnotu 
(pretože na kúpu slúži najmä americký 
dolár) a v našom meste sa len dvakrát do 
mesiaca objaví niečo v obchode, je veľ-
mi smutné vidieť ľudí, najmä deti, ako 
hľadajú nejaké ovocie na stromoch, aby 
sa zasýtili, pretože to je ich jediný obed. 
Každý deň veríme, že sa im do večere 
niekde niečo podarí zadovážiť. Je to ob-
rovská pomoc, keď im aj vďaka štedrosti 
ľudí zo Slovenska, vieme, aspoň tým naj-
chudobnejším (hoci tých je tu väčšina), 
niečo uvariť," opisuje aktuálnu situáciu 
P. Lukáš. 

Pridáva i ďalší príklad štedrosti Slová-
kov. „Vďaka vašej štedrosti sme mohli 
nakúpiť 86 párov topánok v Spojených 
štátoch a momentálne už očakávame 
doručenie zásielok, aby sme ich mohli 
rozdať deťom, ktoré nemajú ani v čom 
chodiť do školy. Tieto posledné mesiace 
sú obrovským krížom v rôznych podo-
bách pre všetkých Kubáncov. Či už sú to 
každodenné výpadky elektriny, obme-
dzené alebo žiadne možnosti zakúpiť 

nové oblečenie či obuv, až po problema-
tický nákup základných potravín,“ hovo-
rí o zbierke, ktorú zrealizoval aj prostred-
níctvom pomoci zo Slovenska. 

P. Lukáš ďalej hovorí, že vo väčšine 
„len vďaka ľuďom zo zahraničia preží-
vajú miestni ľudia každý nový deň. Som 
veľmi šťastný, že aj skrze túto zbierku sa 
aj vďaka vám budú môcť tu na Kube, tak 
ďaleko od Slovenska, diať zázraky. Bez 
ohľadu na to, či si niekto myslí, že si tak 
zaslúžia žiť alebo nie, sa mnohí, povzbu-
dení vaším príkladom, stávajú požehna-
ním pre druhých... Modlitbou, obetou či 
milodarom. Nech Boh naplní radosťou 
každého z vás,“ odkazuje farár z Cayo 
Mambí P. Lukáš Mizerák SVD. 

Rozhodnutie slovenských otcov bis-
kupov vyhlásiť zbierku pre Kubu pre-
kvapila aj ďalšieho slovenského kňaza 

P. Radoslava Kottru SVD. „A ešte viac, že 
je to ovocím návštevy Svätého Otca na 
Slovensku. Ja som mal na Kube tú česť, 
byť prítomný na dvoch návštevách dvoch 
pápežov na tomto ostrove. Najskôr to bol 
v roku 2012 pápež Benedikt XVI. a potom 
o tri roky neskôr pápež František. Po kaž-
dej návšteve Svätého Otca (aj po návšteve 
Jána Pavla II.) "darovala" kubánska vláda 
Cirkvi istú "výsadu". Či už to bolo zave-
denie dňa pracovného pokoja na 25. de-
cembra alebo pracovné voľno na Veľký 
piatok. Tentokrát návšteva Petrovho ná-
stupcu v krajine vzdialenej od Kuby tisíce 
kilometrov, otvára srdcia národa, ktorý 
je vzdialený od Kuby aj spôsobom života 
a hodnotami, ktoré slobodne vyznáva,“ 
spomína P. Radoslav. 

„Ďakujeme vám za vašu ochotu a pod-
poru. Náš kubánsky národ, ktorý bol po-
norený v kríze mnohorakých rozmerov 
už pred pandémiou, potrebuje teraz o to 
viac nádej i akékoľvek nezištné gesto 
milosrdenstva. Verím, že z tejto pomoci 
budeme môcť zabezpečiť aspoň pre tých 
najnúdznejších potraviny, lieky a hygie-
nické potreby, ktoré je tak ťažké dnes zo-
hnať. Naša budúcnosť je v Božích rukách, 
naša prítomnosť aj v tých vašich,“ dodal 
P. Radoslav Kottra SVD, farár v Mayarí 
a správca farnosti v Prestone.  •

Slovenskí misionári  
o zbierke na Kubu

 Text: Slovenskí verbisti na Kube
 Foto: Archív SVD
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Brat Guy, ako prebiehala vizitácia Slo-
venskej provincie SVD? Čo je vlastne cie-
ľom vizitácie? 
Vizitácia Slovenskej provincie začala 
v Misijnom dome v Nitre, ktorý je ma-
terským domom provincie a sídlom 
provinciála. Po troch dňoch v Nitre 
som pokračoval programom vizitá-
cie na Morave a následne v Čechách. 
8. septembra som sa zúčastnil obno-
venia rehoľných sľubov našich semi-
naristov. Potom som navštívil ďalšie 
misijné domy vo Vidinej, Bratislave 
a  farnosti, kde verbisti pôsobia. Cie-
ľom vizitácie je spoznať službu spolu-
bratov a povzbudiť ich v nej, vypočuť 
ich a pochopiť ich potreby. Taktiež spo-
ločne uvažovať o vízii provincie a celej 
kongregácie smerom do budúcnosti.

Povedzte nám niečo o  vašej krajine 
a o vás, vašej rodine. 
Pochádzam z Demokratickej republiky 
Kongo v strednej Afrike. Naša krajina 
je druhá najväčšia v Afrike. Nachádza 
sa skutočne v srdci Afriky. V Kongu žije 
viacmenej 47 % katolíkov. Väčšina ľudí 
v krajine sú katolíci. Kongo je potenci-
álne veľmi bohatá krajina, ale ľudia sú 
veľmi chudobní. Som skutočne šťastný, 
že Katolícka cirkev robí veľa pre ľudí. 
Máme vládu, ktorá sa nie veľmi stará 
o ľudí. To je to, čo môžem v krátkosti 
povedať o svojej krajine. Pochádzam 
z veľkej rodiny. Sme desiati, 4 ženy a 6 
mužov. Mám dvoch bratov, ktorí sú 
kňazi a moja rodina je katolícka. Vďa-
ka Bohu moji rodičia mi ukázali cestu 
kresťanskej viery. 

Vizitátor z Ríma  
o skúsenosti  
na Slovensku

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Brat Guy Mazola SVD pochádza z Demokratickej republiky Kongo a má 
59 rokov. Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 1981. Svoje prvé re-
hoľné sľuby zložil v roku 1984 a doživotné v roku 1992. Jeho prvým misij-

ným určením boli Filipíny, kde pôsobil vo formácii. V roku 2000 sa vrátil do 
Konga, kde bol zodpovedný za formáciu rehoľných bratov a viedol vydava-

teľstvo, ktoré prekladalo a vydávalo Bibliu v rôznych afrických jazykoch. 
V roku 2007 bol zvolený za koordinátora pre formáciu v Zóne Afrika – Ma-
dagaskar. V roku 2012 sa zúčastnil Generálnej kapituly v Ríme a bol zvole-
ný za člena Generálnej rady SVD, jej opätovným členom sa stal v roku 2018 

a je zástupcom afrického kontinentu.

 

• S kňazmi a mladými v UPECe Bratislava
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Ako ste sa stali verbistom? 
Poznal som misionárov verbistov 
v našej farnosti. Kňaz, ktorý praco-
val u  nás vo farnosti, bol verbista. 
Už zomrel, pochádzal z Holandska. 
Ako chlapec som bol miništrantom 
a keď som cítil povolanie, rozprával 
som sa o tom s naším kňazom. Mo-
jím prvotným zámerom bolo vstúpiť 
k jezuitom. Študoval som v prostredí, 
kde pracovali jezuiti. Ale potom, keď 
som sa rozprával s naším kňazom – 
holandským misionárom, odporučil 
mi misionárov verbistov. Povedal mi, 
že verbisti čoskoro začnú s progra-
mom formácie pre mladých mu-
žov v Kongu. V tom čase totiž u nás 
v  Kongu nebola ešte zabezpečená 
formácia pre mladých mužov, ktorí 
chceli vstúpiť k verbistom. Formácia 
misionárov fungovala pred nezávis-
losťou krajiny, potom istý čas formá-
cia nebola a znova sa obnovila v roku 
1981. A vtedy som práve vstúpil k ver-
bistom a som v tejto reholi stále. 

