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ilí priatelia, len pred dvoma týždňami sme u nás hostili nástupcu
svätého Petra. Udalosť hodná spomienky, nehľadiac na všetky možné
i nemožné prekážky. Úcta k rímskemu biskupovi,
prvému z rovných, bola vždy pevnou časťou viery
a poslušnosti slovenských katolíkov, nie však ako
povinnosť, ale ako detská láska k svojmu otcovi.
Dnešná spoločnosť, Cirkev nevynímajúc, je
dosť zasiahnutá egoizmom väčšiny jej členov.
Preto niektoré pomiestne cirkvi prestávajú prízvukovať jednotu s Rímom. Nie je to prvý raz
v dejinách Cirkvi, keď si niektorí vládcovia či
hierarchovia uzurpujú právo nedržať sa jednoty
vyjadrenej v osobe Svätého Otca. Niektoré rozdelenia trvajú dodnes, iné, žiaľ, čakajú na vhodnú
spoločenskú situáciu, kedy sa so širokou podporou publiky budú môcť naplno predstaviť.
V krajinách východného bloku, kde si národy
museli vybojovať stratenú slobodu viery, sme si
za posledné desaťročia zvykli myslieť, že všetky
neporiadky, strachy a beznádej ohľadom náboženstva ležia v dávnej minulosti. Jednak nové
demokratické poriadky dávali široké možnosti
žiť a praktizovať svoju vieru, ako aj sľuby a snahy
verejných činiteľov uskutočniť reformy spojené
s ochranou požiadaviek Božieho zákona.
Ale spoločnosť sa neprestáva meniť, a to nielen k lepšiemu, ale aj k horšiemu. Veď celý ľudský život je podobný morskej plavbe počas búrky.
To nás dvíha do výšin, ale len na chvíľu, aby nás
vzápätí so všetkou silou hodilo do morských hlbín. Bojím sa, ale musím vysloviť, že na hrebeni
vlny sme boli pred malou chvíľou. Teraz nás čaká
krutý vrh do tmy.
Kresťanská múdrosť však nespočíva v strachu
a hrozných predstavách strašiacich slabé povahy,
ale v dôvere, prezieravosti a aktívnej práci, vďaka
ktorej znova prehupneme na novú vlnu a ďalší
zdvih. Morské choroby pravdepodobne niektorých skosia. To budú najskôr tí, ktorí zvlášť silno,
ba až chorobne bojazlivo cítia i vidia biedu okolo seba a v sebe, neveriac ako v človeka, tak aj,
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neuvedomelo, v Boha. Iní zasa vypadnú v poryve
zbytočného hrdinstva, odvahy a rebélie, kričiac
na palube vlnám, aby utíchli a bijúc ich päsťami.
Možno aj ja sa správam ako taký slovesný hrdina, no musím priznať, že toto revolucionárčenie,
spoliehajúce sa na ľudské sily, administratívne vypisovačky, žaloby a vyhlásenia, spiknutia a tajné
zväzky partizánskych vnútrocirkevných oddielov
tiež nie sú znakom viery v Božiu prozreteľnosť.
Až prílíš sa zvykneme spoliehať na krásne štatistiky, preto si myslíme, že požehnaním Cirkvi je
len rast veriacich, pokojné časy a materiálny dostatok. Keď konečne pochopíme, že naša loďka je
Božou plachetnicou v rozbúrenom mori, a čo by
ono s ňou nestváralo, ona dôjde do svojho cieľa,
kľudne by sme sa zatvorili v podpalubí, vyčkávajúc spokojnú chvíľu, ku ktorej nás privedie čas
a múdry kapitán so svojimi pomocníkmi.
Táto pozícia nemá nič spoločné so strachopudstvom, ale s rozumným pochopením situácie, svojich možností a predovšetkých Božieho vedenia.
Tu je potrebná koordinácia všetkých síl, vzájomná pomoc z jednej strany, ako aj snaha nepliesť sa
pod nohami z druhej. My všetci sme pomocníkmi
kapitána. Spolu so svojimi biskupmi vytvárame
posádku, kde je každá ruka nápomocná, dokonca
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aj v podpalubí, v strojovni. Kristova Cirkev nie je predstavená iba kňazskou hierarchiou, ale hlavne posádkou, ktorá
dáva chod celej mašinérii.
Keď my stretáme Svätého Otca, on sám, teda pápež František, nebojí sa priznať a prosiť byť mu oporou. On prišiel
povzbudiť nás a zároveň pocítiť jednotu s ním, pretože ju
ako Hlava potrebuje omnoho viac, nesúc ťarchu zodpovednosti za celý kresťanský svet, začínajúc z katolíckeho.
Podpora pápeža nie je politickou agitáciou, ako by ju
niektorí z našich politikov chceli vidieť. Je uvedomelým
uskutočňovaním života Cirkvi v každom mieste a v každej
otázke, ktorá má vzťah k viere, morálke a tým i k večnosti.
Práve rádoví veriaci majú v rukách najsilnejšie argumenty, schopné vytrhnúť z pohodlia kúrií, diecéznych či tej
rímskej, prelátov, aby adekvátne reagovali na každodenné úlohy a nebáli sa konať aj napriek politickej nepriazni,
ekonomickej nevýhode alebo spoločenskej nepopularite.
Všetky tieto svetské veci by mali byť počas búrky vyplavené z lode, pretože sú len tak nahodené na palube a okrem
ťažkostí neprinášajú v perspektíve žiadnu výhodu.
Milí čitatelia, želám vám a prosím vás, chopte sa tej úlohy, ku ktorej vás cirkevní otcovia, pápež a biskupi pozývajú posledné desaťročia – byť hybnou silou živej Kristovej
Cirkvi. Nie reklamným produktom, nie politickej platformy, ale záchránného člna, ktorý privedie do bezpečia tých,
ktorí o to stoja. •
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EDITORIÁL

Milí
misijní
priatelia!
Mesiac október je bohatý na duchovné príležitosti, ktoré môžu naplniť
náš duchovný život. Predovšetkým
celý október sa považuje za mariánsky mesiac, keď sa vo väčšej miere a s väčšou zbožnosťou
modlíme sv. ruženec.
Táto ľudová modlitba sa rozšírila po celej Katolíckej cirkvi
medzi jednoduchými aj medzi vzdelanými veriacimi. Nevyžaduje príliš namáhavé sústredenie, môže sa recitovať
ústne alebo mlčky, zhromažďuje základné skutočnosti, čiže
„tajomstvá“ našej viery, a to udalosti zo života Ježiša Krista
a Panny Márie, môže sa recitovať nahlas v rodine, v spoločnosti s inými alebo osamote. Pre tieto a iné vlastnosti je ruženec obľúbená katolícka modlitba v každej dobe a najmä
v mesiaci októbri.
Tretia októbrová nedeľa je venovaná takzvaným „zámorským misiám“, ľudovo nazývaná Misijná nedeľa. Misie –
týmto názvom sme si na Slovensku zvykli menovať činnosť
hlásania evanjelia ľuďom, ktorí vôbec alebo len málo poznajú Ježiša Krista ako boho-človeka, ako Boha, ktorý prijal
ľudskú prirodzenosť a narodil sa z Panny Márie ako človek,
a dal svoj život za spásu všetkých ľudí. Ježiš Kristus poveril
všetkých veriacich poslaním ohlasovať životom, a ak možno aj slovom, jeho osobu, dielo, krvavú smrť a následné
zmŕtvychvstanie, inými slovami našu katolícku vieru. Je
to misijné poslanie Cirkvi a všetkých veriacich. V túto októbrovú nedeľu si toto poslanie pripomíname, preto ju nazývame „Misijnou“ nedeľou alebo Svetovým dňom misií.
Misie tvoria základné poslanie Cirkvi. Kristus, jej zakladateľ, dal všetkým jej členom všeobecný príkaz: „Iďte do celého sveta, učte všetky národy!“ Niektorým táto výzva zazvoní
hlasnejšie v srdci. Pri dnešných cestovných možnostiach je
aj dočasná služba v misijných krajinách možná. Nech nás
zvlášť v tomto mesiaci sprevádza Pán svojím požehnaním,
aby si každý veriaci a pokrstený uvedomil, že môže akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri úžasnej veci, akou je šírenie
radostnej zvesti evanjelia po celom svete.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 1. októbra , za horliteľov 2. októbra 2021.
Šéfredaktor
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▲ V Argentíne blahorečili františkána Mamerta Esquiú
4. septembra v Argentíne blahorečili františkánskeho biskupa Mamerta Esquiú z 19. storočia, ktorý je
známy ako tvorca jednoty. Slávnosti, ktorá sa konala
v severoargentínskej oblasti Catamarca na úpätí Ánd,
predsedal kardinál Luis Héctor Villalba, emeritný arcibiskup Tucumánu. Mamerto Esquiú Medina OFM
(1826-1883) jedinečným spôsobom prispel k spolužitiu a spoločenskému zmieru v oblasti Catamarca, a to
až natoľko, že bol v tejto oblasti zvolený za poslanca.
V roku 1880, tri roky pred svojou smrťou, bol menovaný za biskupa Córdoby. Kardinál Villalba o ctihodnom Božom služobníkovi povedal: „Esquiú pracoval
veľa v prospech jednoty, bola to jedna z jeho tém. Napríklad požiadal duchovenstvo, aby pracovalo v spoločenstve, v bratstve, nie izolovane, ale ako Cirkev,
ktorá je jedným telom, v rámci ktorého musíme všetci spolupracovať. Tvrdo pracoval aj na jednote vo svojej kongregácii. Do oblasti Catamarca sa vrátil po 16
rokoch – pretože bol v Bolívii, Peru a potom odišiel
do Ríma – generálny predstavený ho poslal späť, aby
pracoval na jednote a obnovil komunitu svojho rádu.
Usiloval sa aj o jednotu krajiny.“ Ako vysvetlil tamojší
provinciál františkánov Emilio Andrada, brat Mamerto sa vyznačoval oboma črtami františkánskej spirituality – v bratstve i v umenšenosti: „Bol aktívnym
protagonistom obnovy komunitného života františkánov svojej doby. A čo sa týka umenšenosti – keď
kvôli svojej sláve riskoval, že sa stane „pohodlným“
pre vtedajšiu spoločnosť, utiekol na päť rokov do Bolívie a uprednostnil život modlitby, štúdia a misie.“ •
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◀ Haitský kňaz André Sylvestre zomrel pri lúpežnom prepadnutí
Katolícky kňaz André Sylvestre, riaditeľ sirotinca v meste Cap-Haitien na Haiti, podľahol strelným zraneniam po lúpežnom prepadnutí. Kňaz mal 70 rokov.
Pôsobil vo farnosti Panny Márie Milosrdnej v Cap-Haitien. Na Haiti pôsobia
ozbrojené skupiny, ktoré sa rozmnožili najmä po nedávnom katastrofálnom
zemetrasení, ktoré spôsobilo skazu v tejto krajine, už značne oslabenej predchádzajúcim zemetrasením a politickou krízou. Kňaz práve vyšiel z banky, keď
ho postrelili dvaja ozbrojenci na motorke. Snažili sa mu vziať tašku, ale nemohli
sa k nej dostať, pretože zranený bol obklopený ľuďmi. Duchovný krátko nato
v nemocnici svojim zraneniam podľahol. Skutočnosť, že sa obľúbený chudobný
kňaz André Sylvestre, ktorý sa v prístavnom meste Cap-Haitien staral o siroty
a bezdomovcov, stal obeťou násilia, šokovala haitskú verejnosť, píše taliansky
denník Avvenire. Tento incident ukazuje rozsah krízy: predstavitelia Cirkvi sú
teraz stále častejšie priamym terčom násilia, zatiaľ čo predtým boli kvôli svojmu
nasadeniu pre chudobných považovaní za "nedotknuteľných”. •

▲ Zomrel 95-ročný čínsky jezuita
Joseph Shih z Vatikánskeho rozhlasu

▲ Kardinál Krajewski prišiel medzi
mladých, ktorí ušli z Afganistanu
Konrad Krajewski navštívil 14
mladých Afgancov, ktorí nedávno prišli do Ríma so štyrmi misionárkami lásky Matky Terezy
z Kalkaty. Pápežský almužník
zorganizoval pre nich testy na
Covid-19, ktoré ukončili ich karanténu a môžu tak začať normálny život v Taliansku. Utečenci z Kábulu sú deti a mladiství vo
veku od 6 do 22 rokov. Opustili
ich rodiny, pretože každý z nich
má nejaký hendikep. Postarali
sa o nich katolícke misionárky. •

Vo veku 95 rokov zomrel vo štvrtok
2. septembra 2021 v Ríme čínsky jezuita páter Joseph Shih. Bol dlhoročným
vedúcim čínskeho oddelenia Vatikánskeho rozhlasu. Ako člen Čínskej provincie Spoločnosti Ježišovej prežil v rehoľnom zasvätení podľa charizmy sv.
Ignáca 77 rokov života. Vyučoval 35 rokov na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a 25 rokov pracoval v Čínskej sekcii Rádia Vatikán. V priebehu
týchto rokov spolupracoval so Svätou
stolicou pri mnohých otázkach týkajúcich sa Číny. Ako kňaz i ako znalec
problematiky Katolíckej cirkvi v Číne
bol páter Joseph Shih aktívny do vysokého veku. Popri Šanghaji, ktorý pravidelne navštevoval, sa mu Rím stal
druhým domovom. Zomrel pokojne,
v plnosti svojich dní, v dome seniorov
Spoločnosti Ježišovej v Ríme. •

▲ V Číne bol vysvätený nový
biskup, františkán Cchuej
Čching-čchi
Ako potvrdil tlačový hovorca
Svätej stolice, v čínskom Wuchane, v provincii Chu-pej, sa 8. septembra konalo biskupské svätenie šiesteho biskupa od podpisu
dočasnej vatikánsko-čínskej dohody o vymenovaní biskupov.
Novým biskupom diecézy Chan-kchou-Wuchan sa stal František
Cchuej Čching-čchi, OFM. Pápež
František vymenoval tohto františkána na wuchanský biskupský
stolec 23. júna 2021. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

