
2 Hlasy z domova a misií 
vydáva SVD Nitra 
ročník šesťdesiaty šiesty, 
február 2022|1,00 EUR

Fo
to

 : M
at

úš
 P

až
itn

ý

hlasy
Z  D O M O V A  A  M I S I Í



M ilí priatelia, už sme si zvykli na 
nový rok a nikto viac pri zápise dá-
tumu nerobí chyby. Z kostolov od 
sviatku Hromníc zmizli stromče-

ky a my sme sa ponorili do každodennej rutiny. 
Hoci fašiangy tiež spríjemňujú chvíle svojou ve-
selosťou, treba sa nám učiť hľadať krásu aj v tej 
obyčajnosti, ktorá nás z jednej strany nudí, no 
z druhej, ako stará dobrá známa, ničím neprí-
jemne neprekvapí.

Obetovanie Pána, ktoré dáva bodku za všet-
kým vianočným, je momentom uvedomenia si, 
čo pre nás znamená obeta. Keďže je tento deň 
predznačený modlitbám za zasvätený život, pod 
ktorým chápeme rehoľnú a biskupskú službu, 
obeta života sa nám väčšinou spája s týmito oso-
bami. Treba však vzhliadnuť, čože v skutočnosti 
sprevádza Hromnice.

Panna Mária priniesla na svoje očistenie, ako 
to predpisoval Mojžišov zákon, na štyridsiaty 
deň, obetný dar za svojho prvorodeného. V sku-
točnosti v Ježišovom prípade to nebolo absolút-
ne potrebné, keďže obeta symbolizovala výkup-
nú cenu krvi, ktorou nemuselo byť nič a nikto 
z mužského rodu obetované na službu Bohu. 
Ale Kristus prišiel práve kvôli tejto obete a služ-
be. Okrem odvečného kňazstva, stal sa aj prečis-
tým Baránkom. 

Rehoľné a biskupské posvätenie (konsekrá-
cia) je hlboko a nerozlučne spojené s Kristovou 
službou Bohu a jeho ľudu. Kým biskupská služba 
ide priamo od apoštolov, je zaujímavé sa pozrieť 
na pôvod rehoľného života. Tam snaha prišla 
z prostredia nie kňazského, ale laického. Práve 
obyčajní veriaci vo svojej neobyčajnej, priam hl-
bokej nábožnosti cítili potrebu viac si uvedomiť 
silu evanjeliovej blahozvesti a jej uskutočnenia 
v živote. Časom, hlavne na kresťanskom výcho-
de, sa rehoľný život silne spojil aj s kňazským 
svätením a posvätenie sa prestalo spájať s laic-
kým hnutím natoľko, že dokonca aj svätosť bola 
vyhradená rehoľníkom.

Nový pohľad hľadajúcej Cirkvi v 20. storočí po-
núkol všetkým veriacim možnosť znovu odhaliť 

pôvod a krásu posvätenia, čo však nie vždy pri-
nieslo adekvátnu odpoveď z jednej aj druhej stra-
ny. Veriaci si uvedomujú, že posvätenie musí byť 
automaticky spojené s obetou, ktorú mnohí nie 
sú ochotní, alebo prinajlepšom necítia sa schop-
ní ju priniesť. Rodina, sloboda, majetok a  iné 
hmotné dobrá sa im zdajú byť navždy stratené, 
zabúdajúc na Kristove prisľúbenia, že ten, kto sa 
týchto výhod vzdá, už v tomto veku získa stoná-
sobne viac. Z vlastnej skúsenoti môžem potvrdiť, 
že Ježiš svoje slovo drží.

Pre nás rehoľníkov nie sú podobné pochyb-
nosti a strachy tiež nijakou novinkou. Hoci sme 
vo svojom čase povedali svoje áno, závisť, nezre-
losť a iné pokušenia sa nám stále snažia vnútiť 
myšlienku, že sme nie obetovanými, ale obeťa-
mi. To nejednu zasvätenú osobu zaháňa alebo do 
smútku, v ktorom strácajú zmysel svojho povola-
nia, alebo naopak do kompezácií, že ako obetiam 
nám sú všetci niečím zaviazaní.

Kristovo obetovanie, či už podľa zákona na 
začiatku, alebo plnocenné na konci jeho misie, 
bolo dobrovoľným aktom, ktorým sa podriadil 
Otcovej vôli pre blaho všetkých. Rovnako aj re-
hoľné či rýdzo mníšske posvätenie je splnením 
Božej vôle, ktorá pre zasvätené osoby vyberá to 
najkrajšie, na čo sú oni schopní.

Ostatní laici však nie sú o nič ukrátení. Ich po-
svätenie a obeta sa uskutočňuje niekedy dokon-
ca intenzívnejšie ako u rehoľníkov, hoci možno 
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v menšom kruhu osôb, ktoré sú im zverené. Ak k tomu do-
plníme, že niektorí rodičia oddávajú svoje deti na duchov-
nú službu, sú priam obrazom tej scény, ktorú predstavuje 
evanjelium o obetovaní Pána.

Obetavosť je tiež jednou z čností tak potrebných v zdra-
vej a úctivej spoločnosti. Monetizácia alebo iná finančná vý-
hoda nikdy nesmie byť prioritou v akýchkoľvek vzťahoch, 
a to aj obchodných. Pripravenosť pomocť, poslúžiť, byť prí-
jemným je základom, na ktorom aj vďačnosť vie priniesť 
obrovský zisk, ako by sa to nezdalo čudné, aj materiálny.

Vždy sa nájdu ľudia, ktorí budú zneužívať čnosť, teda ne-
vážiť si ani ju, ani človeka. To však nie je prekážkou pre jej 
praktizovanie. Naopak, takéto nevďačné prijatie, skúška 
našej slobody a nevzťahovačnosti dvíha cenu celému kres-
ťanskému hrdinstvu, ktoré prijaté – neprijaté, vždy posvä-
cuje jedných i druhých.Tu je na mieste pozvať všetkých, aby 
ste sa modlili za svojich biskupov. Hoci sa s nimi i za nich 
modlíme na každej sv.omši, ich služba je niekedy nami sla-
bo vnímaná ako skutočná obeta. Tým, že sú na zodpoved-
ných aj čestných miestach, pokladáme ich skôr za kniežatá 
Cirkvi. Ale oni sú v prvom rade otcovia, učitelia a predo-
všetkým pastieri, palica ktorých odháňa dravých vlkov, fa-
lošných priateľov a klamlivých predstaviteľov spoločnosti. 
Vaše modlitby, osobné, od srdca, im pomáhajú uvedomovať 
si vážnosť služby, nebezpečenstvo, ktorému sú vystavení, 
výsmech a iné útoky, ktoré však, ako to už býva pravidlom, 
len potvrdzujú správnosť ich apoštolskej horlivosti.

Milí čitatelia, želám vám, aby naše obety v  spojení 
s Kristovou vždy prinášali svetu bohaté ovocie obrátení 
a pokoja.  •
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▲ V roku 2025 bude Cirkev sláviť pravidelný Svätý rok

Pápež František poveril Pápežskú radu pre novú 
evanjelizáciu koordináciou nadchádzajúceho Sväté-
ho roka 2025 zo strany Svätej stolice. Ako informova-
lo vatikánske Tlačové stredisko, predseda Pápežskej 
rady na podporu novej evanjelizácie arcibiskup Rino 
Fisichella sa už v tejto veci stretol s predstavenými 
Štátneho sekretariátu, Správy majetku Apoštolskej 
stolice (APSA) a Ekonomického sekretariátu. Svä-
tý rok 2025 sa zaradí medzi pravidelné, alebo tzv. 
„riadne“ jubilejné roky. V Cirkvi okrem toho exis-
tujú aj mimoriadne jubileá, akým bol napr. Svätý 
rok milosrdenstva vyhlásený  pápežom Františkom 
v období 2015-2016. Jubileum v roku 2025 bude 27. 
riadnym jubileom v dejinách Cirkvi. Prvé jubileum 
vyhlásil Bonifác VIII. v roku 1300. Klement VI. v roku 
1350 rozhodol, že sa budú sláviť každých sto rokov. 
Pavol II. bulou z roku 1470 stanovil, že jubileum sa 
má konať každých 25 rokov. Udalosti napoleonské-
ho obdobia zabránili Piovi VII. usporiadať svätý rok 
v roku 1800. Piovi IX. v roku 1850 zabránilo v zorgani-
zovaní jubilea napätie po vzniku Rímskej republiky 
a dočasný exil. Neskôr však už mohol sláviť Svätý rok 
1875, hoci to bolo bez slávností otvorenia a zatvorenia 
Svätej brány. Riadne jubileá pokračovali v 20. storočí 
počnúc Levom XIII. v roku 1900. Ján Pavol II. vyhlásil 
Veľké jubileum 2000 pri vstupe do Tretieho milénia. 
Jubileum ponúka veriacim možnosť získať plnomoc-
né odpustky pre seba alebo pre zosnulých; je to rok 
zmierenia a obrátenia, solidarity a oddanosti spra-
vodlivosti v službe Bohu a svojim bratom a sestrám. •

Milí misijní priatelia!

Začiatkom februára slávime sviatok Obetovania Pána v chrá-
me. Mohli by sme tento sviatok nazvať aj sviatok stretnutia 
Boha so svojím ľudom. Toto stretnutie sa udialo na Vianoce 
pri jasličkách, ale teraz je to v chráme, oficiálne pred všet-
kými ľuďmi. Boh Ježiš Kristus prichádza medzi svoj ľud. 
Niektorí ho spoznávajú, iní nie...

V tento deň sa zvyknú požehnávať hromničné sviece: 
malé svetlo sviečky symbolizuje to najväčšie svetlo vo ve-
smíre, a tým je Ježiš. On je to „svetlo na osvietenie poha-
nov“, ako o ňom povedal Simeon. Pravé svetlo prišlo na svet. 
Ono osvieti oči nášho srdca. Ono spôsobí, že „vyjde najavo 
zmýšľanie našich sŕdc“.