Ste členom Generálnej rady rehole ver-
bistov v Ríme. Sv. Arnold Janssen za-
ložil našu rehoľu pred 146 rokmi. Ako 
vidíte rehoľu verbistov v dnešnej dobe? 
Poviem zopár viet o verbistoch vo 
všeobecnosti. Keby sme nemali vo 
svete misionárov, svet by nebol 
tým, čím je dnes. Prínos misioná-
rov v mnohých krajinách je obrov-
ský. Misionári robia skvelé projek-
ty a  službu v  mnohých krajinách. 
A SVD misionári majú veľkú účasť 
na misiách vo svete. My verbisti sme 
veľmi blízko ľuďom a snažíme sa me-
niť tento svet na lepší pre ľudí. Sme 
v kontakte s ľuďmi na okraji spoloč-
nosti, sme v kontakte s tými, ktorí 
hľadajú vieru, prinášame Boha do 

života ľudí, robíme skvelú vec. Sme 
prítomní v  školách, nemocniciach 
a podobných zariadeniach a myslím, 
že veľa prispievame pre dobro sveta. 

Ako hodnotíte verbistov Slovenskej pro-
vincie, teda na Slovensku i v Čechách? 
Navštívil som Slovensko, bol som 
v Čechách a vidím, ako sú spolubra-
tia verbisti blízko ľuďom. Môžem po-
vedať, že je to skvelé. 

Ako sa cítite na Slovensku a v Čechách? 
Veľmi dobre. Keď pozrieme na verbis-
tov, Slovenská provincia SVD je veľ-
mi mladá. Najstarší člen má okolo 70 
rokov. A najmladší okolo 30. Myslím 
si, že Slovenská provincia SVD má 
budúcnosť. Veľmi prispieva ku zve-
ľadeniu tejto krajiny a tiež svojím za-
angažovaním vo svetových misiách 
v misijných krajinách. Máte pekný 
počet spolubratov verbistov, ktorí sú 

• S Pátrom provinciálom Krutákom
• S Pátrom Baráthom vo Vidinej
• Pri príhovore u bratov v Petržalke
• So spolubratmi pri farskom kostole  

v Terchovej
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zo Slovenska a pôsobia v misiách. 
Myslím si, že je to pekné svedec-
tvo pre túto krajinu. 

Aký je váš ďalší program, keď sa 
vrátite do Ríma? 
O pár dní sa vrátim do Ríma a bu-
dem tam len 4 týždne, potom 
idem robiť vizitáciu provincie ver-
bistov do Poľska.  •

Bol som na služobnej ceste na juhu 
Slovenska. Pre návrat domov som si 

v navigácii navolil cestu najrýchlejšiu. 
Vedel som, že ma to povedie diaľnicou, 
ktorú nemám rád. Radšej by som pre-
chádzal mestami, dedinkami, vnímal 
svet okolo seba, ľudí, rytmus ich živo-
ta, prírodu. Ale bol som už taký unave-
ný, že som chcel byť čo najskôr doma.

Preto ma prekvapilo, keď ma zrazu 
„hodilo“ na vedľajšiu cestu tretej trie-
dy. Trochu som sa zľakol, kadiaľ ma to 
povedie. Isté úseky samá jama. S takou 
cestou som sa na Slovensku ešte ne-
stretol. Názvy dediniek Trnavá Hora, 
Hrabíky, Ihráč mi nehovorili vôbec nič. 
A zrazu vidím tabuľu Nevoľné. Potešil 
som sa. S manželkou sme už dlhšie 
plánovali navštíviť túto dedinku, kde 
je pochovaný otec biskup Baláž.

„Prosím vás, kde je tu cintorín?“ 
opýtal som sa jednej panej. „Jój, ten je 
až na druhom konci, tam vzadu...“ „Tak 
to sa zastavím niekedy inokedy,“ po-
vedal som, lebo únava ma premáhala 
stále viac. „Ale to máte len kúsok, keď 

ste autom...“ povzbudzovala ma. A tak 
som šiel. Aby som sa uistil, či idem 
správne, ešte som si to overil u jedné-
ho dedka. „A koho tam máte pochova-
ného?“ „Idem pozrieť hrob biskupa Ba-
láža.“ „No pekne, len choďte, choďte!“

Biskupov hrob ma prekvapil svojou 
jednoduchosťou. Bol veľmi podobný 
vedľajšiemu, kde bol pochovaný fa-
rár z Nevoľného. Myslím, že to bol ten 
kňaz, o ktorom otec biskup s úctou 
hovorieval ako o  farárovi z detstva, 
ktorý mu na ceste viery i na jeho ceste 
ku kňazstvu pomohol. Pomodlil som 
sa. Keď som odchádzal, starký, ktorý 
mi pred chvíľou ukazoval cestu, ma 
so širokým úsmevom zdravil ešte raz.

Cestou som rozmýšľal nad životom 
otca biskupa i nad jeho životným kré-
dom: „Pravda vás vyslobodí.“ Dnešné 
putovanie po cestách necestách sa tiež 
vplietalo do mojich myšlienok o ňom. 
Uvedomil som si, ako máme radi širo-
ké vychodené cesty. Istoty. Bojíme sa 
pravdy, lebo by to mohlo znamenať, 
že by sme sa našich istôt museli vzdať. 
A  z bezpečia známych ciest by sme 
museli zísť možno kamsi do neznáma. 
Taká je cesta pravdy. Hrboľatá, kľukatá, 
samá jama, nebezpečná. A predsa toto 
je cesta, ktorou Boh chce, aby sme krá-
čali. Na nej očisťuje našu vieru.

Zastavenie v Nevoľnom mi pomohlo 
načerpať silu pre ďalšie dni.  •

Po cestách  
necestách

 Text: Čitateľ Peter
 Foto: Liam Riby, unsplash.com
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„Pamätám si, ako som v deň jej 
sviatku – bez toho, že by som 
si ho bol zámerne vybral – za-
čal svoju prípravu na kňazstvo 
v „podzemnej Cirkvi“. V istom 
pražskom kostole som čakal na 
človeka – mal som ho poznať 
podľa dohovoreného zname-
nia, – ktorý ma mal na tejto ces-
te sprevádzať až ku sväteniu. 
Veľmi dobre si pamätám, čo sa 
vtedy odohrávalo nielen vo mne, 
ale aj vôkol mňa – okrem iného 
aj na známu gýčovú sošku sväti-
ce s podnosom plným ruží, pred 
ktorou – keďže bol deň jej sviat-
ku – horela veľká svieca.

Čo som vtedy o tejto svä-
tici vedel? Vedel som, 
že si do svojho denní-
ka raz napísala slová: 

„Mojím poslaním je byť v srdci 
Cirkvi láskou.“ Ale aj tak som 
ju vnímal len cez tie preslade-
né sošky a obrázky, dýchajúce 
zbožnosťou devätnásteho sto-
ročia. Vtedy by som bol s  jej 
slovami o  jej poslaní v  srdci 
Cirkvi asi skoro hotový: koľko 
zbožných mníšok nám zane-
chalo vo svojich denníčkoch 
sentimentálne vzdychy o  lás-
ke! A keď som po prvý raz čítal 
niečo o „malej ceste“ či „ceste 
detstva“, o ktorých táto svätica 
učila, narazil som na jej výrok, 
prednesený zrejme v  nejakej 

nepríjemnej situácii, ktorých 
v kláštore zažila určite viac než 
dosť. Povedala, že dáva Bohu 
slobodu zaobchádzať s ňou tak, 
ako dieťa zaobchádza so svojou 
hračkou: „Vari môže hračka vy-
týkať dieťaťu, že sa s ňou usta-
vične nezaoberá, že ju momen-
tálne zabudlo niekde v kúte?“ 
To mi stačilo. „Či vari sme hrač-
ky v Božej ruke a Boh je nejaké 
zábudlivé dieťa?“ povedal som 
si, a  tú knihu som okamžite 
znechutene zatvoril, rozhod-
nutý nestrácať čas infantilný-
mi metaforami. Až neskôr som 
si uvedomil, koľko je v týchto 
vyjadreniach sebairónie – zdra-
vého humoru, ktorý pomáha vo 
chvíľach nezdaru sa neľutovať, 
zbytočne nešpekulovať, prečo 
to či ono Boh dopustil, prečo ne-
ochránil práve tak skvelého člo-
veka, ako som ja. Tento postoj 
zabraňuje nenápadne zvaľovať 
vinu na všetkých vôkol, vrátane 
Boha samotného.