Misijná nedeľa
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: František Kantár SVD

S

kúsme sa s prichádzajúcou Čo je vlastne náboženstvo?
Misijnou nedeľou zamyslieť Zo slovenského slova múdri nie sme.
o náboženstve. Misijná ne- Pekne to však vyjadruje latinské slovo
deľa nám túto tému priam pre náboženstvo: RELIGIO. Je to slovo
ponúka. Misia je totiž šírenie evanje- zložené zo slov „re“ a „ligio“. To prvé
lia, viery, náboženstva. No niektorí sa znamená znova. To druhé je odvopýtajú, či to má ešte dnes zmysel. Či dené od slova legare, spájať. Religio
je viera hodnota, ktorú sa oplatí šíriť znamená znova spájať. Náboženstvo
a ktorú by sme ľuďom mali ponúkať. je teda o znova spájaní alebo o znoAj keď niektorí o tom pochybujú, ba vaspájaní toho, čo bolo rozdelené,
sú i takí, ktorí hovoria o konci nábo- rozbité, prerušené.
ženstva, nie je to celkom tak.
Náboženstvo má svoje „ups-and-downs“, no jeho potreba je neMisia je totiž šírenie evanjelia,
sporná. Niekedy zažíva úpadok,
viery, náboženstva. No niektorí
ale to len preto, aby sa opäť znosa pýtajú, či to má ešte dnes
va vynorilo ako potreba a zazmysel. Či je viera hodnota,
skvelo sa v celej svojej kráse.
ktorú sa oplatí šíriť a ktorú by
Nedávno sa v tlači objavil článok
sme ľuďom mali ponúkať.
o renesancii náboženstva medzi
politikmi v zmysle, že náboženstvo z času na čas, vlastne čím ďalej,
O čo ide? O jednotu stvorenia so svotým častejšie, používajú vo svojich jím Stvoriteľom. Stvorenie na počiatku
rečiach. Kedysi to nebolo zvykom. bolo v jednote. Neskôr sa – zásluhou
Autor najprv poukázal na USA, kde hriechu – rozbilo. A tak nastalo rozdeleto je bežné. No poukázal aj na Euró- nie v štyroch termínoch: od Boha – Stvopu a prechádzal mnohými krajinami, riteľa, od iných ľudí, od seba samého
citujúc výroky politikov, v ktorých a od prírody. Vykúpenie je znovanaposa objavoval poukaz na náboženstvo jenie, znovaspojenie, znovazjednotealebo výslovne kresťanstvo. Naprí- nie. Preto ak chápeme náboženstvo ako
klad spomínal Joshku Fishera, ktorý chodenie do kostola, modlenie, príkazy
sa vraj odvolával na svoje miništrant- a zákazy bez tohto konceptu, sme na
ské časy. Prečo to robia? Preto, lebo najlepšej ceste z náboženstva von. Spocítia, že v ich voličoch to rezonuje. Či mínané a ešte i mnohé iné veci, ktoré sú
to je renesancia náboženstva, alebo súčasťou náboženskej praxe, majú zmynie, nevieme, no začína to byť feno- sel, ale len v napojení na ten správny
mén. A nakoľko viem, že táto téma je zmysel náboženstva. Omše, modlitby,
aktuálna medzi mladými i staršími, zachovávanie príkazov... to všetko by
nám malo napomáhať v znovanapájaní.
pozrime sa na ňu.
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Je veľa náboženstiev. Ktoré je
správne?
To, ktoré sa najviac približuje k spomínanému cieľu. Niektoré to robí lepšie, iné horšie. Sú však aj náboženstvá,
ktoré robia opak. Niektoré náboženstvá sú zlé, niektoré nedôstojné. Napríklad satanizmus, alebo voodoo,
ktorých bohom je perverzia, sú náboženstvá zlé. Sekty, ktoré degenerujú
ľudskú dôstojnosť, sú náboženstvami
nedôstojnými.
Ale aj tie dobré sú rôzne. Delíme ich
na prirodzené a zjavené. Rozdiel je taký,
že v prirodzených človek ide k Bohu
sám, vlastnými snahami a silami. V zjavených sa Boh človeku zjavil a človeku
sa dal spoznať a človeku na ceste k sebe
napomáha. Zjavenými náboženstvami sú židovstvo a kresťanstvo. Do istej
miery aj islam. Tam je to trocha zmes.
Ostatné náboženstvá sú prirodzené. Katolícke náboženstvo o týchto náboženstvách hovorí, že aj v nich sa nachádzajú náznaky pôsobenia Ducha Svätého.
No plnosť Ducha je až v kresťanstve.
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A čo Cirkev?
Niektorí hovoria: Boh áno, Cirkev nie?
Je to možné? Nie. V zmysle spomínanej definície náboženstva iba Cirkev, ktorá je vlastne formou zjednocovania, spájania sa, je tým, k čomu
náboženstvo smeruje. Nie je možné
spájať sa s Bohom a so sebou samým,
no nie s inými. Spájanie sa s inými:
to je Cirkev.
Prečo máme na Cirkev taký negatívny pohľad? Lebo Cirkev si predstavujeme nesprávne. Avery Dulles napísal knihu: Modely Cirkvi, v ktorej
ponúka šesť modelov Cirkvi. Cirkev
ako (1) inštitúcia, (2) tajomné spoločenstvo, (3) herald, (4) sviatosť, (5) služobník, (6) spoločenstvo učeníkov. Pozrime sa na každý jeden z nich. Mám
dojem, ži Cirkev pokladáme len za to
prvé, za inštitúciu, a aj to nesprávne.
(1) Inštitúcia. Každý organizmus
potrebuje hlavu. A to jednak preto, aby fungoval a tiež preto, aby
bolo jasné, čo a nakoľko je správne
a čo nie je: teda vyjasňovanie hodnôt

a rozhodnutí. Organizmus bez jasného inštitucionálneho prvku nemá
šance na prežitie a je na najlepšej
ceste k tomu, aby sa jeho členovia
stali dezorientovanými. Je pravda, aj
v Cirkvi jestvovalo a jestvuje zneužívanie moci, no to ešte nehovorí nič
v neprospech potreby inštitúcie.
(2) Spoločenstvo. Toto je známe
ako mystické telo Kristovo, kde každý jeden úd je dôležitý a kde si údy
navzájom pomáhajú. Toto je koncept
rodiny, spoločenstva, komunity, stretka. Koncept, ktorý je nezastupiteľný
pre zdravý život človeka. Ježiš na toto
poukazoval, keď nám predstavoval
Božie kráľovstvo ako stolovanie alebo
iné príjemné spoločenstvo ľudí. Človek nemôže byť sám a sám si nestačí,
potrebuje iných a iní potrebujú jeho.
(3) Herald, t. j. ohlasovateľ. Spomeňte si na dedinského hlásnika,
ktorý ohlasuje správy, zvesti. Boh cez
Cirkev ohlasuje svetu pravdu o sebe,
o človeku i o svete. Svet potrebuje
prorocký hlas, ktorý nemlčí, keď sa

pácha neprávosť. Potrebuje však aj
hlas inšpirátorov a idealistov, ktorí by
ľudí volali k rastu, rozvoju, putovaniu
k čomusi, čo je „viac“.
(4) Sviatosť. Človek potrebuje Božiu milosť, t. j. pomoc na svojej ceste
k rastu k Bohu. V Cirkvi máme sedem
sviatostí, ktorými ako kanálmi prúdi
do nás Božia milosť. No Cirkev ako
celok je takým kanálom, ktorým do
nás prúdi Božia milosť a požehnanie.
(5) Služobník. Ako bol Kristus služobníkom svetu, tak je a má byť aj Cirkev. Služba je cieľom každej duchovnej činnosti. Istý maďarský odborník
na mystiku nedávno na svojich prednáškach o mystike na Alojziáne prekvapil svojich poslucháčov otázkou:
„Čo je vrcholom mystiky?“ Odpovedali rôzne: spojenie s Bohom, zážitok
Boha, duchovný pokoj etc. On na to:
„Služba!“ A je to tak. Zmyslom existencie Cirkvi a každého duchovného
života bola vždy služba svetu. Žiadna iná inštitúcia nevykonala v tomto
zmysle pre svet viac ako Cirkev. Aj jej
najväčší odporcovia musia toto priznať. Ktosi sa raz pýtal, či by hinduizmus nebol schopný vytvoriť Matku
Terezu. Či musela pochádzať z katolicizmu. Odpoveď bola, že nie. Lebo
hinduizmus sa sústreďuje na sebavyprázdňovanie a nie na službu. A aj
keď medzi neveriacimi je veľa humanitárnych aktivít, predsa nie je možné
biednemu svetu slúžiť bez totálneho
zakorenenia v Bohu.
(6) Spoločenstvo učeníkov. Učeníci sú tí, ktorí sa dajú do formačnej
školy, ktorá ich pretvára, formuje. Tu
hovoríme o formačnej škole Ježišovej.
Povolanie každého z nás je v „stávaní
sa“. Nikto z nás nie je dokončený. Celý
náš život je o objavovaní svojich darov
a talentov, o ich rozvoji a prehlbovaní. Náš život je o formácii. A Cirkev,
to je formácia jedincov podľa učenia
a príkladu Ježiša Krista.
Je teda náboženstvo dôležité? Odpovedať si musí každý jeden z nás
sám. •
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Panny Márie Guadalupskej a sv. Juana
Diega bolo zhotovené na podnet P. Jána
Kušníra SVD, ktorý pracoval ako misionár v Mexiku. Jeho autorom je Peter
Repka a Marek Repáň. Ak navštívite
nitriansku Kalváriu, určite navštívte aj
toto miesto ticha a modlitby. •
▶ Generálna vizitácia Slovenskej

provincie SVD

Udalosti

aby sa mohli naplno odovzdať Pánovi
zložením rehoľných sľubov. •
▼ Súsošie Panny Márie

Guadalupskej a Juana Diega v Nitre

▲ Dvaja noví novici SVD
Dňa 8. septembra 2021 počas modlitby
ranných chvál boli v kaplnke Misijného domu v Nitre na Kalvárii prijatí do
noviciátu Spoločnosti Božieho Slova
postulanti Jakub DOKTOR a Benedikt
KOČAMBA. Slávnosti predsedal provinciál P. Pavol Kruták SVD. V príhovore P. Kruták povzbudil novicov, aby
sa učili vrastať do našej rehoľnej rodiny a spirituality. Následne postulanti
zložili sľub novicov a bolo im odovzdané Sväté písmo so slovami: Prijmi toto
Sväté písmo. Otvor svoje srdce Božiemu slovu a odpovedaj naň s veľkou láskou. Knihu Svätého písma odovzdal
novým novicom generálny vizitátor
br. Guy Mazola SVD. Na záver slávnosti boli novici odovzdaní do starostlivosti pátrovi Bartolomejovi Baráthovi SVD, ktorý je ich novicmajstrom.
Noviciát, ktorý pozostáva z obdobia
jedného roku, sa realizuje v Misijnom
dome Božského Srdca vo Vidinej pri
Lučenci. Sprevádzajme našich novicov počas tohto roku formácie svojou
modlitbou, aby vedeli správne rozoznať Božiu vôľu a ak je to Božia vôľa,
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Dňa 14. augusta 2021 P. Ján Kušnír SVD
požehnal súsošie Panny Márie Guadalupskej a sv. Juana Diega. Súsošie sa nachádza v krásnom zátiší v lesíku pred
kostolom Panny Márie Nanebovzatej
v Nitre na Kalvárii. Toto miesto má byť
miestom modlitby, meditácie a stíšenia sa. Panna Mária sa zjavila jednoduchému Indiánovi Juanovi Diegovi, ktorý v tom čase patril k prvým kresťanom
na území dnešného Mexika. Prvé zjavenie sa udialo 9. decembra 1531. Súsošie
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V dňoch 1. až 16. septembra 2021 prebieha Generálna vizitácia Slovenskej
provincie SVD. Generálna rada určila
za vizitátora člena rady rehoľného brata Guy Mazolu SVD. Brat Guy Mazola
SVD pochádza z Demokratickej republiky Kongo a má 59 rokov. Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 1981.
Svoje prvé rehoľné sľuby zložil v roku
1984 a doživotné v roku 1992. Jeho
prvým misijným určením boli Filipíny,
kde pôsobil vo formácii. V roku 2000
sa vrátil do Konga, kde bol zodpovedný
za formáciu rehoľných bratov a viedol
vydavateľstvo, ktoré prekladalo a vydávalo Bibliu v rôznych afrických jazykoch. V roku 2007 bol zvolený za koordinátora pre formáciu v Zóne Afrika
– Madagaskar. V roku 2012 sa zúčastnil
Generálnej kapituly v Ríme a bol zvolený za člena Generálnej rady SVD, jej
opätovným členom sa stal v roku 2018
a je zástupcom afrického kontinentu.
Vizitácia Slovenskej provincie začala
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v Misijnom dome v Nitre, ktorý je materským domom provincie a sídlom
provinciála. Cieľom vizitácie, ako sám
vizitátor niekoľkokrát pripomenul, je
spoznať službu spolubratov a povzbudiť ich v nej, vypočuť ich a pochopiť
ich potreby. Taktiež spoločne uvažovať o vízii provincie a celej kongregácie smerom do budúcnosti.
Po troch dňoch v Nitre pokračuje program vizitácie na Morave a následne v Čechách a v Misijnom dome
v Bratislave. •
▼ Duchovné cvičenia vo Vidinej
Pravidelné ročné duchovné cvičenia sa
konajú pred obnovou rehoľných sľubov

v noviciáte vo Vidinej pri Lučenci. Zúčastňujú sa ich spolubratia v časných
sľuboch, teda bohoslovci a tiež kandidáti do noviciátu – postulanti, ktorí
onedlho nastúpia do svojho ročného
noviciátu práve vo Vidinej. Účastníkmi
duchovných cvičení sú tiež niektorí pátri Spoločnosti Božieho Slova. Duchovné
cvičenia viedol páter Ján Halama SVD.
Tematika exercícií sa zamerala na biblický príbeh o Jozefovi Egyptskom. Išlo
de facto o Lectio Divina podľa knihy
pátra Marka I. Rupnika pod názvom
“Hľadám svojich bratov”. Po dlhšom
čase sme mohli my verbisti znovu zaplniť noviciát a vrátiť sa k svojim koreňom, tam, kde začala naša formácia.
Bohu vďaka. •