Sviatok Obetovania Pána je dňom zasväteného života. 
Svojou podstatou tento sviatok povzbudzuje všetky rehoľ-
níčky, rehoľníkov, kňazov, misionárov a v širšom zmysle 
slova aj každého veriaceho muža a ženu, aby zatiahli na hl-
binu a vyhýbali sa povrchnosti. Ak Boh zostane cieľom náš-
ho a zasväteného života, naša viera bude autentická a my 
sa staneme poslami, ktorí budú pripravovať cestu Pánovi 
k iným ľuďom. Pridanou hodnotou, ktorá nás chráni pred 
pýchou, je pokorné vedomie, že Božia prítomnosť nás očis-
ťuje a zošľachťuje. Kresťan má byť svetlom pre ostatných. 
Ako Ježiš. V tento sviatok Obetovania Pána pamätajme na 
našich misionárov verbistov, ktorí pôsobia v mnohých 
krajinách sveta a veľkodušne sa dali k dispozícii Bohu na 
ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia. Nech vám Hlasy 
prinesú povzbudenie do života viery a lásky. Vďaka za vaše 
modlitby a obety! 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za  odberateľov Hlasov  
odslúžim 3. februára, za horliteľov 2. februára 2022.

Šéfredaktor
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▲ Blahorečenie Jána Pavla I.  
4. septembra 2022 v Ríme

Kongregácia pre kauzy svätých 
oznámila dátum blahorečenia cti-
hodného Božieho služobníka pá-
peža Jána Pavla I., rodným me-
nom Albina Lucianiho. Slávnosti 
4. septembra 2022 bude predsedať 
pápež František. Dátum blahore-
čenia Jána Pavla I. bol oznámený 
dva mesiace po tom, ako bol 13. ok-
tóbra schválený dekrét potvrdzu-
júci zázrak na jeho príhovor. Išlo 
o uzdravenie jedenásťročného 
dievčatka v Buenos Aires v roku 
2011. Dieťa trpiace ťažkou akútnou 
zápalovou encefalopatiou, malíg-
nym refraktérnym epileptickým 
ochorením so septickým šokom 
sa náhle uzdravilo v situácii, keď 
už lekári konštatovali, že zomiera. 
Termín pre blahorečenie pripadá 
na deň po výročí inauguračnej 
omše pontifikátu pápeža Jána Pav-
la I., ktorá bola 3. septembra 1978. 
Ján Pavol I. je už šiestym pápežom 
20. storočia, u ktorého sa v Cirkvi 
pristúpilo k procesu beatifikácie. 
„Pápež úsmevu“ bol na Petrov 
stolec zvolený 26. augusta 1978. •

▲ Inaugurovali prvú katolícku 
univerzitu vo Východnom Timore

Vo Východnom Timore vznikla 
vôbec prvá katolícka univerzita 
krajiny. Jej názov nesie meno sv. 
Jána Pavla II. Univerzitu inaugu-
rovali na Slávnosť Nepoškvrnené-
ho počatia Panny Márie 8. decem-
bra za prítomnosti cirkevných 
i  štátnych predstaviteľov kraji-
ny. Sv. Jána Pavla II. vo Východ-
nom Timore považujú za jedné-
ho z inšpirátorov boja za národné 
oslobodenie. Pápež územie tohto 
ostrovného štátu v juhovýchodnej 
Ázii navštívil v roku 1989, nezávis-
losť od Indonézie nadobudla kra-
jina v roku 2002. Ešte pred indo-
nézskou nadvládou bola krajina 
kolóniou Portugalska. Vyše 96% 
obyvateľstva Východného Timo-
ru sa hlási ku katolíckej viere. •

▲ Katolícka cirkev v Singapure oslávila 
200 rokov svojej prítomnosti v krajine

V decembri 2021 Cirkev v Singapure 
ukončila rok osláv 200-ročného jubi-
lea svojej prítomnosti v krajine. Vo 
všetkých 32 katolíckych kostoloch 
tohto ostrovného štátu v juhovýchod-
nej Ázii sa 11. decembra súbežne o 18. 
hodine slávila ďakovná svätá omša 
a na jednu minútu sa po prvýkrát ro-
zozvučali všetky kostolné zvony. Hlav-
nej svätej omši predsedal v katedrále 
arcibiskup Singapuru William Goh, 
koncelebroval miestny apoštolský 
nuncius. Na slávnosti sa okrem cir-
kevných predstaviteľov zúčastnil aj 
premiér krajiny i minister kultúry. 
Na znak vďaky za prvých misionárov 
na tomto území boli pozvaní aj repre-
zentanti francúzskej a portugalskej 
ambasády. V päťmiliónovom Singa-
pure je približne 360-tisíc katolíkov. •

▪ V roku 2021 bolo vo svete zabitých 22 misionárov

Misijná agentúra Fides zverejnila štatistiky o misionároch zabitých v roku 
2021. Celkovo ide o 22 misionárov, medzi ktorými je 13 kňazov, 6 laikov, 2 
rehoľníčky a jeden rehoľník. Najviac misionárov, spolu jedenásť, bolo zabi-
tých v Afrike – konkrétne ide o Angolu, Nigériu, Burkinu Faso, Stredoafric-
kú republiku a Ugandu. Sedem misionárov bolo usmrtených na americkom 
kontinente – vo Venezuele, Mexiku, Peru a na Haiti  – a traja v Ázii – na Fili-
pínach a v Mjanmarsku. V Európe zomrel násilnou smrťou jeden misionár. 
Ide o pátra Oliviera Maireho, provinciála monfortánov, ktorý bol zabitý 9. 
augusta vo Francúzsku. Od roku 2000 do roku 2020 bolo zabitých celkovo 
536 misionárov, uvádza Fides. V posledných rokoch sú na prvých miestach 
v počte zabitých misionárov Afrika a Amerika. Ako sa uvádza v reporte agen-
túry Fides, štatistika zabitých misionárov je len špičkou ľadovca. Treba k nej 
pridať dlhý zoznam mnohých misionárov, o ktorých nemáme správy a ktorí 
„v každom kúte planéty trpia a platia životom za svoju vieru v Ježiša Krista“. •
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Možno sa cítime tak trocha 
v rozpakoch po vypočutí 
evanjelia 6. nedele cez rok 
(13. februára, Lk 6, 17.20-26). 

Ježiš tu predstavuje chudobu ako ideál. 
A popri nej hlad a plač a nenávisť zo stra-
ny iných. A je to ešte viac zdupľované 
predstavením opakov. Beda: bohatým, 
nasýteným. Tým, ktorí sa smejú. A kto-
rých ľudia chvália. Máme z toho možno 
nedobrý dojem. Hoci možno väčšina 
z nás zatiaľ ešte – chvála Pánu Bohu – 
nemala možnosť spoznať, čo to je pravá 
chudoba so všetkými jej prejavmi a dô-
sledkami, predsa vieme, aspoň zo sve-
dectva iných, že to nie je nič príťažlivé. 
Chudoba, ktorá sa prejavuje špi-
nou, plošticami, všami, potkanmi, 
chorobami, tuberkulózou, pros-
titúciou, hladom, nedostatkom 
vzdelanosti a pod. Nie, NETÚŽI-
ME PO NEJ. 

Túži Ježiš? Chce, aby sme my 
túžili? Určite nie. Chudoba je zlo. 
Za takú ju považoval aj Ježiš sám. 
Mnohé jeho výroky to dokazujú. A všim-
nime si tie mnohé iniciatívy počas dejín 
Cirkvi: kedy mužovia a ženy, ktorí sa vy-
dali nasledovať Krista, sa rozhodovali ísť 
v jeho mene bojovať proti chudobe, hla-
du a slzám mnohých ľudí, ktorí sa do to-
hoto stavu dostali či už vlastnou vinou, 
alebo bez vlastnej viny. Spomínam si na 
aktivity mnohých rehoľných kongregá-
cií v amerických veľkomestách, ktoré 
pracovali medzi chudobnými černoch-
mi, hlavne v školách. Títo ľudia boli veľ-
mi chudobní. Žili v akomsi gete, z ktoré-
ho vystúpiť nebolo jednoduché. Bolo to 

ako začarované. A tak mnohí talentova-
ní ľudia sa v tomto gete narodili, rástli 
a zomreli bez toho, že by sa o ich talen-
toch niekto čo len dozvedel. Preto mno-
hé sestričky s veľkou obetavosťou učili 
v ich školách, a tam sa snažili formovať 
ich deti, a tým talentovanejším pomôcť 
z tohoto geta sa dostať a rozvinúť naplno 
svoj talent. Robili to aj napriek tomu, že 
97 % ich žiakov neboli katolíci. 

Ako teda chápať úryvok, v ktorom 
Ježiš vychvaľuje chudobu, hlad, plač, 
nenávisť zo strany iných? Toto Ježišovo 
posolstvo pochopíme ľahšie, keď si všim-
neme niekoľko oporných bodov nielen 
z dnešného evanjelia, ale aj z prvého čí-

tania šiestej cezročnej nedele, zo Starého 
zákona, a tiež keď sa pozrieme na seba 
samých a na svoje vlastné túžby.

V evanjeliu je dôležité si všimnúť, že 
Ježiš predniesol svoju reč nie všetkým ľu-
ďom, zástupom, ktoré sa náhodou zhro-
maždili, aby si vypočuli jeho reč. Pred-
niesol ju svojim učeníkom. („...uprel oči 
na svojich učeníkov a hovoril:“) T. j. tým, 
ktorí už urobili záväzok nasledovať ho. 

Ježiš mal pred sebou dve skupiny 
poslucháčov: dav nerozhodnutých 
a  skupinu rozhodnutých (učeníkov). 
A týmto druhým (iba týmto) predniesol 

svoje blahoslavenstvá. Ako keby ich 
nimi chcel varovať pred rojčením a pred 
frustráciami a sklamaniami. Títo jeho 
učeníci si totiž možno povedali: chceme 
nastúpiť na cestu nasledovania tohoto Je-
žiša. Na cestu rastu. Na cestu boja proti 
hriechu. On nám sľubuje oslobodenie od 
toho, o čom cítime, že je v nás také silné. 
Keď sa rozhodneme ísť za ním, budeme 
slobodní, všetky naše problémy presta-
nú. Budeme už svätí. 

