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Posledné týždne v liturgii častejšie počú-
vame napäté slová o konci sveta. Nemali 
by sme sa ich báť, ale akosi podvedome cí-
time, že kresťanská vyrovnanosť a túžba 

po stretnutí s milovaným Kristom nie je tak sil-
ná, ako strach z nepripravenosti na túto slávnosť.

Áno, hovoríme o slávnom Kristovom druhom 
príchode, ktorý bude pre verných veľkolepou 
udalosťou. Žiaľ, nepripravených prepadne hrôza 
z nečakanosti a nedostatku času dať veci do po-
riadku, polepšiť sa.

Z roka na rok rozmýšľame o posledných ve-
ciach ľudských dejín, aby sme nestratili zo svojho 
zorného poľa cieľ existencie celého stvorennia, 
a tým je spoločenstvo s Bohom.

No kým dozrejeme do neho, sme pozvaní učiť 
sa spoločne rásť už tu a práve teraz. Máme tu byť 
jeden pre druhého. No ako to býva, mnohí neraz 
zakusujú opustenosť, a to najmä v ťažkých chví-
ľach skúšok a pádov, kedy je prítomnosť blízke-
ho človeka tak potrebná. Samým vstať, zmeniť sa, 
nájsť odpustenie alebo ho prijať je omnoho ťažšie.

Osobný príbeh pádu, osamotenosti, odcudze-
nia opakuje príbeh celého ľudstva. I ono, hneď 
na začiatku svojej existenicie, zažilo nepríjemnú 
skúsenosť chyby, pádu, samoty, nepokoja z poka-
zeného vzťahu. Človek nedokázal prekonať poku-
šenie moci a neposlušnosti a vybral si inú cestu, 
ako mu ponúkol Boh. Ale bez dobrého sprievod-
cu sa bojíme ísť cez tmavý les sveta naplneného 
hriechom. Preto spolu s hriechom rástla aj túžba, 
aby sa náš sprievodca vrátil a zapálil nám svetlo. 

Boh nenechal na seba čakať, len si vychoval 
človeka, aby bol schopný prijať vytúženého sprie-
vodcu. Celé dejiny Izraela – vyvoleného národa 
– sú ukážkou Božej školy. Očakávanie Mesiáša 
bolo pre potomkov Jakuba ako čakanie nevesty 
na svojho milovaného ženícha: strach, bolesť, sa-
mota ich neraz vrhla do objatí hriechu a nevery. 
Ale aj skrze túto hriešnu skúsenosť, dôsledkom 

ktorej bolo nové utrpenie a ešte väčšie potupe-
nie, Izrael pochopil, že len v jedinom Bohu nájde 
svoje šťastie a pokoj. Preto sa narodením Krista 
končí smútok nevesty čakajúcej na svojho žení-
cha, lebo konečne prišiel, aby sa s ňou mohol te-
šiť, aby bol pri nej ako jej opora a ochrana.

Ženích prišiel, ale nevšimol si ho každý, len tí, 
ktorých srdcia boli otvorené na Boha, tí, ktorí ča-
kali ženícha, nie len jeho dary – chudobní pastie-
ri, traja králi a pod. Nečakali do rána, ale utekali 
hneď, nebojác sa temnoty noci.

Naozaj svet ponorený do tmy prežíva neustá-
ly strach. Tí hore, ktorí stoja pod lampami zo 
zlata, sa boja príšery alebo zlodejov či hladných 
krkov, ktoré by mohli vyliezť z tmy. Tí dole zasa 
hrôzy a neistoty svojej existencie. Možno aj preto 
celý svet uteká, aby ho nič nedobehlo, aby utie-
kol pred hrôzou temntoty. Len škoda, že nemá 
v ruke lampu, a keď bude takto utekať ďalej, raz 
sa potkne a veľmi si ublíži.

Preto by sme si mali všetci sadnúť a počkať 
na svetlo. To prichádza práve aj skrze sviatky 
Vianoc. Všetko to naháňanie nachvíľu prestáva 
a ľudia si pri spoločných stretnutiach uvedomu-
jú, čo je v ich živote dôležité: láska, blízki, dob-
ré vzťahy. Toto zamyslenie by nemalo trvať len 
krátko, ale by malo priniesť pokoj aj do ďalších 
dní. Ináč by žiadne sviatky nemali zmysel. Nie je 
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to pauza v maratóne, ale obrat, kedy chceme ďalej pokra-
čovať správnym smerom.

A kam? No predsa za Svetlom – Ženíchom, za tým, kto-
rý nám prináša pokoj a radosť. Veď len s ním majú zmysel 
aj naše vzťahy. Kristus prichádza, aby upokojil svet. Pastie-
ri to pochopili a prišli k nemu, k jasliam. Rovnako prichá-
dzame aj my. Tak sa otvorme milostiam Božieho dieťaťa. 
Tu nemáme čo stratiť, ba aj čas, ktorý Ježišovi venujeme, 
bude posvätený v náš prospech.

 Je dôležitou úlohou odhaliť duchovný dar Vianoc tým, 
ktorí iba v tieto dni spomínajú na svoje korene. Istoty, kto-
ré si vytvárajú počas roka, sú podobné cudzím ženíchom, 
zneužívajúcim dôveru mladej nevesty. Keď im budú nepo-
trební, odídu a im zostane opustenosť a plač.

Akokoľvek by sme im závideli ich úspech a domnelé 
šťastie, skôr treba byť pripravený prejaviť im súcit a lásku. 
Veď príchod Spasiteľa, hoci sa odohral len v malom mes-
tečku nepatrného národa v Rímskej ríši, šťastie a pokoj 
priniesol ďaleko za hranice impérie a času. Preto aj tí, kto-
rí nič nehľadajú, potrebujú uvidieť skutočný dar a zmysel 
svojej existencie. A to môžeme spropstredkovať my, ktorí 
sme blízki jasliam.

Keď chceme prežívať stálu radosť, čerpajme ju z bet-
lehemského pokoja. Prajem vám, aby duchovná obnova 
pred Vianocami skutočne posilnila vašu vieru, ako aj všet-
ky vzťahy, urobila ich otvorenými a štedrými, aby radosť 
a pokoj vyhnali z ľudského spoločenstva neduhy samoty 
a egoizmu.  •
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▲ V Bulharsku spustila prevádzku prvá katolícka 
rozhlasová stanica v krajine

„Rádio Ave Maria“ posvätili v hlavnom meste So-
fii. Oznámila to pápežská nadácia ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi, ktorá poskytla významnú finanč-
nú podporu na vybudovanie tejto rozhlasovej sta-
nice. Vysielací program vedú františkáni z Poľska. 
Na posviacku „Radia Ave Maria“ pricestoval z Ríma 
kardinál Leonardo Sandri, vedúci Dikastéria pre 
východné cirkvi. „Nová rozhlasová stanica umož-
ňuje Cirkvi pôsobiť aj mimo svojich budov – najmä 
pre ľudí, ktorí trpia alebo nemajú možnosť ísť do 
kostola,“ povedal. Sofijský gréckokatolícky biskup 
a súčasne predseda Bulharskej biskupskej konfe-
rencie Christo Projkov dodal, že nová rozhlasová 
stanica vznikla z iniciatívy mladých ľudí: „Už roky 
nás o ňu prosia a už aj začali doma vyrábať vysie-
lací materiál.“ Stanica plní dôležitú evanjelizačnú 
funkciu: „Vďaka farnostiam a katechétom existujú 
mladí ľudia, ktorí sú dobre vzdelaní vo viere, ale 
vo všeobecnosti mladí ľudia neboli vychovávaní vo 
viere. Lebo ich rodičia počas komunistickej éry ne-
dostali nič, čo by im mohli odovzdať.“ „Rádio Ave 
Maria“ sídli v bývalej rezidencii Angela Roncalliho, 
neskoršieho pápeža Jána XXIII., ktorý bol v rokoch 
1925 až 1934 vatikánskym vyslancom v Sofii. Podľa 
nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi kresťania v Bulhar-
sku tvoria približne 83 percent obyvateľov. Väčšina 
z nich patrí k Pravoslávnej cirkvi. Počet katolíkov 
je približne 70-tisíc. •

Milí misijní priatelia!

V tieto dni budeme prežívať očakáva-
nie. V čase adventu sa zamýšľame nad 
tým, aký zmysel má všetko, čo prežíva-
me, celý náš život. K zamysleniu nám 
pomáha aj tma, ktorá skoro sadá na 
naše príbytky a tiež mráz i zima, ktoré 

nás prenášajú do detských čias, kedy sme boli bezstarostní 
a na všetko sa pozerali krásnymi nevinnými očami.  Kris-
tus Kráľ je medzníkom medzi končiacim starým a novým 
liturgickým rokom. On je novým Adamom. „Veď ako všetci 
umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi“ (porov. 
1Kor 15,22). Keď teda čakáme koniec svojho života, očaká-
vajme aj príchod nového, blaženejšieho. 

Jednou z možností ako využiť advent je stíšenie sa a čí-
tanie Božieho slova. Božie slovo nás učí byť ostražitými, 
pripravenými na všetko, čo má prísť. Dáva veriacemu člo-
vekovi istotu, že Boh je s ním, že mu pomáha, že nikdy nie 
je sám. Živí sa miazgou viery, ktorá je obsiahnutá v Slove, 
ktoré sa stalo Telom. Každý z nás kráča dejinami spásy tak, 
ako veľakrát čítame o postavách v Starom alebo v Novom 
zákone. Objavme radosť z čítania aj napriek rôznym ponu-
kám v televízii a bulváru. Zoberme do rúk knihu, otvorme 
ju, nechajme sa ňou pozvať do vnútra deja, vlastnej pred-
stavivosti, vnútornej hĺbky a stotožnenia sa s postavami 
a osudmi jednotlivých ľudí v dejinách sveta a spásy. Zamys-
lime sa: Koľkokrát zoberieme diaľkový ovládač televízora 
a koľkokrát otvárame knihu? Čím kŕmim svoju dušu? Dô-
verujme, že Pánovo Slovo je svetlom pre náš život. 

Tento adventný čas môžeme opäť využiť na objavenie 
dobrodružstva z čítania kníh a nájdenia pravdy o živote 
z knihy kníh – Biblie.

V mene redakcie Hlasov prajem všetkým čitateľom po-
žehnaný čas adventu a radostné a pokojné vianočné sviat-
ky narodenia Krista Pána!

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za misijných horliteľov a odberateľov Hlasov 
odslúžim 1. decembra 2022.

Šéfredaktor
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▪ Abdullah II. navštívil Vatikán,  
prijal ho Svätý Otec

Do Vatikánu vo štvrtok 10. ok-
tóbra zavítal kráľ Jordánska Ab-
dullah II. bin Al Hussein. Na oso-
bitnej audiencii ho prijal pápež 
František a neskôr sa kráľ stretol 
aj s vatikánskym štátnym sekre-
tárom kardinálom Pietrom Pa-
rolinom a sekretárom pre vzťa-
hy so štátmi a medzinárodnými 
organizáciami Mons. Paulom Ri-
chardom Gallagherom. Ako uvá-
dza Tlačové stredisko Svätej sto-
lice, počas stretnutí sa hovorilo 
o potrebe neustáleho rozvíjania 
medzináboženského a  ekume-
nického dialógu a tiež garantova-
nia, že Cirkev v Jordánsku bude 
môcť slobodne vykonávať svo-
je poslanie. Z medzinárodných 
tém to bola situácia na Blízkom 
východe, osobitne v Palestíne. 
Hovorilo sa aj o potrebe chrániť 
a povzbudzovať prítomnosť kres-
ťanov v  regióne i potreba udr-
žiavať status quo na posvätných 
miestach v Jeruzaleme, ktoré sú 
symbolom pokojného spolužitia, 
úcty a dialógu. •

▲ Z arcidiecézy Kaduna v Nigérii 
uniesli kňaza

V Nigérii opäť uniesli kňaza. Ten-
toraz v meste Kachia Iga v centrál-
nej časti krajiny. Tento rok je to už 
23. unesený nigérijský kňaz. Páter 
Abraham Kunat bol farárom vo 
farnosti svätého Bernarda v Idon 
Gida, ale z bezpečnostných dôvo-
dov býval v Kachia Iga. Odtiaľ ho 
uniesli. Kancelár kúrie neuvádza 
motívy únoscov. Prosí len o mod-
litby za zajatého kňaza. Hoci v nie-
ktorých prípadoch ide únoscom 
len o vymáhanie výkupného, Ni-
géria je krajinou, kde sú kresťania 
hlavným cieľom islamských tero-
ristov. Podľa organizácií monitoru-
júcich prenasledovanie viery bolo 
len v tomto roku zabitých už viac 
ako 4 000 nigérijských kresťanov. •

▲ Katolícka cirkev v Kirgizsku dostane 
novú, väčšiu katedrálu

Stavebné práce sa začnú túto zimu 
v centre hlavného mesta Biškek a mali 
by trvať dva až tri roky. Katolíci, ktorí 
sú v tejto stredoázijskej islamskej kra-
jine nepatrnou menšinou, majú prí-
stup len do malého kostola na severe 
Biškeku, ktorý je počas bohoslužieb 
často úplne plný. Počas septembrovej 
návštevy susedného Kazachstanu pá-
pež František požehnal základný ka-
meň katedrály prinesený kirgizskou 
delegáciou. V sedemmiliónovom štáte 
žije cca 2000 katolíkov, pričom mnohí 
majú nemecké, poľské alebo kórejské 
korene. Sú tu len tri farnosti: Biškek, 
Džalalabád a Talas. Apoštolskú admi-
nistratúru, ktorá je obdobou diecézy, 
vedie od roku 2017 59-ročný americký 
jezuita Anthony Corcoran. •

◀ Mons. František Rábek navštívil Lotyšško

Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rá-
bek absolvoval v dňoch 5. a 6. novembra 2022 pastoračnú návštevu v Lo-
tyšsku. Počas návštevy sa stretol so slovenskými vojakmi, kde ocenil 
prácu veliteľa Petra Jankaja medailou sv. Šebastiána III. stupňa, píše na 
webstránke Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. V ne-
deľu, počas slávnostnej svätej omše, vyslúžil sviatosť birmovania. Pri 
stretnutí a pri svätej omši povzbudil k službe vlasti a všetkým pripome-
nul, že zostávajú v jeho modlitbách. Počas týchto dvoch dní sa Ordinár 
OS a OZ SR oboznámil s priestormi, kde žijú a pracujú slovenskí vojaci 
a tiež, kde trávia svoj voľný čas. Keďže to bola prvá návšteva tejto misie, 
v pláne bola aj prehliadka širšieho okolia, ale z časového hľadiska sa ne-
stihla zrealizovať. V závere celej návštevy poďakoval aktuálne pôsobiaci 
kaplán Ladislav Jeremiáš za prijatie pozvania a milé a povzbudivé slová, 
ktoré biskup adresoval slovenským vojakom. •

3HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

DECEMBER 2022



V Bratislave, Ružomberku a Ko-
šiciach vystúpila v novembri 
talianska skupina The Sun. 
Koncerty boli zároveň spojené 

s prezentáciou knihy ich lídra Frances-
ca Lorenziho V ústrety svetlu. „Kniha 
predstavuje priamu a príťažlivú cestu, 
na ktorú sa môže vydať každý, kto cíti 
potrebu pátrať po zmysle života v plnos-
ti a radosti“

The Sun je skupina profesionálnych 
hudobníkov, ale predovšetkým spolo-
čenstvo priateľov, ktorí prežívajú spoloč-
nú cestu viery. Na Slovensku vystupova-
la kapela už v roku 2016, keď predstavili 
knihu Cesta Slnka. Táto kapela vystu-
povala aj na Svetových dňoch mládeže 
v Riu, Krakove a Paname. 