1. október
Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka
Cirkvi, patrónka misií;
2. október
Sv. Anjeli strážcovia, patróni Spoločnosti Božieho Slova;
4. október
Sv. František Assiský;
5. október
Sv. Faustína Kowalská; výročie kanonizácie sv. Arnolda Janssena a Jozefa
Freinademetza (2003);
7. október
Ružencová Panna Mária;
8. október
P. Ľudovít Jankeje SVD, 5. výročie úmrtia (2016);
11. október
Sv. Ján XXIII;
15. október
Sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka
Cirkvi; P. Juraj Vojenčiak SVD, 20. výročie úmrtia (2001);
17. október
Medzinárodný deň za odstránenie chudoby;
22. október
Sv. Ján Pavol II., pápež; P. Konrád Kletzka SVD, 60. výročie úmrtia (1961);
24. október
Misijná nedeľa;
29. október
P. Emil Prokop SVD, 15. výročie úmrtia
(2006).
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu modlitby
na mesiac október:
Aby sa všetci pokrstení ľudia podieľali na evanjelizácii a boli ochotní stať sa
misionármi svedectvom svojho života,
vyžarujúceho evanjelium.
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Sv. Terézia z Lisieux –
misionárka v klauzúre
Text spracovala: Mária Novacká
Foto: iStock by Getty Images, Archív SVD

„Terézia nielenže pochopila a opísala hlbokú pravdu lásky ako cestu a srdce Cirkvi,
ale vo svojom krátkom živote tak aj intenzívne žila. Ide o presný súlad náuky
a konkrétnej skúsenosti, pravdy a života, vyučovania a praxe, ktorý svieti zvláštnym
jasom u tejto svätej a robí ju príťažlivým vzorom zvlášť pre mladých ľudí…“
(Sv. Otec Ján Pavol II. v Ríme 19.10.1997 pri príležitosti vyhlásenia sv. Terézie
z Lisieux za učiteľku Cirkvi).

R

oku 1927 pápež Pius XI. vyhlásil sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša
a Sv. Tváre (2.1.1873 – 30.9.1897)
za hlavnú patrónku všetkých
misií a misionárov na svete, spolu so sv.
Františkom Xaverským. Bolo to dva roky
po jej svätorečení.
Možno si položíte otázku: Ako je možné, že táto „malá“ 24-ročná karmelitánka,
ktorá neurobila vo svojom živote nič mimoriadne, stala sa vzorom pre aktívnych
zvestovateľov evanjelia? Ako je možné,
že táto rehoľníčka, ktorá od svojich pätnástich rokov do smrti nikdy neopustila
klauzúru a múry kláštora v Lisieux, stala
sa misionárkou, ba dokonca patrónkou
misií a misionárov na celom svete spolu
so španielskym jezuitom sv. Františkom
Xaverským, ktorý obetoval svoj život na
hraniciach Číny? Odpoveď na túto otázku nájdeme v jej autobiografických spisoch (Príbeh mojej duše) a v bohatej korešpondencii (Listy), kde sama spomína,
ako od ranej mladosti túžila stať sa bojovníkom, kňazom, apoštolom, misionárom, učiteľom, mučeníkom; túžila
vykonať pre Ježiša všetky najhrdinskejšie skutky, chcela zomrieť na bojisku pri
obrane Cirkvi.
„Hoci som taká maličká, chcela by
som osvecovať duše ako proroci, učitelia Cirkvi, mám povolanie byť apoštolom... Ježišu, chcela by som prejsť po celej zemi, hlásať tvoje meno a zasadiť na
8
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pôde neveriacich tvoj slávny kríž, lenže
jedno misijné pole by mi nestačilo; chcela by som súčasne hlásať evanjelium na
všetkých piatich svetadieloch, ba aj na
najvzdialenejších ostrovoch... Chcela
by som byť misionárom nielen niekoľko
rokov, ale chcela by som ním byť už od
stvorenia sveta až do skončenia vekov...
A nadovšetko by som chcela, môj milovaný Spasiteľ, preliať za teba svoju krv až
do poslednej kvapky...“
„Keď mi moje túžby spôsobovali opravdivé muky, otvorila som si listy sv. Pavla
a hľadala som nejakú odpoveď. Do očí
mi padla 12. a 13. kapitola z Prvého listu
Korinťanom. V prvej som čítala, že všetci nemôžu byť apoštolmi, prorokmi, učiteľmi..., že Cirkev sa skladá z mnohých
údov... Nedala som sa odradiť a pokračovala som v čítaní, až mi priniesla úľavu
táto veta: „Usilujte sa o vyššie dary milosti! A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.“ A apoštol vysvetľuje, ako všetky
najdokonalejšie dary nie sú ničím bez
lásky... Konečne som našla pokoj... Láska mi dala kľúč k môjmu povolaniu...
Pochopila som, že Cirkev má Srdce a že
toto Srdce horí láskou. Pochopila som, že
iba láska udržuje údy Cirkvi v činnosti, že
keby láska vyhasla, apoštoli by nehlásali
evanjelium, mučeníci by sa zdráhali prelievať svoju krv... Pochopila som, že láska
obsahuje všetky povolania... Áno, našla
som svoje miesto v Cirkvi, a toto miesto
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si mi dal ty, môj Bože... V Srdci Cirkvi,
mojej Matky, budem Láskou... Takto budem všetkým... Takto sa uskutoční môj
sen!!!!“ (Príbeh mojej duše, s. 228 n.)
Terezka išla do kláštora s cieľom modliť sa za obrátenie hriešnikov a za kňazov!
Pochopila, že Ježiš od nej chce, aby spolu
s ním zachraňovala duše. Svoju sestru Celinu povzbudzovala: „Buďme apoštolmi,
zachraňujme najmä duše kňazov..., aby
Ježiša milovali!
Jediným cieľom našich modlitieb a našich obetí (v Karmeli) je byť apoštolom
apoštolov a modliť sa za nich, kým oni
hlásajú dušiam evanjelium svojím slovom, a najmä svojím príkladom...“ (Príbeh mojej duše, s. 167) A v liste z augusta
1892 (Listy, s. 176) jej píše:„Ježiš nám hovorí: Pozrite sa, v mojom nebi sú prázdne
miesta, vy ich máte zaplniť, ste moji Mojžišovia modliaci sa na vrchu, žiadajte odo
mňa robotníkov a ja vám ich pošlem, čakám len jedinú modlitbu, jeden vzdych
vášho srdca!... Nie je apoštolát modlitby
vlastne vznešenejší ako apoštolát slova?
Poslaním nás, karmelitánok, je formovať
robotníkov z evanjelia, ktorí zachránia
tisícky duší, a my budeme ich matkami...“
A tak modlitbami a obetami pomáhala kňazom a misionárom pracovať na
spáse duší, bol to jej apoštolát modlitby.
„Modlitba a obeta mi dávajú všetku silu,
sú to neprekonateľné zbrane, ktoré mi
dal Ježiš, môžu pohnúť dušami oveľa
skôr ako slová.“ (1.zv. s.272)
Terezkinou dávnou veľkou túžbou
bolo mať brata kňaza, čo sa jej zdalo neuskutočniteľné. Ježiš jej však nielenže dal
milosť, po ktorej túžila, ale duchovnými
putami ju spojil so svojimi dvoma apoštolmi, ktorí sa stali jej bratmi.
„Naša svätá matka Terézia mi poslala
ako kyticu k sviatku v roku 1895 môjho
prvého bračeka (Maurice Barthélemy-Bellière). Bola som v práčovni veľmi zabratá
do práce, keď ma matka Agnesa od Ježiša
vyvolala a prečítala mi list, ktorý práve
dostala. Mladý seminarista, vraj inšpirovaný svätou Teréziou (z Avily), prosil
o sestru, ktorá by sa zvlášť obetovala za
spásu jeho duše a až bude misionárom,
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Terézia svojim duchovným bratom písala často za veľmi ťažkých podmienok,
počas svojej nevyliečiteľnej a postupujúcej choroby. Nikdy predtým nebola
v osobnejšom styku s kňazmi, a teraz sa
stala blízkou dôverníčkou dvoch kňazov – takmer jej rovesníkov. Seminaristovi, neskôr otcovi Bellièrovi, dávala
rady a povzbudenia s veľkou intuíciou
a citlivosťou, akoby mu chcela nahradiť
matku, ktorú stratil hneď po narodení.
K otcovi Roullandovi sa správala skôr ako
sestra. Obom misionárom sa však rovnako zverovala so svojimi radosťami i trápeniami, so svojím prežívaním rehoľného
povolania i utrpenia a povzbudzovala
ich k horlivosti a väčšej láske k milosrdnému Bohu. Poúčala ich aj o svojej náuke
– o „malej ceste“ dôvery, lásky a odovzdanosti Bohu, ktorú sama objavila, vedená
Duchom Svätým. Zverila sa im aj s túžbou ísť na misie do novozaloženého karmelitánskeho kláštora v Hanoji. Jej listy
sú naplnené radosťou a často i rozprávaním veselých príhod (akou je napríklad
príhoda z kláštornej kuchyne, keď sestry
naháňali homára, ktorý vyskočil z hrnca). K listom im často prikladala aj úryvky niektorých svojich básní, napr. verše
z básne Žiť z lásky:

pomáhala mu svojimi modlitbami a obe- V máji 1896 jej matka predstavená Mária
tami zachrániť mnoho duší. Sľuboval, Gonzaga zverila na starosť „duchovné
že keď bude prinášať najsvätejšiu obetu, záujmy“ ďalšieho misionára – o. Adolfa
vždy bude pamätať na tú, ktorá sa stane Roullanda (1870-1934), člena Spoločnosjeho sestrou. Matka Agnesa mi povedala, ti zahraničných misií v Paríži, ktorý bol
že chce, aby som sa ja stala sestrou tohto za kňaza vysvätený 28. 6. 1896; o niekoľbudúceho misionára.
ko dní, dňa 3. júla 1896, slúžil jednu zo
Nevládzem ani vypovedať, aká som svojich prvých omší v Karmeli v Lisieux,
bola šťastná... Chápala som, aké záväz- kde sa v hovorni osobne stretol s Teréky na seba beriem, a tak som sa pustila ziou; v auguste 1896 odišiel na misie do
do roboty a usilovala som sa zdvojnáso- Sečuanu (Čína), odkiaľ sa r. 1909 vrátil do
biť svoju horlivosť... Prirodzene, misio- Francúzska. Bezprostredne po osobnom „Žiť iba z Lásky nebies Učiteľa...,
nárov môžeme podporovať modlitbou stretnutí s o. Roullandom zložila preň- na to vždy veľkú horlivosť mi treba!
a obetou, ale niekedy, keď sa Ježišovi ho na sviatok Panny Márie Karmelskej Kiež každá duša kňazská, v boji smelá,
zaľúbi spojiť dve duše pre svoju slávu, (16. 7. 1896) 12-slohovú báseň Panne Má- vzácnejšia je než sám archanjel z neba!...
dovolí, aby si z času na čas mohli vymie- rii Víťaznej, Kráľovnej panien, apošto- Ach, osláv Cirkev nesmrteľnú, svätú,
ňať svoje myšlienky a povzbudzovať sa lov a mučeníkov (Básne, s. 112-113), pod čuj prosbu, Pane, v mojom tichom hlase,
k ešte väčšej láske k Bohu.“ (Príbeh mo- ktorú sa podpísala ako „malá sestra Mi- ja som jej dieťa – dám sa za obetu...,
jej duše, s. 282 n.)
sionára“. Bratské puto s o. Roullandom žijúc z Lásky, v jase!“
Dôkazom toho je sedemnásť Terezki- tu silne aktivizuje jej misionárskeho duných listov, ktoré za necelé dva roky po- cha a dočasne upokojuje jej veľké túžby
V jednom z listov s radosťou prijíma
slala svojim dvom duchovným bratom po apoštoláte.
ponuku svojho brata – stať sa krstnou
– misionárom. Prvým bol seminarista
mamou prvého dieťaťa – černoška, ktoré
Maurice Barthélemy-Bellière (1874-1907), „Spojila si ma raz navždy,
on pokrstí na misiách. Hoci to dieťa bolo
zatiaľ len v Božích zámeroch, Terezka
člen misijného združenia, ktorého jej ach, s dielom misionára,
sa už začala zaň modliť a zverila ho do
15. 10. 1895 zverila do modlitieb vtedaj- putami modlitby, lásky,
šia predstavená, matka Agnesa od Ježi- bolesti, čo ma pretvára.
ochrany Panny Márie a sv. Jozefa.
ša. Večer pred Teréziinou smrťou (29. 9.
V prvom liste o. Adolfovi Roullandovi (23. 6. 1896), pár dní pred jeho kňaz1897) nastúpil na loď do Alžírska, aby On mal poslanie – po svete
skou vysviackou, ho ubezpečuje o svosa stal novicom u bielych otcov. Po vy- hlásať Ježišovo meno,
jej „spolupráci“: „Naozaj by som s Vami
sviacke za kňaza r. 1901 bol misionárom ja..., v ústraní mystéria,
v Malawi, r. 1906 sa vrátil do Francúzska. v pokore, čnostiach žiť nemo...
veľmi rada pracovala na spáse
OK TÓBER 2021