Pozor na pýchu
Toto je zmýšľanie mnohých novoobrá-
tencov. Vo svojej praxi sa často stretám 
s tým, že nejaký človek pod vplyvom 
istých okolností jedného dňa precitne 
a rozhodne sa skončiť so svojím boha-
pustým životným štýlom. Napríklad sa 
dostane na nejaké stretko, alebo pod 
vplyv istého vplyvného spoločenstva 
a on sa rozhodne zmeniť. Keď potom 
príde na generálnu spoveď po rokoch 
a začne ma uisťovať o tom, ako sa odte-
raz v jeho živote už všetko zmení, lebo 
on sa rozhodol nasledovať Ježiša, vtedy 
si vzdychnem: „Len sa teš. Až teraz to 
len začne...“ Tým nechcem samozrej-
me povedať, že obrátením sa k Ježišovi 

Chudoba je zlo. Za takú ju 
považoval aj Ježiš sám.
... Ako teda chápať úryvok, v ktorom 
Ježiš vychvaľuje chudobu, hlad, 
plač, nenávisť zo strany iných?

Blahoslavení chudobní, 
beda vám, boháči

 Text: P. Milan Bubák SVD 
 Foto: Catholic Mission Ethiopia
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človek začína život galejí: ťažkého boja 
so sebou samým. Začne život radosti, 
pokoja a slobody. Lenže neprestane byť 
človekom. A to je to hlavné. Človek sa 
ani po obrátení nevyzlieka zo svojho 
človečenstva a nezačína byť anjelom. 
Človekom ostane až do smrti. A k pod-
state človečenstva patrí hriešnosť. Nie 
hriech, ale hriešnosť: sklony, pokušenia, 
náklonnosti k zlu. Ak si toto človek neu-
vedomí a neprizná, dostáva sa do vážne-
ho problému. Bude sa snažiť o niečo, čo 
je pre neho nedosiahnuteľné, bude ne-
ustále frustrovaný a sklamaný, nebude 
mať zo života radosť a navyše – čo je naj-
horšie – jeho snahy sa budú vlastne po-
dobať tomu, o čo sa snažil diabol na po-
čiatku: byť ako Boh (v tom nesprávnom 
zmysle). A to je pýcha. Ježišov učeník 
bude stále cítiť, že je CHUDOBNÝ pred 
tvárou Božou, že je neustále odkázaný na 
Božiu pomoc a že v jeho živote nebude 
momentu, kedy by nepotreboval Vyku-
piteľa. Bude HLADNÝ a smädný po Bohu, 
ako jeleň túžiaci po prameni čerstvej 
vody. Bude PLAKAŤ A SMÚTIŤ nad tým, 
že nie je ešte dokonalý, ba že má v sebe 
množstvo slabostí, ktoré ho ustavične 
znepokojujú. A bude aj NENÁVIDENÝ. 

Nie preto, že nasleduje Krista. Niektorí 
aj pre to. No mnohí preto, že sú ešte stále 
slabými nasledovníkmi Krista, že sú prí-
liš hranatí, že majú slabosti a praktiky, 
ktoré ľuďom poriadne ubližujú; jedno-
ducho preto, že sú často ešte dosť veľký-
mi darebákmi a lotrami, ktorí majú na 
sebe pramálo toho, pre čo by ich ľudia 
mohli milovať a chváliť. 

Snaha o rast ostáva
Tým nechcem povedať, že človek sa 
nemá snažiť o rast a boj proti hriechu. 
Ak je učeníkom Ježišovým, je to jeho 
povinnosť. Lenže človek musí prijať fakt, 
že dnes sa trápim s hriechom, ktorý som 
nemal včera. Možno ten včerajší už dnes 
nemám. Možno ten dnešný nebudem 
mať zajtra, avšak budem mať iný, o kto-
rom dnes ani netuším. Vždy sa čosi náj-
de, čo v sebe ešte nebudem mať dorieše-
né a k čomu budem potrebovať pomoc 
Vykupiteľa. Vlastne čím pôjdem hlbšie 
do svojej viery, tým viacej vecí, ktoré po-
trebujú rast, budem na sebe nachádzať. 
Čo ale na tom? Veď Ježiš je so mnou a on 
ma chce takého: snažiaceho sa, túžiace-
ho, aj keď nie vždy úspešného. Úspech 
prichádza od neho. 

Ľudia, ktorí by mali svoj boj s hrieš-
nosťou vyhratý, by sa podobali boháčovi, 
ktorý už má svoju útechu a ktorému je 
preto beda, lebo už nepotrebuje útechu 
od nikoho, ani od Boha. A je aj nasýtený, 
aj sa smeje a je aj chválený za svoj (vzor-
ný a príkladný) život. Lenže toto všetko 
mu nemôže byť platné natrvalo. Lebo 
tento človek si začne po chvíli byť vedo-
mý, že on vlastne nepotrebuje nikoho: 
ani Boha, ani ľudí. On si vystačí. On sám 
je dokonalý. A to je veľká tragédia. Je to 
tragédia, nakoľko takýto človek trpí na 
najväčší možný hriech: na pýchu. 

Uzdravujúca je pokora
Uvediem tu dva príklady. Jeden pochá-
dza od sr. Bridge McKenna: Hovorí o is-
tom kňazovi, ktorý sa zúčastnil raz na 
jej duchovných cvičeniach, ktoré dáva-
la spolu s P. Kevinom Scallonom, kňa-
zom. Bol to 80-ročný kňaz. A hovorí jej: 
„Sestra, prosím vás, naučte ma milovať. 
Mám 80 rokov, som dlhé roky kňazom. 
Kedysi som pri vysviacke urobil sľub ce-
libátu. Zachoval som ho. Niekedy s veľ-
kými problémami a vypätím. Dnes po 
rokoch však viem, že som izolovaný, 
osamelý, nikoho nemám, nakoľko som 
sa pred ľuďmi obrnil a ohradil sa akoby 
neviditeľným múrom, aby som obstál 
vo svojom sľube. Dnes cítim, že som ďa-
leko nielen od ľudí, ale že aj Boh mi je 
ďaleko. Že jednoducho ani jeho až tak 
veľmi nepotrebujem. Dokázal som to 
sám. Som však sám...“ Inými slovami 
bol bohatý, ale cítil, ako veľmi mu je 
beda... A viete si predstaviť, ako asi ten-
to človek dokázal vo svojej pastorač-
nej službe chápať tých, ktorí boli slabí 
a hriešni? Sľub, ktorý mu mal pomôcť 
milovať všetkých, ho doviedol k tomu, 
že nemiloval nikoho. A bol chorobne 
zamilovaný do seba. 

Preto nás neprekvapuje, keď čítame 
v traktátoch niektorých cirkevných ot-
cov z patristických čias (1. – 6. stor.), ako 
sa veľmi v traktátoch venovaných pan-
nám venujú pýche. O panenstve a pýche 
hovoria takmer jedným dychom. Panen-
stvo bolo v prvokresťanských časoch 
veľmi vážené. Mnohé panny  
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v ňom dosiahli vysokého stupňa doko-
nalosti. Lenže obdivovanie zo strany ľudí 
a vnútorný pocit, že sú vo svojom záväz-
ku pevné, mnohé z nich viedol k pýche. 
O niektorých z nich sa potom mohlo 
povedať, že boli čisté ako ľalia, ale pyš-
né ako diabol. 

Ktorí poznáte hnutie Anonymných Al-
koholikov (alebo ľudí závislých na iných 
veciach, ktorí pri snahe o vyliečenie pra-
cujú podľa podobného programu), viete, 
že z 12 krokovej spirituality, podľa ktorej 
idú, je najdôležitejší prvý krok: „Prizná-
vame, že alkohol (alebo u iných droga, 
sex, jedlo, vzťahy, práca, peniaze, túžba 
po moci a pod.) je v našom živote tak sil-
ný, že naše životy sa stali neovládateľný-
mi.“ Ak si toto človek prizná (že totiž nie 
alkohol je neovládateľný v jeho živote, 
ale jeho samotný život je neovládateľný), 
môže sa pohnúť k druhému (a ďalším) 
kroku: že totiž „Moc vyššia ako sú oni, 
ich môže vrátiť k zdraviu.“ To je návrat 
k pokore, ktorá je uzdravujúca. 

A tak jediné, čo mi vyplýva z Božie-
ho Slova šiestej cezročnej nedele, je to, 
že nikdy nebudem v takom stave, že by 
som mal hriech v mojom živote nadob-
ro vyriešený. Ak áno, bol by som bohatý, 
nasýtený, smejúci sa, chválený. Bol by 
som človekom, o ktorom starozákonné 
čítanie hovorí: „Zlorečený človek, ktorý 
sa spolieha na človeka, ktorý slabé telo 
pokladá za svoju oporu a jeho srdce sa 
vzďaľuje od Pána.” Chudobný človek je 
ten, ktorý sa zmieri so svojím človečen-
stvom, ktorý ho objíme, ktorý pociťuje 
ustavične svoju neschopnosť, ale záro-
veň aj schopnosť Pánovu: „Požehnaný 
človek, čo dúfa v Pána, ktorého oporou 
je Pán.” Bohatý a nasýtený už nie je otvo-
rený na Pána. Ten nepotrebuje už nič. 

Pane, potrebujem ťa. Chcem bojovať 
s hriechom, ale viem, že to je boj nie 
môj, ale tvoj.  •

Spiritual Traditions for the Contempora-
ry Church, ed. by Robin Maas and Gabriel 
0´Donnell, O.P., Abingdon Press, Nashville, 
1990, str. 37
Pozri tieto kroky napr. v knihe Ande Duval: 
Prečo bola noc taká dlhá, Daka, Bratislava

„Budete mi svedkami“ (Sk 1,8) 
 – to je názov Posolstva pápeža Fran-
tiška k Svetovému dňu misií 2022, 
ktorý Cirkev slávi vždy v predposled-
nú októbrovú nedeľu. Svätý Otec 
text podpísal i zverejnil 6. januá-
ra, symbolicky na slávnosť Zjavenia 
Pána.