UPeCe Bratislava prijalo túto kapelu 
veľmi srdečne. Vystupovali 8. novembra 
2022 a ich koncert bol veľmi vydarený. 
Hudobníci, na čele s Francescom postup-
ne rozprávali svoje príbehy obrátenia, 
príbehy ich viery. Prinášame dve zo sve-
dectiev členov kapely. 

Svedectvo Francesca
Dobrý večer všetkým! Prišli ste, aby ste si 
vypočuli naše piesne, ale aj naše príbehy.

Začali sme hrať v roku 1997 a do roku 
2008 sme vydali viacero albumov pun-
kovej hudby v angličtine. Dosiahli sme 
istý úspech v európskych štátoch a v Ja-
ponsku. Po stovkách a stovkách koncer-
tov sme sa stali veľkými medzinárodný-
mi hviezdami.

Dosiahli sme vytúžené ciele ešte ako 
veľmi mladí. V roku 2004 sme sa stali naj-
lepšou talianskou rockovou kapelou na 
svete. Všetko šlo dobre, aspoň tak sa zda-
lo. Prežívali sme turné s 800 koncertmi 

v desiatich štátoch, v Európe a Japonsku. 
Ale tak ako tomu je v hudobnom pros-
tredí s mnohými neresťami, aj my sme 
začali upadať. Alkohol, drogy, sex. Bol 
to veľmi povrchný život. Zdalo sa nám 
to zábavné, mali sme pocit, že si užíva-
me slobodu, vlastný úspech, ale v sku-
točnosti sme sa pri takomto spôsobe 
života, koncert za koncertom, mesto za 
mestom, štát za štátom, začali postupne 
rozkladať. Ničilo to náš život, naše pria-
teľstvo, ba aj sám zmysel, prečo spolu 
hráme, prečo sa venujeme hudbe.

V roku 2007 sa začalo moje hlboké 
utrpenie. Uvedomil som si, že aj keď sme 
mali život, o akom sme vždy snívali, ne-
boli sme šťastní. A spolu s utrpením pri-
šla aj kríza, hlboká existenciálna kríza: 
mal som všetko, čo som chcel, ale nebol 
som šťastný. A nerozumel som, prečo.

Spolu s krízou v kapele ocitol som 
sa v kríze aj vo svojom citovom živo-
te, v súkromnej sfére. Žil som s jedným 

španielskym dievčaťom, niekoľko rokov, 
no počas turné som neviazane vystrájal 
bez toho, aby som si to poriadne uvedo-
moval. Ale keď prišla kríza a utrpenie, 
pocítil som ťarchu zodpovednosti. Krí-
za dosahovala vrchol, lebo som videl, 
že spôsobujem bolesť osobe, ktorá ma 
milovala z celého srdca. A ja som nebol 
schopný opätovať jej lásku. Trhalo mi to 
srdce. Cítil som sa na dne. Zvonka sa však 
zdalo všetko dokonalé. No život hudob-
níkov sa veľakrát stáva ťažkým. Očaká-
vania zvonka vytvárajú silný tlak. Od nás 
sa očakával nový album piesní v angličti-
ne, s ktorým sme mali ísť do Spojených 
štátov. Navonok bola pred nami ružová 
budúcnosť. Ale ja som sa v tej chvíli cí-
til totálne zlomený. Zo života, aký sme 
žili do tej chvíle, aj z toho, čo nás čakalo, 
z budúcnosti. Jediným pevným bodom, 
ktorý mi zostal, boli popravde rodičia, ľu-
dia, ktorí ma naozaj milovali. A teda v tú 
jeseň 2007 som sa vrátil domov k našim 
navečerať sa, porozprávať sa, prežiť po-
kojné chvíle. A v jeden večer, bolo 10. de-
cembra, mi mama navrhla ísť na stretnu-
tie do farnosti vzdialenej 5 km z domu. 
Ibaže v tom bol malý háčik; mal som veľ-
mi zlý postoj ku kňazom a potom, far-
nosť, spevy, animované tance, to všetko 
bolo pre mňa niečo veľmi blízke peklu. 

No v ten večer som počul hlas, kto-
rý mi povedal: ,,Choď!“ A tak som šiel 
do toho divadla. A ocitol som sa na 

Svedectvá obrátenia na koncerte 
The Sun v UPeCe Bratislava 

 Text: P. Martin Štefanec SVD, kapela The Sun
 Foto: P. Martin Štefanec SVD
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programe, ktorý sa v istom zmysle po-
dobal tomu, čo vy prežívate dnes večer. 
V divadle som sa usadil do kútika. Na 
moje veľké prekvapenie na pódiu boli 
chlapci a dievčatá, ktorí rozprávali prí-
beh Ježiša Krista s láskou a zanietením, 
s radosťou; a boli krásni. Bola to ich krá-
sa, ktorá ma pritiahla. A tak som sa po 
prvýkrát v mojich dvadsiatich piatich 
rokoch ocitol v situácii, že počúvam prí-
beh Ježiša Krista. Keď som sa pozeral na 
týchto úžasných mladých, hoci som ne-
bol zvyknutý sledovať ľudí na pódiu, ve-
del som rozlíšiť, či niekto hrá alebo žije 
to, čo odovzdáva. A títo mladí boli auten-
tickí, ich svetlo, ich opravdivosť, to bolo 
niečo, čo mi v živote chýbalo. Zaiste, sní-
val som vtedy o živote takejto kategórie, 
ale oni boli šťastnejší než ja. A toto ma 
akoby spaľovalo, vyzývalo. 

Keď sa program skončil, vrátil som 
sa k našim, pretože som chcel pohľadať 
evanjelium a zistiť, čo je tam napísané. 
A tak som sa naozaj v tú noc pustil po 
prvýkrát v živote čítať evanjelium. Za-
čal som Jánovým, tým, ktorému bol 
venovaný predchádzajúci večer. Keď 
som ho čítal stranu za stranou, na svo-
je prekvapenie som pocítil, že v tomto 
príbehu bol aj môj život, moje otázky, 
moje priateľstvá, moje utrpenia a zrady. 
Nebol to len príbeh starý 2000 rokov, 

ale niečo, čo som nečakal. Potom som 
pokračoval. Čítal som o Poslednej ve-
čeri a Ján tam uvádza Ježišov duchov-
ný testament. Ježiš pri Poslednej veče-
ri hovorí slová, aké neobsahuje žiadne 
umelecké dielo, žiadna pieseň, žiadna 
kniha. Gigantická, obrovská láska! Ježiš 
na začiatku hovorí, že niet väčšej lásky, 
ako dať život za svojich priateľov. Och! 
V tom čase som veľmi trpel práve preto, 
lebo medzi nami bolo veľa problémov 
a priateľstvo bolo predsa to najkraj-
šie, čo nám bolo dané. A teda, prežíval 
som celkom osobitné utrpenie, pretože 
v našich priateľstvách bolo toľko prob-
lémov. A Ježiš hovorí: Niet väčšej lásky 
ako dať život za svojich priateľov. A ja 
som dokonale vedel, že v tom okamihu 
by nikto z nás nedal svoj život za druhé-
ho. Potom som prešiel na umučenie. Je-
žiš bol ukrižovaný, dobitý, prebodnutý, 
zradený, vysmievaný, ponižovaný. Pri-
znávam sa, že som sa ocitol na kolenách 
a plakal som. Pretože dlhé hodiny pred-
tým Ježiš povedal, že niet väčšej lásky 
ako dať život za svojich priateľov a te-
raz to robí. A táto hojnosť jeho lásky mi 
roztrhla srdce. Konečne niekto spĺňa 
proroctvo, ktoré bolo dané. V tej chvíli, 
keď som na kolenách čítal evanjelium, 
pociťoval som lásku, ktorá ma objíma, 
pretože Ježiš v tom okamihu dáva život 

predovšetkým za bratov, ktorí ho opus-
tili, zradili, presne ako som to urobil ja 
... A predsa mi Boh v tú noc dal pocítiť, 
že sme pre neho dôležití, že bol ochot-
ný zomrieť za nás; že je Boh, ktorý ma 
chce pre mňa samého a dáva život za 
každého z nás. ... Keď vo vnútri poču-
jem, príliš často si zlyhal, dopustil si sa 
toľkých chýb, to nie je Boží hlas. Preto-
že Boh hovorí každému z nás, ty choď, 
ty si špeciálny, si jedinečný, neopako-
vateľný zázrak, ja ti verím, a teda nech 
aj my veríme v seba samých. Aj dnes 
večer je tu možno niekto, kto prežíva 
ťažké chvíle, ktoré sa už možno neda-
jú napraviť, veci, ktoré sa už stali, ale 
v skutočnosti nám Boh hovorí, že kaž-
dý deň máš novú príležitosť. So mnou 
sa môžeš zmeniť, so mnou môžeš vstať, 
choď, putuj životom v mojich rukách, 
odovzdaj mi vedenie, ja premením tvoj 
život. Môžeš v ňom zohrať tú najkrajšiu 
rolu. Táto láska je niečím, čo vynáša na 
povrch pravdu, niečím, čo dáva silu ve-
riť v seba samých. A choď proti prúdu! 
A táto láska nám umožnila byť tu dnes 
večer s vami. Ďakujem.

Svedectvo Rickyho 
Koncom roka 2007 sme prežívali naozaj 
ťažké chvíle. Ja som mal obrovský prob-
lém s alkoholom. Jednoducho, bol som 
alkoholik so všetkými dôsledkami. Boli 
sme na tom tak zle, že sme sa rozhodli 
prestať spolu hrať.

Keď si alkoholik, keď alkohol zachváti 
tvoj život, vzdiališ sa od reality, klameš, 
neplníš si záväzky. Staneš sa násilný a tí, 
čo sú okolo teba, trpia dôsledkami tvojej 
závislosti. Pohárik za pohárikom som ni-
čil svoj sen a naše priateľstvo. 

Ale Francesco mal našťastie jedno 
stretnutie, s ktorým sa podelil s každým 
z nás. „Ricky“, povedal mi, „stretol som 
sa s Ježišom a nastúpil som na cestu vie-
ry. Zdá sa mi, že by sa to hodilo aj na tvoj 
prípad.“ Drahý môj braček a priateľ. Po-
znáš ma..? Ako môžeš povedať, že cesta 
viery sa hodí na môj prípad? Veď som 
veľa rokov miništroval, bol som animá-
torom miništrantskej olympiády; a vô-
bec, 14 rokov som chodil do  
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Na scéne druhej adventnej 
nedele (Mt 3, 1-12) máme 
Jána Krstiteľa. Ľudia jeho 
doby boli v rozpakoch, keď 

ho pozorovali. Niet čudo. Mali veľa 
dôvodov, aby boli nad ním a nad jeho 
správaním prekvapenými: Prichádzal 
medzi nich z púšte. Nepracoval. Nič 
nevlastnil. Nejedával chlieb, ktorý 
piekli ľudské ruky. Nepil víno, ktoré 
bolo pripravené z hrozna. Jedol iba 
to, čo našiel v prírode, veci, ktoré na-
šiel také, ako vypadli z Božích rúk: 
kobylky, svrčkov, slimákov a poľný 
med. Nepoužíval ani kúsok tkaných 
vecí; oblečený bol jedine do ťavej srsti 
prepásanej pásom z kože. 

Aj jeho učenie bolo zvláštne, jed-
nak tým, že tvrdo zasahovalo adre-
sáta no predovšetkým tým, že bolo 
veľmi kategorické a  jednostranné. 
Napríklad svojich poslucháčov – ktorí 
konečne neboli až takí lotri, veď pred-
sa prejavili dosť dobrej vôle k vnú-
tornej zmene, inak by za ním neboli 
prišli – nazval plemenom hadov. Bez 
akejkoľvek váhavosti a pochybností 
vyhlásil, že čo sa jeho týka on je pre-
svedčený, že Boží súd je blízko, a že 
každý jeden človek bude zoťatý ako 
strom a hodený do ohňa, ktorý nik-
dy neuhasne. Trval na tom, aby kaž-
dý človek bez výnimky zmenil svoj 
život, a to čo najrýchlejšie a bez aké-
hokoľvek váhania – či už ide o policaj-
ta, vojaka alebo ženu v domácnosti.

Ján si však nebol istý, čo sa s tými 
ktorí sa obrátia, stane! Mal jasno, čo 
sa stane s tými, ktorí sa neobrátia. Ich 
budúcnosťou a trvalým údelom bude 
Boží hnev, Božia zlosť, Božia pomsta. 

Stará éra 
končí 

 Text: P. Milan Bubák SVD
 Foto: P. Martin Štefanec SVD

školy, kde boli sestričky. Chápete, prečo 
som pil. Braček, ja nenastúpim na žiad-
nu cestu viery.

Ale Francesco mal svoju metódu pre-
sviedčania, ktorou dokázal človeka úpl-
ne položiť na lopatky. Každý deň mi 
volal, aby som s ním šiel na stretnutie 
s mladými, a pokúšal sa ma zlomiť. Až 
kým ma nezlomil úplne a ja som to pri-
jal. A „spontánne“ som šiel na jedno 
z tých stretnutí. No keď som tam v uto-
rok večer prišiel, čo nepočujem. Jeden 
chlapec mi hovorí: „Čau, Riccardo, vieš 
o tom, že je to už mesiac, čo sa všetci za 
teba modlíme?“ Dotklo sa ma to. „Prečo, 
čo som zomrel?“

„Francesco nám povedal o tvojej zá-
vislosti a aj to, že sa nemáš dobre. A tak 
sme sa modlili za tvoje uzdravenie, za 
tvoje šťastie, a najmä za to, aby si tu dnes 
večer mohol byť s nami.“

Ľudia, ktorí ma nepoznali, sa za mňa 
modlili. V ten večer som zažil prijatie, 
bratskosť, našiel som pravdu, našiel som 
lásku. Pochopil som a zažil, akú silu má 
modlitba, akú nesmiernu silu. Všetci 
boli pre mňa úplne neznámi a modlili 
sa za mňa, aby som tu bol s nimi, 
aby som sa mal dobre. A ja som 
tam bol a mal som sa dobre. Tak 
sa modlitba stala súčasťou môjho 
života, mojej každodennosti. Bolo 
jasné, že na tom stretnutí akoby 
som sa znova narodil. 