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

9

HLASY Z MISIÍ

duší; preto som sa aj stala karmelitánkou.
Keďže nemôžem byť činnou misionárkou, chcela by som ňou byť prostredníctvom lásky a pokánia ako svätá Terézia,
moja nebeská Matka... Veľmi Vás prosím, vyproste mi od Ježiša, keď po prvý
raz zostúpi z Neba na Váš hlas, aby ma
objal ohňom svojej lásky, aby som Vám
tak mohla pomáhať zapaľovať srdcia...“
(Listy, s. 266)
V liste z 30. júla 1896 (Listy, s. 276) mu
píše: „Vzdialenosť nikdy nebude môcť oddeliť naše duše, ba sama smrť náš zväzok
ešte upevní. Ak pôjdem čoskoro do Neba,
poprosím Ježiša o dovolenie navštíviť Vás
v Sečuane a budeme spolu pokračovať
v apoštoláte. Dovtedy budem s Vami stále
spojená modlitbou a prosím nášho Pána,
aby ma nikdy nenechal radovať sa, ak Vy
budete trpieť. Dokonca by som chcela,
aby môj brat mal vždy útechu a ja skúšky.
Nie je to egoistické?... Nie, lebo mojou jedinou zbraňou je láska a utrpenie a Vaším mečom je slovo a apoštolské dielo...“
V máji 1897 ho vyzýva: „Pracujme spoločne na záchrane duší! Keby som bola
sama, mohla by som urobiť veľmi málo
alebo vôbec nič, a tak ma teší pomyslenie, že po Vašom boku môžem niečomu
poslúžiť. Sama nula nemá nijakú hodnotu, ale stáva sa mocnou, keď sa umiestni
pri jednotke, pravdaže ak je na správnej
strane, čiže za ňou, nie pred ňou!... Tam
ma umiestnil Ježiš a dúfam, že tam zostanem navždy a budem Vás zďaleka sledovať modlitbou a obetou.“ (Listy, s. 321)
Aj svojho druhého brata, o. Bellièra,
ubezpečuje o svojej duchovnej pomoci
aj posmrti, ktorá sa nezadržateľne blížila: „Keď Ježiš volá nejakú dušu, aby viedla
a zachraňovala množstvo iných duší, je
veľmi užitočné, ak ju nechá prejsť pokušeniami a životnými skúškami. Keďže On
Vám prisľúbil milosť vyjsť z boja víťazne,
dúfam, že náš milý Ježiš splní Vaše veľké
želania. Prosím ho, aby ste boli nielen
dobrým misionárom, ale aj svätcom horiacim láskou k Bohu a dušiam. Prosím
Vás, aby ste aj mne vyprosili takú lásku,
aby som Vám mohla pomáhať vo Vašom
apoštolskom diele. Viete, že karmelitánka, ktorá by nebola apoštolom, vzdialila
10
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by sa od cieľa svojho povolania a prestala by byť dcérou svätej Terézie, ktorá túžila dať tisíc životov za záchranu jedinej
duše.“ (Listy, s. 283)
„...V nebi si budem želať to isté, čo na
zemi: milovať Ježiša a dosiahnuť, aby
ho milovali... Nepoznám budúcnosť, no
ak Ježiš uskutoční moje predtuchy, sľubujem Vám, že zostanem Vašou sestrou
aj tam hore. Náš zväzok sa vôbec nerozpadne, ale bude ešte tesnejší, lebo tam
nebude klauzúra ani mreže a moja duša
bude môcť lietať s Vašou na ďaleké misie. Naše úlohy zostanú tie isté: Vy budete mať apoštolskú výbavu, ja modlitbu
a lásku...“ (Listy, s. 307)
„Chcela by som Vám, drahý braček,
povedať tisíc vecí, ktoré chápem teraz,
na prahu večnosti, ale ja nezomieram,
vstupujem do života, a všetko, čo Vám
nemôžem povedať tu dolu, vysvetlím
Vám zhora, z Neba...“ (Listy, s. 333)
„Som šťastná, že zomriem, lebo cítim,
že taká je Božia vôľa a že budem oveľa užitočnejšia dušiam, čo sú mi drahé,
zvlášť Vašej... Budem celkom pri Vás, uvidím všetko, čo potrebujete, a nenechám
Pána Boha odpočinúť, kým mi nedá
všetko, čo budem chcieť!... Keď odídete
do Afriky, budem Vás nasledovať už nie
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v myšlienkach a v modlitbách, veď moja
duša bude vždy s Vami a Vaša viera bude
vedieť odhaliť prítomnosť malej sestry,
ktorú Vám dal Ježiš nie preto, aby Vás
podporovala sotva dva roky, ale až do
posledného dňa Vášho života! Milý brat,
všetky tieto sľuby sa Vám možno zdajú
ako chiméra, no predsa si musíte začať
uvedomovať, že Pán Boh so mnou vždy
zaobchádzal ako s rozmaznaným dieťaťom; je pravda, že jeho kríž ma sledoval
od kolísky, ale Ježiš vo mne vzbudil vášnivú lásku k tomu krížu, vždy vo mne
vyvolal túžbu po tom, čo mi chcel dať. Že
by teda v Nebi prestal plniť moje želania?
Nemôžem tomu uveriť a vravím Vám:
Braček, čoskoro budem pri Vás! ... Zbohom, braček, do skorého videnia v krásnom Nebi!“ (Listy, s. 340-341)
Podobne sa lúči aj s o. Roullandom
v liste zo 14. júla 1897: „Keď dostanete tento list, určite už nebudem na zemi. Pán
vo svojom nekonečnom milosrdenstve
mi otvorí svoje kráľovstvo a budem môcť
čerpať z jeho pokladov a poskytnúť ich
dušiam, ktoré sú mi drahé. Milý brat, verte, že Vaša malá sestra dodrží svoje sľuby
a jej duša, oslobodená od ťarchy telesnej
schránky, šťastná zaletí do ďalekých krajov, kam prinášate evanjelium. Milý brat,
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cítim, že Vám budem oveľa užitočnejšia
v Nebi ako na zemi, a práve som Vám
s radosťou oznámila svoj budúci vstup do
toho blaženého mesta, presvedčená, že
sa budete tešiť so mnou a ďakovať Pánovi, že mi dal prostriedok účinnejšie Vám
pomáhať vo Vašich apoštolských dielach.
Rátam s tým, že v Nebi nebudem nečinná, mojím želaním je pracovať ďalej
pre Cirkev a pre duše; žiadam si to od
Pána Boha a som si istá, že ma vypočuje...“ (Listy, s. 342-343)

by som chcela opakovať po tebe prv, než malej neveste milosť pracovať zvlášť na
sa vrhnem do tvojho náručia...“ (Príbeh posväcovaní duše určenej za kňaza, s radosťou ti za ňu obetujem všetky modlitby
mojej duše, s. 285 n.)
Terezku nadchýnali slová sv. Terézie a obety, ktoré ti môžem predniesť. Proz Avily: „Horlivosť karmelitánky má sím ťa, môj Bože, nepozeraj na to, čím
rozpaľovať a objímať celý svet!“ Dúfala, som, ale na to, čím by som mala a chcela
že modlitbami a obetami bude osožná byť, totiž rehoľníčkou úplne zapálenou
nielen svojim dvom duchovným bra- láskou k tebe.
tom – misionárom, ale všetkým kňazom
Pane, ty vieš, že mojou jedinou ctižiaa misionárom Cirkvi. „Nemohla by som dosťou je pričiniť sa, aby ťa ľudia poznazabudnúť modliť sa za všetkých a vy- li a milovali, a teraz sa moja túžba splní.
nechať jednoduchých kňazov, ktorých Ja sa môžem len modliť a trpieť, ale duša,
poslanie býva niekedy také ťažké ako s ktorou si ma láskavo spojil sladkými puNa smrteľnej posteli, v ťažkých chví- poslanie apoštolov, čo kážu neveriacim. tami lásky k blížnemu, bude bojovať na
ľach utrpenia, Terezka prosí P. Ježiša za Slovom, chcem byť dcérou Cirkvi, ako šírej pláni, aby ti získavala srdcia, a ja ťa
svojich bratov a za tých, ktorým budú bola naša svätá matka Terézia, a chcem budem na vrchu Karmel pokorne prosiť,
ohlasovať jeho blahozvesť, pričom si „vy- sa modliť na úmysly nášho Sv. Otca s ve- aby si jej dal zvíťaziť.
požičala“ jeho slová z rozlúčkovej reči pri domím, že jeho úmysly zahŕňajú celý
Božský Ježišu, vypočuj prosbu, ktorú
Poslednej večeri: „Ježišu môj, duša, kto- svet. To je hlavný cieľ môjho života... ti prednášam za toho, čo chce byť tvojím
rá sa ponára do bezbrehého oceánu tvo- Takto som sa duchovne spojila s apoštol- misionárom, ochráň ho v nebezpečenjej lásky, ťahá za sebou všetky poklady, mi, ktorých mi dal Ježiš za bratov: všet- stvách sveta, daj, aby čoraz lepšie pocítil
ktoré má... Pane, ty vieš, že nemám iné ko, čo patrí mne, patrí každému z nich...“ ničotu a márnosť pominuteľných vecí,
ako aj šťastie vedieť nimi pohŕdať z láspoklady ako duše, ktoré sa ti zaľúbilo spojiť s mojou dušou. Ty si mi
ky k tebe. Nech už teraz jeho vznešený
zveril tieto poklady, preto sa odvaapoštolát pôsobí na tých, čo ho obklopu„...jeho kríž ma sledoval od kolísky,
žujem požičať si slová, ktorými si
jú, nech je apoštolom hodným tvojho
ale Ježiš vo mne vzbudil vášnivú
sa obracal na nebeského Otca v poNajsvätejšieho Srdca...
lásku k tomu krížu, vždy vo mne
sledný večer, ktorý si prežil ešte na
Ó, Mária, láskavá Kráľovná Karmelu,
vyvolal túžbu po tom, čo mi chcel
našej zemi ako pútnik a smrteľník.
tebe zverujem dušu budúceho kňaza,
Ježišu, môj Miláčik, neviem, kedy
ktorého nehodnou sestričkou som ja.
dať. Že by teda v Nebi prestal plniť
sa skončí moje vyhnanstvo... NejeRáč ho poučiť, s akou láskou si sa dotýmoje želania?“
den večer mám ešte vo vyhnanstve
kala božského Dieťaťa Ježiša a zavíjala ho
ospevovať tvoje milosrdenstvo, ale
do plienok, aby mohol raz pristúpiť ku
napokon aj pre mňa nadíde posledný vesvätému oltáru a držať vo svojich rukách
čer, keď by som ti, môj Bože, rada povedaNa záver sa započúvajme do modlitby nebeského Kráľa.
la: „Ja som ťa oslávila na zemi; dokončila sv. Terezky za jej duchovného brata, miA ešte ťa prosím, aby si ho vždy chránisom dielo, ktoré si mi dal vykonať. Zjavi- sionára o. Bellièra (október 1895), a pri- la svojím panenským plášťom až do šťastla som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi pojme sa k nej s prosbou, aby sa i naďa- nej chvíle, keď opustí toto slzavé údolie
dal... Tvoji boli a dal si ich mne. Teraz po- lej prihovárala u Sv. Trojjediného Boha a bude môcť pozerať na tvoju nádheru
znali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, za všetkých misionárov sveta, aby ich a po celú večnosť požívať ovocie svojho
lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som ochraňovala a vyprosovala im „dážď“ no- slávneho apoštolátu...“ •
dala im. A oni ich prijali a uverili, že si ma vých milostí a hojnosť darov i ovocia Duty poslal. Prosím teda za tých, ktorých si cha Svätého pri šírení a ohlasovaní evanje- Použitá literatúra:
mi dal, lebo sú tvoji. Už nie som vo svete, lia. Tak sa naplní jej túžba, ktorú vyslovila Sv. Terézia z Lisieux: Príbeh mojej duše. Súborale oni sú vo svete a ja idem k tebe... Ne- pred smrťou: „Svoje nebo chcem prežívať né dielo. 1. zv. Bratislava, Lúč 1997
prosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby tak, že budem konať dobro na zemi!“
Sv. Terézia z Lisieux: Listy. Súborné dielo. 2. zv.
si ich ochránil pred Zlým... No neprosím
Modlitba sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša Bratislava, Lúč 1999
len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich za misionára: „Ó, môj Ježišu! Ďakujem Sv. Terézia z Lisieux: Básne. Divadelné predstaslovo uveria v teba... Ozaj, ako by som ti, že si splnil jednu z mojich najväčších venie. Súborné dielo. 3. zv. Bratislava, Lúč 2004
mohla neprosiť za duše, ktoré zachrá- túžob, túžbu mať brata, kňaza a apošto- Sv. Terézia z Lisieux: Modlitby. Posledné rozhonia na svojich ďalekých misiách svojím la... Cítim sa veľmi nehodná tejto priazne, vory. Súborné dielo. 4. zv. (rkp. v tlači)
utrpením a kázaním? ... Áno, Pane, toto ale pretože si láskavo udelil svojej úbohej
OK TÓBER 2021
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O Božie Slovo
je v Bolívii záujem
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: P. Ján Štefanec SVD

• P. Pešta SVD je dlhoročným misionárom
v Bolívii; rozumie ľuďom v Južnej Amerike

Páter Ondrej Pešta pôsobí v Bolívii už takmer 18 rokov. Za ten čas spoznal
krajinu i ľudí a obľúbil si svoju misiu. Venuje sa Biblickému apoštolátu a je
teda doslova misionárom Božieho Slova. O tom, ako ohlasuje Slovo a ako
ho ľudia prijímajú, rozpráva v nasledujúcom rozhovore.
Po akom čase prichádzaš na dovolenku
a ako dovolenkuješ doma?
Na Slovensko som prišiel začiatkom júla.
Odvtedy som pod Tatrami s takými menšími výnimkami, že som vycestoval niekde ďalej. Poväčšine som doma u našich,
pomáham okolo domu. Je to taký aktívny oddych pre mňa. Samozrejme, rád
vypomáham aj u nás vo farnosti. Prišiel
som po 3 rokoch, aj keď to tak nebolo
plánované. Mal som prísť až na budúci
rok, ale domov som sa teraz dostal vďaka cestovnému pasu, ktorému sa končila doba platnosti. Nedalo sa to vybaviť
cez Slovenské veľvyslanectvo v Buenos
Aires, lebo sú v kovidovom uzatvorení,
hranice sú uzatvorené, tak som vycestoval na Slovensko.