To bol začiatok môjho „dob-
rodružstva s Terezkou“. Postup-
ne ma táto žena (ktorú Ján Pa-
vol II. nazval „učiteľkou Cirkvi“ 

– i keď na rozdiel od iných veľ-
kých mysliteľov, ktorým bol pri-
znaný tento titul, nezanechala 
jediný teologický spis a jej teo-
logické vzdelanie bolo viac ako 
sporné), upútavala stále viac. 
Čítal som celý rad jej textov, jej 
životopisov a nakoniec som sa 

vydal na púť k jej hrobu. Odvte-
dy jej fotografia je na mojom pí-
sacom stole.

Viem, že táto karmelitánska 
svätica prežívala pred smrťou 
veľké duchovné zápasy a  vnú-
tornú temnotu. „Už neverím 
vo večný život. Zdá sa mi, že po 
tomto smrteľnom živote už nič 
nenasleduje,“ píše doslova táto 
učiteľka Cirkvi. „Do duše sa mi 
predierajú myšlienky najhor-
ších ateistov,“ znie ďalší jej vý-
rok. Úplne sa jej zrútil nielen 
ten sladký zbožný svet, v  kto-
rom prežila celý svoj dovtedaj-
ší život, ale aj predchádzajúce 
hlboké skúsenosti s Božou blíz-
kosťou pohltila hmla, temnota 
a prázdnota. Terezka popisuje, 
ako ju Kristus voviedol do pod-
zemia, „kde už nesvieti nijaké 
slnko“. Iste – na prahu smrti 
nemálo aj hlboko veriacich ľudí 
prechádza podobnými skúška-
mi – ako by mali účasť na tajom-
stve Kristovej agónie, o ktorej 
smieme čosi málo tušiť z jeho 
výkriku: „Bože môj, Bože môj, 
prečo si ma opustil?“ Výkriku, 
ktorý mal odvahu zaznamenať 
len jediný z evanjelistov.

Zásadou „malej Terezky“ 
bolo „z  lásky k Bohu prijímať 
aj tie najpodivnejšie myšlienky“. 
A tak svoju temnotu a vnútor-
nú opustenosť, skúsenosť s Bo-
žou neprítomnosťou, zatmenie 
viery prijala ako prejav solida-
rity s  neveriacimi. Prehlásila, 
že chápe ateistov ako svojich 
bratov, s ktorými teraz sedí za 
spoločným stolom a  je s nimi 
rovnaký chlieb. A prosila Ježiša, 
aby ju od tohto stola neodohnal. 
Ona vnímala trpkosť tohto chle-
ba, pretože na rozdiel od nich 
kedysi zakúsila radosť z Božej 
blízkosti. Zatiaľ čo oni, zľaho-
stajnení voči Bohu, si ťažobu 
a závažnosť svojho stavu väčši-
nou vôbec neuvedomujú.

Ako sa vyvíjal môj vzťah 
k sv. Terezke z Lisieux

 Spracované podľa: Tomáš Halík, Vzdáleným nablízku
 Foto: Akademická farnosť Praha – Salvátor

„Či vari sme 
hračky v Božej 
ruke a Boh 
je nejaké 
zábudlivé 
dieťa?“ 
povedal som 
si, a tú knihu 
som okamžite 
znechutene 
zatvoril, 
rozhodnutý 
nestrácať čas 
infantilnými 
metaforami.
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Takýto vzťah k  neveriacim 
Cirkev jej doby vôbec nepozná. 
Ateizmus pre tú dobu bol omyl, 
blud a  predovšetkým hriech. 
Mnohí kňazi devätnásteho sto-
ročia veľa toho napísali a pove-
dali z kazateľníc, aby sa zapojili 
do boja s  novým rozmáhajú-
cim sa bludom. A  toto dievča 
z Normandie je, naopak, svojím 
zvláštnym spôsobom s ateista-
mi solidárne – chápe ateizmus 
ako kalich bolesti, z ktorého aj 
ona sama pije plnými dúškami 
v noci svojich Getseman.

Je istotne veľa druhov ateiz-
mu, rovnako ako je veľa druhov 
viery. Existuje „ľahkomyseľný 
ateizmus“, ktorý ako Ezau pre-
dáva dedičstvo viery za misu 
šošovice. Existuje „zabudnu-
tie na Boha“, ktoré uvoľnený 
priestor hneď naplní bôžikmi 
najrozličnejšieho druhu. Exis-
tuje „pyšný ateizmus“, pre ktorý 
Boh nesmie byť, aby nezacláňal 

veľkosti ľudského ega. Ale exis-
tuje aj „bolestný ateizmus“, kto-
rý hovorí: „Rád by som veril, ale 
keď vidím toľko utrpenia vlast-
ného či bolestí sveta, je vo mne 
toľko horkosti, že toho nie som 
schopný.“

Mnohí aj úprimne veriaci za-
kúsia alebo zakúsili niečo z re-
ality ateizmu v určitých udalos-
tiach dejín či hodinách svojho 
osobného príbehu. Príbeh evan-
jelia a strata viery tvárou v tvár 
bolesti, na ktorú nenachádzame 
odpoveď, sa pretínajú vo chví-
li Ježišovho výkriku na kríži: 

„Bože môj, Bože môj, prečo si 
ma opustil?“ Je to však len sku-
točnosť Veľkého piatku, ale po 
ňom – po dlhom mlčaní Bielej 
soboty – prichádza ráno, priná-
šajúce zvesť o vzkriesení. 

Zatiaľ čo Cirkev jej doby učí 
veriacich systematicky vystupo-
vať na horu čností, k duchovnej 
a mravnej dokonalosti, Terezka 

v tej istej dobe učí prijímať s ra-
dosťou a  ďakovaním vlastnú 
slabosť ako priestor, do ktoré-
ho o to viac môže vstúpiť Božia 
láskavosť a milosrdenstvo. Píše, 
že človek, ktorý sa dlho šplhal 
na horu čností, má s pokorou 
prijať aj svoje zrútenie a  (Bo-
hom chcený) pád. Pretože nie 
vo vysnenom „hore“, ale práve 

„dole“ – v hĺbke údolia pokory, 
ho očakáva Boh.

V  dobe, keď mnohí veriaci 
boli duchovnými autoritami 
vedení k  zbieraniu, počítaniu 
a starostlivému zapisovaniu svo-
jich dobrých skutkov, Terezka 
rázne odmieta toto účtovanie: 

„Nepočítam nič, všetko proste 
robím z lásky. Stojím pred Bo-
hom s prázdnymi rukami, úpl-
ne chudobná.“ Nie je to koniec 
koncov tá chudoba, o  ktorej 
Kristus hovorí „blahoslavení 
chudobní?“

Nedávno som čítal snáď naj-
dôkladnejší a najhlbší Terezkin 
životopis z pera amerického te-
ológa Thomasa Nevina. Autor 

– dôkladne zoznámený s auten-
tickými Terezkinými textami, 
zbavenými cenzúrnych zása-
hov a  sladkej zbožnej polevy 
predchádzajúcich vydavateľov 

– presvedčivo prichádza k šoku-
júcim záverom, že táto svätica 
a učiteľka Cirkvi zomrela bez 
viery. Doslova bez viery v nebo 
a večný život. Je chvályhodné, 
že Cirkev prorocky rozpoznala 
v tejto podivnej smrti v temno-
tách „svätú smrť“.

Áno, myslím si, že Terezka je 
skutočne učiteľkou Cirkvi našej 
doby, aj keď nenapísala nijaký 
teologický spis. Jej skúsenosti 
s cestou lásky a Božou vzdiale-
nosťou a jej vzťah k neveriacim 
sú pre nás možno ešte nalie-
havejším odkazom ako mno-
hozväzkové diela iných kresťan-
ských učencov.“  •