Neústupný Lorenzi znova vystr-
čil labku a zaviedol ma na omšu. 
Decká, omša je niečo neuveriteľné, lebo 
týždeň po týždni sa pod jej vplyvom za-
milovávaš do Božieho slova a začína sa 
ti vracať vnútorná rovnováha. Pozor, 
nie preto som sa mal dobre, že som sa 
trocha pomodlil, šiel na stretnutie a vo 
farnosti na omšu. Nie, v tom čase som 
ešte pil a veľa. Stávalo sa, keď som pri-
šiel domov, že mama plakala, keď videla, 
v akom som stave. Fyzicky som sa ničil. 
Ale potom prišiel ozajstný zásah milosti, 
milosti s veľkým M, pretože tvrdohlavý 
Lorenzi, tak som ho, ja otrava, ohodno-
til, ma pozval „spontánne“ ísť na eucha-
ristickú adoráciu. Čo na to poviete, tento 
neúnavný Lorenzi si na to zvolil hodinu 

od jednej do druhej v noci, vo veľmi po-
hodlnom čase. Prišiel som celý udychča-
ný a vidím, že Francesco je na kolenách 
a adoruje. Ja som nevedel, čo mám ro-
biť, tak som sa ho pokúšal napodobniť.

Ticho... V Thiene, jedna v noci, v kos-
tole... ,,France, France, s kým sa to zho-
váraš, kde mám vhodiť mincu?“ šepkal 
som. Desať minút ticha. Je to ľahké, naj-
mä keď si na kolenách pred Najsvätej-
ším, pred tebou červené svetielko...

V Thiene, v stredu v noci. Bol som 
hrozne nahnevaný, lebo sa mi zdalo, že 
strácam čas. Ale neskôr som si uvedomil, 
že ho vlastne nestrácam, pretože... Pán 
nekričí, Pán šepká. A ak si nevytvoríme 
ticho vo vnútri aj navonok, nezachytíme 
jeho hlas, ale predovšetkým nezachytí-
me tú božskú iskierku, ktorú vkladá do 
srdca každému z nás.

V tom okamihu som si uvedomil, že 
je opravdivý Otec, Otec, ktorého som 
nepočúval, pretože ten zlovestný pohá-
rik za pohárikom udúšal túto iskierku. 

V ten večer som ho však v tichu počul, 
tohto milosrdného Otca, ako ma práve 
prijíma, ako ma práve miluje. Cítil som, 

že je milosrdný Otec a môže mi odpustiť, 
a preto som ho o to prosil na kolenách. 
A prosil som si od neho pomoc, aby som 
odpustil sám sebe a dokázal odpúšťať 
druhým. Odrazu som si bol vedomý, že 
musím zmeniť smer svojho života.

21. marca 2010 som začal s terapiou 
na odvykanie od alkoholu a odvtedy 
dodnes som nevypil ani kvapku. Odvte-
dy Pán vstúpil do môjho života a spôso-
bil v ňom obrat; život mi zmenilo jeho 
milosrdenstvo, urobilo ho jedinečným 
a neopakovateľným. Je to veľký zázrak. 
Ak si totiž otvoríme srdce, Boh vstúpi do 
nášho života a spôsobí v ňom revolúciu. 
Ďakujem.  •

Keď sa program skončil, vrátil som 
sa k našim, pretože som chcel 
pohľadať evanjelium a zistiť, čo je 
tam napísané. A tak som sa naozaj 
v tú noc pustil po prvýkrát v živote 
čítať evanjelium.
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Ján síce možnosť, že by ľudia mohli byť 
aj spasení nevylučoval, veď inak by ich 
nebol krstil, no tejto téme sa príliš ne-
venoval. Jeho posolstvom bola temnosť 
a ponurosť, depresia a ťažoba.

Ježiš o trocha neskôr porovnal jeho 
prístup, postoj a pieseň, ktorú spie-
val k pohrebnej piesni, k žalospevu, 
k tomu, čo sa spieva pri poslednej roz-
lúčke. Neskôr Ježiš zástupy obvinil, 
že Jána nechápali, že spolu s ním ne-
plakali. 

Ježiš chápal, Ježiš plakal, a Ježiš aj 
prišiel za Jánom, aby ho pokrstil. Ján 
sa vystrašil, keď ho videl. Povedal: „Nie, 
nie ja!” Ježiš povedal: „Ó, áno, ty.” Je-
žiš bol pokrstený Jánom, aby ukázal, 

že mal účasť na pocitoch, na proroc-
kej inšpirácii a na prorockom impulze 
svätého Jána. 

Ján mal pravdu; Ježiš jeho presvedče-
nie a názory nespochybnil, on ich napl-
no potvrdil. Ján mal pravdu vo všetkom, 
čo hovoril. Avšak Ján mal pravdu podľa 
starého spôsobu myslenia, podľa vzoru 
Starého zákona. No Jánom sa Starý zá-
kon uzavrel!!!

Namiesto neho prišlo niečo iné, nie-
čo nové, čo to staré nahradilo. Jánovo 
posolstvo bolo posolstvom odsúdenia. 
Toto jeho posolstvo by sme mohli ťažko 
nazvať „radostnou zvesťou”. 

Po Jánovi sa toto všetko zmenilo. 
Zmenilo sa to vo chvíli, keď pokrstil 

Ježiša a keď na neho zostúpil Duch a to 
takým spôsobom, akým ešte nikdy do-
teraz na zem nezostúpil, aby začal niečo 
nové, novú etapu, novú éru. Éru, v kto-
rej otec hľadá svojho strateného syna, 
pastier svoju stratenú ovcu, žena svoju 
stratenú drachmu, hostiteľ svojich neo-
chotných hostí, Ježiš všetkých tých, kto-
rí boli chorí alebo hriešni. Tento Duch 
Svätý bol dychom Boha do temnej, po-
nurej, depresívnej a beznádejnej nálady 
Starého zákona, ktorý verne a pravdivo 
reprezentoval Ján Krstiteľ a pred ním 
všetci ostatní proroci. Starozákonná 
doba bola naozaj ponurá. Bola dobou 
beznádeje. Bola dobou, ktorá potre-
bovala nápravu. Bola dobou, ktorá po-

trebovala dych. Duch Svätý bol týmto 
dychom života. Bol aj dychom radosti. 
A táto radosť sa mala stať centrálnym 
pocitom tých, ktorí sa stali účastníkmi 
tejto novej éry. Už tu nie je odsúdenie, 
zatratenie, neistá cesta pre všetkých. 
Je tu nádej, možnosť, potenciál, pozva-
nie, svetlo. 

Ježiš sa postaral o to, aby rozdiel me-
dzi novou a starou érou bol naozaj jas-
ný. Hovoril o jednoznačnej, viditeľnej 
a kompletnej hranici. Hovoril: „Do čias 
Jána tu bol zákon a proroci; odvtedy tu 
je Kráľovstvo Božie.”

Svätý Ján lamentoval; Ježiš sa rado-
val. Ján spieval pohrebné a smutné pies-
ne; Ježiš spieval aleluja. Ján odmietol 

jesť chlieb; Ježiš lámal chlieb a rozdával 
ho. Ján odmietol piť víno; Ježiš premenil 
všetku vodu v kuchyni na víno. Ján sa 
odieval do ťavej srsti; Ježiš do nezošíva-
nej v celku utkanej tuniky. Ján varoval; 
Ježiš pozýval. 

Títo dvaja, Ján a Ježiš, boli v skutoč-
nosti tak veľmi odlišní, že sa začali je-
den nad druhým čudovať. Ján poslal za 
Ježišom svojich učeníkov, aby sa ho spý-
tali: „Si to ty?” Ježiš odpovedal: „Ty Ján, 
si najväčší spomedzi tých, ktorí patrili 
minulosti, avšak ten najmenší v nebes-
kom kráľovstve je väčší ako ty.”

Začalo niečo nové – Kráľovstvo Božie. 
My všetci sme pozvaní to tohoto kráľov-
stva, do kráľovstva novej éry. Nie sme 

pozvaní iba mať z neho osoh pasívne, 
ale aj k tomu, aby sme ho my sami ďa-
lej budovali. 

Ježiš porovnal ľudí okolo seba k de-
ťom. Povedal: „Vy ste ako deti, keď Ján 
spieval pohrebnú pieseň, neplakali ste; 
a teraz, keď spievam ja, keď ja hrám svo-
ju pieseň na flaute, znova netancujete.” 

My všetci, ako sme tu, by sme mali 
tancovať, a to kvôli prisľúbeniam, kto-
ré nám Ježiš dal, kvôli Kráľovstvu Bo-
žiemu. 

(Inšpirované úvahou Josepha G. Donder-
sa z jeho knihy: Praying and Preaching the 
Sunday Gospel, Orbis Books, New York, 1988, 
str. 4-5)  •
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▲ ▶ Nový diakon verbista Lukáš

 Text: Martin Štefanec SVD
 Foto: Tamara Rusnáková 

Verbisti majú nového diakona. V sobo-
tu 22. Októbra vkladaním rúk a kon-
sekračnou modlitbou arcibiskupa 
Mons. Stanislava Zvolenského prijal 
rád diakonátu Lukáš Hanúsek SVD. 
Slávnosť sa uskutočnila v kostole sv. 
Arnolda Janssena v Bratislave-Petržal-
ke za hojnej účasti kňazov, mládeže 
a Božieho ľudu. 

Svedectvo o súcosti kandidáta dia-
konátu vydal rektor Misijného domu 
Arnolda Janssena, Johny Ambattu. Byť 
diakonom je darom nášho Pána Ježi-
ša, ktorý každému z nás dáva zvlášt-
ne povolanie.

Diakon Lukáš Hanúsek sa narodil 
7. februára 1990 v Bratislave ako štvr-
tý zo šiestich detí rodičom Michalovi 
a Helene. Pokrstený bol o 11 dní neskôr 
vo farskom kostole v Pezinku. Vyras-
tal v Pezinku, v historickej časti Cajla, 
neďaleko svojich starých rodičov a prí-
buzných. Na Cajle sa aktívne zúčast-
ňoval sv. omší v Kostolíku Povýšenia 

svätého Kríža, kde začal aj miništro-
vať. V Pezinku navštevoval základnú 
školu, neskôr tu absolvoval aj Obchod-
nú akadémiu. Po maturite nastúpil na 
Ekonomickú univerzitu v Bratislave, 
kde získal titul inžinier v odbore Hos-
podárska politika. Po ukončení štúdií 
nastúpil ako finančný analytik do spo-
ločnosti Lidl. 

Už ako študent vysokej školy sa Lu-
káš niekoľkokrát zúčastnil duchov-
ných obnov, ktoré organizovali verbis-
ti v Misijnom dome v Bratislave. Vďaka 

nim spoznal túto rehoľnú spoločnosť 
a neskôr aj túžbu stať sa jej súčasťou 
a podieľať sa na jej misijnom poslaní.

Po roku v zamestnaní v spoločnosti 
Lidl Lukáš nastúpil 26. júla v roku 2015 
do postulátu Spoločnosti Božieho Slo-
va v Nitre. V dnešný deň pred 7 rokmi 
vstúpil do ročného noviciátu a o rok 
neskôr, v roku 2016, zložil svoje prvé 
rehoľné sľuby. 

Počas rokov formácie Lukáš študo-
val  a študuje na Teologickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Bratislave. Po 
ukončení bakalárskeho stupňa absol-
voval ročnú pastoračnú prax vo farnos-
ti Kolín v Česku. Momentálne študuje 
na magisterskom stupni v odbore Ka-
tolícka teológia, ktorý by mal ukončiť 
budúci rok. Lukášovým misijným ur-
čením je Čad.

V  homílii arcibiskup Mons. Sta-
nislav Zvolenský povzbudil kandi-
dáta diakonátu k prežívaniu diakon-
skej služby v úzkom spojení s Božím 
slovom. „Znie to tak samozrejme, ale 
je to fascinujúce. Mať Slovo od Boha, 
môcť ho počuť našimi ľudskými uša-
mi”, zamyslel sa v homílii Mons. Zvo-
lenský. Lukáš si zvolil Spoločnosť 
Božieho Slova a dnes osobitným spô-
sobom v tejto Spoločnosti dostane aj 
poslanie prostredníctvom diakonskej 
vysviacky, aby Božiemu Slovu slúžil. 
Ďalej Mons. Zvolenský sa v homílii 
sústredil na myšlienky služby Božie-
mu Slovu, ktorú diakon vykonáva. 

Udalosti
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„Sprostredkovať Božie slovo iným 
znamená, že človek si zachová ľud-
skú pokoru, že sa neoddá nadmerne 
radostiam pozemského života, aby 
nestratil zmysel pre to, čo hovorí 
Boh.” Arcibiskup Zvolenský pouká-
zal na potrebu byť vnímavý pre to, 
čo hovorí Boh. Lukáša povzbudil, že 
dostáva pozoruhodné misijné urče-
nie do Čadu a poprial mu, aby svietil 
Božím slovom a bol stelesnením Bo-
žieho slova medzi tými, ku ktorým 
je poslaný. 

Nový diakon slúžil počas sv. omše 
a po jej skončení nasledovalo pohoste-
nie v záhrade Misijného domu. Práve 
tam sa veriaci, priatelia a známi mali 
možnosť stretnúť s diakonom Luká-
šom, pánom arcibiskupom, verbista-
mi a známymi a takto spoločne preží-
vať radosť z nového diakona, ktorého 
nám Pán požehnal. Sprevádzajme dia-
kona Lukáša svojimi modlitbami, aby 
vytrval na ceste, ktorú mu určil Pán. •

◀ Spomienka na misionárov z Dolian

Vo farnosti v Doľanoch sa uskutočni-
la 3. novembra 2022 slávnosť, pri kto-
rej si miestni veriaci ako aj verbisti 
pripomenuli 100 rokov od narodenia 
P. Lechoviča SVD (misionár pôsobia-
ci v Indonézii) a 30 rokov od úmrtia 
P.  Zlocha SVD (misionár pôsobiaci 
v Číne). Slávnosti predsedal provin-
ciál Spoločnosti Božieho Slova P. Pa-
vol Kruták SVD. Pozvanie prijali aj 
misionári SVD z Indonézie pôsobiaci 
v Slovenskej provincii: P. Tomas Tu-
lung SVD a P. Karol Tefa SVD. Ďaku-
jeme miestnemu pánovi farárovi za 
milé prijatie. •

UDALOSTI 
december 2022

1. december – Svetový deň boja proti 
AIDS/HIV;
3. december – Sv. František Xaverský, 
kňaz a misionár;
8. december – Slávnosť Nepoškvrne-
ného počatia Panny Márie, prikáza-
ný sviatok; výročie založenia misijných 
kongregácií Služobníc Ducha Svätého – 
SSpS (1889) a Služobníc Ducha Svätého 
ustavičnej poklony – SSpS AP (1896);
10. december – Medzinárodný deň 
ľudských práv;
12. december – Panna Mária Guada-
lupská, patrónka Ameriky;
16. december – P. Jozef Kližan SVD – 
100. výročie narodenia (1922); br. An-
drej Vít Bugoš SVD, 15. výročie úmrtia 
(2007);
18. december – Br. Juraj Alojz Kovalčík 
SVD – 100. výročie narodenia (1922);
19. december – P. Michal Slivka SVD, 
10. výročie úmrtia (2012);
24. december – Štedrý deň;
25. december – Slávnosť Narodenia 
Pána, prikázaný sviatok;
26. december – Sviatok sv. Štefana, 
prvého mučeníka;
27. december – Sv. Ján apoštol a evan-
jelista, patrón Spoločnosti Božieho 
Slova;
30. december – Sviatok Svätej rodiny 
Ježiša, Márie a Jozefa;
31. december – Sv. Silvester I., pápež, 
koniec občianskeho roka.