Ako podávaš Božie Slovo ľuďom?
Poväčšine sú to prednášky, ktoré dávam
vo farnostiach. Tiež ma pozývajú kňazi
z farností v diecéze, kde sa najviac zdržujem, aby som dával vo farnostiach
prednášky. Takže mám rozbehnuté rôzne aktivity ohľadom biblickej formácie.

Vždy si sa zaujímal o prácu s Bibliou. Stále
sa tomu venuješ?
Pokračujem v Biblickom apoštoláte. To
je hlavná náplň mojej misie v Bolívii.
Snažím sa povzbudzovať spolubratov
verbistov, aby naša charizma, že sme
misionári Božieho Slova, bola stále živá
medzi nami aj v našich farnostiach, kde

Cestuješ aj ďalej po Bolívii?
Áno, na všetky naše SVD farnosti. Máme
farnosti, napr. v La Paz, Cochabambe,
Santa Cruz a pod.
Ja som vo farnosti Santa Rosa, čo je
na východe Bolívie, v blízkosti hranice s Brazíliou v diecéze San Ignacio de
Velasco.

pracujeme. Ide o to, že aj v našich verbistických farnostiach si vychovávame
laikov, ktorí hlásajú Božie Slovo. Sú pripravení a ochotní ohlasovať Božie Slovo hlavne tam, kde chýbajú kňazi. To
je cenná pomoc. V našej misii nie sme
sami. Laici nám pomáhajú pri ohlasovaní Božieho Slova. Sú to jednak katechéti,
potom ľudia, ktorých nazývame „lídri“
v skupinách atď.

OK TÓBER 2021
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Spomínal si katechétov, lídrov skupín. Aká
Ohlasovatelia Božieho Slova sú
je úloha týchto ľudí v Cirkvi a konkrétne „prvým krokom“. Plánujeme, že v budúcv Bolívii?
nosti nájdeme spôsob a budú môcť byť aj
Bez nich si nevieme predstaviť, aby to rozdávateľmi sv. prijímania. Vatikán sa to
fungovalo. Naozaj sú veľkou pomocou, snaží riešiť. Veď kvôli tomu bola aj synonajmä „lídri skupín“. V podstate sú mi- da Pan-Amazónie v Ríme (2019), ktorá sa
moriadni ohlasovatelia Božieho Slova. snaží nájsť cesty, aby ľudia aj v najvzdiaOni sú v dedinkách v Amazónii, tam lenejších amazonských spoločenstvách
majú na starosti nedeľné bohoslužby. To- mali prístup k Eucharistii.
tiž my kňazi sa tam nedostaneme vždy.
Máme určitý plán, ako navštevujeme Tento trend mávať „iba“ bohoslužbu Slova
spoločenstvá, ale mnohokrát sa to nedá, v odľahlých spoločenstvách je asi dôsledalebo návšteva vyjde len raz za dlhé ob- kom nedostatku povolaní... Prečo je to tak?
dobie. Líder, služobník Božieho Slova, je Je to znakom toho, že je to misijná krajitam stále a pripravuje liturgiu Božieho na. Mnohé veci ešte nie sú vžité v tej kraSlova každú nedeľu, prípadne aj pohre- jine. A z toho kultúrneho hľadiska probby. Pre nich je tá biblická príprava veľmi lém je opustiť svoju rodinu a venovať sa
dôležitá, aby Sv. písmu rozumeli, mali takejto misii ako kňaz alebo zasvätená
ho radi a vedeli ho ohlasovať pri boho- osoba. V Európe je málo duchovných poslužbách slova a tiež, aby privádzali ostat- volaní. V Bolívii je ich ešte menej. V tomných do spoločenstva zdieľať sa s Božím to zmysle je to skôr tým, že hodnoty nie
Slovom. Je to vlastne dôležitý duchovný celkom prenikli do kultúry, aby to bolo
pokrm pre človeka, podobne ako Eucha- pozitívne vnímané. Mnohokrát keď sa
ristia. V týchto prípadoch, keď ľudia ne- mladý človek hlási do seminára, alebo
môžu mať Eucharistiu, tak plnia vzácnu uvažuje o tom, že sa stane rehoľníkom
úlohu ohlasovateľov Božieho Slova.
alebo rehoľnou sestrou, rodina sa postaví proti a im to zakáže. Mladý človek
Oni sú potom aj rozdávatelia sv. prijímania? v Bolívii má veľa vecí, ktorým musí čeliť
To je viac komplikované, pretože kapln- a mnohokrát sa stane, že sa znechutia,
ky na vidieku nemajú bohostánky, ta- alebo potom ani neuvažujú o duchovkže sa nemá kde uchovávať Eucharis- nom povolaní.
tia. Tiež je tam vlhkosť, čiže uchovávať
Eucharistiu dlhodobejšie by bolo dosť Aký majú Bolívijčania celkovo vzťah ku kňakomplikované.
zom, misionárom?
• Misionár cestuje do rôznych oblastí a cesty sú nie vždy pohodlné

Vnímajú nás s úctou a sú vďační za to, že
sme tam. Náboženské cítenie ľudu je veľmi v nich zakorenené. Slávnosti a rôzne
aktivity si nevedia predstaviť, že by to
bolo bez svätej omše. Problém nastáva
vtedy, keby mali obetovať svojho syna
alebo dcéru pre službu v Cirkvi. Vtedy
sa naráža na prekážky.
Aké povolania si mladí ľudia v Bolívii najviac vyberajú?
Veľký rozdiel je medzi vidiekom a mestami. V mestách je viac možností. Tí, čo
sa rozhodnú študovať na vysokej škole,
volia si často ekonomické odbory alebo stavebné, strojárske odbory, alebo
tiež štúdiá v ťažobnom sektore. Tiež je
populárne učiteľstvo. 50 % Bolívijčanov
sú mladí ľudia pod 18 rokov. Je to mladá
krajina, čo do veku obyvateľstva. Na dedinách perspektívy mladých nie sú veľké.
Tam sa snažia pomáhať rodine, či už na
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• P. Pešta SVD slúži sv. omšu v odľahlej
oblasti, kde sa misionár dostane len raz za
niekoľko mesiacov
• Farnosť, kde pôsobí P. Pešta SVD
• Na vidieku sú ľudia zžití s prírodou

cyklus Nového zákona, workshopmi
o Zjavení apoštola Jána.
A inokedy, zvlášť pre birmovancov,
alebo na miestach, kde sa mi nedá pravidelne chodiť, sú to jednorazové prednášky o Sv. písme: povzbudenie k čítaniu Sv. písma. Keď sa to však rozdelí na
viac stretnutí, môžeme ísť viac do hĺbky.

políčku, alebo v drobnom obchode, kde
si zarábajú na svoje živobytie. Mnohokrát ani neskončia strednú školu. Hlavne dievčatá sú často mladými matkami
v 15.-16. roku života. Potom už nemyslia
na nejaké štúdium. Zamestnanie mnohých žien na vidieku je „ama de casa“,
čiže žena v domácnosti. Muži pracujú poväčšine v poľnohospodárstve. V našej farnosti by som mohol spočítať na prstoch
jednej ruky tých, ktorí išli za posledné
roky študovať na vysokú školu do Santa
Cruz. To neznamená, že nie sú schopní,
len chýbajú príležitosti.
Existuje aj špeciálna pastorácia pre mladých, keď tvoria tak veľké % populácie?
Samozrejme že áno. Saleziáni majú veľmi silnú prítomnosť na školách. Pre nás
verbistov v Bolívii je pastorácia mládeže
jednou z priorít. Preto sa v našich SVD
farnostiach špeciálne venujeme mládeži.

Pravidelne sa venujeme mládežníckym
skupinám. Ja v rámci svojho špecifického apoštolátu môžem povedať, že polovica skupín, ktoré sprevádzam prostredníctvom rôznych biblických kurzov, sú
mládežnícke skupiny v rôznych farnostiach: predovšetkým birmovanci, alebo
mládežnícke stretká. Majú, vďaka Bohu,
tiež veľký záujem o poznanie Božieho
Slova. Beží pre nich animačný biblický
kurz pod názvom „Moja Biblia“.
Ako vyzerajú prednášky?
Zvyčajne sú to jednodňové formačné
stretnutia. V mnohých farnostiach prednášky zo Svätého písma bežia už viacero rokov na pokračovanie. Môžme teda
hovoriť o formačnom procese. Prejsť celý
Nový zákon: Evanjeliá, Listy sv. Pavla,
Skutky apoštolov... teda tie najviac používané biblické knihy. V niektorých farnostiach som práve ukončil po 5 rokoch

Sú ľudia zvyknutí na dobrovoľníctvo?
Na to koľko je ľudí vo farnostiach, je dosť
ťažko nájsť ľudí, ktorí sa dobrovoľníctvu
venujú dlhodobejšie. Spočiatku sa hlási
dosť nových, ale napokon k trvalejšiemu
záväzku v rámci ich spoločenstva sa dopracuje menej. Formácia má však zmysel
aj pre tých ktorí sú v danom spoločenstve
len obmedzené obdobie. Mám na mysli
najmä katechétov a animátorov farských
skupín. Sú to predovšetkým mladí, ktorí
sa po určitom čase presťahujú do veľkomiest, alebo si založia rodinu a prestanú
sa aktívnejšie podieľať na živote farského spoločenstva. Veríme, že pokračujú
v podobnom rytme v nejakej inej farnosti, alebo že sa po nejakom čase vrátia
k svojej službe v spoločenstve.
Koľko vás tam pôsobí verbistov?
Verbistov nás je momentálne 25. Nie
je nás veľa na množstvo potrieb, ktoré
máme. Ako všade: chýbajú ľudia. Naposledy nám Generalát z Ríma poslal 2 nových misionárov, čomu sme veľmi radi.
Väčšina verbistov pracujeme vo farskej
pastorácii. Máme 8 farností v troch základných geografických oblastiach Bolívie: je to jednak na Altiplane (3600 m.
n.m), v subtropickej oblasti (okolo 2000
m.n.m), a v tropickej Amazonskej nížine.
Zastúpenie máme v 4 z celkovo 9 bolívijskych krajských celkov.
Ako vyzerajú vaše rehoľné komunity?
Naše spoločenstvá sú maličké. Ja napríklad bývam v komunite so
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spolubratom z Indonézie. On má na starosti farskú pastoráciu. Ja sa mu snažím
vypomáhať ako kaplán. A popri tom
mám na starosti Biblický apoštolát, resp.
ten je na prvom mieste a potom vypomáham ako kaplán. V iných komunitách je
to podobné. Sme medzinárodné zloženie.
Sú v Bolívii aj domáce povolania verbistov?
Máme troch domácich verbistov z Bolívie. Jeden je na misiách v Nikarague, dvaja pôsobia v Bolívii.
V Bolívii pôsobíš takmer 18 rokov. Ako sa
cítiš na svojej misii?
Ja som si zvykol na Bolíviu a obľúbil som
si ju. Samozrejme, niektoré situácie prekvapia, s tým treba rátať. Človek nikdy
nebude ako domorodý, ale v mnohom
som sa tam našiel, hlavne Biblický apoštolát, ktorý robím. Rád chodím na nové
miesta, často uprednostňujem tie vzdialené. Keby som mal príležitosť ísť medzi
nejaký nekontaktovaný indiánsky kmeň,
tak by som neváhal. Neviem, či by som
bol síce schopný prežiť medzi nimi, ale
priťahuje ma to. Neváham ísť medzi marginalizované skupiny, ktoré nemajú veľa
príležitostí počuť o Bohu. Rád chodím
aj do dedín v pralese, ktoré sú vzdialené
napríklad aj 350 km a človek musí celý
deň cestovať a brodiť sa blatom, prebíjať sa mačetou cez prales. Je mi to bližšie
ako pracovať v kancelárii za počítačom.

Verbisti obnovovali sľuby
zasvätenej čistoty,
evanjeliovej chudoby
a apoštolskej poslušnosti
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

T

ento rok pristúpili k obnovovaniu svojich rehoľných sľubov štyria seminaristi, ktorí
sa pripravujú a študujú na Slovensku. Dávid Kancian zo Slovenska
a Václav Plánka z Moravy skladali štvrté rehoľné sľuby, Peter Nguyen Van Luong z Vietnamu zložil piate rehoľné
sľuby a Lukáš Hanúsek zo Slovenska
zložil šieste rehoľné sľuby.
Tomuto verejnému aktu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre
predchádzala intenzívna príprava
formou duchovných cvičení. Tie sa
uskutočnili vo Vidinej pri Lučenci,
kde pôsobia verbisti už mnoho rokov
v Misijnom dome Božského Srdca.
K dovoleniu skladať dočasné sľuby
sa vyžadujú určité podmienky. V prvom rade je to snaha o charakterový
a náboženský rast, živá viera a duch
modlitby. Ďalej zmysel pre spoločný