• otec Tomáš 
Halík
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Vošli sme do vnútra. Zo širokej 
siene viedlo dvoje dverí. Tie na-
pravo boli trochu pootvorené, 
doliehal z nich hovor a bolo cí-

tiť dym cigariet. Neznámy zaklopal na 
druhé dvere. Vyšla z nich stará Židovka 
v červenej šatke. „Tu prenocujeme,“ po-
vedal neznámy, nestarajúc sa, či je tu ne-
jaké voľné miesto. „Tu je môj pas.“ Pas bol 
asi neobyčajný, lebo krčmárka sa zdvori-
lo uklonila a zaviedla nás pri svetle sviece 
do veľkej izby. Bola to spálňa s dvojitou 
posteľou, červeným gaučom a nepríjem-
ným zápachom nevetraného ovzdušia. 
Chyžná položila sviecu na stôl a začala 
zapaľovať veľkú naftovú lampu. 
Keď bola hotová, pozrela na mňa 
a povedala svojím hrubým hlasom. 
„Izba je pohodlná. Posteľ s dvoma 
perinami, pre občana a  jeho ro-
dinu. Prosím, cíťte sa ako doma. 
Hneď prinesiem večeru. Dnes je 
ryba.“ Občan, ktorý nás priviedol, 
akoby prepočul informáciu o rybe. 
Pre neho bolo dôležité vyjasniť si-
tuáciu, že on je sám a potrebuje dve od-
delené izby. „Ale odkiaľ ich vziať? K dis-
pozícii je len táto jediná izba,“ vysvetlila 
ponížene krčmárka, „ja mám veľkú ro-
dinu a sami sa tiesnime v dvoch malých 
izbičkách. Pre občianku s dieťaťom nieto 
iného miesta než toto.“ „Musí sa nájsť!“ 
počula som ráznu odpoveď. Neznámy 
sa viac o túto vec nezaujímal. Obrátil 
sa, sňal plášť i čiapku, zavesil ich na hák 
a začal si obzerať čistotu postele. Židovka 
kývnuc, opustila po špičkách izbu. Nako-
niec nás umiestnila v chodbe, ktorá spá-
jala túto izbu s kuchyňou. Stolička, úzke 
lôžko medzi dvoma otvorenými dvera-
mi a nič viac. Sadla som si s Jerzykom na 

špinavú posteľ a pozorovala som, ako 
obsluhuje váženého hosťa, ktorý sa roz-
hodol prenocovať a mať večeru. 

Chyžná si teraz obliekla bielu záste-
ru a akýsi čepček a krúžila istý čas me-
dzi kuchyňou a izbou s plnými táckami. 
Pomáhali jej dvaja chlapci vo veku 8 – 12 
rokov. Videla som, že na prvej tácke bola 
fľaša a pohárik. Napočítala som sedem 
druhov. So štvrtou táckou sa k nám do-
niesla vôňa smaženej ryby a už nevyšla. 
Od tohto okamihu som prestala myslieť 
na to, kedy a kto od nás poprosí pas. Za-
ujímala ma už len ryba. 

Keď krúženie prestalo, podišiel k nám 

jeden z chlapcov a spýtal sa ma, či chce-
me večeru a po chvíľke nám ju priniesol. 
Porciu ryby, dva rožky a dve šálky čaju. 
Jerzyk jedol ako starý chlap. Mala by som 
sa tešiť. Ja som však bola taká unavená, 
že som si nebola istá, či budem schopná 
ochutnať túto peknú rybku. No nebolo 
to také zlé. Malé dieťa všetko roztiahne 
po tanieri a nezje. Tak mi mnoho ostalo. 
Krčmárka prišla pre peniaze za nocľah 
a večeru. Pas ju nezaujímal. Stačilo jej, 
že som prišla v sprievode váženej osoby. 

Po chvíli som sa rozhodla zobliecť Jer-
zyka a sňať môj plášť. A keď sa dvere do 
izby zamkli a zhasla lampa, rozhodla 
som sa ľahnúť si a zaspať. Bola to moja 

prvá posteľ po štrnástich dňoch. Nepo-
zerala som na maličkosti, ako je použitá 
posteľná bielizeň a zapáchajúca perina. 
Vedela som, že sen v cudzej posteli je ove-
ľa lepší ako na cudzom hrobe. 

Teta 
Keď som sa zobudila, bolo už svetlo a dve-
re do kuchyne, ako tiež do izby nezná-
meho, boli pootvorené. Krčmárka, vra-
cajúca sa s táckou, sa pri mne zastavila 
so slovami: „Občan mi kázal, aby som 
vám povedala, že ide voz do Novej Ušice 
a môže vás zobrať.“ 

Raňajky sme jedli pri lôžku: dva rož-
ky so syrom a dva čaje s mliekom. Pri-
niesol nám ich kučeravý chlapec. Mal 
veľmi špinavé ruky. Berúc tácku, náho-
dou som pozrela na kreslo, lebo som ju 
tam chcela položiť. Zbadala som na ňom 
nedbalo pohodený môj pas. Jerzyka som 
mala na rukách. 

Keď sme odchádzali, spýtala som sa 
krčmárky, či mi nemôže predať trochu 
syra a niekoľko rožkov. „Nie!“ odpoveda-
la, „sama mám málo.“ „ A mlieko? Aspoň 
pol litra, pre dieťa.“ „ S mliekom je veľ-
mi ťažko. Denne kupujem liter a je nás 
šesť.“ Pozrela na Jerzyka a dodala: „Mô-
žem mu dať do fľaše čaj.“ Čaj, ktorý ne-
skôr priniesla, bol s mliekom. Taký, aký 
mal Jerzyk rád. 

Bol slnečný deň. Pekná modrá obloha. 
Aké krásne počasie v novembri. Jerzyk 
bol umytý a najedený. Sadli sme si do 
voza. Čo nám ešte viac treba? Sama som 
sa čudovala, ako sa na mojej ceste ukázal 
taký ľahký deň. Prvý bol v Moskve. 

Neznámy z cintorína sedel vpredu na 
voze a mlčal. Ja som sa mu ukradomky 
prizerala, hádajúc, kým môže byť. Z cho-
vania krčmárky som mohla súdiť, že je 
to veľmi vážený človek. Na základe svoj-
ho vlastného pozorovania som usudzo-
vala, že je rekordne nepekný a chová sa 
divne. Sedel neprirodzene a jeho ruky 
boli v ustavičnom pohybe. Vyťahoval 
slamu, žmolil ju, aby ju potom mohol 
vyhodiť, vyhladzoval si kabát, alebo si 
klopal po kolenách a z času na čas si po-
hládzal tvár. Znepokojoval ma jeho ne-
ustály pohyb rúk. Nikdy v živote som sa 

Bola to prvá posteľ po štrnástich 
dňoch. Nepozerala som na 
maličkosti, ako je použitá posteľná 
bielizeň a zapáchajúca perina. 
Vedela som, že sen v cudzej posteli 
je oveľa lepší ako na cudzom hrobe. 

Vlakom na východ
Útek z vyhnanstva XXI.časť

 Text: Mária Byrska
 Foto: Ainur Imar, unsplash.com
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s takým niečím nestretla. On je asi člove-
kom, ktorého človek zriedka stretá, po-
myslela som si a skúšala som odhadnúť, 
kým vlastne je. Asi kat. No zrazu som to 
vylúčila. Určite by sa kat neviezol na ta-
kom obyčajnom voze ako ja. Ale prečo 
sú jeho ruky a vlastne celá postava tak 
nepokojné?! Čudovala som sa, že človek 
takého výzoru a tak čudného chovania, 
mi urobil tak veľa dobra. Jeho pričine-
ním sme mali strechu nad hlavou, mohli 
sme sa umyť, mať dve teplé jedlá a teraz 
nás vezie k hranici. Bolo toho veľa, čo by 
som mohla povedať o tomto človekovi. 
Slnko už bolo vysoko. Prestala som si 
domýšľať a fantazírovať. Rozhodla som 
sa nakŕmiť svoje dieťa. Jedálny lístok 
bol taký istý ako včera. Čaj od krčmár-
ky a sucháre. 

Prišli sme do akejsi dediny. Slamené 
strechy, biele steny domov, blato. Ces-
tu nám skrížilo niekoľko sliepok a husí. 
Dvere do domov boli zamknuté, cesta 
a dvory prázdne. Hneď za dedinou som 
uvidela na obzore temný bod. Niečo šlo 
naproti nám. V monotónnosti dlhej cesty 
som prestala myslieť na to, že som v po-
hraničnom pásme. Necítila som nepokoj. 

Čoskoro som zbadala, že sa k nám 
približuje nie obyčajný voz, ale brička 
zapriahnutá párom koní a v nej dvaja 
vojaci s puškami. Keď som uvidela, že 

brička smeruje k nám a skrížila nám 
cestu, pocítila som silné búšenie srdca. 

„Pŕ! Stoj!“ vykríkol náš kočiš, zastavu-
júc kone. Zastavované kone sa skrútili 
do stredu cesty. Ja som s Jerzykom padla 
na slamu a len vážená osoba vedľa mňa 
sa pevne držala vo svojom sedadle. Po-
čula som jeho pokojný hlas: „Áno, dobre 
strážia naše hranice!“ „Strážia,“ poveda-
la som ticho, nakláňajúc sa k Jerzykovi. 