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu modlit-
by na mesiac: 
Modlime sa, aby neziskové dobro-
voľnícke organizácie, ktoré pomáha-
jú ľuďom, mali dostatok pracovníkov 
nadšených pre spoločné dobro a ne-
únavných v hľadaní nových možností 
spolupráce na medzinárodnej úrovni.
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Aký máš vzťah s UPeCe Bratislava?
Keď som prišiel do Bratislavy v septem-
bri 2002 študovať na Prírodovedeckú fa-
kultu UK, tak som si hľadal nejaké spolo-
čenstvo, kde by som mohol rásť vo viere 
a angažovať sa službe druhým. UPeCe 
bolo niečo úplne super, krásne miesto, 
ktoré som mohol pravidelne navštevovať. 
Začal som sa najprv angažovať v spevác-
kom zbore, a potom neskôr, keď už som 
nebol taký ostýchavý, tak som sa anga-
žoval v misijnom tíme.

Aká bola tvoja úloha v zbore? Čo si spie-
val alebo hral?
V zbore som „iba“ spieval. Neskôr som 
ešte pôsobil aj v katechetickom tíme. Ro-
bili sme katechézy pre tých ktorí chceli 
prijať sviatosti. A tiež takzvané mystago-
gické katechézy pre tých, ktorí už prijali 
sviatosti a chceli sa prehlbovať vo viere.

Aké boli tie mystagogické katechézy?
Boli to katechézy, ktoré tak fungovali 
už aj v prvotnej Cirkvi. Duchovní otco-
via o nich píšu. Trvali prevažne 8 dní po 
krste, keď sa biskup alebo kňazi stretá-
vali s tými, ktorí boli pokrstení, birmo-
vaní a prijali prvýkrát Eucharistiu. Takto 
sme chceli aj v UPeCe ponúknuť takúto 
možnosť dospelým, ktorí v danom roku 
prijali iniciačné sviatosti. 

Každý vo svojom živote možno zažíva nie-
kedy také chvíle kedy dochádza k vnútor-
nému obráteniu. Ako to bolo u teba?
Niektorí duchovní autori hovoria, že v ži-
vote sú až tri obrátenia. Myslím, že člo-
vek vo svojom živote zažíva obrátenie 
určite viackrát. Ale také kľúčové obráte-
nie u mňa prišlo niekedy, keď som mal 
takých 15 rokov. Chodil som do jedného 
spoločenstva. Videl som v ňom 

Misionár z Filipín 
medzi študentami 
v UPeCe Bratislava

 Text spracoval z otázok študentov Martin Štefanec SVD
 Foto: Jakub Dolný, Archív SVD

Páter Stanislav Orečný SVD je misionárom na Filipínach, konkrétne v juho-
filipínskej provincii verbistov. Posledné tri roky bol v Ríme a v Bratislave, kde 

si robil licenciátne a doktorandské štúdiá v spirituálnej teológii.
Pred svojím odchodom na Filipíny slávil sv. omšu na Misijnú nedeľu v brati-
slavskom UPeCe, kde mu po sv. omši položili vysokoškoláci niekoľko otázok. 

 

• P. Stanislav Orečný SVD navštívil na 
Misijnú nedeľu Univerzitné pastoračné 
centrum Sv. Jozefa Freinademetza 
v Bratislave (UPeCe)
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veľa dobrého, ale aj veľa nedostatkov. 
Tie zlé veci ako nepochopenie, či ohová-
ranie na mňa negatívne pôsobili. Po jed-
nom stretku, ktoré bolo v kostole, som 
si kľakol pred oltár a vravel som Bohu, 
že pre je mňa ťažké prijať tie negatívne 
veci u ľudí a napriek tomu chodiť do kos-
tola a mať tých ľudí rád. V tom momen-
te som tak v srdci pocítil, že ja sám nie 
som dokonalý a že Ježiš nás má rád. A to 
zmenilo môj pohľad, takže som sa v is-
tom zmysle obrátil. To bolo jedno z tých 
kľúčových obrátení.

Nasledujúca otázka prišla cez Slido online 
od študentov a znie: Aká je tvoja slabosť? 
Božie slovo hovorí, že človek aspoň se-
dem krát denne zhreší. Tak aj ja mám 
viac slabostí, a možno ich mám aj denne 
asi sedem :) Taká moja najväčšia slabosť 
je niekedy netrpezlivosť alebo prísnosť. 
Ale tieto veci môžu byť súčasne niekedy 
aj dobré. Záleží od momentu a situácie. 

Si verbista a kňaz. Ako si sa dostal k svoj-
mu povolaniu? 
Keď som prišiel študovať do Bratislavy, 
tak som mal túžbu ísť do misií, ale skôr 
robiť nejaké sociálne misie. Nie misie 
ohlasovania viery. Aj na strednej škole 
sme sa s jednou spolužiačkou stále roz-
právali o misiách, že by bolo super ísť nie-
kde do Afriky a starať sa tam o deti, učiť 
ich a podobne. Keď som prišiel do UPeCe, 
tak som počul o misijnom tíme, ktorý tu 
pôsobí a tiež to, že ponúka možnosť ísť 
do Rumunska. Tak som sa hneď prihlásil. 
Bolo to hneď, keď som skončil prvý roč-
ník na vysokej škole. Išlo sa tam koncom 
augusta. Bol som asi jeden z najmladších 
v tom tíme a celá táto skúsenosť bola 
o tom, že som sa stretol s mládežou, s deť-
mi, so starými a chorými ľuďmi. Aj tam 
boli ťažké momenty a drobné nezhody 
medzi nami, ale vrátil som sa z toho Ru-
munska taký zmenený. Mnohí známi mi 
hovorili, že som prišiel nejaký iný. „Niečo 
sa deje v tvojom živote?“ A ja som im od-
povedal, že neviem. Ale potom keď som 
bol sám, začal som nad tým viac premýš-
ľať. Tak som čítal Božie slovo, čítal som 
postupne evanjeliá, hľadal som nejakú 

odpoveď. A potom tá odpoveď nejako pri-
šla do môjho srdca. „Toto, čo si zažil tam, 
to je to, čo by si mal robiť celý život.“ Len-
že, keďže som už mal svoje plány na celý 
život, teda mať jednu ženu, sedem detí, 
dve autá a nakreslený plán domu, nebolo 
to ľahké sa vzdať mojich plánov. Pretože 
som si povedal, že to už mám všetko na-
plánované. To je ďalšia slabosť, že nerád 
sa vzdávam svojich plánov. Ale napokon 
som tak cítil vnútri, že nenájdem ten pra-
vý pokoj, pokým neprijmem Božiu vôľu. 
Tak som sa rozhodol to zmeniť. 

A keďže predtým som bol zaľúbený 
veľmi dlho, tak som rozmýšľal, že čo ak 
aj láska k povolaniu je len niečo dočas-
né ako zaľúbenie. Povedal som si, že mu-
sím v tom dozrieť, dokončiť školu a keď 
to tak budem stále cítiť aj v piatom roč-
níku, tak vstúpim k verbistom. UPeCe 
a verbisti mi určite pomohli dosť pod-
statne v mojom dozrievaní. A skutočne, 
v piatom ročníku, po promóciách som 
vstúpil k verbistom. 

U verbistov bol ešte formačný program 
ďalších 6-7 rokov? 
Záleží, či človek chce byť rehoľný brat 
alebo rehoľný kňaz. Formácia je v pod-
state tá istá. Ale keď chceš byť kňazom, 

študuješ teológiu. Keď chceš byť rehoľ-
ným bratom môžeš študovať teológiu 
ale aj iný odbor, na ktorý sa špecializuješ. 

Máme napríklad v našej reholi rehoľ-
ného brata, ktorý je v Ríme koordináto-
rom pre spravodlivosť a pokoj, na Filipí-
nach brata lekára či architekta. Ja som sa 
rozhodol byť kňazom, pretože som to tak 
cítil vo svojom vnútri. 

Bol si niekedy vedúci misijného tímu v UPe-
Ce? Hovorí sa taká vec medzi vedúcimi, že 
keď chalan vedie tím, tak potom vstúpi do 
rehole. Čo je na tom? 
Hm... (smiech). Chlapci, teraz nepočú-
vajte. Miško, ty si vedúci? (opäť smiech). 

M: ,,Áno, bol som vedúci.“ 
No takže z  Miška bude verbista 

(smiech). Ale teraz vážne. Stalo sa, že 
niekedy áno. Stalo sa, že niektorým to 
nevyšlo. Takže nech sa všetci cítia v tom-
to slobodní. 

Na Filipíny sa vraciaš v novembri. Aké je 
tam tvoje poslanie? 
Prvé štyri roky, ktoré som tam bol, som 
pracoval vo farnosti v južnej provincii 
Filipín. Teraz som bol nejaký čas v Euró-
pe na štúdiách. A keď sa tam vrátim 16. 
novembra pôjdem ešte do farnosti, kde 
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som pôsobil a od januára by som mal za-
čať učiť na univerzite. 

Ty ako misionár a verbista potrebuješ aj 
svoj vlastný duchovný rast. Kde chodíš 
na duchovné cvičenia a kde čerpáš silu 
pre svoju službu? 
To je dobrá otázka. Prvý pilier toho du-
chovného života každého verbistu je 
komunitný život a modlitbový život. 
Možno poznáte, že v komunite je to 
nastavené tak, že sú spoločné modlit-
by ráno, na obed a večer. Stretávame 
sa v kaplnke, v niektoré dni ešte oso-
bitne je adorácia, ruženec a podobne. 
To je veľmi fajn, lebo to človeka učí 
poriadku. A potom je tu aj osobný rast 
čítaním Božieho slova a duchovnej li-
teratúry. Ja sa snažím, aby pre mňa aj 
štúdium bolo duchovným rastom. Za to 
som veľmi vďačný Pánu Bohu aj pred-
staveným, že mi dali možnosť ísť štu-
dovať. Máme tiež rôzne duchovné ak-
tivity, duchovné cvičenia, prednášky. 
Na Slovensku máme viaceré exercičné 
domy kde môžeme chodiť na duchov-
né cvičenia, a tiež urobiť si duchovné 
cvičenia aj v domoch iných kongregá-
cií, napríklad u benediktínov, jezuitov. 
Tých možností je veľa. 

Ktorí ďalší Slováci na Filipínach pôsobia? 
Stretávaš sa s nimi? Ako to tam funguje? 
Na Filipínach pracuje ďalší verbista Slo-
vák z Bratislavy. Volá sa Peter Fillo. Mo-
mentálne tam okrem kňazskej služby 
učí na našej univerzite informatiku 
(University of San Carlos, Cebu City). 
Skončil vysokú školu tu v Bratislave. 
Pôsobil tam istý čas vo farnosti, teraz 
pôsobí na spomínanej univerzite. Peťa 
poznám dobre ešte z čias formácie, pre-
tože bol iba o rok nižšie ako ja. Inak ne-
viem o žiadnom inom Slovákovi, ktorý 
by na Filipínach pracoval. Predtým tam 
pôsobili viacerí verbisti: Pavol Hudák, 
Pavol Kruták, Jozef Strečka. 

Prečo na Filipíny ešte stále chodia mi-
sionári? 
Filipíny sú veľkým misijným územím. 
Pôsobia tam viaceré kongregácie. Je to 
také dobré miesto, kde sa dá požehna-
ne pôsobiť a kde sa rodia mnohé du-
chovné povolania a kde sú ľudia veľmi 
otvorení. Zo všetkých ázijských krajín 
sú Filipíny najkatolíckejšie (83% katolí-
kov). Ich kultúra je viac otvorená a dy-
namickejšia oproti ostatným ázijským 
krajinám. Chodí tam veľa zahraničných 
misionárov, lebo sú tam potrební. 

Uvažuješ o tom, že by si tam zo Sloven-
ska niekoho zobral? 
Pokiaľ by ste tam išli niekedy na dovo-
lenku a budete tam, rád vás stretnem. 
Teraz sme verbisti v spolupráci s misij-
nými sestrami SSpS otvorili program 

„Misionár na čas“. Takže mladý dospelý 
chlapec alebo dievča sa môžu prihlásiť 
do tohto programu. Majú ročnú formá-
ciu počas víkendov. A potom môžu ísť 
na nejakú misiu. Takže myslím, že aj 
na Filipíny sa bude dať ísť. 

Akú vysokú školu si študoval, keď si štu-
doval v Bratislave? 
Študoval som na Prírodovedeckej fa-
kulte UK, odbor: učiteľstvo biológia 

– chémia. Sú to veci, ktoré ma bavili 
a veľmi ma fascinujú doteraz, zvlášť 
kvôli ich praktickému významu v po-
moci druhým. 

Ako to využívaš v misiách? 
Pôsobil som vo farnosti, kde som sa 
venoval vo voľnom čase aj apoštolá-
tu v zdravotníckom centre. Robil som 
preventívne workshopy, ako sa vy-
hýbať chorobám, zvlášť tuberkulóze 
(ktorá ma bakteriálny pôvod) a schis-
tosomiáze (ktorá spôsobuje drobný ži-
vočíšny parazit). Tá druhá spomenutá 
choroba sa na Slovensku nevyskytuje. 
Je typická pre tropické oblasti. V Eu-
rópe sa vyskytuje jedine na Korzike. 

Čím môže človek prispieť misiám? 
Určite v prvom rade si každý kresťan 
potrebuje uvedomiť, že misie sú v pod-
state identitou kresťana. Nie kabáti-
kom, alebo dekoráciou, ktoré nosím 
len v určitom počasí, ale niečím, čím 
žijeme, čím človek rastie, čím človek 
dozrieva. Takže byť tam, kde si a pri-
nášať svedectvo o Bohu. Celou svojou 
bytosťou. Taký aký si. A pritom neustá-
le rozlišovať to, čo Boh od teba chce, 
a napokon to aj urobiť.  •

• Misie na Filipínach sú vždy aktuálne a stále 
potrebujú nových kňazov a rehoľné sestry
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Sprievodca: 
• PaedDr. Michal Pitoniak, 
• Martin Štefanec SVD,  

šéfredaktor Hlasov z domova a misií

Termín: 27. 3. – 3. 4. 2023
Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme 
je určite neopakovateľný a hlboký zážitok 
a stáva sa nábožensko-duchovným bohat-
stvom na celý život. 