Čo by si odkázal našim čitateľom?
Želám si, aby sme boli aj naďalej v spojení. Aj keď som na inom kontinente,
neznamená to, že nemôžeme byť blízko jeden pri druhom. Aj v mojom misijnom pôsobení som o tom presvedčený,
že modlitba a spoločný cieľ, ktorý máme,
aby sme ohlasovali evanjelium, nás spája aj napriek tomu, že fyzicky nás rozdeľuje oceán. Chcel by som povzbudiť
našich misijných priateľov, aby na nás
misionárov nezabúdali vo svojich modlitbách a chcel by som zo srdca poďakovať za akýkoľvek prejav duchovnej alebo
materiálnej podpory, ktorou nám pomáhajú, aby sme mohli fungovať na našich
misiách, kde Pán Boh chce. •
16
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život a schopnosť žiť v spoločenstve.
Keďže Spoločnosť Božieho Slova je
misijná rehoľa, vyžaduje sa tiež ochota opustiť domovskú krajinu, jej kultúru a ísť tam, kde je jej člen povolaný. A poslednou podmienkou je aj
usilovnosť a iniciatívnosť.
Rehoľné sľuby verbisti skladajú
a obnovujú vždy 8. septembra, v deň
založenia Spoločnosti Božieho Slova.
Je milosťou, že je to v rovnaký deň,
keď sa slávi sviatok Narodenia Panny Márie, o ktorej pomoc a ochranu
si tak často žiadajú.
P. provinciál Pavol Kruták SVD
povzbudil v homílii prítomných seminaristov i ostatných spolubratov
k vytrvalosti a nadšeniu pre prácu
na šírení evanjelia. „Boh nás pozýva
k odvahe začínať stále a znova, nosiť
v sebe tú iskru pre Boha, aby sme posolstvo evanjelia, ktoré je potrebné
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vo svete, aby sme odovzdávali.“ Keďže bol sviatok Narodenia Panny Márie
a v reholi verbistov už od čias Zakladateľa má mariánska úcta veľké miesto,
páter provinciál poukázal i na vlastnosti Panny Márie. „Nech nám pomáha pokoj, pokora a nadšenie samotnej
Márie. Ona vždy bola zapálená a nadšená za Boha. A toto chceme v sebe
nosiť aj my.“
Na záver sv. omše sa prihovoril aj
generálny vizitátor br. Guy Mazola
SVD: „Pozdrav Pán Boh, som rehoľný
brat Guy Mazola SVD a pochádzam
z Konga. Som už 10 rokov v Ríme ako
súčasť generálnej rady. Možno sa môžete diviť, prečo nie som s ostatnými
kňazmi okolo oltára, sláviac sv. omšu
medzi kňazmi. Som rehoľný brat, oni
sú moji bratia, ale vysvätení za kňazov. Ale všetci sme misionári, pracujúc na rovnakej misijnej úlohe šírenia
Božieho Slova. Máme účasť na tej istej
komunite s tými istými povinnosťami. Som veľmi šťastný, že tu môžem
byť na nitrianskej Kalvárii, sláviac
s vami obnovenie rehoľných sľubov
našich bratov. Chcel by som v prvom
rade zagratulovať našim spolubratom
pri príležitosti obnovenia rehoľných
sľubov. A tiež by som chcel poďakovať formátorom, ktorí im pomáhajú
kráčať po ceste povolania. Chcem tak
isto poďakovať rodičom za ich podporu a modlitby, ktorými sprevádzajú
svojich synov. My misionári Božieho
Slova sme medzinárodní a medzikultúrni. Pracujeme vo viac ako 80 krajinách sveta. Čiže z rôznych krajín, národností a miest. V tomto mieste, ak
sa nemýlim, sme spolubratia zo šiestich krajín: Slovensko, Česká republika, Kongo, Vietnam, Poľsko a India.
A všetci sme bratia, ktorí žijú v rovnakom spoločenstve, máme účasť
na tej istej misii. Ja, ktorý som z Afriky, sa cítim na Slovensku ako doma,
pretože sa o mňa pekne starajú moji
bratia. A toto je charakteristika byť
verbistom. Niektorí z našich bratov
tu zo Slovenska pracovali v zahraničí a teraz pôsobia na Slovensku. Som

presvedčený, že kdekoľvek pracovali,
cítili sa ako doma. Niekedy nie je také
ľahké byť mimo vlastnej krajiny. Preto potrebujeme vašu modlitbu, vašu
podporu. Naši spolubratia, ktorí sú
tu, sú akoby v takom laboratóriu,
prípravke, aby tiež mohli ísť potom
von. Oni potrebujú tiež vašu modlitbu a podporu. Pretože misia, to poslanie, ktoré konáme, je aj pre vás.
Sme misionármi, pretože ste vy. Ak
by ste tu vy neboli, tak samozrejme by
tu nebol postavený ani tento kostol.
Mojím prianím je, aby ste boli s nami,
pomáhali nám modlitbami, aby sme
mohli konať našu misiu, kdekoľvek

pôjdeme. Zvlášť pamätajte v modlitbe na týchto štyroch spolubratov, aby
vytrvali vo viere a láske a v misii, pre
ktorú sa rozhodli.“
Po slávnosti obnovenia rehoľných
sľubov sa stretli spolubratia, rodičia
seminaristov, rehoľné sestry a veriaci
na občerstvení v Misijnom dome Matky Božej pri rozhovoroch.
Pamätajme v modlitbe na bohoslovcov verbistov, ktorí obnovili svoje
rehoľné sľuby, aby vytrvali vo svojom
povolaní. Ale tiež na seba samých, aby
sme vedeli s radosťou a v slobode žiť
svoju misiu tam, kde sa práve nachádzame. •
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Vlakom na východ

Útek z vyhnanstva XX.časť
Text: Mária Byrska
Foto: Louis Moncouyoux, unsplash.com

Tretí piatok

Je nutné názov počuť. Keď niekto z tých
Na stanici som sa stretla s neočakávaným troch ľudí ide do stanice pred pohraničproblémom. Jerzyk sa nazlostil a jedno- ným pásmom, bude to tiež moja stanica.
ducho mi utiekol. Keď som ho chcela
Chudý vysoký muž sa nachýlil do
spred stanice vziať, kopal, hrýzol, nedal okienka. Povedal: „Kamenec Podolský.“
sa vziať na ruky. Asi už mal dosť vlakov Ukázal pas a tiež dokument s pečiatkou.
a presadaní na staniciach. Jediný denný Za ním stál mladý brunet s plnou prívlak čoskoro odíde. Čo robiť? Moja situá- ručnou taštičkou. Tiež mal pripravené
cia bola beznádejná. Bola som rozpačitá. doklady. Ostávala mi už len jediná možVšetko pre toto malé dieťa. Ani ho vziať nosť. Predo mnou stojaca žena otvorila
na ruky a postaviť sa do radu kúpiť lístok, kabelku a z nej vytiahla peňaženku. Len
ani ho posadiť k veciam a ísť kúpiť lístok. peňaženku. Ona cestuje tam, kde nie je
V prvom prípade bude vystrájať a hneď potrebná priepustka, uľahčene som si
mi niekto povie, aby som prešla a kúpila vzdychla. Len aby som počula výrazne
lístok. To je vylúčené. Veď ja ešte neviem názov stanice. Brunet sa priblížil k okienstanicu, do ktorej by som si mohla kúpiť lístok bez dokumentov.
Dievčina posunula svoj hnedý
V druhom prípade, keď posadím
kufor bližšie k okienku a ja som sa
Jerzyka k veciam, znova mi utečie.
posunula za ňou. V sále sa objavil
Ani tak, ani tak. Ostáva mi len vepolicajt. Teraz ona, potom ja. A čo sa
riť, že ho to prejde, kým vlak odíde.
Myšlienka na druhú noc v Kyjeve
stane, keď ona povie názov stanice
bola strašná.
tak ticho, že ho nebudem rozumieť?
Nakoniec sa Jerzyk zľutoval
nado mnou. Zastavil sa, zdvihol
obe rúčky hore a bol na mojich rukách. ku. Dievčina posunula svoj hnedý kufor
Ťažko dýchajúc som dobehla ku scho- bližšie k okienku a ja som sa posunula za
dom stanice. Jerzyk bol veľmi ťažký. Pred ňou. V sále sa objavil policajt. Teraz ona,
pokladničným okienkom som videla potom ja. A čo sa stane, keď ona povie
troch ľudí. Vlak ešte neodišiel? Stihnem názov stanice tak ticho, že ho nebudem
ho? A čo s vecami? Sú. Ležali pod stenou rozumieť? Z dávnych rokov som si spoasi 20 minút a nikto ich nevzal. Len aby mínala len dve stanice v tomto smere:
Jerzyk súhlasil pri nich posedieť. Jerzyk „Bar i Žmerinka.“ Nemala som poňatia,
súhlasil. Stojac ako štvrtá pri pokladni, či sa tam možno dostať bez priepustky.
pozrela som sa naňho ešte raz. Sedel za- Pocítila som, že sa mi niečo otiera o komyslený, cmúľal si prštek. Ideálne dieťa! lená. To prišiel Jerzyk, aby som ho vzala
A teraz to najdôležitejšie. Dozvedieť sa na ruky. Schýlila som sa k nemu a počuv priebehu niekoľkých minút, nevzbu- la som jasne názov stanice: ŠEPETOVKA.
dzujúc podozrenie, názov stanice, do O minútu neskôr som aj ja odchádzala
ktorej možno kúpiť lístok bez predlo- s lístkom do tejto stanice. Asi o 10 minút
ženia dokumentu. Opýtať sa? Vylúčené. neskôr som už bola vo vlaku smerom na
18
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Šepetovku. Nemala som poňatia, kde je,
či na začiatku, či na konci trasy.
Vlak šiel ako húsenica, zastavujúc na
každej stanici. Vo vlaku bolo tesno, Jerzyka a tiež batožinu som musela držať
na kolenách. Dusno, únava a monotónnosť sledovania názvov na domoch staníc spôsobili, že som zaspala. Keď som
sa zobudila, nevedela som, či Šepetovka
je za mnou alebo predo mnou. Cestujúci sa menili. Vysadlo niekoľko mladých
ľudí a prisadli dvaja dedinskí starčekovia. Ona viezla sliepku, on čímsi vypchaté vrece. Vedľa mňa si sadol nízky muž,
vyzeral ako Žid.
Hoci som sa ešte dnes nemala možnosť umyť, asi som bola pre neho zaujímavou, lebo ma začal zabávať rozhovorom. Iné je rozprávať sa s ľuďmi z dediny
a iné odpovedať na cielené otázky. Rozhovor začal nadchýnajúc sa dieťaťom:
„Aké pekné dieťa. Či je ono vaše?“ „Moje,“
povedala som zaskočená. „Chlapček alebo dievčatko?“ znova sa spýtal. „Chlapec.“
„ A koľko má rokov? Kde má otecka? Odkiaľ idete? Kde pracuje otecko?“ Nevedela som sa od neho dostať. V takomto
prípade je najlepšie pozerať von oknom
a z času na čas niečo povrchne odpovedať. Ale vlastne on sedel pri okne. Pozerala som sa teda na sliepku, alebo som
sa prihovárala po rusky Jerzykovi, skrývajúc ho pred sliepkou v mojom náručí. Na otázky ... odkiaľ – kam ... som sa
už pripravila skôr, lebo počas cesty som
na ne musela častejšie odpovedať. Vždy
som odpovedala v súvise so situáciou.
V predchádzajúcom vlaku som hovorila,
že idem z Moskvy do Kyjeva a teraz som
odpovedala, že ideme z Kyjeva, lebo tam
pracuje ako lekár Jerzykov otec. Nemala
som na výber, lebo som nevedela po rusky názvy iných profesií.
Môj sused sa rozrozprával nadobro.
Hovoril o Kyjeve, o akomsi zemetrasení
predošlej noci a keď som sa prestala ozývať, neočakávane sa opýtal: „Kam cestujete? Do Kamenca?“ „Nie,“ odpovedala som
spokojne, „ideme do Šepetovky.“ „ A ku
komu?“ „ K tetke,“ ľahostajne som odpovedala. „K tetke v Šepetovke?“ Začudoval sa, nevedno prečo. „Moja tetka býva
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v Novej Ušici,“ dodala som znepokojená,
že možno Šepetovka je len názov stanice.
Mestečko Nová Ušica mi bolo známe
už z detstva. Vedela som, že tam nie je
železničná stanica a skutočne tam bývala moja tetka. „Nová Ušica?“ potešil sa,
„veľmi dobre poznám to miesto. Tam som
sa narodil a poznám skoro všetkých obyvateľov Ušice. A ako sa volá vaša tetka?
Možno ju poznám.“ Oj, zle! Veď mu nepoviem priezvisko mojej tetky. Nemám
poňatia, ako dokončiť tento rozhovor.
„Prepáčte!“ povedala som a vybehla som
s Jerzykom na záchod. Ukázalo sa, že to
bol výborný nápad. Po ceste som sa zdržala na chodbe a po niekoľkých minútach
vlak zastavil na stanici Šepetovka. Tam
vychádzal tiež chlap s vrecom a žena so
sliepkou. Trma-vrma, ponáhľanie a milý
pán sa už nemal možnosť dozvedieť nič
bližšie o mojej tetke.
Stanica Šepetovka sa nachádzala v širokom poli. Vystúpilo na nej niekoľko osôb ovešaných vrecami, košíkmi
a okrem sliepky tiež s jednou kačicou.
Moja batožina bola podobná ostatným.
Usudzovala som, že prejdem s nimi, s Jerzykom na rukách, ku hranici a nebudem
vzbudzovať nijakú pozornosť. A keby
som mohla niesť ešte živú sliepku....
Mala som dobrú náladu, tešila som
sa, že sa nakoniec skončila ťažká cesta

vlakmi a som blízko hranice. Nikto nezbieral lístky. Vlak čakal na odjazd, človek v červenej čiapke rozprával s rušňovodičom a cestujúci začali odchádzať,
prekračujúc koľajnice v smere cesty. Bez
váhania som sa poponáhľala za nimi.
Keď opustím stanicu s inými, bude sa
zdať, že tak ako všetci, ideme domov do
najbližšieho mestečka. Keď budeme ďalej, zmením smer na juh. Časom sa skupinka ľudí rozdelila. Na čele boli ľudia
s ľahšími batohmi, postupne sa vytvoril
akýsi dlhý had, na konci ktorého som
bola ja. Unavila som sa. Štrnásť dní som
presedela na rôznych lavičkách a asi som
vyšla z cviku. A so zdvíhaním to už bolo
so mnou celkom zle. Stratila som sily, či
čo? Zastavila som sa za koľajnicami. Pustila som Jerzyka z rúk a pripravila som
sa do výhodného transportu batožiny.
Pásikom zo svetra som zviazala košík
i batoh a prehodila som si to cez rameno.
Zaumienila som si, že povediem Jerzyka
za rúčku dovtedy, kým sa neunaví. Pre
neho to bude zdravá prechádzka a ja si
ušetrím trochu síl na neskôr. Jerzyk mi
nechcel podať rúčku, tak som ho pustila. A náš malý slobodne pobehol v inom
smere, ako som chcela ja.
Dohonila som ho, postavila k batožine a prosila som ho, aby pobehol cestou.
Zdalo sa mi, že rozumie, čo mu hovorím.