„Kontrola priepustiek!“ „Prosím?“ 
zdvihla som hlavu. Nie, to nie mne. Vojak 
stál na druhej strane voza. Môj neznámy, 
neponáhľajúc sa, vytiahol veľkú čiernu 
peňaženku, potom pas a priepustku. Se-
dela som nehybne. O úteku nebolo ani 
pomyslenia. Bolo treba čakať, kým vojak 
obíde voz a zastaví sa pri mne ... a potom 
... Potom poviem, že priepustku nemám. 
On požiada pas. A potom? Ľutovala som 
seba. Šestnásť dní a nocí... Šestnásť dní 
nepokoja, hladu, problémov... Rozhliadla 
som sa po rozľahlých poliach a pripomí-
nala som si moje novény k svätému Anto-
novi. Knižočku som vzala z Kazachstanu 
a mala som ju vo vrecku. Ale vlastne všet-
ky modlitby som vedela už naspamäť. Ale 
tu asi svätý Anton nepomôže. V Soviet-
skom zväze zázraky neexistujú. 

Čakanie sa predlžovalo. Pozrela som 
sa smerom k vojakovi. Stál pri našom 
voze, ale v jeho chovaní sa niečo zmenilo. 

Predtým hovoril povýšeneckým tónom 
a teraz stál bokom a dlho salutoval, ča-
kajúc, kým občan schová doklady. Oba-
ja vojaci zasalutovali a naša brička sa 
pohla. A ja som sa naučila vo svojom 
živote novú vec. Netreba nič predvídať, 
treba len veriť. 

„Dávno som tu nebol!“ neočakávane 
sa ozval môj dobrodinec, „pochádzam 
odtiaľto. Neďaleko Novej Ušice je malá 
dedinka Antonovka. Tam som sa naro-
dil a sem sa po dvadsiatich rokoch prvý-
krát vraciam.“ Antonovka? Pamätám si 
tento názov. Bola v polovici cesty medzi 
majetkom môjho otca a Novou Ušicou. 
Neznámy sa viac neozval, len keď sme po 
západe slnka prišli do akéhosi mestečka, 
povedal povozníkovi: „Zastav, občianka 
tu, v Novej Ušici, vysadá.“

Zoskočila som z voza, zobrala som ba-
tohy a Jerzyka a pozrela som sa na cestu-
júceho číslo 1, ktorý bol v poslednej dobe 
naším duchom, neznámym, váženou 
osobou, záchrancom. On tiež pozrel na 
nás. „Ďakujem,“ povedala som, „všetko 
dobré!“ Nechcela som povedať „Dovide-
nia“, nechcela som ho viac stretnúť. Bolo 
mi čudné cítiť vďačnosť. On sa naklonil 
a vytiahol ruku. Bola studená a vlhká. 

„Dovidenia!“ ešte raz som počula jeho 
hlas. Voz sa pohol. Ostali sme sami. Na 
červených listoch ležali naše batohy. Jer-
zyk sa žalostne pozrel za odchádzajúcou 
bričkou. Pevne sa držal môjho plášťa. Fú-
kal studený vietor. A ja som nevedela, čo 
si ďalej počať. 

Či moja teta býva aj naďalej v Novej 
Ušici? A ak áno, ako ju nájsť? Nemám 
žiadnu adresu. Na ulici nevidieť ani ži-
vej duše. Prišla som sem úplne náhodou. 
Veď v súlade s plánom nemám chodiť po 
žiadnych tetkách, ale ísť priamo na hra-
nicu. Včera sa ma dvakrát pýtali, kam 
idem a ja jednoducho, len tak som po-
vedala názov známeho mestečka a teraz 
akoby švihom čarodejníckej paličky som 
v Novej Ušici. 

V Hornej Ušici žila moja rodina asi tri 
roky počas Októbrovej revolúcie. V júli 
1920, kedy mestečko prestalo byť bezpeč-
ným, celá naša rodina utiekla do Poľska. 
V Ušici ostal len jeden strýko  
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a teta. Pamätám si, ako strýko, keď sa lú-
čili, povedal môjmu otcovi: „Komuniz-
mus nemôže trvať večne. Verím, že nám 
vrátia naše majetky. Počkám tu a potom 
sa prvý z vás vrátim do Veľkej Kurzelovej. 

Strýko sa nikdy nevrátil do Veľkej Kur-
zelovej. Zomrel v Novej Ušici, idúc k stud-
ni po vodu. Ostala teta s adoptovaným 
dieťaťom, synkom kuchára. Volal sa Stas. 

Teta nám čas od času písavala, ale listy 
prichádzali zriedka a boli čoraz kratšie. 
Niekoľko rokov pred vojnou teta napí-
sala, že Stas vyrástol a chce byť šoférom. 
Na konci drobným písmom pripísala: 

„Bude doma viac jedla.“ Znamenalo to, že 
im bolo veľmi ťažko a teraz sa domnieva, 
že bude lepšie. To bola od tety posledná 
správa. Kde je teraz?

Jerzyk zaplakal. Čupla som si k nemu. 
Vedela som, že je hladný a zmrznutý. Ale 
čo som mohla robiť? 

Po dlhom hľadaní na miestach, 
kde kedysi bývala celá naša rodina, 
som sa rozhodla zastaviť niekoho 
na ulici. Niekoľko domov pred 
nami sa otvorila bránka a staršia 
žena v obtiahnutom kabáte sa za-
stavila na chodníku. Bola to prvá 
osoba v tomto meste, ktorá sa ne-
ponáhľala. Poponáhľala som sa 
k nej. Žena asi zbadala, že sa jej chcem 
niečo opýtať, počkala a potom s veľkým 
porozumením vypočula moju vymys-
lenú históriu, že prichádzam z Kyjeva, 
prišla som navštíviť tetu a zabudla som 
adresu. „Býva to rôzne,“ povedala, „jed-
ni stratia adresu, iní pod starou adresou 
nikoho nenájdu.“ 

Opísala som tetu, ako som ju pred 
mnohými rokmi poznala. Povedala som 
jej, že teraz má okolo päťdesiatky a volá 
sa Jozefa Vilčerská. Býva tu od roku 1917 
a jej muž zomrel, idúc ku studni po vodu. 

„Ja nepoznám tvoju tetu, ale počula som 
o jednej občianke, ktorej muž zomrel, 
idúc ku studni po vodu. Možno je to tvo-
ja teta. Býva neďaleko odtiaľto. Musíš ísť 
napravo a na prvej križovatke choď na-
ľavo až k domu, pred ktorým je pouličná 
pumpa s vodou. V týchto domoch mala 
by bývať. Názov ulice ani číslo domu 
veru neviem.“

Neočakávané prijatie 
Po niekoľkých minútach som našla pum-
pu. Stála na širokom chodníku slepej 
uličky. Pozdĺž ulice bolo z každej strany 
asi tridsať domov. Chodníky čisto odme-
tené, cesta pokrytá lístím, z komínov vy-
chádza dym. 

Slnko sa skrylo za strechami. Nastalo 
chladno. Jerzyk začal opäť poplakávať. 
Nevedela som, čo ďalej. Či začať hľadať 
tetu, klopúc na dvere domov, alebo poč-
kať, kým niekto vyjde a vtedy sa opýtať. 
Pocítila som veľkú únavu. Sadla som si 
k pumpe, dieťa vzala na kolená a roz-
mýšľala, čo robiť ďalej. Vlastne nič ne-
bolo dobré. Odpočívala som tak dlho, 
až pokým som sa zorientovala, že bu-
dím pozornosť iných. V jednom či dru-
hom okne sa ukázali tváre. Musím od-
tiaľto odísť. Vedela som, že bude lepšie 
neklopať na žiadne dvere. Čím menej 

ľudí bude vedieť, že hľadám adresu pani 
Vilčerskej, tým lepšie pre ňu i pre mňa. 
Vybrala som sa pravým chodníkom, po-
zerajúc medzi ploty. Možno sa mi poda-
rí niekoho uvidieť vo vnútri a pohovoriť 
si akoby náhodou. Veď som bývala v jej 
dome, možno ho spoznám.

Prešla som popri mnohých domoch. 
Všetky mali presklené verandy, pred 
nimi niekoľko schodíkov a cestičku ve-
dúcu k ulici, končiacu bránkou. Dvere 
a bráničky boli všade zamknuté. Zasta-
la som, aby som si oddýchla. Vedľa mňa 
bola bránka, ktorá mala len jedno krídlo. 
Druhé bolo odlomené a  ležalo na ces-
te. Tá bola tiež zarastená a celý dom bol 
viac zanedbaný než ostatné v tomto rade. 
Sem vojdem, zrazu som sa rozhodla. 