Pápež v posolstve vyslovuje 
želanie: „Kiež by sme boli 
my všetci v Cirkvi tým, čím 
sme už na základe krstu: 

prorokmi, svedkami, misionármi 
Pána! S mocou Ducha Svätého a až 
po samý kraj zeme.“

Pripomína aj viacero jubileí, kto-
ré bude v tomto roku Cirkev sláviť 
v súvislosti s misiami: 400 rokov od 
vzniku Kongregácie pre evanjelizá-
ciu národov, kedysi nazývanej Pro-
paganda Fide, 200 rokov od založe-
nia prvého pápežského diela – Diela 
pre šírenie viery, 100 rokov od po-
výšenia troch zo štyroch misijných 
diel na pápežské.

V tomto jubilejnom roku budeme 
sláviť i blahorečenie francúzskej la-
ičky Pauline Jaricotovej, ktorá pres-
ne pred 200 rokmi založila Zdru-
ženie pre šírenie viery. Svätý Otec 
v posolstve pripomína odkaz jej ži-
vota: „Napriek svojmu neľahkému 
stavu prijala Božie vnuknutie založiť 
sieť modlitieb a zbierku pre misio-
nárov, aby sa tak veriaci mohli ak-
tívne podieľať na misii „až po samý 
kraj zeme“. Z tejto geniálnej myš-
lienky sa zrodil Svetový deň misií, 

ktorý slávime každý rok a ktorého 
zbierka vo všetkých komunitách je 
určená pre univerzálny fond, vďaka 
ktorému pápež podporuje misijnú 
činnosť.“

Každý pokrstený je povolaný byť 
misionárom
Identitou Cirkvi je evanjelizovať, 
vydávať svedectvo o  Kristovi, píše 
Svätý Otec a zdôrazňuje komunitný 
charakter tejto činnosti. Každý po-
krstený je povolaný k misii v Cirkvi. 
Ježiš nás posiela do sveta nielen 
preto, aby sme vykonávali misiu, 
ale ju žili: „Pri evanjelizácii príklad 
kresťanského života a ohlasovanie 
Krista idú ruka v ruke. Jedno slúži 
druhému. Sú to dve pľúca, ktorými 
musí dýchať každé spoločenstvo, aby 
mohlo byť misionárske. Toto úplné, 
dôsledné a radostné svedectvo o Kris-
tovi bude určite príťažlivou silou pre 
rast Cirkvi aj v treťom tisícročí. Pre-
to vyzývam všetkých, aby si znovu 
osvojili odvahu, smelosť – to parresia 
prvých kresťanov, aby vydávali sve-
dectvo o Kristovi slovami i skutkami, 
a to v každej oblasti života.“

Cirkev pri ohlasovaní Krista 
vychádza k hraniciam
V druhej časti posolstva Svätý Otec 
poukazuje na dôležitosť toho, aby 
bola Cirkev „vychádzajúca“ pri ohla-
sovaní Krista. „Stále existujú geogra-
fické oblasti, kam ešte nedorazili 
misionári - svedkovia Krista s radost-
nou zvesťou o jeho láske. Na druhej 

Pápežovo posolstvo  
ku Dňu misií:  
„Budete mi svedkami“

 Text: Vatican News 
 Foto: Missio.uk
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strane, žiadna ľudská skutočnosť ne-
bude cudzia pozornosti Kristových 
učeníkov pri ich misii. Kristova cirkev 
bola, je a vždy bude „vychádzajúcou“ 
smerom k novým geografickým, so-
ciálnym a existenčným horizontom, 
k „hraničným“ miestam a ľud-
ským situáciám, aby vydávala 
svedectvo o Kristovi a jeho láske 
všetkým mužom a ženám kaž-
dého národa, kultúry a sociálne-
ho postavenia.

V tomto zmysle bude misia 
vždy aj missio ad gentes, ako 
nás učil Druhý vatikánsky koncil, pre-
tože Cirkev bude musieť vždy ísť ďa-
lej, za svoje vlastné hranice, aby všet-
kým vydávala svedectvo o Kristovej 
láske. V tejto súvislosti by som chcel 
pripomenúť a  poďakovať mnohým 
misionárom, ktorí svoj život strávili 
„za hranicami“, stelesňujúc Kristovu 

lásku tomu množstvu bratov a sestier, 
ktorých postretli.“

Pápež tiež pripomína, že do misij-
nej činnosti „patrí aj pastoračná sta-
rostlivosť o migrantov, ktorú nemož-
no zanedbávať a ktorá môže pomôcť aj 

miestnym veriacim znovu objaviť ra-
dosť z kresťanskej viery, ktorú prijali“.

Duch Svätý ako protagonista 
evanjelizácie
Skutočným protagonistom evanjelizá-
cie je Duch Svätý, zdôrazňuje v tretej 
časti posolstva pápež. Žiaden kresťan 

nemôže vydávať skutočné svedectvo 
o Kristovi bez inšpirácie a pomoci Du-
cha. Pápež preto pripomína dôležitosť 
modlitby, v ktorej nás Duch Svätý ob-
novuje a posilňuje.

Svoje posolstvo k Svetovému 
dňu misií 2022 pápež František 
zakončuje nasledovným prianím:
„Drahí bratia a sestry, aj naďalej sní-
vam o Cirkvi, ktorá by bola celá misi-
onárska a o novom období misijnej 
činnosti kresťanských spoločenstiev. 
A  opakujem Mojžišovo želanie pre 
Boží ľud na ceste: «Kiežby všetok Pá-
nov ľud pozostával z prorokov!» (Num 
11,29). Áno, kiež by sme boli my všetci 
v Cirkvi tým, čím sme už na základe 
krstu: prorokmi, svedkami, misionár-
mi Pána! S mocou Ducha Svätého a až 
po samý kraj zeme. Mária, Kráľovná 
misií, oroduj za nás!“  •

Cirkev bude musieť vždy ísť 
ďalej, za svoje vlastné hranice, 
aby všetkým vydávala svedectvo 
o Kristovej láske. 
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▲ Službu akolytátu prijal v Bratislave 
bohoslovec z Vietnamu

V  Misijnom dome sv. Arnolda Jans-
sena v Bratislave počas svätej omše 
17. decembra 2021 P. provinciál Pavol 
Kruták SVD uviedol do služby akolytu 
frt. Petra Nguyena Van Luonga SVD. 

Peter je bohoslovec z  Vietnamu 
a študuje teológiu na Teologickej fa-
kulte Trnavskej univerzity. “Krstným 
menom sa volám Peter, ale všetci ma 
volajú Peťo. Som najmladší zo šies-
tich detí, mám troch bratov a  dve 
sestry. V detstve sme najčastejšie hrá-
vali futbal, ale chodili sme aj často 
plávať (rieku sme mali vzdialenú 
menej ako 200 metrov od domu). Už 
od útleho detstva som žil s predsta-
vou, že by som mohol byť kňazom,” 
povedal Peter. 

Akolytát je služba mimoriadneho 
rozdávateľa svätého prijímania, kto-
rú prijímajú kandidáti kňazstva ako 
druhú v poradí po službe lektora. Mi-
moriadny značí, že akolyta je k dispo-
zícii kňazovi, ak je potrebné sväté pri-
jímanie zaniesť chorým a starým, ako 
aj počas svätej omše, ak je pastoračná 
potreba. Páter provinciál v kázni vysti-
hol, že sa jedná o milosť i o príležitosť 
priučiť sa niečomu novému na ceste ku 
kňazstvu. Je to zároveň pozvanie zami-
lovať si Ježiša v Najsvätejšej sviatosti ol-
tárnej, v ktorej je skutočne prítomný. •

▼ Perníkový betlehem v Prahe

Perníkový betlehem nie je v Prahe 
super unikát, už tridsaťročnú tra-
díciu má ten od dejvického sv. Ma-
teja. Ale tu nejde o konkurenciu, tu 
ide o spoločenstvo, radosť zo spolu-
práce, ochotu pomôcť, podieľať sa 
na živote farnosti, jednoducho pri-
spieť zas o trochu viac k tomu, aby 
sme boli viac spolu. A  tak ho tam 
počas Vianoc mali tiež. Betlehem 
celý, celučký len z  perníka! Mladý 
kaplán o. Juraj Begany SVD neváha 

Udalosti
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stále chrliť nápady, má však podivu-
hodnú vlastnosť, a síce, že sa nebojí 
a vie delegovať úlohy. Takže zainte-
resoval viac ako 20 rodín (aby bet-
lehem už z princípu svojej povahy 
bol rodinný projekt), ktoré napiekli 
viac ako 300 perníkových kúskov. 
Tie potom spoločne tvorili unikátne 
uhříněveské jasličky. Našli ste tam 
anjelov, ovečky, pastierov, gazdov, 
ale aj ťavy, sovy alebo slona,   nechý-
bali tri prasiatka, model každého 
zo 4 kostolov farnosti, v ktorých sa 
pravidelne slúžia svätej omše. Far-
nosť verbistov v Prahe na Uhříněve-
si prežila kus vzájomného spoločen-
stva, spolupatričnosti a pocit radosti 
z toho, že môžu niečo urobiť pre ra-
dosť blížnych. •