Cena: 750,- EUR 
Záujemci hláste sa  
P. Martinovi Štefancovi na email: 
• stefanec888@gmail.com
alebo tel. č.: 
• 0903 809 632

V cene je zarátané: 
• letenka, letiskové a palivové príplatky,
• 7 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3-lôžko-

vých izbách so soc. zariadením, 
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným 

autobusom, 
• odborný sprievodca – kňaz,
• autobusová doprava na letisko a späť.

V cene nie je zarátané: 
• obslužné a vstupy podľa programu, ta-

xík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 
100,- USD (platí sa priamo sprievodcovi 
vo Sv.Zemi)

• cestovné poistenie UNIQA s pandemic-
kým pripoistením /4,20 € /deň/osoba 

• príplatok za 1-lôžkovú izbu 220 €

Putujte s Hlasmi do Svätej zeme! 
Kvetná nedeľa v Jeruzaleme
Milí čitatelia. po krásnych a vydarených púťach s čitateľmi Hlasov vo Svätej zemi v minulých rokoch 
organizujeme aj v pôste 2023 púť do Svätej zeme. Zažite jedinečné duchovné momenty. Počas Kvet-
nej nedele sa zúčastníme neopakovateľnej atmosféry v sprievode mestom Jeruzalem. Tešia sa na vás 
P. Martin Štefanec SVD, šéfredaktor Hlasov a otec Michal Pitoniak, sprievodca vo Svätej zemi. 
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• Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR 
= 1,15 USD. Pri pohybe kurzu o 5 % si vy-
hradzuje cestovná kancelária právo na 
úpravu ceny.
• Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 
6 mesiacov po návrate!

Vietnamská katolícka 
komunita na Slovensku 
slávila 1. výročie

 Text a foto: Martin Štefanec SVD

16. októbra sa u verbistov v Bratislave 
stretla vietnamská katolícka komunita 
na Slovensku. Práve pred rokom spojil 
túto skupinu veriacich seminarista Peter 
z Vietnamu, ktorý na Slovensku študu-
je teológiu. Slávnosť sa začala sv. omšou 
v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena 
v Petržalke. Vietnamská katolícka ko-
munita oslavovala prvé výročie, odke-
dy sa začali pravidelne stretávať každý 
mesiac na sv. omšiach u verbistov. Pred 
sv. omšou sa konala slávnostná procesia 
so sochou Panny Márie v areáli Misijné-
ho domu. Nasledovala sv. omša, ktorej 
hlavným celebrantom bol P. Jozef Dao 
SVD, verbista, pôsobiaci v Čechách. Prí-
tomný bol aj P. Pavol Kruták SVD, pro-
vinciál rehole verbistov na Slovensku. 
Tejto udalosti sa zúčastnilo aj množstvo 
katolíckych vietnamských veriacich, ži-
júcich v Českej republike, ktorí prišli do 
Bratislavy s pátrom Jozefom. Po sv. omši 
nechýbali vietnamské jedlá, dobrá ná-
lada, hudba a milé stretnutie ľudí, ktorí 
žijú svoju vieru a tešia sa zo vzájomnej 
prítomnosti. 

„Myslím si, že táto komunita môže 
byť aj pre našu miestnu Cirkev oboha-
tením. Môže priniesť niečo nielen z kul-
túrneho bohatstva, ale aj z toho, ako oni 

prežívajú vieru“, povedal počas slávnos-
ti P. Pavol Kruták SVD, provinciál verbis-
tov. Pán Nguyen Anh Thao, člen Viet-
namskej katolíckej komunity neskrýval 
radosť: „Veľmi sme sa tešili na túto sv. 
omšu, kde sme sa stretli všetci Vietnamci 
katolíci (na Slovensku)“. „Všetci žijeme 
na Slovensku, stretávame sa každý me-
siac na sv. omši v tomto kostole u verbis-
tov. Sme radi, že sme sa mohli stretnúť 
a modlíme sa spolu, aby sme sa starali 
o naše duše“, povedala pani Vu Thanh 
Ha. P. Jozef Dao SVD, Vietnamec, ktorý 
prišiel slúžiť sv. omšu z Čiech kde pôsobí 
povedal: „Vietnamská katolícka komu-
nita sa veľmi teší z toho, že páter rektor 
Misijného domu verbistov v Bratislave 
vytvoril také podmienky, aby sme mohli 
mať sv. omšu každý mesiac a tiež mohli 
používať tieto priestory na stretnutie“. 
„Vnímam to ako Božie požehnanie, pre-
tože je tu prítomná táto skupina veria-
cich ľudí z Vietnamu a je to veľmi pekné, 
že my verbisti máme aj túto komunitu 
pri našom kostole. My aj v našej rehoľ-
nej komunite v Misijnom dome žijeme 
ako medzinárodná komunita. Je to teda 
úplne v súlade s našou identitou verbis-
tov“, povedal P. Johny Ambattu SVD, rek-
tor Misijného domu v Bratislave. „Vďaka 
Bohu a s pomocou Ducha Svätého som 
išiel po celej Bratislave a oslovoval všet-
kých známych Vietnamcov. A potom 
sme sa rozhodli, že vytvoríme našu ko-
munitu“, povedal seminarista Peter Ngu-
yen Van Luong SVD, ktorý stojí za vzni-
kom tohto spoločenstva.  •

Termín:  

27. 3. – 3. 4. 2023

Cena: 

750,- EUR
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A  aj dnes idú za hlasom srdca, 
zanechajú všetko a stávajú 
sa vinohradníkmi v Pánovej 
vinici. Takýmito vinohrad-

níkmi sú aj misionári Spoločnosti 
Božieho Slova. V roku 2022 si pripo-
míname významné jubileá našich 
misionárov verbistov. Spomíname na 
čas, keď vkročili do Pánovej vinice – 
rok ich vysviacky za kňazov.

Všetkých srdečne pozdravujeme, 
želáme im, aby im Pán udelil všetky 
dobrá pre dušu i pre telo, aby v zdra-
ví, s Pánovým požehnaním a poko-
jom kráčali na svojej misijnej ceste. 
Ďakujeme všetkým za ich obetavú 
službu.

P. Ján 
Paluch SVD
30 rokov v kňaz-
skej službe – vy-
svätený v  roku 
1992. Pochádza 
z  Čadce. Po vy-
sviacke dostal mi-
sijné určenie do 

Bolívie, kde pracoval v Cocha Bamba, 
neskoršie v El Alto vo farnosti Santa 

Maria de los Angelos. Počas svojej čin-
nosti vykonal veľký diel práce v pas-
torácii v obciach a osadách. Od roku 
1996 pôsobil v Snine, bol prefektom 
študentov v kňazskom seminári v Bra-
tislave. Pôsobil v  Nitre na Kalvárii, 
v Cerovej. V súčasnosti je kaplánom 
v Nitre na Kalvárii.

P. Ján
Halama SVD
25 rokov v kňaz-
skej službe – vy-
svätený v  roku 
1997. Pochádza 
z  Tepličky nad 
Váhom. Základ-
né teologické 

štúdiá absolvoval v Poľsku a v Bra-
tislave na TF TU. Doktorandské 
štúdium absolvoval na Katolíckej 
univerzite Jána Pavla II. v Poľsku. Pô-
sobil v Bratislave ako prefekt v kňaz-
skom seminári, v rokoch 2004 – 2010 
bol správcom farnosti v Terchovej, 
bol provinciálom SVD, v roku 2011 
bol zvolený za predsedu KVRP. Od 
roku 2016 pôsobí v Českej republi-
ke v Kolíne. 

P. Jozef 
Roman SVD
25 rokov v  kňaz-
skej službe – vy-
svätený v  roku 
1997. Je rodákom 
zo Spišskej Belej. 
Misijným pôsobe-
ním P. Romana je 

Rusko a ako hovorí, pozná Rusko od 
Bieleho mora na severe až po Čierne 
more na juhu. Už 13 rokov žije za po-
lárnym kruhom a je najsevernejším 
verbistom na svete. 

P. Emil 
Králik SVD
25 rokov v kňaz-
skej službe – vy-
svätený v  roku 
1997. Pochádza 
z  Tepličky nad 
Váhom. Po vy-
svätení za kňaza 

bol kaplánom v Nitre na Kalvárii, od 
roku 2012 učiteľom biblickej teoló-
gie Starého zákona TF TU. V súčas-
nosti je rektorom Misijného domu 
vo Vidinej.

P. Marek 
Vaňuš SVD
20 rokov v  kňaz-
skej službe – vy-
svätený v  roku 
2002. Pochádza 
z  Nitry. Po kňaz-
skej vysviacke na-
stúpil ako kaplán 

do farnosti Terchová. V  roku 2004 
odišiel na vyššie teologické štúdiá 
na Pápežskú Gregorovu univerzitu 
do Ríma. Licenciátne štúdiá ukončil 
v júni 2007. Pôsobil ako prefekt semi-
naristov SVD. Od roku 2009 prednáša 
na Teologickej fakulte Trnavskej uni-
verzity. V roku 2015 obhájil dizertač-
nú prácu a od roku 2014 je poverený 
koordinovaním biblického apošto-
látu v rámci rehole SVD, čím sa stal 

Jubilanti 
v rodine verbistov

 Text: Viera Beňová
 Foto: Archív SVD

„Budete mi svedkami,“ (Sk 1,8) – tieto slová sú súčasťou posledné-
ho rozhovoru zmŕtvychvstalého Ježiša s jeho učeníkmi predtým, než 
vstúpil do neba, ako sa píše v Skutkoch apoštolov: Keď na vás zostú-
pi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme 
i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“(1,8). Ako vtedy, 
keď sa apoštoli porozchádzali po dedinách a hlásali evanjelium všet-
kému stvoreniu, tak aj v dnešnej dobe misionári idú do celého sveta, 
pokračujú v diele, ktoré začali apoštoli. 

16 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ DECEMBER 2022

JUBILANTI SVD



 

súčasne i oficiálnym reprezentantom 
rehole v  rámci katolíckej biblickej 
federácie. V rámci pastorácie sa ve-
nuje laikom pri Kostole sv. Arnolda 
Janssena v Bratislave v prehlbovaní 
znalostí Svätého písma.

P. Radoslav 
Kotra SVD
15 rokov v  kňaz-
skej službe – vy-
svätený v  roku 
2007. Pochádza 
z  Levíc. Jeho mi-
sijným určením 
je Kuba. Pôsobí 

v meste Mayarí v prostredí, kde musí 
byť nielen kňazom, ale aj radcom, zá-
sobovačom, staviteľom. 

P. Michal 
Vrták SVD
5 rokov v kňazskej 
službe – vysvätený 
v roku 2017. Pochá-
dza z  obce Nedo-
žery-Brezany. Jeho 
misijným určením 
je Kuba. Začínal 

ako kaplán vo farnosti Yara na výcho-
de ostrova. V roku 2019 bol preložený 
do Havany, kde mu miestny arcibiskup 
zveril do správy dve farnosti. V roku 
2021 prevzal vedenie Diecézneho bib-
lického centra v meste Hoguin.

P. Kotra aj P.  Vrták pracujú na 
mnohých projektoch – oprava kos-
tolov, výstavba nového kostola, opra-
va pastoračných miestností, rekon-
štrukcie schátraných priestorov – aby 
bolo kde slúžiť sv. omše, vyučovať 

náboženstvo, vytvárať priestor pre 
aktivity pre deti a mládež. 

P. Gorazd
Kohút SVD
5 rokov v  kňaz-
skej službe – vy-
svätený v  roku 
2017. Pochádza 
z  Močenku. Po 
kňazskej vysviac-
ke pôsobil v  Ta-

liansku. V súčasnosti pôsobí v Albán-
sku a je správcom farnosti v meste 
Vlore. Venuje sa formácii laikov, ka-
techétov (biblická animácia), misijná 
animácia za cieľom šírenia spiritua-
lity SVD. Duchovne sprevádza aj ta-
mojšie sestry Matky Terezy z Kalkaty.

P. Joseph
Robin SVD
5 rokov v  kňaz-
skej službe – vy-
svätený v  roku 
2017. Pochádza 
z Indie a jeho mi-
sijné určenie je 
Brazília.

V roku 2022 naši misionári verbisti 
oslávili aj svoje životné jubileá:

• 70 rokov – P. Štefan Gerboc SVD, 
 – P. Václav Horniak SVD.

• 50 rokov – P. Martin Cingel SVD,
 – P. Ján Halama SVD,
 – P. Stanislav Krajňák SVD,
 – P. Ján Rušín SVD

• 40 rokov – P. Juraj Cibula SVD

Všetkým srdečne blahoželáme,  
a želáme im, aby ich Pán požehnával 

a sprevádzal po ďalšie roky.

Čo sa anjelovi nepáčilo

 Bruno Ferrero

Zatiaľ čo Jozef s Máriou putovali 
do Betlehema, jeden z anjelov 

zvolal všetky zvieratá, aby medzi 
nimi vybral tie najvhodnejšie, kto-
ré budú v betlehemskom chlieve 
pomáhať Svätej rodine.

Ako prvý sa, samozrejme, hlásil 
lev: „Len kráľ je hodný slúžiť Kráľo-
vi sveta“. „Ja sa postavím ku vchodu 
a každého, kto by sa chcel k dieťaťu 
čo i len priblížiť, hneď roztrhám!“ 
„Si príliš hrubý,“ odmietol ho anjel.

Tu pribehla líška, obtrela sa anje-
lovi o nohy a hneď ho s nevinným 
pohľadom začala presviedčať: „Naj-
vhodnejším kandidátom som pred-
sa ja. Každé ráno ukradnem pre Bo-
žie dieťa ten najlepší med a mlieko. 
A Mária s Jozefom sa tiež budú mať 
dobre. Každý deň im prinesiem mla-
dučkú sliepočku.“ „Ty si príliš nepoc-
tivá,“ odmietol ju anjel.

Potom pred anjelom roztiahol 
svoj nádherný chvost páv. Zamával 
mu pred očami perím dúhových fa-
rieb a vyhlásil: „So mnou sa aj oby-
čajný chliev zmení na kráľovský pa-
lác, ktorý by im mohol závidieť aj 
Šalamún!“ „Ty si zase príliš pyšný,“ 
namietol anjel.

Zvieratá predstupovali jeden za 
druhým pred anjela a vychvaľovali 
svoje prednosti. Márne. Anjelovi sa 
nepozdávalo ani jedno z nich. Nako-
niec si všimol osla a vola. Pracovali 
na poli dedinčana, ktorý býval blíz-
ko betlehemského chlieva.