Pri schodoch rástol krík bazy. Zasta-
vila som sa pri ňom a pozorovala. Náhle 
sa mi zazdalo, že vnútri sa niekto hýbe. 
Počkala som. Možno vyjde. Dvere sa 

neotvárali, ale zo zvukov prichádzajú-
cich zvnútra som usudzovala, že niekto 
zametá podlahu. Žena by mala o chvíľku 
vyjsť, aby pozametala schody a ja by som 
mala veľkú šancu stretnúť sa s ňou. Počí-
tala som s tým, že za takého veterného 
novembrového počasia ma poinformuje 
a nebude klásť zbytočné otázky. 

Vyšla. V rukách mala brezovú metlu. 
Nezbadala ma hneď a začala zametať 
schody. Ponáhľala sa. Keď skončí, otočí 
sa a zatvorí za sebou dvere....

Zrazu, akoby som skamenela. Stála 
som niekoľko krokov od nej. Zakryla 
som si dlaňou ústa, lebo som sa bála, že 
vykríknem: „Teta, či ma poznáš?“ Nie, 
bolo by to veľmi skoro. Treba sa najprv 
presvedčiť, či je to skutočne ona. Prečo 
sa presviedčať? Viem, že je to skutočne 
ona. Poznám ju po šatke, pohyboch, úče-
se. Som presvedčená, že je to ona. 

Žena sa narovnala, oprela sa o metlu, 
pozrela smerom k ceste a spozorovala 
ma. „Kto je tam?“ spýtala sa nahlas. Hlas 
mala ten istý ako predtým. Vysunula 
som sa z kriakov. Teraz som ju videla už 
zblízka. Tie isté oči, obočie, vzrast, len 
vlasy jej zošediveli. Bola trochu chudšia 
a zvráskovatela jej tvár. „To som ja,“ za-
šepkala som. Možno hlúpo. „Čo to zna-
mená, JA?“ ostro sa spýtala teta, pozera-
júc na mňa, mraštiac obočie. Nepomohli 
vysvetľovania. Teta ma nespoznala. Ba čo 
horšie, bola úplne presvedčená, že som 
osoba, ktorú poslalo ŠTB. Nechcela ani 
počuť moje vysvetľovanie o útoku So-
vietskeho zväzu na Poľsko, o zatýkaní, 
o vývoze Poliakov, o vyhnanstve, o tom, 
že môjho muža zatkli Rusi a mňa a moje 
dieťa vyviezli do Kazachstanu a ja som 
odtiaľ utiekla. 

Teta letmo pozrela na dieťa a potom 
pozrela kdesi do neznáma. „Keď hovoríš, 
moja drahá, že si utiekla z Kazachstanu, 
tak utekaj s Bohom aj ďalej,“ povedala 
cudzím tónom, „ja žiadnych príbuzných 
nemám a utečencov domov neprijímam. 
A to, o čom hovoríš, o útoku na Poľsko, 
o zatýkaniach, väzeniach a vyhnanstve, 
mňa do toho nič. Ja chcem žiť spokojne. 
Politika ma nezaujíma!“ dodala ostrým 
tónom.  •

„Poď, synček, pôjdeme pohľadať 
tetu.“ Vstala som a vzala som ho za 
rúčku. Malý asi porozumel, že ho 
môže čakať niečo dobré, lebo prestal 
plakať a cupkal popri mne. 
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Návšteva Svätého Otca

 Autor: Sestra Laura Vlčáková SSpS

Polovica septembra bola pre nás 
veľmi vzrušujúca a  požehnaná, 

keď sme na Slovensku privítali náš-
ho milovaného Svätého Otca Fran-
tiška. Pápež nás často prekvapil, keď 
zastavilo jeho auto na ceste a pozdra-
vil tamojších ľudí. To je on. Spontán-
ny, otcovský, priateľský, zjednocujú-
ci a milujúci... V  jeho príhovoroch 
bolo veľa slov o nádeji a pozvaní na 
zamyslenie. V  čase pandémie, keď 
zažívame chaos, rozdelenie a zmä-
tok, sme potrebovali počuť slová po-
vzbudenia a výzvy. Niektoré z našich 
sestier sa prihlásili ako dobrovoľ-
níčky na rôznych miestach. Ja som 
sa zúčastnila slávenia svätej omše 

v Národnej bazilike v Šaštíne. A spo-
lu s  mojimi spolusestrami z  brati-
slavských komunít sme sa prihlásili 
pomôcť s  distribúciou Najsvätejšej 

Eucharistie. Bola to pre mňa príjem-
ná skúsenosť. Tiež bolo pekné, že 
sme spolu s inými rehoľnými sestra-
mi dostali prvé miesto v tejto služ-
be. Bola som veľmi šťastná, že som 
mohla byť spolu s našimi „ružovými 
sestrami“ z Nitry, ktoré sa zúčastnili 
viacerých stretnutí so Svätým Otcom. 
Ich radosť bola aj mojou radosťou. 
Nestáva sa „často“, aby bola „Arnol-
dova rodina“ takto spolu. Ďakujem 
„Papa Francesco“ za povzbudenie 
a posilnenie našej viery.  

Výnimočné udalosti 
sestier SSpS v septembri
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Oslava 90 rokov 
prítomnosti sestier  
na Slovensku

 Autor: Sestra Katarína Junasová SSpS

Hľadieť na minulosť s vďačnosťou 
a do budúcnosti s nádejou. Takto 

by sme mohli charakterizovať osla-
vu 90 rokov prítomnosti Misijných 
sestier služobníc Ducha Svätého na 
Slovensku, ktorá sa konala v sobo-
tu 18. septembra 2021. V Provinciál-
nom dome sestier v Ivanke pri Nitre 
sa zišli sestry Slovenskej provincie 
a pozvaní hostia. Slávnostnú svätú 
omšu celebroval pomocný biskup 
Nitrianskej diecézy Peter Beňo za 
účasti provinciála verbistov Pavla 
Krutáka, jeho spolubratov a  iných 
kňazov. 

„Toto jubileum nás napĺňa vďačnos-
ťou za všetko, čím naše sestry prispeli 
k šíreniu Božieho kráľovstva na tomto 
území počas 90 rokov ich pôsobenia,“ 
privítala prítomných provinciálna 
predstavená sestra Jana Pavla Tóthová. 

Otec biskup vo svojej homílii po-
zval sestry zaspomínať si a vyrozprá-
vať ich príbeh kongregácie, počnúc 
od zakladateľov. Osobne sa podelil 
so svojimi spomienkami, ktoré mal 
na mnohé misijné sestry a pátrov, 
ktorí ho ovplyvnili pri výbere jeho 
povolania. 

Prítomných pozval, aby žili váš-
nivú lásku ku Kristovi: „Je Ježiš na-
šou jedinou a prvou láskou?“ A ďalej 
všetkých povzbudil, že budú vedieť 
milovať, lebo budú mať jeho srd-
ce. Fantázia lásky nepozná hranice. 
Sestry osobitne vyzval, aby nielen 
spomínali, ale budovali nové deji-
ny, aby Boh spolu s nimi konal nové 
veľké dielo. „Ste tak blízko k ľuďom, 
aby ste chápali ich potreby a vedeli 
ich naplniť?“ A pokračoval, že mladí 
muži a ženy sú priťahovaní, keď vi-
dia sestry a bratov ako šťastných re-
hoľníkov a rehoľníčky. Okrem vďaky 
sa svätou omšou niesla i prosba, aby 

sestry vedeli v štafete, ktorú dostali 
od predošlej generácie, pokračovať. 
Otec biskup povzbudil prítomných, 
že Boh a Cirkev ich potrebuje. „Nie 
sme zbytoční. Buďme hrdí, že patrí-
me Bohu a buďme osožnými nástroj-
mi všade tam, kam nás posiela.“

Počas obeda si hostia mohli kúpiť 
aj rozličné predmety, ktoré vyrábajú 
sestry v komunitách. A na výber bolo 
naozaj dosť. Slávnosť pokračovala 
spoločnou modlitbou na miestnom 
cintoríne, kde je pochovaná prvá 

regionálna predstavená sestra Virgí-
lia Beláková a viaceré misijné sestry. 