▲ Jasličková pobožnosť vo farnosti 
verbistov na Morave 

Tradične či netradične sa po dvoch 
rokoch uskutočnila „jasličková po-
božnosť“ na slávnosť Božieho naro-
denia a na sviatok Sv. Jána, apoštola 
a evanjelistu vo Farskom kostole sv. 
Jána Krstiteľa v Novom Hrozenkove 
na Morave. Hudobno-ľudový súbor 
Hafera, ktorý pôsobí už niekoľko ro-
kov v tejto „valašskej oblasti“, pred-
viedol prekrásny spev a „povídání“ 
o Ježišovom narodení. Na pobožnosti 
sa stretli veriaci aj z okolitých farnos-
tí – Veľké Karlovice a Halenkov, kde 
pôsobia naši spolubratia Janko Rušín 
SVD a  František Kantár SVD spolu 
s pánom farárom z Nového Hrozen-
kova Dušanom Šimalom SVD. Poďa-
kovali aj za pastoračnú starostlivosť 
kňazom a pastoračným asistentom, 
ktorí pracovali a  momentálne pra-
cujú v  tejto „valašskej doline“. Bol 
to nádherný kultúrny zážitok v tejto 
„covidovej dobe“. Ďakujeme. •

◀ Slovenská misijná sestra zvolená 
za predstavenú v Bolívii

Sestra Sára Alena Tokarčíková SSpS 
bola zvolená za regionálnu predsta-
venú Bolívie na obdobie rokov 2021 – 
2024. Blahoželáme sestre Sáre i jej rade 
a prajeme im Božie požehnanie v tejto 
misijnej službe. •

UDALOSTI 
február 2022

2. február
Sviatok Obetovania Pána, Hromnice; 
Medzinárodný deň zasväteného života;
3. február
Výročie úmrtia blahoslavenej Márie 
Heleny Stollenwerk SSpSAP, spolu-
zakladateľky misijnej kongregácie Slu-
žobníc Ducha Svätého (SSpS) (1900); 
sv. Blažej, biskup a mučeník;
5. február
Br. Michal Celestín Lyžičiar SVD, 55. 
výročie úmrtia (1967);
8. február
Medzinárodný deň modlitieb a osvety 
proti obchodovaniu s ľuďmi;
11. február
Preblahoslavená Panna Mária Lurdská; 
Svetový deň chorých;
14. február
P. Vincent Babin SVD, 15. výročie úmr-
tia (2007);
16. február
P. Ján Fajkus SVD, 65. výročie úmr-
tia (1957);
25. február
Výročie úmrtia Márie Michaely Adolfí-
ny Tönnies, spoluzakladateľky a prvej 
predstavenej kongregácie Služobníc 
Ducha Svätého ustavičnej poklony 
(SSpS AP).

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac február: 
Modlime sa za rehoľníčky a zasvätené 
panny s vďakou za ich poslanie a odva-
hu, aby stále nachádzali nové odpovede 
na problémy našich čias.
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V  januári 2021 sme sa z  lock-
downovej dovolenky vrátili spo-
lu s Lukášom Mizerákom SVD 
a Radkom Kottrom SVD späť 

na Kubu, kde práve začínala ďalšia vlna 
a nové obmedzenia. Keď som sa po ka-
ranténe vrátil do farnosti, neboli povo-
lené žiadne verejné bohoslužby a ľudia 
nechceli prijímať ani návštevy. Takmer 
celá pastorácia sa zúžila na hľadanie 
jedla a varenie obedov pre chudobných 
v našom „comedore“. Prežili sme tak už 
druhú Veľkú noc za zatvorenými dvera-
mi. Uvoľňovanie prišlo niekedy v máji, 
a to som sa práve dozvedel, že mám ísť 
spravovať od júla Biblické centrum do 
Holguínu. Nikdy som nebol na nejaké 
etiketovanie, najmä ak za tou etiketou 
nie je nič viac… A teda aj v prípade môj-
ho menovania za správcu biblického 
centra si treba naliať čistého vína 
a priznať, že to bola skôr taká z nú-
dze cnosť, ako sa hovorí, keďže 
prípravu na vedenie tohto centra 
mám rovnakú ako ktorýkoľvek 
študent šiesteho ročníka teológie. 
Nuž a keď komplikované časy nám 
prinášajú komplikované riešenia, 
nie vždy je ľahké vidieť za tým všet-
kým Božie riadenie, ale usilujem sa Mu 
dôverovať napriek pochybnostiam. 

A čuduj sa svete, po príchode sme s no-
vým spolubratom Sylwestrom z Poľska 
začali nejaké plánovania, aby sme spo-
znali komunity, ktoré patria k Farnosti 
sv. Joachima a Anny, ktorá sídli v tom is-
tom biblickom centre, ktoré mám viesť. 
Avšak skôr akoby som navštívil nejakú 
z nich, dostal spolubrat covid a boli sme 
v karanténe. On mal ľahký priebeh, no 
po pár dňoch k nám prišiel do komunity 
aj P. Radko, ktorý mal trochu ťažší prie-
beh a nechceli sme, aby zostal na fare 

sám bez dohľadu, a tak s pomocou bisku-
pov a veriacich sme mu zabezpečili pre-
voz, ako i všetko potrebné, aby sa z toho 
dostal. Počas tohto mesiaca (august) v ka-
ranténe, kedy som sa o nich staral, som 
bol prvýkrát vďačný za to, že som covid 
prekonal ešte počas svojej dovolenky. 
Keď nás oficiálne „uschopnili“ a zrušili 
nám domácu karanténu, bol už takmer 
september. Začali prípravy na sviatok 
Virgen de la Caridad, čo je pre Kubáncov 
najväčší cirkevný sviatok, nechávajúc ďa-
leko v úzadí Veľkú noc či Vianoce. A záro-
veň to bol už najvyšší čas oboznámiť sa so 
situáciou ohľadom centra. Biblické cen-
trum potrebuje nejaké opravy a dostav-
by, a tak som mal niekoľko stretnutí s in-
verzionistkou (to je osoba, ktorá v mene 
Cirkvi rieši všetky potrebné dokumenty 
na stavby v diecéze, ako i politické povo-

lenia, ale taktiež hľadá stavebný materi-
ál a povoľuje rozpočty na jednotlivé ob-
jekty a k tomu milión ďalších drobností, 
takže neviem, čo by bol jej ekvivalent na 
Slovensku), ktorá pôsobí v našej diecéze, 
aby sme si určili priority, nakoľko zohnať 
materiál je každým dňom nielen nároč-
nejšie, ale i drahšie (jedno 25 kg vrece 
cementu momentálne stojí 1800 CUP = 
75 USD). Zhodli sme sa však, že prioritou 
je postaviť schodisko, ktoré prepojí príze-
mie a rozostavané prvé poschodie (hrubá 
stavba 1. poschodia bibl. centra bola spra-
vená ešte v 80. rokoch, ale majiteľ v 90. 

rokoch zbúral schody, a tak nie je mo-
mentálne prístup ani na poschodie, ani 
na strechu, kde je zároveň nádrž s vodou) 
a následne je potrebné zabezpečiť dom, 
resp. vrchné poschodie a vstupy mreža-
mi, nakoľko v okolí opäť pribúda krádeží. 

Nám naposledy ukradli z nádrže auta 
20 litrov benzínu a našťastie P. Sylwester 
vstáva veľmi skoro, takže zlodeji už ne-
stihli ukradnúť pneumatiky. Stihli uvoľ-
niť skrutky na troch kolesách a potom 
sa už museli porúčať, aby ich spolubrat 
nenačapal pri „nákupoch“. Toto vie de-
motivovať, najmä ak som kvôli tým 20 
litrom benzínu stál dve hodiny v rade 
a nakoniec som sa musel doprosovať 
predaja, zaťať sa a vydržať tie pohľady, 
keď vám trikrát povie, že vám to nepre-
dá alebo predá, ale iba so špeciálnym 
povolením od vládostrany. A možno by 
som sa mu tam aj bol býval rozplakal, 
keby som nebol tak strašne naštvaný na 
tento systém, ktorý trestá obyčajných 
ľudí, aby sa pár papalášov malo ako vo 
vatičke. Nakoniec mi po 25 minútovom 
prosíkaní, vysvetľovaní, že ja to neviem 
robiť načierno ako Kubánci, že by som 
tam chodil po večeroch, sa asi unavil 
a bez väčších problémov mi predal 20 
litrov a ako bonus dodal výstrahu, že je 
to naposledy a voľne môžem kúpiť ben-
zín, len keď príde liberado (voľne pre-
dajný) aj pre iných, ako je vláda. A sa-
mozrejme som musel zaplatiť trochu 
viac, ako bola oficiálna cena benzínu, 
ale na to vám každý povie, že veď to je 
normálne, takto to tu chodí. A najhoršie 
na tom nie je to, že po 4 rokoch viem, že 
tu na Kube to tak chodí, ale že to naozaj 

List misionára z Kuby

 Text a foto: Páter Michal Vrták SVD

Nám naposledy ukradli z nádrže 
auta 20 litrov benzínu a našťastie 
P. Sylwester vstáva veľmi skoro, 
takže zlodeji už nestihli ukradnúť 
pneumatiky. Stihli len uvoľniť 
skrutky na troch kolesách...
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začínam vnímať ako „normálne“. Bez 
tejto kubánskej „normálnosti“ sa nedajú 
zohnať lieky ani nakúpiť zelenina. Straš-
ne to unavuje a čím ďalej tým viac mi je 
jasné, že kto na Kube nežije, nemôže úpl-
ne porozumieť. Lebo ani len taká vec ako 
stáť v rade nie je na Kube to isté ako stáť 
v rade na Slovensku… Týchto nepocho-
piteľných vecí „a la Cuba“ za posledné 
dva roky neskutočne pribudlo a aj preto 
som už dlho nič nenapísal, lebo som si 
vravel, že by mi to asi nik neveril. A čo 
sa teda zmenilo, že už píšem? Asi mi je 
aj trochu jedno teraz, čo si kto pomyslí. 
Nemá cenu sa tým zaťažovať. Lebo po 
tom, ako sme sa so spolubratmi zapoji-
li do výzvy na zbierku pre Kubu, ktorú 
zorganizovala na Slovensku Cirkev, pri-
šlo mi aj pár ohlasov, ktoré mi oznamo-
vali, ako sa mýlim, že život na Kube nie 
je taký zlý. Že oni tú realitu poznajú, ale-
bo že s Kubáncami pracujú a tak ďalej… 
Tak som si povedal, že na toto ozaj ne-
mám síl a teraz rozumiem oveľa lepšie 

Lukášovi a Radkovi, ktorí komunikujú, 
len keď majú niečo naliehavé a konkrét-
ne, inak je to zbytočná záťaž… A tých je 
tu na každý deň dosť aj bez hate speech 
Slovákov…

V novembri ma biskup a predstavený 
požiadali, aby som dočasne opäť zmenil 
pôsobisko. Poprosili ma, aby som šiel vy-
pomáhať do našej farnosti v Mayarí, kto-
rá je so svojimi 14 komunitami a dosť veľ-
kou rozlohou na jedného kňaza priveľká. 
Spolubrat, ktorý by mal nastúpiť ako kap-
lán P. Radka Kottru, sa momentálne učí 
španielčinu v Mexiku a ak všetko pôjde 
bez problémov, tak už v apríli by ma mal 
vystriedať a ja pôjdem späť do Holguínu. 