Anjel na nich zavolal: „A čo vy 
môžete ponúknuť?“ „Nič,“ odpove-
dal oslík a skromne sklopil dlhé uši. 
„My sme sa ničomu nenaučili – len 
pokore a trpezlivosti. Všetko ostat-
né nám prinesie iba rany palicou.“ 
Vôl nesmelo podotkol: „Ešte by sme 
mohli naším dlhým chvostom odhá-
ňať muchy“, a ani pri tom nezdvihol 
oči zo zeme. Konečne sa anjel spokoj-
ne usmial: „Práve vás potrebujem!“ •
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Načúvanie
Ak je komunikácia schopnosťou, ako 
odhaliť seba iným, potom počúvanie je 
umením, ktorým sa otvárame odhale-
niu iných. Počúvať znamená dostať sa do 
styku s druhými, vstúpiť do ich sveta. Ak 
otvorené a úprimné vyjadrovanie môže 
byť pre nás ťažké, počúvanie môže byť 
ešte náročnejšie. Komunikácia si vyža-
duje obratnosť, úprimnosť a skúsenosť, 
kým počúvanie si žiada pozornosť a tr-
pezlivosť. Počúvanie môže byť veľmi 
uzdravujúce, zvlášť keď niekto skutoč-
ne načúva bolesti a potrebám druhého. 

Počúvanie si žiada napäté emocio-
nálne sústredenie a zrakový kon-
takt s druhou osobou. Vyžaduje 
si, aby sme rozumeli tomu, čo iní 
hovoria, ale predovšetkým tomu, 
čo cítia. Či už opíšu svoje pocity, 
alebo nie, musíme sa snažiť roz-
líšiť, čo cítia. 

Zmieňme sa o  niektorých 
schopnostiach, ktoré z nás robia 
dobrých poslucháčov. Žalmista v Žalme 
135 hovorí: „Majú uši, ale nepočujú.“ (Ž 
135,17) Môžeme počuť, avšak načúvame 
vskutku tomu druhému? Sme naozaj 
v styku? Pokúsili sme sa vstúpiť do hĺbky 
jeho duše? Alebo sme iba okrajovo prí-
tomní, ba azda ho blokujeme? Načúva-
nie, resp. jeho nedostatok môže upevniť, 
resp. zlomiť vzťah. Ak skutočne chceme, 
aby sa osoba od nás citovo vzdialila alebo 
sa o nás nestarala či bola necitlivá voči 
nám, stačí ju bojkotovať. 

Myslím, že prvou požiadavkou, aby 
niekto opravdivo a účinne načúval, je 

schopnosť byť v styku so svojím vlast-
ným vnútorným svetom. Aké sú naše 
myšlienky, naše postoje, predovšetkým 
naše city? Musíme byť v styku s naším 
vnútorným ja, uvedomovať si ho. Iný-
mi slovami: Sme naozaj schopní načú-
vať sebe samým? Keď nenačúvam sebe 
samému, ako by som mohol načúvať 
tebe? Keď nie som v styku so svojím vnú-
torným svetom, ako potom môžem byť 
v styku s  tvojím vnútorným svetom? 
Toto načúvanie sebe samému je abso-
lútna nevyhnutnosť. Bez neho nebudem 
v stave preskúmať hĺbky inej osoby. Áno, 
dokážem počuť, ale počúvanie samotné 

nie je načúvaním. Ak nedokážem zvlád-
nuť pocit vlastného hnevu, ako je mož-
né, aby som bol pokojný pri hneve nie-
koho iného? Nemôžem byť v kontakte 
s tým, čo ten druhý skutočne hovorí, 
a ešte menej s tým, čo cíti. 

Ak si uvedomujeme, čo cítime, zna-
mená to, že sme schopní v sebe rozpo-
znať určité pocity. Často tvrdíme, že 
sme rozčúlení; čo to však znamená? Do-
kážeme presne rozlíšiť také pocity ako 
zranenie, hnev, smútok či sklamanie? 
To je dôvod, prečo v prípade mnohých 
manželských problémov je potrebné 

manželovi či manželke pomôcť pome-
novať, potvrdiť a usporiadať to, čo cítia. 
Len potom môžu druhému odhaliť to, 
čo cítia. 

Niekedy počujeme a vieme, čo niekto 
hovorí, avšak nie sme v styku s tým, čo 
cíti. To je znak nedostatočného načúva-
nia. Toto je dôvod, prečo mnohé vzťahy 
sú povrchné a nikdy sa neutužia. Ľudia 
nie sú skutočne spojení. Nevedia, ako to 
uskutočniť, alebo si neprajú tento typ 
spojenia s druhým. 

Keď načúvame druhým, treba, aby 
sme im pomohli roztriediť a rozpoznať 
ich city tým, že sa ich spýtame, čo cítia, 
a potom im povieme, čo si myslíme, že 
počujeme, čo nám hovoria. Napríklad 
keď poviem niekomu, koho počúvam: 
„Tvoja sestra ťa naozaj hrubo urazila 
svojimi sarkastickými poznámkami,“ 
potom si táto osoba uvedomí, že som 
skutočne načúval. Osoba v bolesti po-
cíti spojenie, pocíti moju starostlivosť 
a uvedomí si, že sa vžívam do jej situá-
cie. Voláme to empatia. Nepotrebujú ju 
iba poradcovia; všetci ju potrebujeme, 
ak máme byť naladení na vzájomné na-
čúvanie. 

Načúvať znamená zamerať všetku 
svoju pozornosť a energiu na druhého. 
Reč nášho tela môže dokázať, že sme 
tam, prítomní pre druhého. Naše oči 
sú upreté na tú osobu. Takéto načúva-
nie je vnímavé a premýšľavé. Nesedíme 
tam jednoducho ako figurína. Myšlien-
ky a pocity druhých sa na nás odrážajú. 
Ich radosť vyvoláva v nás ozvenu. Sme 
šokovaní, keď sú oni šokovaní, nahne-
vaní, keď sa oni hnevajú, smutní, keď 
oni smútia. Nedávame im rozumové od-
povede alebo okamžitú radu, ani nevy-
kladáme im naše podobné skúsenosti. 
Vlastne tie ich v tej chvíli skutočne ani 
nezaujímajú. Potrebujú však, aby sme 
boli tam s nimi a pre nich. Tento spôsob 
načúvania bez prerušovania si žiada veľ-
kú disciplínu, aby sme ostali zameraní 
na druhého. 

Všimnime si, akým súcitným a citli-
vým poslucháčom je Ježiš. Načúval vý-
krikom slepca, úzkostlivej žene trpiacej 
na krvotok, ktorá sa dotkla jeho rúcha, 

Hojenie zranených vzťahov
Kniha na pokračovanie: 
časť V.

 Text: Martin H. Padovani
 Foto: Etienne Boulanger, unsplash.com

Ak je komunikácia schopnosťou, 
ako odhaliť seba iným, potom 
počúvanie je umením, ktorým sa 
otvárame odhaleniu iných.
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vdove, ktorá trúchlila nad svojím sy-
nom. Tento načúvajúci Ježiš je citlivý 
Ježiš, ktorý bol emocionálne v styku so 
sebou a s inými. Iba tak sa ich mohol te-
lesne dotknúť; iba tak ich mohol uzdra-
viť. Vychádzala z neho sila. Keď načúva-
me ľuďom, aj z nás vychádza sila – sila 
uzdravenia. Ako Ježiš aj my môžeme 
uzdravovať tým, že budeme načúvať ak-
tívne, premýšľavo a so súcitom. 

Byť dobrým poslucháčom nezname-
ná iba načúvať, ako iní hovoria, ale byť 
pokojný, keď zmĺknu, ronia slzy, boles-
tivo vzdychnú alebo citovo vybuchnú, 
čo môže byť pretkané iracionálnymi 
hrozbami zameranými na iného člove-
ka. Môžu pohroziť útekom preč do sveta, 
ba aj samovraždou. Takéto zážitky môžu 
byť desivé a môžu nás priam zdrviť. No 
keď dovolíme ľuďom dať priechod po-
tlačeným citom, pomôžeme im k  ich 
rozptýleniu a to ich privedie späť do re-
álneho sveta. 

Musíme si pritom dávať pozor a byť 
opatrní, aby sme neprehliadli, čo nám 
iní chcú povedať, poznamenajúc: „Och, 
nerob to!“ či „Ty to neurobíš.“ Vo väčšine 
prípadov, samozrejme, to naozaj ani ne-
urobia. Potrebujú však prejaviť svoju zú-
rivosť, beznádej, bolesť, ktorú pociťujú 
vo svojom vnútri. Zranení ľudia sú veľmi 
citliví na to, ako zareagujeme a ako im 
odpovedáme a či sme opravdivo s nimi. 
Keď to cítia, dokážu nám viac dôvero-
vať a vyniesť na povrch svoje hlbšie city, 
strach, úzkosti, beznádej a zmätok. Keď 
sme schopní zostať s nimi, načúvať im, 
pravdepodobne nám odhalia hlbšie zá-
žitky, ktoré v sebe cítia. 

U tých, ktorým sme načúvali, zažije-
me evanjeliové uzdravenie – slepí vidia, 
hluchí počujú, chromí chodia – jednodu-
cho len preto, že sme počúvali. Ako často 
sú ľudia potom schopní znovu pokračo-
vať v živote! Ako často počujeme ľudí po-
tom, čo nám vyrozprávali svoje bolestné 

príbehy, povedať: „Ďakujem, že ste ma 
vypočuli! Vďaka za vašu pomoc!“ Mys-
líme si, že sme neurobili nič iné, iba že 
sme načúvali. No aký dar to je! Je to typ 
opravdivého, prenikavého načúvania, 
ktoré sa dotýka samého stredu búrky 
v ľudských srdciach a upokojí ich. 

Ako často mi manželia hovoria, že sa 
cítia bezmocní a nedostatoční, keď sa 
pokúšajú vysporiadať s manželkinou 
depresiou alebo úzkostlivosťou. Títo 
muži sú chytení do mužského bloku – 
musia niečo urobiť, aby zbavili manžel-
ku bolesti, napraviť ju a vylepšiť. Vždy 
uisťujem manželov, že jediná vec, ktorú 
musia vykonať, tá najúčinnejšia vec, kto-
rú môžu urobiť, je manželkám načúvať. 
Nech im dovolia vyplakať sa, vyzúriť sa, 
rozpovedať svoj príbeh, vyjadriť svoje 
city – a uzdravenie príde! Nezriedka na-
stanú chvíle zblíženia, ktoré s nádejou 
očakávajú. 

Uzdravenie v našej spoločnosti alebo 
v našich náboženských spoločenstvách 
nikdy nenastane, dokiaľ nezačneme 
jeden druhému pozorne načúvať. Naj-
väčšia časť poradenskej pomoci spočí-
va v načúvaní ľuďom, tomu, čo naozaj 
povedali, čo naozaj cítili, a potom v po-
moci pri zatrieďovaní toho všetkého, 
stanovení správneho náhľadu a integrá-
cie do života – to všetko prináša uzdra-
venie ducha. 

Umenie počúvať je presne – umením. 
Vyžaduje si prax a veľké úsilie, no dá sa 
rozvinúť. Môžeme sa mu naučiť. Žiada 
si to koordinované a sústredené úsilie 
z našej strany. Budeme prekvapení vý-
sledkami, ktoré toto umenie načúvať 
prináša iným i našim vzťahom. 

Musíme poznať svoje obmedzenia, 
čiže ako dlho dokážeme počúvať a kedy 
už ďalej nemôžeme počúvať. Musíme si 
uvedomiť, kedy potrebujeme prestáv-
ku na zotavenie v načúvaní, aby sme sa 
mohli vrátiť a počúvať ďalej. Ľudia rozo-
znajú, keď nepočúvame. Keď si myslíme, 
že sa neorientujú, povedia: „Ty nepočú-
vaš!“ Veľa razy mi moji klienti poveda-
li: „Čo sa deje? Zdá sa, že nepočúvate.“ 
Objaví sa ľudská krehkosť, únava, roztr-
žitosť; to je pochopiteľné. Títo  
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ľudia pred nami, ktorých občas pociťu-
jeme ako nezorientovaných, sú citliví 
na skutočnosť, že nepočúvame. 

Dobré načúvanie vedie k uzdraveniu, 
pretože ukazuje, že načúvajúci má záu-
jem. Zranení ľudia sa nezriedka pokla-
dajú za nehodných. Keď im načúvame, 
obväzuje im to rany a nalieva na ne olej 
súcitu, nežnosti a srdečnosti. Načúvanie 
vedie k uzdraveniu, lebo dovoľuje zra-
neným ľuďom hovoriť o tom, čo v nich 
hlodá, či väzí. Je len málo vecí, ktoré 
sú pre ľudí a ich vzťahy ničivejšie ako 
skrytý hnev a zranenie, vina a hanba, 
ako aj všetky ostatné divoké city, ktoré 
sú skryté, no musia byť rozriešené. Mô-
žeme ich rozriešiť tým, že o nich hovo-
ríme otvorene a úprimne dôvernému 
poslucháčovi. 

Ľudia začínajú triediť veci tým, že 
prezradia svoj vnútorný zmätok. Keď 
vyjadríme, o čo ide v našom vnútri, mô-
žeme zviditeľniť, čo sa skrýva vo tme, 
a môžeme to vyviesť na svetlo, 
správne na to nazerať a  lepšie 
chápať. Z toho vyplýva vízia a ná-
dej. Nádej hovorí, že veci možno 
zmeniť. Kresťanská nádej hovo-
rí, že veci možno zmeniť, preto-
že Boh účinkuje zároveň s nami, 
keď sa prepracovávame životný-
mi problémami. 

Počúvanie uzdravuje vzťahy, 
lebo keď si navzájom načúvame, 
rozptyľujeme mnohé nedorozumenia 
a nesprávne interpretácie, ktoré sa na-
hromadili medzi nami a ktoré sú príči-
nou toľkej nefunkčnosti v manželstvách 
a rodinách. Takáto dysfunkčnosť nespo-
číva natoľko v problémoch, ktoré jestvu-
jú v týchto rodinách a manželstvách, 
ako skôr v skutočnosti, že muži a ženy 
v týchto manželstvách a rodinách nie sú 
schopní navzájom hovoriť o tom, čo si 
myslia a čo cítia. Preto vzorec, ktorý sa 
hodí na dysfunkčnosť, znie: Nezhovárali 
sme sa, takže sme necítili, preto sme si 
nedôverovali. A keď sme sa nerozpráva-
li, potom zaiste sme nenačúvali, iba ak 
zvukom mlčania, ktoré len plodili viac 
zmätku a bolesti a nedorozumenia a po-
citu, že si nerozumieme. 