Pri príležitosti tohto 90-ročného 
jubilea provincia sestier vydala kni-
hu Spomienkami naprieč. Ponúka 
v  nej spomienky sestier od začiat-
ku pôsobenia slovenskej régie až 
dodnes. Program pokračoval tom-
bolou a prezentáciou tejto knihy. Na 
záver vyjadrila provinciálna sestra 
vďačnosť všetkým, ktorí sa akýmkoľ-
vek spôsobom podieľajú na Ježišovej 
misii.  •
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O nerestiach a čnostiach
Marco Pozza, pápež František
Publikácia vznikla na základe 
rozhovoru pápeža Františka 
a dona Pozzu inšpirovaného 
nástennými maľbami jednej 
kaplnky v Padove zobrazujú-
cimi sedem čností a ich pro-
tiklady - neresti
132 strán, cena: 12,00 EUR

On medzi nami
Vydavateľ Lux
Kniha prináša úvahy, roz-
jímania a meditácie, ktoré 
nám môžu pomôcť napl-
no otvoriť svoje srdcia a stí-
šiť sa pri budovaní vzťahu 
s Bohom nie len v čase pan-
démie. 
143 strán, cena: 5,90EUR

Svätý Šarbel 
– svedectvá a zázraky
Jean Skandar a Marie - Sylvie 
Buissonová prinášajú verný 
obraz tohto svätca. V knihe 
nájdete desiatky svedectiev 
od ľudí, ktorí ho osobne po-
znali a zároveň aj svedectvá 
ľudí, ktorí sa na jeho prího-
vor zázračne uzdravili.
264 strán, cena: 9,50 EUR

Príbehy zo života 
sv. Ignáca z Loyoly
Jozef Šuppa, SJ
Publikácia nám približuje ži-
vot zakladateľa Spoločnosti 
Ježišovej. Autor skrz príbeh 
Ignácovho obrátenia pouka-
zuje na to, že zmena nášho 
života je možná v Kristovi.
89 strán, cena: 2,00 EUR

Útecha verných duší v očistci
Joseph Ackermann
Po smrti blízkeho človeka sa 
až pričasto utešujeme slova-
mi: „Už mu je dobre! Má to 
za sebou…“ Vo svojom žiali 
zabúdame na fakt, že tomu 
človeku vôbec nemusí byť 
dobre, ba práve naopak – 
môže mu byť veľmi zle.
136 strán, cena: 6,90 EUR

Náš pápež František
Marianna Čaučíková
Náš pápež František  je tá 
pravá knižka, s ktorou sa 
deti zoznámia so  Svätým 
Otcom Františkom a zapa-
mätajú si o ňom zaujímavé 
fakty, o ktorých možno ne-
vedeli ani ich rodičia.
16 strán, cena: 1,90 EUR

Akita – krv a slzy matky 
Tomasz P. Terlikovski
Zjavenia v Akite sa nazýva-
jú „druhá Fatima“. Na tom-
to japonskom mieste nás 
Mária už nevolá, ale kričí, 
aby sme čo najskôr bojova-
li so zhoršujúcou sa krízou 
v  Cirkvi a  očistili svet od 
hriechu. 
176 strán, cena: 8,90 EUR

DVD Carlo Acutis 
a jeho diaľnica do neba
Amatérsky spracovaný živo-
topis blahoslaveného Carla 
Acutisa v podaní detí, far-
níkov a pána farára z obce 
Dubová pri Modre.
Čas: 90 min, cena: 3,00 EUR
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Prvé vyjdenie Mojžiša z  faraó-
novho paláca k bratom nema-
lo želateľný úspech. Naopak, 
jeho iniciatíva sa obrátila proti 

nemu a bol donútený utiecť z Egypta. 
Štyridsať rokov strávených v Madiáne 
mu pomohlo pokročiť na ceste osobné-
ho dozrievania. A predsa, keď prichádza 
k momentu vlastného povolania, zdráha 
sa. Predstavuje sériu námietok, ktoré po-
tvrdzujú, že kráčať Božou cestou si vyža-
duje prekonávať vlastné limity a stavať 
na Božej milosti. 

Pastier
Pozadím udalosti Mojžišovho povolania 
– tak ako ju predkladá Kniha Exodus – je 
služba pastiera. „Mojžiš pásol ovce svoj-
ho tesťa...“ (Ex 3,1). Rola pastiera akoby 
bola významným východiskom pre jeho 
úlohu vodcu. Rabíni na okraj tejto sku-
točnosti poznamenávajú, že pri pasení 
oviec sa ukázalo, že Mojžiš bude skutoč-
ne „dobrým pastierom“ Izraela. Podob-
ne ako už pred ním patriarchovia, či ne-
skôr Dávid. Rabínske podanie („midraš“) 
opisuje, ako Mojžiš starostlivo dozeral, 
aby väčšie ovce nespásli menším trávu 
ako prvé a aby mláďatá mali sviežejšiu 
trávu než staršie ovce. Boh, keď to vi-
del, povedal: „Ten, kto vie, ako sa starať 
o ovce, a venuje každej starostlivosť, akú 
si zasluhuje, pôjde a bude sa starať o môj 
ľud“, ako je napísané: Vzal si ho od oviec, 
čo majú mláďatá, aby pásol Jakuba, jeho 
ľud... (Ž 78,71).

Oheň, ker a obuv
Vďaka pastierstvu sa Mojžiš pribli-
žuje k „Božiemu vrchu“, kde sa mu 

Boh zjavuje z horiaceho kra, ktorý ne-
zhára. Zvedavosť sa snúbi s odvahou, 
keď kráča v ústrety nepochopiteľné-
mu javu. Tam dostáva príkaz zobuť si 
obuv z nôh. Gesto, ktoré má vyjadriť 
rešpekt pred svätosťou priestoru v Bo-
žej blízkosti, sv. Gregor vníma duchov-
ne. Uvažuje, že obuv z kože mŕtveho 
zvieraťa symbolizuje smrť. Tak ako ju 
pred Bohom odkladá bokom Mojžiš, 
aj veriaci sa musí zbaviť toho, čo vedie 
k smrti a bráni kráčať v ústrety Bohu. 
„S obťaženými nohami sa totiž nedá 
bežať k tej výške, kde sa zjavuje svetlo 
pravdy. Naše duševné chodidlá sa naj-
prv musia zbaviť mŕtveho pozemské-
ho obalu z kože, do ktorého bola naša 
prirodzenosť odetá už na počiatku, 
keď sme sa pre neposlúchnutie Božej 
vôle stali nahými“ (Život Mojžiša II.22). 
Gregor tým naráža na koženú tuniku, 
do ktorej Boh zaodel prvých ľudí po 
páde do hriechu (Gn 3,21). Kožená pri-
krývka odvtedy zakrýva pôvodný Boží 
obraz v človeku. Prostredníctvom du-
chovného rastu sa jej možno zbavovať 
a obnoviť v sebe Boží obraz.

A prečo Boh hovorí k Mojžišovi z tŕ-
ňového kra? Hebrejská tradícia v tom 
obraze vníma lekciu o veľkosti Božie-
ho súcitu. V rabínskom výklade čítame: 
„Svätý – nech je požehnaný – povedal 
Mojžišovi: Nevšímaš si, že prebývam 
v utrpení ako Izrael? Vedz teda, z akého 
miesta k tebe hovorím: z prostred tŕňov. 
Ak sa tak dá povedať, mám účasť na ich 
utrpení, ako je napísané: Vo všetkom ich 
súžení mal aj on súženie (Iz 63,9).“ Strohý 
priestor prázdnoty púšte poukazuje i na 
to, že vskutku niet miesta, kde by nebola 

Božia prítomnosť. Žiaden priestor nie je 
tak zanedbateľný, že by mu chýbala Bo-
žia „šekinah“ (prítomnosť), ktorá napĺ-
ňa celý svet. 

Ak ďalej porovnáme Mojžišovo povo-
lanie so skúsenosťami prorokov, môže-
me rozpoznať v obraze ohňa odkaz na 
Pánovo slovo. „Či nie je moje slovo ako 
oheň – hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré 
drví skalu?“ uvádza Kniha proroka Jere-
miáša (23,29). Prorok zachytáva vo svo-
jom vnútri nevyčerpateľné, nezastavi-
teľné slovo: „...v srdci mi bol sťa horiaci 
oheň, zovretý v mojich kostiach; namá-
hal som sa, aby som to vydržal, no nevlá-
dal som“ (Jer 20,9). Človek nie je schopný 
zastaviť oheň Slova, ktorý horí a nezhá-
ra; a – na druhej strane – je pravdou, že 
tento oheň, ktorý nám horí vo vnútri, 
nás nespaľuje.