S Radkom máme za sebou krásny týž-
deň slávenia svätých omší z Narodenia 
Pána vo všetkých komunitách. V niekto-
rých prípadoch to bola prvá svätá omša 
od začiatku pandémie, teda od apríla 
2020. Bol to pre nich dlhý čas čakania 
a o to väčšiu radosť mali, že sa mohli zú-
častniť.

No a dnes, resp. včera, posledný deň 
v roku sme obaja odslúžili ráno sväté 
omše, pretože poobede už chcú byť Ku-
bánci doma s rodinami a čakať spoloč-
ne na nový rok. Tí, ktorí na to majú, si 
pripravia klasickú silvestrovskú večeru, 
ktorá pozostáva z congri (ryža s cesna-
kom varená s predvarenou tmavou fa-
zuľou) a k tomu kúsok pečeného brav-
čového mäsa, ako prílohu majú koreň 
nazývaný yuca (odb. manihot esculenta 
– našiel som to na internete pod názvom 
v slovenčine ako maniok jedlý) a ak je 
nejaká zelenina, tak si pripravia šalát 
ako oblohu k pokrmu. Na Kube tak, ako 
i v iných latinskoamerických krajinách, 
majú veľa vianočných a novoročných 
zvykov (tu často praktizujúcich všetko 31. 
decembra), ktoré prebrali od Španielov. 
Takže môžete vidieť pobehovať v meste 
ľudí s kufrom okolo domu, aby v novom 
roku mali šťastie na cestovanie (vo väč-
šine prípadov to bude aj počas toho no-
vého roku len okolo domu), vylievanie 
studenej vody na ulicu o polnoci či pále-
nie figuríny, ktorá predstavuje starý rok, 
ktorý sa skončil…

Ja som šiel večer navštíviť pár rodín 
blízko fary, aby som tak trochu prelomil 
ľady, nakoľko som tu nový a ako som pí-
sal, trochu som v tom navštevovaní zhr-
dzavel, a tak sa občas treba namazať ole-
jom radosti. A koniec roka je na to ako 
stvorený.

Je prvý deň nového roku. Začíname 
ho spolu s Matkou Božou, a to sa mi spája 
aj s mojím začiatkom v reholi, dokonca 
s časom, kedy som verbistov ani nepo-
znal a strávil som s nimi čas veľkonoč-
ného trojdnia v spoločenstve mladých 
v Misijnom dome Matky Božej v Nitre 
na Kalvárii. Tam mi Boh vložil do srdca 
túžbu, ktorej som nerozumel a trvalo 
mi dva roky, kým som ju na tom istom 
mieste skutočne prijal. Začať nový rok 
s Matkou Božou mi pripomína, že aj tie 
najlepšie Božie plány pre nás potrebujú 
svoj čas, aby dozreli. 

Prajem požehnané dni v novom roku 
a žehnám každému jednému z vás.

Páter Michal Vrták SVD •
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Čo je noviciát a na čo slúži? 
Noviciát v každej reholi je fakticky rov-
naký a vychádza zo starej tradície. Ešte 
aj svätý Pavol sa utiahol do samoty, až 
potom išiel ohlasovať evanjelium. A po-
tom všetky generácie reholí a rehoľníkov 
vychádzajú z tejto skúsenosti, že najprv 
je potrebné sa utíšiť, treba budovať vzťa-
hy s Bohom, no nie ako pustovník, ale 
v komunite. A keď je vybudovaný dobrý 
vzťah s Bohom, potom na pevnom zák-
lade človek môže budovať ďalej. Z toho 
dôvodu jeden cirkevný dokument o no-
viciáte hovorí: Novici sa musia spravidla 
zacvičovať do praktizovania dlhšej mod-
litby, samoty a ticha. Cítia silnejšiu túžbu 

„vzdialiť sa“ zo sveta než „ísť“ do sveta 
a táto túžba nie je len subjektívna. Preto 
čas a miesto noviciátu má byť tak zabez-
pečené, aby novici mali priaznivú atmo-
sféru a mali možnosť od základu vrastať 
do života s Kristom. To je to dôležité pre 
mladého človeka. Mladý človek by totiž 
hneď chcel obrátiť svet. To vidieť niekedy 
aj v noviciáte u mladých novicov. Obrátiť 

celú dedinu, obrátiť celú Cirkev, ale treba 
sa najprv vedieť stíšiť a vrátiť sa do ticha. 
To je také podstatné na začiatku. A po-
tom neskôr môže byť aj apoštolsky činný.
 
Ako sa vyvíja noviciát v reholi verbistov? 
Mení sa dĺžka noviciátu, ktorá je teraz 
jeden rok?
Starší pátri ešte rozprávali, že boli v no-
viciáte, ktorý trval dva roky. To znamená, 
že prvý rok bol kánonický a v druhom 
roku už študovali, ale bol to ešte stále no-
viciát. Potrebný je ten kánonický rok. My 
máme teraz noviciát podľa kánonického 
práva, ktorý trvá 12 mesiacov a potom 
po prvých sľuboch buď začnú študovať 
filozofiu v Bratislave na Alojziáne, alebo 
pokračujú v prerušených štúdiách. Ale 
ten prvý rok je prísne zachovaný podľa 
cirkevného práva. Nesmie sa skracovať, 
musí to byť celý rok. Neprítomnosť v no-
viciátnom dome viac než 15 dní treba ne-
skrátene nahradiť v noviciátnom dome 
tak, aby sa zaručilo dvanásťmesačné tr-
vanie kánonického noviciátu.

Noviciát je dôležitým 
časom v živote 

každého rehoľníka
 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Každý jeden misionár Spoločnosti Božieho Slova absolvuje noviciát na 
začiatku svojho rehoľného povolania. Páter Bartolomej Baráth SVD má 

skúsenosti s vedením novicov už v časoch totality, kedy tajne pripravoval 
novicov a od roku 1990 pôsobí ako novicmajster vo Vidinej pri Lučenci. 
V súčasnosti pripravuje dvoch mladých verbistov na ceste povolania 

k prvým sľubom. O noviciáte, formácii, ale i pastoračnej práci rozpráva 
v nasledujúcom rozhovore.

 

• Kaštieľ s vystupujúcimi nárožnými vežami 
bol dokončený a posvätený v roku 1911. 
Grófka Hedviga Asbóthová ho po smrti 
manžela darovala Spoločnosti Božieho 
Slova a v súčasnosti slúži ako Misijný dom 
Božského Srdca. Tu absolvujú verbisti 
svoj noviciát.
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Čo všetko obsahuje formácia v noviciá-
te? Čím všetkým prejdú novici za ten rok?
V prvom rade ide o prehĺbenie povola-
nia. Nie o vyjasnenie, lebo už prichádza-
jú s tým, že chcú byť misionármi a člen-
mi Spoločnosti Božieho Slova. Ide teda 
o prehĺbenie ich povolania. Nabrať ne-
jakú takú pevnejšiu motiváciu pre celý 
ďalší život. A preto je potrebné to ticho. 
Venujú sa napr. budovaniu správneho 
vzťahu s Bohom, sebapoznaniu, ale vo 
svetle viery. Pred Pánom Bohom sa učia 
prijať seba samých, svoje dary, svoje 
hranice, lebo aj toto patrí k prijatiu seba 
samého a nielen to, že prijmem iba svo-
je pekné vlastnosti. To by stálo na sla-
bých nôžkach, keď by človek chcel ob-
javiť iba svoje talenty a schopnosti. Ono 
by sa to mohlo rozsypať ako taký hline-
ný džbán. Majú sa naučiť prijať aj svoje 
hranice a limity, toto je veľmi dôležité. 
Povolanie už potom stojí na pevnejších 
nohách. Vlastne o to ide v sebapoznaní 
a sebaprijatí.
 
Ako vyzerá zostava prednášok, ktoré sú 
novicom určené? 
Prednášky sú koncipované tak, že to nie 
je intelektuálna výchova. Intelektuálnu 
výchovu budú mať na prednáškach filo-
zofie a teológie v Bratislave. Toto je skôr 
výchova v duchovnom živote, a tak aj 
prednášky sú koncipované tak, že sú 
zamerané na duchovný život. Celý novi-
ciátsky rok je usporiadaný tak, že je roz-
delený na štyri fázy podľa Duchovných 
cvičení sv. Ignáca. Prvé obdobie je tzv. 
princíp a fundament, to je budovanie 
vzťahu s Bohom. Venujeme sa duchovné-
mu životu, modlitbe, ktoré vychádzajú 
zo skúsenosti s Bohom. Potom prichádza 
sebapoznanie – obrátenie, uzdravenie. 
Následne prichádzajú rehoľné sľuby – 
život s Kristom a poslanie. Zhruba takto 
je celý rok koncipovaný. Každá fáza trvá 
približne tri až štyri mesiace. To sú ako-
by exercície vo všednom dni. 

A preto je potrebná určitá utiahnu-
tosť a reflexia o všetkom, čo preberáme. 

Okrem duchovnej formácie majú novici 
aj čas určený na prácu okolo domu?