Jestvujú aj iné druhy mlčania. Mlča-
nie môže byť znamením neurotického 
sebapozorovania, čo vytvára zámernú 
prekážku medzi mnou a druhými. Môže 
byť zbraňou proti spolupráci. Môže byť 
znakom nesúhlasu alebo ľahostajnos-
ti. Môže byť mierou nepohody, ako keď 
dvaja spoločníci nepokojne prestupujú 
z nohy na nohu a hlava nehlava hľadajú 
slová. Môže byť znakom nedorozume-
nia, neochoty, hnevu, nedôvery. Môže 
byť následkom teroru či neláskavosti. 
(Sean Dunne: The Road to Silence [Cesta 
k mlčaniu].)

Načúvanie je skúsenosťou učenia, 
pretože dospievame k  lepšiemu po-
chopeniu a poznaniu nielen iných, ale 
aj seba samých. Často si hovorím, že sa 
podrobujem neustálej terapii, lebo ako 
terapeut čím viac počúvam a prichá-
dzam do styku s inými, tým viac počú-
vam a prichádzam do styku so sebou 
samým. 

Načúvanie nám pomáha poznať, kto 
tá druhá osoba skutočne je. Starý grécky 
výrok „Poznaj sám seba“ je skutočne za-
čiatkom všetkej múdrosti a hlbokej spi-
rituality. No ak sebapoznanie si vyžadu-
je čas a úsilie, potom poznanie druhého 
človeka zaberie ešte viac času a úsilia. 

Pripomeňme si ešte, že biblický vý-
raz na označenie pohlavných vzťahov 
je „poznať“. Označuje oveľa viac než iba 
telesný vzťah. Znamená poznať druhú 
osobu intímne, byť jej blízko. Poznanie 
a počúvanie ústi do intimity. Niektorí 
ľudia praktizujú pohlavný styk bez in-
timity. Takéto správanie ničí schop-
nosť milovať. Nato, aby sa ľudia otvorili 
a zdieľali sa ako dar, je potrebná ochota 
riskovať a dôverovať. Vysoko si vážime, 

keď sa nám niekto zdôverí, a tieto od-
halenia uchovávame ako poklad a po-
nechávame si ich ako dôverné. Máme 
v úcte ľudí za to, s čím sa nám zdôve-
rili, dokonca aj vtedy, keď s nimi azda 
nesúhlasíme. 

To, o čo sa s vami delím na týchto stra-
nách, som sa naučil z načúvania mno-
hým ľuďom. Načúvanie mi pomohlo zís-
kať pohľad do vnútra druhého človeka, 
poznať ho, porozumieť mu a pomôcť 
mu porozumieť si a pochopiť sa. Načú-
vanie je súčasťou lásky. Iba potom, čo 
som skutočne načúval druhému, mô-
žem ho začať opravdivo milovať. Až po-
tom ho dokážem prijať takého, aký je, 
a milovať ho. Môžem povedať: „Milu-
jem ťa takého, aký si, akého ťa poznám, 
a nie takého, ako si myslím, že si alebo 
by si mal byť.“ 

Počúvanie je súčasťou života. Nazna-
čuje, že sme v styku s okolitou skutoč-
nosťou. Byť v styku so skutočnosťou – 
nech už je ona občas akokoľvek bolestná 
– je podmienkou dobrého duševného 
zdravia. Aby sme boli plne a s vervou 
pri živote, musíme pozorne načúvať 
svetu okolo nás, aby sme sa učili životu 
a vážili si ho. 

Načúvanie často obsahuje v  sebe 
smiech. To znamená, že sme v styku so 
smiešnosťou a rozporuplnosťou života. 
Keďže sa vieme smiať s ľuďmi, a nie na 
nich, potom, čo sme im ozaj načúvali, 
zisťujeme, že sa uzdravujú, majú sa lep-
šie, lebo sa začali na sebe smiať – a my 
spolu s nimi. Humor nám pomáha na-
zerať na život správne, odstrániť pokri-
venia, ktoré vnímame, uľahčiť ťarchu 
života a znižovať napätie. Humor je 
pravdepodobne najzriedkavejšie pou-
žívaný liečebný fortieľ v poradenstve, 
ako aj v živote. 

V čakárni pred kanceláriou mám šty-
ri albumy plné kreslených vtipov, kto-
ré som zozbieral počas posledných pät-
nástich rokov. Sú to karikatúry, ktoré 
sa vzťahujú k ľudským životom, najmä 
k manželstvu a rodine, a k našim ľud-
ským slabôstkam. Je zaujímavé pozo-
rovať, ako mladí i starí sú znova a zno-
va priťahovaní týmito albumami. Často 

Uzdravenie v našej spoločnosti nikdy 
nenastane, dokiaľ nezačneme jeden 
druhému pozorne načúvať. Najväčšia 
časť poradenskej pomoci spočíva 
v načúvaní ľuďom, tomu, čo naozaj 
povedali, čo naozaj cítili, ...
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Členovia Združenia 
kresťanských 
seniorov (ZKS) sa 
stretli s misionárom 
p. Petrom Fillom SVD

Dňa 7.11.2022 sa členovia Klubu 
ZKS sv. Arnolda Janssena pri 

Misijnom dome Arnolda Janssena 
zúčastnili na spoločnom stretnu-
tí s členmi Klubu ZKS pri Kostole 
Sv. Rodiny. Hosťom stretnutia bol 
P. Peter Fillo SVD, ktorého misijným 
pôsobiskom sú Filipíny. Stretnutie 
začalo spoločnou modlitbou a  po-
žehnaním. Potom sme sa započúvali 
do rozprávania misionára. Dozvede-
li sme sa, ako sa dostalo kresťanstvo 
na Filipíny a ako sa šírilo po jednot-
livých ostrovoch. Potom nám P. Pe-
ter rozprával, ako sa musel najprv 
naučiť jeden z 19 jazykov, ktorými 
Filipínci hovoria, aby mohol slúžiť 
sv. omše a  vykonávať pastoráciu. 
V oblasti, v ktorej bol, len asi 10 % 
ľudí vie po anglicky a tak znalosť 
miestneho jazyka je veľmi dôleži-
tá. Z fotografií sme videli, že je roz-
diel, kde misionár pôsobí. Predsa 
len mesto má určité výhody opro-
ti vidieku, kde príroda si robí svo-
je. Zlé cesty, alebo žiadne, nebez-
pečné zvieratá a hmyz. Ale ľudia sú 

priateľskí a vďační. Kňazov je málo, 
a my si ani nevieme predstaviť, že 
by sme mali sv. omšu len raz v me-
siaci. Keď chcú ísť na spoveď musia 
prejsť množstvo kilometrov. Ale 
ich viera je úprimná, hlboko v srd-
ci, dáva im silu žiť v podmienkach, 
ktoré sme si ani nevedeli predstaviť. 
V súčasnosti pôsobí P. Peter v Cebu, 
kde sa venuje študentom a učí. Bolo 
úžasné počuť, že na sv. omši sa zú-
častňujú tisícky ľudí, Anjel Pána sa 
modlia v supermarketoch, hocikde 
na ulici zastanú a modlia sa. Veď je 
poludnie.

P. Peter, misionár verbista, evan-
jelizoval na stretnutí seniorov a asi 
to tak ani nevnímal. My sme si uve-
domovali aké máme šťastie – denne 
sv. omše a výber, kam ísť je bohatý. 
Možnosť prijať sviatosti – nemusíme 
čakať a čakať, stačí prísť do chrámu. 
Možnosť sa ďalej vzdelávať, rásť vo 
viere, ponuka duchovných cvičení, 
obnov, prednášok, prístup k litera-
túre. Určite aj tu na Slovensku ľudia 
zápasia s problémami, nedostatkom, 
ťažkosťami, ale ešte stále je to oproti 
životu kresťanov, kde pôsobí P. Pe-
ter dobré. Z  rozprávania P.  Petra 
bolo cítiť, že keď kresťan odovzdáva 
seba, svoj život Bohu, nebude opus-
tený ani zabudnutý. Mali by sme 
viac dôverovať, tak zo srdca, že Otec 
nás miluje – svoje deti. •

poznamenajú, aké uvoľňujúce môže byť 
pozerať sa na tieto kresby. Boh musí mať 
nejaký zmysel pre humor – ako ináč by 
mohol s nami vydržať tak dlho?

Načúvať znamená povzniesť sa nad 
seba. Keď načúvame iným, vystupujeme 
zo seba, z nášho sebastredného sveta. 
Oslovujeme iných ľudí a dotýkame sa 
ich. Dostávame sa do styku s ich boles-
ťou a utrpením. Začíname chápať, čoho 
sa týka ďalšia stránka života. Kresťan-
ská tradícia hovorí: „Keď stratíme seba, 
nájdeme sa.“ 

Ak pozorne načúvame problémom 
druhých – ich bolesti, utrpeniu, zra-
neniu, stratám –, naše vlastné ťažkosti 
sa nezdajú až tak boľavé. Sme schopní 
vidieť ich v správnej perspektíve. Keď 
deň čo deň počúvam o problémoch 
iných ľudí, tie moje sa mi nezdajú až 
také strašné. Nazerám na ne v správnej 
perspektíve a tak ich potom viem lep-
šie zvládať. 

Keď nás druhí porania a uchádzajú 
sa o odpustenie, musíme načúvať ich 
rozprávaniu, napríklad prečo sa stalo 
všetko, čo sa stalo, a tak nadobudnúť 
pochopenie. Potom sme schopní nechať 
tak urážky, hnev a bolesť. Môžeme od-
pustiť, pretože chápeme. 

Toto sú niektoré z mojich vlastných 
osobných úvah o počúvaní, ktoré som 
získal načúvaním druhým. Som si istý, 
že aj vy ste sa svojím načúvaním nauči-
li mnohým iným stránkam múdrosti. 
Čím viac načúvame, tým ľudskejšími sa 
stávame. Čím viac načúvame, tým du-
chovnejšími sa stávame. Sme schopní 
pozdvihnúť sa nad seba a prísť do styku 
s druhými a s Bohom. 

Modlitba sa týka načúvania: načú-
vať tomu, čo je v mojom srdci; načúvať 
tomu, čo iní hovoria, a dať toto všetko 
do rúk načúvajúceho Boha. Modlitba je 
presvedčenie, že jestvuje dobrosrdečný, 
milujúci, všadeprítomný a načúvajúci 
Boh. V tomto nachádzame silu, útechu 
a pokoj. Modlitba nás môže uzdraviť, 
pretože v modlitbe sa môžeme opros-
tiť a dať sa do styku s Bohom, ktorý sa 
o nás stará a miluje nás napriek tomu, 
čo počuje a vie o nás.  •
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Drahí odberatelia  
časopisu Hlasy a milí čitatelia!

Prihovárame sa Vám z predajne Verbum, ktorú zriadili naši 
misionári Spoločnosti Božieho Slova.

V každom čísle časopisu Vám dávame do pozornosti kniž-
né novinky, prípadne doporučené knihy z nášho vydava-
teľstva i z televízie LUX.

Vážime si všetkých, ktorí si u nás objednávajú ponúka-
ný tovar. Kúpou kníh podporujete našich misionárov. Bohu 
vďaka za každú objednávku.

Teší nás, že Vám môžem sprostredkovať zaujímavé kniž-
né tituly, ktoré sú pre nás obohacujúce. Upevňujú nás vo 
viere a sme rady, že aj takýmto spôsobom môže každý z nás 
evanjelizovať v prostredí, ktoré nám určil Pán.

Všetkým Vám prajeme do budúcnosti veľa pokojných 
dní, veľa dôvery v Božiu prozreteľnosť a silu odovzdať všet-
ky problémy, bolesti a starosti nášmu Nebeskému Otcovi. 
Zároveň vyprosujeme ochranu Nebeskej Matky a veľa ra-
dostných dní v nastávajúcom roku.

Požehnaný čas!
Zuzana Hucíková a Emília Šlosárová

Svätý Šarbel 
– priateľ Boha aj ľudí 
Bartłomiej Grysa, Mieczysław 
Piotrowski
Cieľom autorov je priblížiť 
čitateľom aspoň kúsok z bo-
hatstva východných cirkví. Na 
príklade svätého Šarbela chcú 
poukázať na ideál mníšskeho 
života v Libanone. Najmä však 
chcú prostredníctvom svedec-
tiev vzbudiť v čitateľoch vieru 
potrebnú na uzdravenie, aby 
neváhali vytrvalo prosiť tohto 
svätca o príhovor. 
263 strán; cena: 19,90 eur

Vianoce vysvetlené deťom 
Aurora Magni
Knižka Vianoce vysvetlené de-
ťom ozrejmí malým čitateľom 
správny význam týchto sviat-
kov. Cez evanjeliové príbehy 
rozlíšia podstatné a menej dô-
ležité veci a krátke zamysle-
nia im pomôžu plnohodnot-
ne prežiť tento čas milosti 
a radosti.
Autorka rada píše o čomkoľ-
vek, no osobitnú záľubu má 
v tvorbe príbehov a poviedok 
pre deti a mladých.
32 strán; cena: 6,90 eur

Pohľad na očistec 
Vydavateľstvo Serafín
Meditácia o tajomstve očist-
ca vo svetle učenia Cirkvi je 
zdrojom veľkého duchov-
ného obohatenia kresťana. 
Vedie ho k tomu túžba vi-
dieť Boha. Knižku možno 
pripojiť k duchovnej, mys-
tickej a teologickej tradícii 
Cirkvi. Vedie nás k modlit-
be za duše, ktoré si už samé 
nevedia pomôcť a zároveň 
nás drží v bdelosti, aby sme 
pamätali na vlastnú dušu.
198 strán; cena: 5 eur

Volanie Ježiša pre Vianoce 
Sarah Young
Nenechajte sa strhnúť da-
vovou psychózou nákupnej 
horúčky a predvianočného 
upratovania! Snažte sa na Via-
noce pripraviť aj samých seba. 
Skúste zachytiť volanie Ježiša. 
Vianočný príbeh, texty Svä-
tého písma, citáty – to všetko 
je tu obohatené o nádherné 
ilustrácie. Nachystať srdce na 
prijatie Nebeského Daru je to 
najdôležitejšie, na čo sa počas 
adventu máme zamerať.
157 strán; cena: 13,50 eur

Keď prišiel Spasiteľ na svet
Donatus Pfannmüller
"V Ježišových očiach bolo toľ-
ko nevýslovnej dobroty! Jared 
si nikdy predtým neuvedomil 
tak jasne ako teraz, že hlav-
nou črtou Ježišovej osoby je 
milosrdná láska. 
— Majster! Ešte stále chceš pomôcť 
opraviť dom tomu farizejovi?
— Povedz mi, Jared, láka pastier 
zblúdenú ovečku hrsťou tŕnia, ale-
bo šťavnatej ďateliny?"
Osem príbehov z najšťastnej-
ších čias Svätej zeme. 
192 strán; cena: 6,90 eur