No len čo som ho pustila, opäť pobehol
smerom k stanici. Ledva sa mi podarilo
ho dochytiť. Už som sa nesnažila ho prehovárať, ale s hnevom som ho prichytila, druhou rukou som chytila batožinu
a šli sme.
Jerzyk tak protestoval, že sme sa museli zastaviť. Bolo mi do plaču. Čo s ním
robiť? Bola som bezradná. Sadla som si
a čakala, až sa malý nabehá a vráti. Vlak
už dávno odišiel, čas sa míňal a krátky
novembrový deň sa končil. Ľudia odišli
a dávno zmizli z očí. Nebolo dobré sedieť
tu pri koľajniciach. Bolo veľmi chladno.
Jerzyk sa nakoniec vrátil a spolu sme
pokračovali v ceste, ktorou predtým šli
ľudia. Bolo veľmi zima. Nad poľami visel
mrak a nebolo vidieť, ktorým smerom
mám pokračovať. A nevedno, kde strávim budúcu noc. Jerzyk išiel zamyslený
vedľa mňa. Nechcel behať, no nakoniec
som ho musela vziať na ruky. Cesta do
neznáma sa predlžovala. Všade bolo
pusto. Keby aspoň nejaký stoh slamy.
Vytiahla by som niekoľko snopov a mali
by sme výborný nocľah. V slame je sucho
a teplo. Stoh sena by tiež nebol najhorší.
Ale nič nebolo. Len rovina a rovina. Jerzyk chcel jesť. Sadli sme si na kraj cesty
a hrýzli sme sucháre mojej mamy. Myslela som na ňu. Určite už dostala náš pozdrav z Moskvy a očakáva nás každý deň.
I modlí sa za mňa. Dobre je mať matku
a vedieť, že nikdy nie si sama. Jerzyk pil
dlho čaj. Pre mňa bola voda, dobrá by
bola z prameňa, na ktorý sme však doteraz nenarazili.
Jerzyk znova sedel na jednej mojej
ruke a v druhej som niesla batožinu. Usilovala som sa ponáhľať. Čoskoro som
narazila na úzku blatistú cestu. Bolo
ťažko sa rozhodnúť, či ísť napravo alebo
naľavo. Nebo bolo zatiahnuté tmavými
ťažkými mrakmi. Cestička, ktorou som
doteraz šla, sa skrúcala napravo a viedla
pozdĺž širšej cesty. Rozhodla som sa ísť
napravo. Terén zľahka klesal a čoskoro
mi zmizli z očí budovy stanice. Zohriala
som sa. Rozopla som si plášť a ešte raz
som sa dôkladne rozhliadla po okolí. Nič
nevidieť. Dokonca ani trávu. A ešte horšie, niet tu ani žiadnych stromov
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jednotlivo stojacich v poli. Ľutovala som, dne hlbokej studne. Temnota. Keby as- že niečo sleduje. Zatajila som dych. Len
aby sa Jerzyk neprebudil a neprehovože sme neostali na noc pod hruškou, kto- poň vyšiel mesiac a niekoľko hviezd...
rú sme minuli. Pod stromom je zem vždy
Keď sa mi zrak prispôsobil temnote, ril. Znova praskla haluz, teraz ten niesuchšia, zarastená trávou. Výhodné by spozorovala som, že terén je pokrytý kto šiel rýchlo a dlhými krokmi sa blížil
bolo sedieť, opierajúc sa o peň. Teraz mi pahorkami. Na niektorých ležia veľké k nám. Možno tadiaľ ide cesta. Možno
ostávalo len jedno, ísť. Nebo sa zlievalo kamene, na niektorých stoja stĺpy. Nie- nás nezbadá.
so zemou. V tejto jednoliatosti som bola ktoré stĺpy stoja rovno, niektoré sú naZbadal. Zastavil sa pri nás. Asi mal veľjediným hýbajúcim sa bodom. Vo svojej chýlené k zemi. Obzrela som sa na svoj mi dobrý zrak a zbadal, že sa tu skrýva
šatke a plášti som sa zlievala s okolím. strom. Veď nemá konáre. To je cintorín. žena s dieťaťom. „Zľakla si sa?“ hlasno sa
Len biely kabátik Jerzyka svietil. Takto
Pocítila som horúčosť. Trvalo mi dosť rozosmial. Smiech bol nepríjemný, hlas
nezmyselne som obliekla Jerzyka na ces- dlho, kým som sa uspokojila a neutiekla tiež. „Čo tu robíš?“ začudoval sa. „Idem
tu. Biela farba vždy priťahuje pozornosť. na pole. Musím byť rozvážna. Sedela som zo stanice,“ dostala som zo seba. „Zo staKabátik som mala skôr vymeniť s neja- a uvedomovala som si, že som na cinto- nice? Ktorým vlakom si prišla?“ „Z Kykou Tatárkou za detský vak.
ríne. Myslela som na iných utečencov, jeva.“ „Kyjevským vlakom?“ Znovu sa
Ticho, samota, strach pred nastupujú- veď predsa nie len ja som utiekla. Možno zadivil: „Už je to niekoľko hodín, čo si
cou nocou a fyzická únava. Čo sa stane, oni tiež niekedy nocujú na cintorínoch. prišla a dávno máš byť už doma.“ Prerušil ma a uvažujúc dodal: „A čo tu hľadáš
keď sa mi nepodarí vyjsť z týchto polí? Zomrelí nikomu nerobia krivdu.
Závidela som vyhnankyniam, teraz sedia
Čas sa míňal. A hoci som si dodáva- na cintoríne?“ V hlase znelo podozrenie.
pri čaji pripravenom na „kyzakach“. Pod la odvahy, bola som na pokraji paniky. Všetci cestujúci už dávno prišli. „Zablústrechou a pri sviečke. Spolu. Môžu byť Uvedomovala som si, že sedím s Jerzy- dila som,“ odpovedala som, „mala som
po večeri hladné, ale nie tak ako ja. A ve- kom na cudzom hrobe. Tým sa skončila dieťa a veci, bolo mi ťažko ísť, nakoniec
dia, kde môžu uložiť spať svoje deti.
som zaostala za ostatnými.“ „Teda poď
V Kazachstane určite, ale... Dnes je
so mnou, zavediem ťa do mestečka.“ Netretí piatok. A ja som ešte v Rusku.
bolo východisko, bolo potrebné ísť s ním.
V tejto jednoliatosti som bola
Vrátila som sa do skutočnosti
Neutečiem pred ním. Dohoní ma. Odišjediným hýbajúcim sa bodom.
la
som pre veci, nepúšťajúc dieťa z rúk.
a začudovala som sa, že idem tak
Vo svojej šatke a plášti som sa
rýchlo, že necítim únavu a že je mi
Keď som sa vrátila, bez slova vzal dieťa,
zlievala s okolím. Len biely kabátik
veselšie. A potom som sa zastavila,
prehodil si ho cez rameno a pustil sa dlJerzyka svietil. Takto nezmyselne
aby som sa rozhliadla, kde som zahými krokmi temnotou. Ja som pobesom obliekla Jerzyka na cestu...
šla. Vedľa nás boli kry a tiene niehovala so strachom za ním. Bála som sa,
koľkých stromov. Chvíľu som sa
že mi zmizne z očí. Necítila som únavu.
rozhliadala, prešla som ešte nieMyslela som len na to, aby som ho nekoľko krokov a v strede porastov som na- moja anjelská trpezlivosť. Zdvihla som stratila z dohľadu. Zanedlho sme došli do
hmatala pôdu. Postavila som Jerzyka na Jerzyka, nechala som veci tam a našla mestečka. Neznámy sa zastavil pred pozem, zhodila som batožinu. Miesto bolo som útulok pod najbližším stromom. schodovým domom, sňal malého, dobsuché, pokryté lístím a machom. Tu som Mal široký peň. Tu nám bude lepšie. Tu re sa mu prizrel a odovzdal mi ho. „Ja tu
sa usalašila, veci pritiahla bližšie k sebe pobudnem do rána. Bolo pravdepodob- budem nocovať,“ ozval sa nepríjemným
a pocítila som, že za plecom mám nejaký ne šesť hodín večer. Pre veci si prídem, hlasom, „a vy máte určite blízko rodinu?“
hrubý strom. Bolo mi pohodlne. Niekoľ- keď začne svitať.
„Áno,“ rýchle som odpovedala, berúc mu
ko minút som sa udomácňovala, potom
Opäť som vstala. Nevedela som sa stá- dieťa z rúk. „A koho? Poznám tu niekoľsom si dala batoh pod hlavu, dieťa i seba le rozhodnúť, keď tu zrazu som počula kých ľudí, možno niekto z mojich znásom prikryla plášťom. Pokúšala som sa prasknutie haluze. Potom bolo ticho. mych.“ Celú cestu mlčal a teraz nevedno
zaspať. Ale hoci bola za mnou neprespa- Prasknutie sa zopakovalo raz, druhýkrát prečo sa vypytuje. Sama som bola prená noc a únava, spánok neprichádzal. a nakoniec som počula kroky. Niekto sa kvapená, keď namiesto toho, aby som
povedala nejaké ruské priezvisko, poveMožno som si odvykla spať poležiačky. približoval ... duch!
Pritiahla som sa k stromu, sadla som si,
Strach má veľké oči. Nemôže to byť dala som. „Ja tu nebývam, idem k mojej
Jerzyka som vzala na kolená a znovu duch, ten sa ticho hýbe. To je človek. tete do Novej Ušice.“ „Do Novej Ušice?“
som skúšala zaspať. Ak sa nevyspím, za- Možno ma minie, nezbadá ma. Prikrčila vykríkol s údivom, „veď to je peši celý
jtra budem k ničomu. Nepomohlo. Po som sa k stromu, celkom som zabudla, deň. Veď predsa nepôjdeš potme! Vojdi!
dlhšom čase som sa vzdala a začala som že Jerzyk ma pestrý kabátik. On šiel rých- Miesto sa nájde! Prenocuj a ráno pôjdeš
sa obzerať po okolí. Nebolo vetra. Pano- lo. Keď sa mi zdalo, že kroky sa vzďaľujú, ďalej!“ „Dobre, prenocujem,“ krátko
vala hluchá tíšina. Cítila som sa ako na zastal. Nevidela som ho, ale cítila som, som odpovedala. •
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Práca z domu

Prekvapenia a výzvy
kovidových mesiacov

S

Text a foto: Sr. Magdaléna Leutterová SSpS

kôr ako vám napíšem pár
riadkov o tom, ako osobne
prežívam “kovidové” mesiace, dovoľujem si vás všetkých
čitateľov Hlasov srdečne pozdraviť
z Brisbane, môjho súčasného misijného pôsobiska v Austrálii. Nemám
v úmysle písať o štatistikách a obmedzeniach, lebo toho je dosť v televízii,
médiách či novinách. Túžim sa s vami
podeliť o moje postrehy a s tým, čo potešilo alebo zarmútilo moje srdce. Vo
všeobecnosti je náš život krásny, aj keď
nie je ľahký. Myslím si, že sa to ukázalo
platným aj v mojom prípade.

Zrušená dovolenka
Ako misionárka sa vždy teším na možnosť ísť po určitých rokoch strávených

vonku na misijnom poli na dovolenku do rodného kraja. Stretnúť rodinu,
priateľov, spolusestry, znovu navštíviť
obľúbené miesta a objaviť nové krásy
Slovenska sú časťou takej dovolenky. Podelenie sa so svojimi zážitkami
a vypočuť si zážitky mojich drahých
je vždy osviežujúce a povzbudzujúce.
Moja dovolenka na rodnom Slovensku
bola naplánovaná na leto 2020. Letenka bola kúpená a plány sa začali rysovať. Lenže letenku mi cestovná kancelária zrušila, peniaze mi držia ako
kredit a moje plány sa rozplynuli. Zobralo mi to dosť času sa s tým vnútorne vyrovnať. Najmladšiu členku našej
rodiny (dcérku mojej netere) som videla, keď mala rôčik, a tak dúfam, že ju
stretnem, keď bude mať šesť.

Hlavnou náplňou mojej činnosti
v Brisbane je práca “kaplánky” (pastoral care/chaplaincy) v nemocnici. Tri
dni v týždni pracujem ako dobrovoľníčka v jednej väčšej štátnej nemocnici. Počas lockdownu alebo keď návštevníci nemali prístup do nemocníc
a domovov dôchodcov, vtedy dobrovoľníci tiež nemali povolený vstup. Prvý
trojmesačný lockdown bol pre mňa
ten najhorší. Zrazu som bola len doma,
a to bol šok pre môj systém. Z aktívnej misionárky sa stala doma sediaca
misionárka. Väčšina ľudí, ktorí mohli
pracovať doma namiesto úradu, využili tú možnosť. Tak som si povedala, že
budem pracovať aj ja z domu. Modlila
som sa za pacientov, ktorých som nemohla ísť navštíviť. Poslala som SMS,
alebo som zavolala kolegom, ktorí
mohli ostať pracovať v nemocnici za
veľmi obmedzených podmienok. A pomohlo to im a aj mne.

Naša medzinárodná SSpS komunita
Koronavírusové štatistiky sú na internete ľahko dostupné, a tak
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máme možnosť sledovať situáciu v rôznych častiach sveta. Komunitu, v ktorej žijem, tvorí desať sestier zo siedmich krajín sveta. Takže vzájomne
zdieľame situáciu v našich krajinách.
Bolesť jednej sa stane bolesťou všetkých. Radosť jednej sa stane radosťou
všetkých. Intenzívne sa spoločne modlíme za ukončenie pandémie. Zatiaľ
ani jedna z nás na koronavírus neochorela a očkovanie je v procese.
Na fotke NARODENINY je zastúpených všetkých sedem národností. Narodeniny oslavovala 91-ročná sestra
z Nového Zélandu.
Na fotke REHOĽNÉ JUBILEÁ sú sestry aj z iných komunít. Konečne sa
nám podarilo stretnúť sa a osláviť ich
jubileá, ktoré boli naplánované ešte
na rok 2020.