Pravdaže, veď toto je veľký areál. Nieke-
dy sa človek môže zľaknúť, že tu je veľa 
roboty. Ale noviciát nie je o tom, že sa 
budem len modliť. To známe benedik-
tínske „Ora et labora“ platí aj tu. Má byť 
v súlade práca a modlitba. V noviciáte 
nepestujeme spiritualitu, ako Nemci 
hovoria „Hans gukt in die luft mystik“, t. 
j. „Janíčko čumí do neba mystiku“. To by 
bolo odrezané od sveta. Každodenná rea-
lita práce okolo domu, starosť o dom, sta-
rostlivosť a poriadok, každý si perie svo-
je veci a keď treba, tak novici aj navaria. 
Celá duchovnosť v noviciáte je zakotvená 
v realite života, nie sme od nej odtrhnu-
tí a ideme iba počúvať sväté reči o Pánu 
Bohu. Pohybujeme sa v realite života. 
 
V noviciáte je 30 dní duchovných cvičení. 
Ako to funguje v súčasnosti? 
Spočiatku sme to mali tak, že bolo po-
čas noviciátu 30 dní duchovných cviče-
ní. Tých 30 dní bolo rozdelených tak, že 
boli duchovné cvičenia v septembri po 
nástupe do noviciátu, potom v pôste, po-
tom po Turícach a pred prvými sľubmi. 
Potom prišlo rozhodnutie Generálnej ka-
pituly z Ríma, že počas formácie musia 
byť vcelku 30-dňové duchovné cvičenia. 
A tak sme uvažovali, že v noviciáte sú ta-
kéto dlhé duchovné cvičenia ešte prisko-
ro. Preto sa teraz 30-dňové duchovné cvi-
čenia konajú až vtedy, keď sú seminaristi 
celý rok na pastoračnej praxi, v rámci 
ktorej si nájdu čas na 30-dňové duchov-
né cvičenia pod vedením skúseného 
exercitátora, väčšinou nejakého pátra zo 
Spoločnosti Ježišovej. To je taká tradícia 
z čias sv. Arnolda Janssena, ktorý si veľmi 
vážil sv. Ignáca a jeho duchovné cvičenia. 

Teraz mávajú novici  5-dňové duchov-
né cvičenia na začiatku noviciátu, po-
tom 8-dňové duchovné cvičenia v pôste 
a 5-dňové pred prvými sľubmi v sep-
tembri. 
 
Čo sa týka vášho pôsobenia, dlhé roky 
sa venujete formácii novicov SVD. Kedy 
ste sa začali venovať vedeniu novicov na 
ceste ich povolania? 
Začal som s  tým ešte za totality. Bol 
som v kontakte s pátrom Škodom SVD 

a pátrom Babinom SVD, ktorí sa najviac 
pričinili o výchovu dorastu. Mali kon-
takty s nami mladými (terajšími pátra-
mi, ktorí sú už šesťdesiatnici a plus) a na 
podnety menovaných pátrov som sa za-
čal venovať duchovným cvičeniam. Bol 
som kňazom vo farnosti a začali prichá-
dzať mladí chlapci na duchovné cvičenia. 
Niektorí sú členmi Spoločnosti Božie-
ho Slova a niektorí sa stali diecéznymi 
kňazmi, alebo sú aj v iných reholiach. 
Bolo to všetko samozrejme ilegálne. Po-
tom v roku 1987 som začal zase ilegálne 
navštevovať v bratislavskom seminári 
našich bohoslovcov a v rámci stretnutí 
v bratislavských bytovkách sme mávali 
noviciátske hodiny. Viedol som ich vo 
formácii. Niektorých som mal na staros-
ti ja a ďalších páter Benovic SVD. Stretá-
vali sme sa počas ich vychádzky. Každý 
druhý týždeň som dochádzal za nimi do 
Bratislavy a oni si takto robili noviciát. 
Tým sa to začalo. A keď sme v roku 1990 
mohli ako rehoľa slobodne pôsobiť, tak 
ma predstavení poverili, aby som bol no-
vicmajstrom už aj legálne. 
 
Ako hodnotíte ten čas tu vo Vidinej od 
roku 1990?  
Niektoré ročníky, najmä tie prvé po páde 
totality, keď sa nerobil až taký kritický 
výber, boli náročné. To vidno napríklad 
z toho, že z pomerne silných ročníkov, 
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bývalo vtedy aj 20 novicov, väčšina z nich 
ani nedošla k prvým sľubom. Potom sa to 
začalo stabilizovať. Neskoršie už boli lep-
šie „noviciátske ročníky“, z ktorých väčši-
na zostala a pokračovala ďalej vo formá-
cii ku kňazstvu. Sú veru aj také ročníky, 
z ktorých nezostal nikto ani na „ukážku“.  
 
Čím to bolo? 
V deväťdesiatych rokoch bolo veľké nad-
šenie a mnohí mladí ľudia vstupovali do 
rehole alebo seminára. V mnohých prí-
padoch to bolo ešte nevyzreté, nejasné. 
V súčasnosti ten, kto ide do noviciátu, 
už obyčajne vie, čo by chcel v živote ro-
biť. Má za sebou už aj nejaké stretnutia 
s našimi pátrami a bohoslovcami v rám-
ci pastorácie povolaní a už vie, čo chce. 
Predpokladám, že väčšina z tých, ktorí 
začínajú noviciát, svoj cieľ aj dosiahnu. 
Aspoň dúfam a modlím sa za to.  
 
Sú novici vo Vidinej zaangažovaní aj pas-
toračne? 
Áno, pokiaľ je to možné, tak sa zapoja 
do aktivít pri kostole. Noviciát sa nedeje 
vo vákuu. Napríklad súčasní novici vo 
Vidinej pomáhajú kňazovi pri detských 
svätých omšiach tým, že majú príhovo-
ry pre deti. V minulosti mávali novici aj 

„stretká“ s mladými. Teraz počas covid 
krízy sa situácia aj v tomto smere zme-
nila k horšiemu. 

Okrem novicov máte aj pastoračnú služ-
bu, ktorú konáte tu v okolí. A tiež robíte du-
chovné cvičenia ďalším rehoľníkom a ľu-
ďom, ktorí do Misijného domu vo Vidinej 
prichádzajú. Ako vyzerá táto vaša služba? 
Pastoračná služba spočíva v tom, že už 
vlastne 31 rokov chodím na tie isté mies-
ta do maďarsky hovoriacich dedín v oko-
lí Fiľakova. Už sa tam vystriedali piati až 
šiesti správcovia farností, a tak niekedy 
žartujeme, že som ich už toľkých „prežil“. 
A ľudia ma berú ako takého duchovného 
otca. Lebo otcom je kňaz vtedy, keď tam 
pôsobí dlhé roky a pozná veriacich, ich 
deti, stará sa o nich. Koľkokrát sa stáva, 
že prídu na spoveď a začnú tým, že „páter, 
vy ma poznáte, poznáte moje rodinné 
problémy, nemusím vám veľa rozprávať“. 
Radšej idem k vám, lebo u iného kňaza 
by som musel rozprávať celý príbeh od 
začiatku... Tridsať rokov, to je pekné ob-
dobie. Už sa tam cítim ako otec rodiny. 

Čo sa týka duchovných cvičení, naj-
skôr som chodieval dávať duchovné cvi-
čenia do rehoľných komunít tam, kde 
ma zavolali. Potom som to zmenil aj 
preto, že pokiaľ sú tu novici, tak potom 
nemôžem byť často mimo domu. No sa-
mozrejme, cieľom je aj to, aby sa využili 
priestory na duchovné cvičenia tu do Vi-
dinej, kde sú veľmi dobré podmienky na 
pobyt v ústraní. A tak tu začali chodiť na 
duchovné cvičenia väčšinou zasvätené 

osoby. Sem-tam sa pritrafí, že prídu aj 
nejaké laické osoby, ktoré prichádzajú, 
aby sa tu stíšili. Viackrát tu boli na du-
chovných cvičeniach aj kňazi z Rožňav-
skej diecézy. 

Pre rehoľné osoby zvyknem dávať 
8-dňové individuálne duchovné cvičenia. 
To znamená, že ich sprevádzam indivi-
duálne. Nie sú žiadne prednášky, každý 
príde denne na duchovný rozhovor a po-
tom na ďalšej „exercičnej ceste“ sa orien-
tujeme situáciou života a primeraným 
textom zo Svätého písma. Povzbudivé je, 
že niektoré rehoľné sestry sa tu pravidel-
ne vracajú už aj 15-17 rokov. 
 
Ako vnímate to, že mnoho mladých ľudí 
sympatizuje s verbistami, ale je naozaj 
málo tých, ktorí sa rozhodnú pre vstup 
do rehole? Mnohí sú priatelia rehole, ale 
boja sa urobiť ten rozhodujúci krok? Čo 
by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí aj 
uvažujú o misionárskom povolaní, ale 
zároveň sa aj boja? 
To je všeobecný jav, že mladí sa boja napr. 
vstúpiť do manželstva. Chodia spolu aj 
3-4 roky, ba možno aj viac, pokiaľ sa roz-
hodnú. Ale pre zdravého a vyrovnaného 
človeka stačia povedzme 2-3 roky, aby sa 
zobrali. Niet sa čoho obávať... A podobne 
je to aj s rehoľno-misionárskym životom 
u nás verbistov.

Čo sa týka noviciátu a rehoľného povo-
lania, že bude tam nejaká neistota, to je 
normálne. Ja nemám rád, keď si je človek 
príliš istý. Potom už verí len sebe samé-
mu. Ale určitá miera neistoty prináša so 
sebou, že viac počítam s Pánom Bohom. 
Mne sa to javí ako vyrovnanejšie povola-
nie. Teda netreba sa báť i určitej neistoty. 
Ak príde čas, treba sa rozhodnúť. Pán Boh 
je pri nás a on urobí to, čo má urobiť. To 
je odkaz pre tých, ktorí váhajú. Netreba 
sa báť a čakať donekonečna, aby sme to 
mali úplne jasné. Nikdy nebude všetko 
úplne jasné. Vždy tam bude trochu aj tej 
neistoty. A to je správne.  •

• V súčasnosti sa v noviciáte duchovne 
formujú a pripravujú na prvé sľuby novici 
Benedikt a Jakub. Ich novicmajstrom je 
páter Bartolomej Baráth SVD. 
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„«Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš 
Otec» (Lk 6,36). Stojme pri trpiacich, 
kráčajme cestou lásky.“ To je motto po-
solstva pápeža Františka k  30. sveto-
vému dňu chorých, ktorý Cirkev slávi 11. 
februára – v deň liturgickej spomienky 
Panny Márie Lurdskej.