V osídlach smrti
Christine Watkins, Patricia San-
doval
„Táto kniha je darom z nebies 
pre tých, ktorí si myslia, že ne-
majú v živote žiadnu nádej.“ 
(o. Víctor Salomón) Životný 
príbeh, ktorý je dôkazom, že 
aj keby boli hriechy človeka 
ako šarlát, vďaka Božiemu mi-
losrdenstvu nemôžme prestať 
veriť v jeho obrátenie. Z Božej 
milosti sa dnes Patricia delí 
o svoj príbeh s miliónmi ľudí 
na preplnených štadiónoch. 
288 strán; cena: 10,90 eur
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Škatuľa od topánok 
Francine Riversová
Limitovaná edícia vianočnej 
poviedky – nové vydanie má 
oproti pôvodnému naviac päť 
adventných zamyslení, vybra-
né úryvky z Evanjelia podľa 
Matúša a Evanjelia podľa Lu-
káša, a tiež Francinine obľú-
bené recepty.
111 strán; cena: 9,90 eur

Svätý Mikuláš priateľ detí
vydavateľstvo Lúč
Biskup Mikuláš bol veľmi 
štedrým dobrodincom. Všet-
ky svoje sily dával do služieb 
ľuďom, ktorí to potrebovali. 
Bližšie ho môžme spoznať aj 
v tejto knižke. Zmestí sa aj do 
čižmičiek 6. decembra.
29 strán; cena: 5 eur

A teraz čo? II.
Kolektív autorov
Ako svedčiť o Bohu v práci? 
Má modlitba ruženca zmy-
sel? Existuje spravodlivá voj-
na? Môže sa neveriaci človek 
dostať do neba? Nad takými-
to otázkami sa vedú dišputy 
v rovnomennej obľúbenej re-
lácii Televízie LUX.
192 strán; cena: 7,90 eur

Za hviezdou 
Gabriela Kurinová
Vianočný príbeh o Miško-
vi, ktorý ešte nie je veľkým 
chlapcom, no nie je už ani 
malým dieťaťom. Začítajte 
sa do nezvyčajného príbehu 
a spolu s Miškom putujte do 
Betlehema. 
35 strán; cena: 6 eur

Slovo má moc dotknúť sa 
každého srdca
Jozef Šuppa SJ
Predvianočný čas je plný 
zhonu a náhlenia sa za sve-
tom. Táto malá knižka nás 
učí ako sa počas Adventu 
stíšiť a naplno sa zamerať na 
hlboké pôsobenie Ježišovho 
slova v našom srdci.
136 strán; cena: 3,50 eur

V túlavých topánkach 
Slovenskou prírodou 
Miroslav Saniga
Spev vtákov, šumenie lístia 
v korunách stromov, tiché 
hopkanie veveričky či hluč-
né spievanie žiab – vydajte sa 
aj vy na potulky slovenskou 
prírodou.
179 strán; cena: 8,90 eur

Evanjelium na každý deň 
(2023)
Štefánia Beňová
Kniha je pomôcka pre tých, 
ktorí chcú byť v kontakte 
s  evanjeliom. Obsahuje 
úryvok z denného evanje-
lia a takisto krátke zamysle-
nie, ktoré pomôže k osobné-
mu dialógu s Pánom.
375 strán; cena: 4,80 eur

Kde je tvoj Boh?
Angelo Comastri
Príbehy svätých Pavla z Tar-
zu či Augustína z Hippa, veľ-
kých konvertitov staroveku, 
nás i dnes napĺňajú úžasom. 
Kristus vie rozochvieť srdcia 
ľudí aj o stáročia či dokonca 
tisícročia neskôr. 
112 strán; cena: 6,90 eur
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Hriech zlatého teľaťa, ako sme 
spomínali naposledy, bol odči-
nený príhovorom Mojžiša. No 
ostáva problém ako zaistiť, že 

Pán prejaví aj v budúcnosti svoju ochra-
nu, že bude sprievodcom, a že bude ľud 
chrániť. Zámer so zlatým teľaťom bolo 
mať Boha „viditeľne“ pri sebe. Bolo to 
však chybné riešenie. Aké je to správne? 
Ako môže byť Boh prítomný uprostred 
svojho ľudu, za akých podmienok?

Tvrdosť srdca
Spočiatku (Ex 33,1-6) sa zdá, že Boh 
odmieta prebývať naďalej uprostred 
hriešneho ľudu, lebo – ako hovorí cez 
Mojžiša izraelskému ľudu – „keby som 
chvíľku šiel uprostred teba, musel by 
som ťa cestou zahubiť“ (33,5). Niet prie-
niku medzi Božou svätosťou a ľudským 
hriechom. Preto je možné chápať Božie 
odmietnutie ako ďalší prejav jeho milo-
srdenstva, aby sa vyhlo zničeniu ľudu. 
Čo sa azda na prvý pohľad zdá ako vý-
raz trestajúceho hnevu, je v konečnom 
dôsledku prejavom ochrany. 

Motív brániaci prebývaniu Boha 
uprostred jeho ľudu je však okrem Bo-
žej svätosti i tvrdosť srdca Izraela: „Ne-
pôjdem uprostred teba, lebo si ľud ne-
poddajnej šije“ (33,3). Ide o vzdorovitosť, 
neochotu podriadiť sa, čiže neposlušnosť; 
kúsok faraóna či Egypta, ktorý ešte zostal 
v srdci. Je potrebné obrátenie, pokánie, 
ktoré dostáva podobu akéhosi odľahče-
nia. Izrael sa zbavuje ozdôb, ktoré získal 
od Egypťanov (11,2), aby prejavil dobrý 
úmysel nepostaviť si viac modlu z liateho 
kovu. Zozbieranie šperkov (33,6) symbo-
licky vyjadruje návrat k Bohu.

Stánok mimo tábora
Prebývanie Boha uprostred nás teda 
nie je niečo automatické. Prekážkou 
je nesúlad medzi jeho svätosťou a na-
šou hriešnosťou. Riešenie problému 
sa javí spočiatku provizórne, dočasné: 
stáva sa ním prenosný stan, Boží príby-
tok na púšti, postavený mimo tábora, 
v určitej vzdialenosti od komunitného 
života. Písmo ho nazýva „stánok zja-
venia“ (SSV), alebo „stan stretávania“ 
(SEP) s Bohom. Ide však o stretnutie 
sprostredkované. Kto sa chce s Bohom 
poradiť prichádza hovoriť s Mojžišom, 
pretože Mojžiš je jediný, kto má doň 
prístup. Teda na jednej strane znak 

„vzdialenia sa“, na druhej však znak 
nádeje, lebo Boh „neopustil“ svoj ľud.

Božia prítomnosť je sprostredko-
vaná charizmatickým vodcom: tí os-
tatní môžu akurát tak zahliadnuť ob-
lak, ktorý na stánok zostupuje, keď 
doň vstupuje Mojžiš; ten oblak, ktorý 
sprevádza Izrael počas jeho putovania 
a ktorý ukazuje, kedy je potrebné zba-
liť stany a ísť ďalej.

Tento stan/stánok umiestnený mimo 
tábora je praktickým vyjadrením sku-
točnosti, že Boh prebýva uprostred 
nás, no v akejsi decentralizovanej po-
zícii, na okraji, aby mohol ísť stále pred 
nami, aby ukazoval smer, ktorým krá-
čať. Ide takpovediac o prorocké riešenie 
problému Božej prítomnosti „s nami“: 
nie úplne uprostred, ale pred, vždy tro-
chu na okraji, vždy väčšmi „ďalej“.

Svätyňa
Dva veľké bloky textu v Knihe Exodus 
predstavujú iné riešenie z pozície kultu. 
Ide v nich najprv o projekt (Ex 25 – 31) 
a potom o uskutočnenie, (Ex 35 – 40) čiže 
postavenie už nie nejakého stánku, ale 
konštrukcie z dreva a textilu, ktorá má 

Šekinah –  
Božia prítomnosť

 Text: P. Marek Vaňuš SVD
 Foto: Rachel Moore, unsplash.com
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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 poskyt-
nutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vy-
mazanie 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 pro-
stredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že moje 
osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu."

Predplatné na rok 2023 je 12 eur 
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova

IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

Ružencové bratstvo Nitra-Klokočina 100,-€ • Bohuznáma 
z Vidinej 60,-€ • M. Slováková Vidiná 20,-€ • B. Vodislavská 
Vidiná 20,-€ • Dobrodinci zo Šúroviec 50,-€ • J. Mravcová 
Teplička nad Váhom 20,-€ • Odberatelia Hlasov Mojmírovce 
32,-€ • J. S. Nitra 30,-€ • I. a A. Nitra 10,-€ • Rímskokato-
lícky farský úrad Trávnica 200,-€ • F. B. Piešťany 38,-€ • 
Bohuznáma z Bánova 10,-€ • Odberatelia Hlasov Ruskovce 
50,-€ • Obyvatelia Domova dôchodcov Chynorany 30,-€ • 
Spoločenstvo sv. ruženca Žilina 120,-€ • Odberatelia Hlasov 
Malá Hradná   100,-€ • Odberatelia hlasov Žabokreky n.N. 
30,-€ • Odberatelia Hlasov Pečeňany 100,-€ • Dobrodinci 
Dražovce 50,-€ • Čitatelia Hlasov Horný Vadičov 50,-€ • 
Rodina Kubíková Horný Vadičov 50,-€ • Ružencové bratstvo 
Viničné 100,-€ • Ružencové spoločenstvo Koplotovce 50,-€ • 
Odberatelia Hlasov Štefanov nad Oravou 150,-€ • Čitatelia 
Hlasov Nemšová 55,-€  • Odberatelia Hlasov Krásno pri 
Topoľčanoch 20,-€ • MZDSV a čitatelia Hlasov z Považskej 
Bystrice 100,-€ • Odberatelia Hlasov Fačkov 70,-€ • Ružen-
cové bratstvo Pečovská Nová Ves 50,-€ • Odberatelia Hlasov 
Gbeľany 69,-€ • Ružencové spoločenstvo Ťahanovce 100,-€ • 
Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N. 20,-€ • Ružencové brat-
stvo Lazany 30,-€ • Odberatelia Hlasov Topoľovka 200,-€ • 
Odberatelia Hlasov Velčice 70,-€ •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 

DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

stáť presne v centre: „Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred 
nich“ (Ex 25,8). Sloveso „(pre)bývať“ naznačuje stabilný príbytok, trva-
lý, a to až do tej miery, že svätyňa na púšti sa nazýva „Príbytok“, s rov-
nakým koreňom ako hebr. výraz šekinah, ktorý značí „Prítomnosť“. 
Prebývanie Boha uprostred nás umožnila kňazská činnosť odňatia 
hriechov cez obety, ako výslovne zaznie v texte Knihy Levitikus, veno-
vanom obradu zmierenia: „[Kňaz] vykoná zmierenie svätyne za zne-
čistenie Izraelitov a za všetky priestupky, ktorých sa dopustili. To isté 
urobí aj so stánkom zjavenia, ktorý sa nachodí medzi nimi uprostred 
ich nečistôt“ (Lv 16,16). Je neprehliadnuteľné, že trinásť kapitol knihy 
je venovaných s veľkou pompéznosťou skromnej drevenej chatrči bez 
strechy, dlhej asi dvadsať metrov a širokej päť. Sú to kapitoly, ktoré 
dnes čítame s námahou, pretože nemajú dej, a sú úplne zamerané na 
liturgické zvyklosti, ktoré už pominuli i v samotnom Izraeli. Vyjad-
rujú ale vlastný zámer Exodu, ktorým je služba Bohu. Lebo práve ona 
dáva zmysel existencii Izraela.

Obnovená zmluva
Mojžiša však neuspokojuje neistota. Žiada, aby Boh kráčal s ľudom 
osobne (Ex 33,15). A Boh mu vychádza v ústrety. Odovzdáva mu nové 
tabule, ktoré obsahujú rovnaký text, hoci s dvoma pozoruhodnými 
odlišnosťami. Je v nich zdôraznené Božie milosrdenstvo a odpuste-
nie, vložené do jedinečného sebazjavenia Boha: „Pán, Pán je milosti-
vý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. On preukazuje 
milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič ne-
necháva nepotrestané: on navštevuje vinu otcov na deťoch a detných 
deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia!“ (34,6-7). Možno si všim-
núť asymetriu medzi „milosrdenstvom“ a „spravodlivosťou“. Drvivú 
väčšinu tvoria atribúty odhaľujúce milosrdenstvo – čo je vyjadrené aj 
trvaním „po tisíc pokolení“, čiže navždy – kým hriech je vyhľadaný iba 
„do tretieho a štvrtého“ pokolenia, čo je ešte ľudská miera. 

Iste, v prípade „trestania“ a „hľadania viny“ ide – ako už bolo pove-
dané – o tvrdohlavé zotrvávanie v zle predošlých generácií. Obrazne 
to vysvetľuje aj jeden rabínsky komentár: „...ak niekto urobí dieru na 
loďke pod vlastným sedadlom, nevystavuje nebezpečenstvu iba seba, 
ale celú posádku“. Hriech má i svoj sociálny rozmer.

Slovo, ktoré sa stalo telom
Na záver však nemožno opomenúť, že Božia prítomnosť nachádza svoje 
nové a definitívne vyjadrenie v Ježišovi Kristovi, Božom Synovi, ktorý sa 
stal človekom. Keď tajomstvo vtelenia opisuje evanjelista Ján, používa 
práve ten výraz, ktorý odkazuje na Božie prebývanie s ľudom na púšti: 
„Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,15). Ježiš sám je no-
vým Božím stánkom, Božou šekinou uprostred nás; pričom „bohostá-
nok“ nám jeho sviatostnú prítomnosť vzácnym spôsobom uchováva.

A na okraj odpustenia hriechov si pripomeňme slová anjela z Evan-
jelia podľa Matúša, ktorými osvetľuje Jozefovi, Máriinmu manželovi, 
dôstojnosť Dieťaťa, ktoré počala. Hovorí: „...dáš mu meno Ježiš, lebo 
on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1,21).

Tajomstvo Vianoc pripomína túto spásnu – teda zachraňujúcu – prí-
tomnosť Boha, adresovanú každému človeku. Jedinou podmienkou, 
ktorú vyžaduje, je prijatie vo viere (Jn 1,12).  •
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

Milí misijní priatelia
Ďakujeme za Vašu spoluprácu a pomoc pri šírení radostnej zvesti Evanjelia na Slovensku i v misiách. Spolu s vami 

môžeme plniť Kristov príkaz: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15)

Zo srdca Vám prajeme a v modlitbách vyprosujeme: 

Hlboké prežitie Ježišovej blízkosti, z toho plynúcu vianočnú radostnú dôveru v Božiu lásku, pomoc, požehnanie 

a pokoj. Veľa krásnych a požehnaných dní v novom roku. 

K tomu silu i odvahu hľadať krásu vo všednosti, veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov a Božieho požehnania.

Misionári verbisti