Námietky
Pri horiacom kríku sa rozvíja podnetný 
dialóg medzi Pánom a Mojžišom, kto-
rý sa zdráha prijať poslanie uskutočniť 
dielo oslobodenia Božieho ľudu. Moj-
žiš postupne vyťahuje celý rad vnútor-
ných (osobných), ale aj vonkajších ťaž-
kostí, ktoré sú jednak náboženského 
a jednak politického charakteru. V Pís-
me vlastne nemáme nikoho, kto by pri 
povolaní prednášal toľko námietok 
ako Mojžiš. Je prirodzené, že v príbehu 

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

Predplatné na rok 2022 je 12 eur 
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova

IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

Ružencové bratstvo Leopoldov 200,-EUR • Odberate-
lia Hlasov Leopoldov 264,-EUR • A. Kamenská Vidiná 
50,-EUR • A. Rapčanová Vidiná 50,-EUR • A. Kamenská 
Vidiná 60,-EUR  • A. Segečová Vidiná 40,-EUR  • M. 
Hrnčiarová Vidiná 50,-EUR • D. Hrnčiarová Vidiná 50,-
EUR • E. Drugdová Vidiná 50,-EUR • O. Sujorová Vidiná 
50,-EUR  • J. Václaviková Vidiná 50,-EUR  • Členovia 
ruženca Vidiná 200,-EUR • Ružencové spoločenstvo 
Nitra-Zobor 100,-EUR  • Ružencové spoločenstvo 
Soblahov 250,-EUR  • Veriaci z  Bystrého 25,-EUR  • 
Bohuznáma Červeník 50,-EUR • Misijné spoločenstvo 
Košice 30,-EUR  • Odberatelia Hlasov Žabokreky n. 
N. 20,-EUR  • Misijní dobrodinci z  Lovče 115,-EUR  • 
Odberatelia Hlasov Horný Vadičov 50,-EUR  • Sestra 
Juríková 50,-EUR • A. Bederová 150,-EUR • E. Mergová 
Snina 100,-EUR • B. Čepcová Obyce 30,-EUR • Odbe-
ratelia Hlasov Veľ ké Zálužie 100,-EUR  • Ružencové 
spoločenstvo Imrichovej Mníšek nad Popradom 30,-
EUR  • Odberatelia hlasov Žabokreky n.N. 40,-EUR  • 
Veriace z Malej Hradnej 100,-EUR • Spolok sv. ruženca 
Žilina 110,-EUR  • Odberatelia Hlasov Ruskovce 90,-
EUR  • RFKÚ Nedožery-Brezany 50,-EUR  • Odbera-
telia časopisu Hlasy a  Posla Budmerice 190,-EUR  • 
Odberatelia Hlasov Bzenica 80,-EUR  • Odberatelia 
Hlasov Mníšek nad Popradom 35,-EUR • Odberatelia 
Hlasov zo Sedliackej Dubovej 50,-EUR  • Modlitbové 
spoločenstvo Kuklov 200,-EUR • Odberatelia Hlasov 
Hronské Kľačany 20,-EUR •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 

DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

povolania sa námietky objavia: pomyslime si na Gedeona, alebo 
na Jeremiáša. Námietka ako taká nie je nedostatkom viery: je skú-
maním na lepšie vyjasnenie myšlienok, na dokonalejšie poznanie 
požiadaviek povolania. Ide o znak dôvernosti, nie váhania. Práve 
preto niet nikoho iného, kto by prednášal pred Boha toľké námiet-
ky ako Mojžiš, pretože on je človekom veľkej dôvery v celom Páno-
vom dome (Nm 12,7), čiže najvernejším služobníkom.

Mojžišove námietky možno zlúčiť do nasledujúcich troch:
Najprv zaznieva ťažkosť, ktorú by sme mohli definovať ako „poli-

tickú“. „Kto som ja, aby som šiel k faraónovi?“ (Ex 3,11). Mojžiš je oby-
čajným človekom, dokonca nie je už ani Egypťanom, nemá potrebnú 
autoritu na to, aby sa mu podarila misia presvedčiť faraóna, aby nechal 
Izrael odísť. Ďalšie rozprávanie mu dá za pravdu. Bude čeliť tvrdosti 
srdca faraóna. No naučí sa, že Boh má udalosti i tak pod kontrolou.

Nasleduje problém, ktorý by sa dal nazvať „náboženským“. „Starší 
Izraela ma nebudú počúvať, nebudú mi veriť,“ namieta Mojžiš (Ex 4,1). 
Problém totiž nebude len s faraónom, ale aj s mobilizovaním starších, 
teda vedúcich predstaviteľov Hebrejov, v zápase proti faraónovi. Prob-
lém už nie je iba politický, ale aj náboženský: starších bude potrebné 
presvedčiť, že Mojžišovi sa naozaj zjavil Boh. Ako dokáže komuniko-
vať tú hlbokú osobnú skúsenosť Božieho zjavenia? Získa si ich dôveru?

Nakoniec Mojžiš predostiera i osobnú ťažkosť: „Nie som výrečný 
muž“ (Ex 4,10). Hovorí, že má nemotorné ústa a ťarbavý jazyk – a hoci 
z toho netreba hneď dedukovať, že Mojžiš koktal, znamená to jedno-
ducho skutočnosť, že nebol skúseným rečníkom. Ako sa zdá, bol viac 
človekom písaného slova, než toho hovoreného.

Boh nesníma z Mojžiša ťažkosti; ukazuje mu však cestu, ako im če-
liť. Keď totiž Boh povoláva, nevyberá si dokonalé situácie a dokona-
lých ľudí. Svoju dôveru kladie na tých, čo sa napriek vlastným nedos-
tatkom a vonkajším ťažkostiam odvážia dôverovať mu a odhodlajú 
sa uskutočňovať misiu, ktorá je a zostáva predovšetkým Božou. Lebo 
jej garantom je On.  •

25HLASY Z DOMOVA A MISIÍ
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Misijný omšový spolok na česť Najsvätejšej Trojice bol 

založený v roku 1910. Patrí medzi dobročinné spolky, 

ktorých cieľom je trvalá podpora misijných aktivít 

Cirkvi. Spolok obetou svätej omše napomáha jeho čle-

nom a vyprosuje im duchovné dobrá.

Každý člen Misijného omšového spolku:

• sa stáva aktívnym duchovným spolupracovníkom 

misionárov verbistov pri napĺňaní ich misijného po-

slania, a tak má účasť na všetkých dobrách konaných 

Spoločnosťou Božieho Slova;

• má účasť na dobrodeniach a požehnaní siedmich 

svätých omší, ktoré kňazi Spoločnosti Božieho Slova 

denne slúžia na rozličných miestach sveta, je zahr-

nutý do modlitieb misionárov Spoločnosti Božieho 

Slova, ktorí sa denne modlia za svojich dobrodincov;

• má záruku, že aj po smrti sa bude na neho pamätať, 

pretože bude mať naďalej účasť na milostiach svätých 

omší Misijného omšového spolku.

Do Misijného omšového spolku možno zapísať 

každého s uvedením mena a priezviska:

• deti, aby im bola daná milosť dobrej výchovy

• chorých, ktorí žiadajú o milosť zdravia

• ľudí vzdialených od Boha, aby im bola vyprosená mi-

losť obrátenia

• mŕtvych, aby dosiahli večné odpočinutie s Kristom 

v pokoji

MISIJNÝ OMŠOVÝ 
SPOLOK 

Tento spolok mal už od svojho založenia 

schválenie pápežov. Terajší Svätý Otec Franti-

šek udelil 5. júna 2013 nasledovné požehnanie 

členom Misijného omšového spolku:

Svoje apoštolské požehnanie udeľujeme všetkým členom 

Misijného omšového spolku. 

Všetkým, ktorí pomáhajú ohlasovateľom Evanjelia a Bo-

žieho Slova na celom svete, vyjadrujeme svoje uznanie 

a zároveň vyprosujeme všetky nebeské dary, ktoré nech 

sú podnetom k horlivým podujatiam.

Denne sa slúži 7 sv. omší za všetkých ľudí, tak za 

živých, ako aj za mŕtvych, ktorí sú jednotlivo za-

písaní v knihe Misijného omšového spolku.

Získané finančné prostriedky podporujú misie 

vykonávané verbistami.

Misionári verbisti, Misijný omšový spolok
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, 949 01 Nitra