Novokňazi 2021 – vysviacka
v Brisbane
Sviatok sv. Petra a Pavla (29. júna) je
tradične deň kňazských vysviacok pre
diakonov z diecézneho seminára. Tak
tomu bolo aj tohto roku. Čas vysviacky
bol naplánovaný na 19 -tu hodinu, pretože sviatok padol na utorok. Pozvánky boli rozposlané, pozvaní si registrovali miesta v katedrále a štyria mladí
muži boli pripravení na svoje „áno“.
Koronavírus však chcel mať posledné

Najkrajšia maska
Vidiac moju fotku v maske, moja neterka žijúca vo Viedni, si pýtala odo
mňa poštovú adresu. Napísala mi, že
mi chce poslať masky, ktoré sama ušila. Tak som jej ju dala a čakala som.
Predstavte si, balíček prišiel za necelé
tri týždne. Po jeho rozbalení som jej
hneď napísala, že mám tie najkrajšie
masky, lebo boli ušité a poslané z lásky. A srdečne som neterke poďakovala. Veľká radosť bola na obidvoch
stranách.
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slovo. Aspoň tak sa to javilo. Zhoršila
sa totižto situácia, a tak v to ráno bolo
vyhlásené, že od 18-tej hodiny začne
trojdňový lockdown. Znamenalo to,
že aj katedrála mala byť od tej hodiny
zavretá na tri dni. Uhádli by ste, ako to
dopadlo? Zmenili čas vysviacky. Posunuli ju o štyri hodiny skôr. Takto pozmenená udalosť mala však perfektnú organizáciu, lebo všetko dopadlo
výborne. Čo bolo treba pripraviť, bolo
pripravené, pozvaní stihli prísť načas
a naši novokňazi získali bonus – sviatosť kňazstva o štyri hodiny skôr. Vysviacka bola naživo cez internet, takže
aj tí, čo tam nemohli byť, ju mohli sledovať alebo si ju prehrať neskôr.
Milí čitatelia, toto je aspoň päť z mojich mnohých prekvapení a výziev kovidových mesiacov. Teším sa, ak vás niečím oslovili. Všetci sme akoby na jednej
lodi a chcem vás uistiť, že máme veľmi
schopného Kormidelníka. Náš Boh je
s nami a nikdy nás neopusti, lebo sme
jeho milované deti.
V modlitbe som s vami spojená. A za
modlitbu na moje úmysly vám vopred
ďakujem. •
Sr. Magdaléna Leutterová SSpS

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

Za hrsť zdravého rozumu
Max Kašparů
Kto by dnes nepotreboval za
hrsť zdravého rozumu, vypočuť si múdru myšlienku
či vnímať veci z iného uhla
pohľadu? V knižke môžeme
nájsť z každého po troške.
77 strán, cena: 6,90 EUR

14 svätých pomocníkov
Bonaventure Hammer
Títo svätí kresťania si nahromadili poklady v nebi
a s radosťou z nich nadeľujú
všetkým, ktorí o ne prosia.
Repertoár potrieb, v ktorých
nám môžu pomôcť, je veľmi
rozsiahly, o čom nás presvedčí aj táto knižka.
144 strán, cena: 7,90 EUR

Prečo ruženec? Prečo dnes?
Gretchen Crowe
Redaktorka ponúka myšlienkovo bohaté a podnetné spisy
svätých, ktorí milovali túto
mariánsku modlitbu a boli jej
oddaní. Spoločne tvoria presvedčivý argument, prečo je
ruženec v 21. storočí dôležitejší než kedykoľvek predtým.
160 strán, cena: 7,90 EUR

Tajný denník
Alžbeta Leseur
Božie cesty sú nevyspytateľné. Tento fakt sa veľmi zreteľne prejavuje na životnom
osude Božej služobnice Alžbety Leseur (1866-1914), manželky známeho parížskeho
lekára a popredného ateistu
Félixa Leseura.
176 strán, cena: 8,90 EUR

Zachránená z pekla
Ania Golędzinowska
Životopisný príbeh o návrate
k životu, láske, šťastiu a radosti. Cesta autorky za šťastím sa
začína v Poľsku a neskôr smeruje do Talianska, kde zažije
množstvo nepredvídaných
a nešťastných udalostí...
216 strán, cena: 7,90 EUR

Byť mužom ako svätý Jozef
Mária Vicenová
Autorka ponúka deviatnik
určený pre mužov. Za príklad skutočného muža dáva
práve svätého Jozefa, ktorý je učiteľom pravej mužnosti.
64 strán, cena: 2,60 EUR

Novéna k sv. Terezke za oslobodenie od strachu
Soňa Vancáková
"Malá svätá Terézia" pôsobila navonok pokojne a vyrovnane, no vo svojom vnútri po
celý život trpela stavmi úzkosti. Utrpenia obetovala za spásu hriešnikov.
16 strán, cena: 1,90 EU

Náš ochranca
Zenon Ziółkowski (ed.)
Modlitby k svätému archanjelovi Michalovi.
83 strán, cena: 2,50 EUR

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:

počet ks

stručný názov

cena

-

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

Ulica:
Podpis:			Tel.:

HLASY
Z DOMOVA
A MISIÍ
Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/7769420; fax: 037/7769437;
mail:
verbum@svd.sk
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Začiatok misie
poznačený zlyhaním
Text: P. Marek Vaňuš SVD
Foto: James Tissot

P

rvé stránky Knihy Exodus odkrývajú skrytú spoluprácu
žien – egyptských pôrodných
asistentiek, Mojžišovej matky, sestry i faraónovej dcéry – na záchrane života. Dieťa menom Mojžiš je
zachránené. A Boží plán vyslobodenia
sa začína pomaly uskutočňovať. No naoko nie hneď ideálne. Prvý čin Mojžiša
v prospech svojich bratov je poznačený zlyhaním.

Význam mena a začiatok misie
Prv, než sa bližšie pozrieme na začiatok
Mojžišovej misie, stojí za to pristaviť sa
pri význame jeho mena. Príbeh záchrany (Ex 2,1-10) končí tým, že meno „Mojžiš“ mu dáva faraónova dcéra vraviac:
„Veď som ho z vody vytiahla“ (2,10). Hoci
ide evidentne o egyptské meno – stačí
si všimnúť, že koreň „mošé/moises“ sa
objavuje v známych menách faraónov
to Ra-meses, Thut-mose (prípona vyjadrujúca spojitosť s „božstvom“) – v Písme dostáva vysvetlenie, ktoré sa viaže
na hebrejské sloveso „mašah“ (vytiahnuť). Mojžiš je „vytiahnutý“ (z vody).
Avšak v hebrejčine tvar slovesa, ktorý
meno obsahuje, nie je pasívny, lež aktívny: Mojžiš značí „ten, ktorý vyťahuje“.
A tak v jeho mene je ukrytá mesiášska
úloha, ktorú mu Boh zverí. Mojžiš „vytiahne“ ľud z otroctva.
Podľa starobylej hebrejskej tradície,
ktorú dosvedčuje aj Štefan v Skutkoch
apoštolov, žil Mojžiš stodvadsať rokov:
40 rokov na faraónovom dvore, 40 rokov ako cudzinec v Madiáne, 40 rokov
ako vodca ľudu pri vyjdení z Egypta
a počas putovania púšťou až po prah
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zasľúbenej zeme, do ktorej nevstúpil.
Z prvých štyridsiatich rokov života –
teda z jeho „mladosti“ – máme zachytenú jedinú epizódu, ktorá však nesie
svedectvo o tom, čo Mojžiš neskôr rozvinie v zrelosti svojej dospelosti. Epizóda
nám ukazuje jeho základnú voľbu „vyjdenia k bratom“ (2,11), ktorá v danom
momente naberá prvé kontúry. Mojžiš
v nej vystupuje ako osloboditeľ. No osloboditeľ, ktorý ešte potrebuje dorásť. Ba
z určitého uhla pohľadu osloboditeľ,
ktorý je neúspešný, pretože zatiaľ nemá
potrebnú zrelosť na splnenie úlohy.

Vyjdenie k bratom
Mojžiš „vychádza“ k súkmeňovcom
a zabíja Egypťana, ktorý bil jedného
z nich (2,11-12). Táto skutočnosť nás
môže trochu zneistiť. Je Mojžiš vrahom?
Podľa zákona Hebrejov nie. Naopak,
práve na tejto udalosti sa zakladá ústny
zákon, ktorý sa nazýva „zákon útočníka“. Maimonides ho formuluje nasledovne: „Ak niekto napadne svojho blížneho s úmyslom zabiť ho, každý Hebrej
má povinnosť pomôcť obeti, hoci aj za
cenu života útočníka.“ Povedané inými
slovami: nie je tu iba právo, ale aj povinnosť zachrániť život druhého, ktorý je
nespravodlivo napadnutý, a to všetkými možnými prostriedkami. Teda Mojžiša, ktorý zasiahol, aby zachránil život
človeka, nemožno považovať za vraha.
K interpretácii v tomto duchu nás
vedie i veta: „Poobzeral sa a videl, že
tam nie je nikto“ (2,12). My si to zvyčajne vysvetľujeme: Mojžiš sa uisťuje,
že tam niet svedkov, aby mohol Egypťana odstrániť bez ostychu. Hebrejská
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interpretácia je však úplne iná: Mojžiš
si uvedomuje, že nik iný nie je v stave
zasiahnuť, aby pomohol tomu, kto bol
napadnutý, a teda má povinnosť urobiť
to on sám. Ak to nik iný nemôže urobiť namiesto mňa, musím to urobiť ja.
A to je prvý znak osloboditeľa a, ešte
predtým, slobodného človeka: prevziať
zodpovednosť, ktorú nik iný nemôže
prevziať namiesto neho. Text hovorí doslova: „Keď sa obrátil sem a tam a videl,
že nebolo človeka [t.j. nikoho]...“ Tam,
kde niet nikoho, kto by sa správal ako
človek – zvykol hovorievať rabín Hillel
– som na rade ja, aby som bol človekom.
Toto gesto sa uskutočňuje ešte pred
povolaním Mojžiša. Jestvuje určitá zodpovednosť voči iným, voči bratom, ktorá v určitom zmysle predchádza i tú
voči Bohu. „Ak nemilujem brata, ktorého vidím, nemôžem milovať ani Boha,
ktorého nevidím“ (1Jn 4,20). Iste, láska
vychádza z Boha, no prvá výzva, ktorú
počujem, je tá, ktorá prichádza od brata; prvé, čo vidím, je tvár druhého. Čo
odlišuje túto prvú zodpovednosť voči
bratom od tej voči Bohu? Je to fakt,
že keď sa obmedzujem na vzťah s inými, domnievam sa, že dokážem zvládnuť túto zodpovednosť sám, a končím
skôr alebo neskôr v zlyhaní. Keď však
naopak rozpoznám pred Bohom, že na
to nestačím, vtedy začínam nechávať
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DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!

konať Boha, napriek mojim obmedzeniam – a to bude pre Mojžiša
vlastným momentom povolania.

Sloboda a kríž
Mojžiš cez svoje zlyhanie začína objavovať princíp misie. Pri následnom úteku do madiánskej krajiny (2,15) si osvojuje skutočnú hodnotu slobody. Iste, kým bol na dvore faraóna, nebol otrokom ako jeho
bratia. Požíval výhody prestíže, moci a bohatstva. A predsa, to všetko ho ešte nerobilo slobodným. Človek je slobodný, len keď nesie
zodpovednosť za niekoho, a Mojžiš sa stáva slobodným vtedy, keď
si volí byť na strane svojich bratov otrokov.
Voľba Mojžiša sa podobá tej Ježišovej, lebo on, hoci bol bohatý, stal
sa chudobným a prijal podobu otroka z lásky k bratom (Flp 2,5-8). Aj
List Hebrejom rozvíja paralelu medzi Mojžišom a Ježišom: „Keď Mojžiš dospel, s vierou odoprel volať sa synom faraónovej dcéry...“ (Hebr
11,24). Odoprieť značí doslova „vzdať sa“: vzdal sa. Každá voľba nesie
so sebou nutnosť vzdať sa niečoho. A toto vzdať sa je podstatné, je
to ono „zapretie seba“, ktoré žiada Ježiš od tých, čo ho chcú nasledovať: zaprieť sám seba, vzdať sa vlastného Egypta. Mojžiš sa vzdal výhod Egypta. Ale v prospech čoho? Nik sa nevzdáva pokladu len tak,
pre nič. „...za väčšie bohatstvo – pokračuje List Hebrejom – pokladal
Kristovo pohanenie ako poklady Egypta“ (Hebr 11,26). A čo je pohanenie Krista? Kríž. Mojžiš – podľa Nového zákona – svojou voľbou
„vzdať sa“ anticipoval Ježišov kríž. Urobil, prorocky, mesiášsku voľbu.
Vidno to i na tom, že Mojžiš kvôli voľbe v prospech svojich bratov
otrokov nedostal veľký potlesk. Naopak, dostal iba nevďačnosť a nepochopenie. A práve to je „pohanenie“, potupa: Mojžiš je odmietnutý od svojich vlastných bratov, je zamietnutý práve vo svojom geste
lásky. „Kto ťa ustanovil za sudcu nad nami?“ (Ex 2,14). Tieto slová sú
odmietnutím Mojžiša v rovnakom momente, keď sa dáva spoznať
ako opak Kaina, teda ten, kto sa stará o svojich bratov, komu bratia
nie sú ľahostajní. Mojžiš je odmietnutý práve vtedy, keď preukazuje
starostlivosť o bratov. •

Sestra Juríková 50,-EUR • A. Bederová 150,-EUR •
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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
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„My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20)
“Na Svetový deň misií, ktorý sa každoročne slávi na predposlednú októbrovú nedeľu, si s vďačnosťou pripomíname ľudí, ktorí nám svojím svedectvom života pomáhajú obnoviť náš krstný záväzok: byť veľkodušnými a radostnými apoštolmi evanjelia. Zvlášť si spomíname na tých, ktorí boli schopní vydať sa na cestu a zanechať vlastnú
krajinu a rodinu, aby sa evanjelium bez meškania a bez obáv dostalo do osídlených kútov a miest, kde mnohé životy prahnú po požehnaní.”
Pápež František
(vybrané z posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2021)
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