Svätý Otec zdravotníkov vy-
zýva, aby sa ich ruky stali 
znamením milosrdných rúk 
nebeského Otca. Zdôrazňuje 

i obrovský význam katolíckych zdra-
votných zariadení v dnešnej kultúre 
skartovania a  pripomína, že služba 
útechy je úlohou každého pokrstené-
ho človeka. Ako sa v texte posolstva 
uvádza, okrúhle výročie Svetového 
dňa chorých, ktorý pred troma desiat-
kami rokov ustanovil sv. Ján Pavol II., 
sa v dôsledku pandémie nebude môcť 
konať v peruánskom meste Arequipa, 
ako bolo pôvodne plánované. Slávnosť 
sa bude konať vo vatikánskej Bazilike 
sv. Petra.

Vedomie dôstojnosti 
a zodpovednosti zdravotníka
Pápež v posolstve hlbšie rozoberá jeho 
tohtoročnú tému. Ježišovo pozvanie, 
aby sme boli milosrdní ako Otec, na-
dobúda osobitný význam pre zdra-
votníckych pracovníkov, píše pápež 
František a myslí pri tom na lekárov, 
zdravotné sestry, laborantov, na tých, 
ktorí sa starajú o chorých a liečia ich, 
ako aj na mnohých dobrovoľníkov, 
ktorí venujú svoj drahocenný čas tr-
piacim. Obracia sa na nich slovami: 

„Drahí zdravotnícki pracovníci, vaša 
služba chorým, vykonávaná s láskou 
a kompetentnosťou, presahuje hranice 
vašej profesie a stáva sa poslaním. Vaše 
ruky dotýkajúce sa trpiaceho Kristov-
ho tela môžu byť znamením milosrd-
ných rúk Otca. Buďte si vedomí veľkej 
dôstojnosti vášho povolania, ako aj 
zodpovednosti, ktorá z neho vyplýva.“

Nikdy nesmieme zabudnúť na je-
dinečnosť každého chorého človeka 
s jeho dôstojnosťou a krehkosťou, píše 

pápež a dodáva: „Chorý človek je vždy 
dôležitejší ako jeho choroba, a preto 
žiadny terapeutický prístup nemôže 
ignorovať načúvanie pacientovi, jeho 
príbehu, jeho obavám a jeho strachu. 
Aj vtedy, keď nie je možné uzdrave-
nie, vždy je možné preukazovať sta-
rostlivosť, vždy je možné utešovať, 
vždy je možné dať pacientovi pocítiť 
blízkosť, ktorá ukazuje záujem pred-
nostne o človeka, viac než o samotnú 
chorobu. Kiež odborná príprava zdra-
votníkov vedie k dosiahnutiu schop-
nosti načúvať a nadväzovať vzťah.“

Nemocnice ako domy 
milosrdenstva

„V niektorých krajinách je primeraná 
starostlivosť stále luxusom,“ píše Svätý 
Otec mysliac najmä na najchudobnej-
šie časti sveta, kde musia pacienti pre-
konávať veľké vzdialenosti k liečebným 
centrám, ktoré majú aj tak len veľmi ob-
medzené možnosti. Pápež preto zdôraz-
ňuje dôležitosť katolíckych zariadení:

Stojme pri trpiacich,  
kráčajme cestou lásky

 Text: TKKBS
 Foto: americamagazine.org
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Zomrela sestra,  
ktorá v Albánsku  
počas komunizmu  
tajne pokrstila aj 
budúceho biskupa

 Text: catholicculture.org
 Foto:Catholic News Agency

Vo veku 92 rokov zomrela 8. ja-
nuára albánska rehoľná sestra 

z Kongregácie stigmatíniek Maria 
Kaleta, ktorá ako jedna z  posled-
ných prežila ateistický komunistic-
ký režim vo svojej krajine a dožila 
sa návratu náboženskej slobody. 
Počas Františkovho jednodňového 
pobytu v Albánsku 21. septembra 
2014 povedala pápežovi o krstoch, 
ktoré robila v prísnej tajnosti. Jed-
ným z ľudí, ktorých vtedy pokrsti-
la, je súčasný biskup diecézy Sapë 
– Simon Kulli. Maria Kaleta vstúpila 
do kongregácie v roku 1944, ale svo-
je večné sľuby tam mohla zložiť až 
v roku 1991, po páde komunizmu, 
keď nová vrchnosť povolila zno-
vuotvorenie kostolov a kláštorov. 
Keď v Albánsku v roku 1944 krát-
ko po skončení 2. svetovej vojny 
prevzali moc komunisti, takmer 
okamžite sa tam začalo nábožen-
ské prenasledovanie a v roku 1967 
vtedajší vodca strany a štátu Enver 
Hodža oficiálne vyhlásil Albánsko 
za prvú ateistickú krajinu na svete. 

To okrem iného znamenalo, zatvo-
renie, zničenie alebo použitie všet-
kých chrámov na svetské účely, 
ako aj väznenie a často vraždenie 
duchovných.

Sestra to obdobie prežila, žila 
sama v malom domčeku. Nestrati-
la však vieru ani nádej na obrodu 
náboženstva a Cirkvi a  snažila sa 
podľa svojich síl a možností zacho-
vať vieru iných. Okrem iného cho-
dila k ukrývajúcim sa a väzneným 
kňazom a práve ona im nosila Eu-
charistiu, ktorú nosila aj chorým, 
a  tajne krstila deti a  dospelých. 
Svoje svedectvo vydala v septembri 
2014 v katedrále v Tirane pápežovi 
a prítomným. „Krstila som nielen 
deti z dedín, ale aj všetkých, kto-
rí mi klopali na dvere,“ vyznala sa 
rehoľná sestra. Spomenula, že raz 
krstila malé dievčatko vodou, kto-
rú si prinieslo z kanálu v topánke. 
Zdôraznila tiež, že „mala šťastie, že 
mala v nočnom stolíku uloženú Naj-
svätejšiu sviatosť, s ktorou som cho-
dievala k chorým a zomierajúcim“.

„Pán ma odmenil za všetky tieto 
utrpenia tu na zemi a po rokoch re-
žimu boli kostoly znovu otvorené 
a ja som mala to šťastie, že som sa 
stala rehoľníčkou, splnili sa želania 
mnohých iných kňazov a sestier“ – 
povedala sestra Mária. Jedným z vte-
dy pokrstených rehoľnou sestrou 
je aj súčasný biskup diecézy Sapë 
na severovýchode krajiny – Simon 
Kulli (nar. 1973, vysvätený za kňaza 
2000, biskup 2017).  •

„V tejto súvislosti by som chcel zno-
vu potvrdiť význam katolíckych zdra-
votníckych zariadení: sú vzácnym 
pokladom, ktorý treba chrániť a pod-
porovať; ich prítomnosť sa v dejinách 
Cirkvi vyznačovala tým, že boli na-
blízku tým najchudobnejším chorým 
a boli pozorné k tým najzabudnutej-
ším situáciám. Koľko zakladateľov re-
hoľných rodín vedelo načúvať volaniu 
bratov a sestier, ktorí nemali prístup 
k starostlivosti alebo sa s nimi zle za-
obchádzalo, a robili všetko pre to, aby 
im slúžili! Aj dnes, dokonca aj v tých 
najrozvinutejších krajinách, je ich prí-
tomnosť požehnaním, pretože vždy 
môžu ponúknuť nielen starostlivosť 
o telo so všetkou potrebnou kompeten-
ciou, ale aj tú dobročinnú lásku, ktorá 
má chorých a ich rodiny v centre svo-
jej pozornosti. V čase, keď je rozšírená 
kultúra skartovania a život sa nie vždy 
uznáva za hodný prijatia a prežívania, 
môžu byť tieto zariadenia ako domy 
milosrdenstva príkladom v ochrane 
a starostlivosti o každý život, aj ten 
najkrehkejší, od jeho počiatku až po 
jeho prirodzený koniec.“

Navštevovať chorých je Kristova 
výzva pre každého
Svätý Otec zároveň zdôrazňuje, že služ-
ba útechy je úlohou každého pokrste-
ného: „Ak najhoršou diskrimináciou, 
ktorou trpia chudobní - a chorí sú chu-
dobní na zdravie -, je nedostatok du-
chovnej pozornosti, nemôžeme im 
neponúknuť blízkosť Boha, jeho po-
žehnanie, jeho Slovo, slávenie sviatostí 
a pozvanie na cestu rastu a dozrievania 
vo viere. V tejto súvislosti by som chcel 
pripomenúť, že blízkosť chorým a pas-
toračná starostlivosť o nich nie je len 
úlohou niekoľkých osobitne vyhrade-
ných služobníkov. Navštevovať chorých 
je výzvou, ktorú Kristus adresoval všet-
kým svojim učeníkom. Koľko chorých 
a koľko seniorov žije doma a čaká na 
návštevu! Služba útechy je úlohou kaž-
dého pokrsteného človeka, ktorý má 
na pamäti Ježišove slová: «Bol som cho-
rý a navštívili ste ma» (Mt 25,36).“  •
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Schody vedúce do pivnice boli 
úzke a strmé. Bolo tma a s ťaž-
kosťou som schádzala so svo-
jím batohom. Náhle som po-

čula hlasy a kroky. Niekto ma chytil, 
niekto bral batoh. Cítila som, že ma objí-
ma Jerz a vedie do pivnice. Tu bolo o nie-
čo svetlejšie. Obrovská školská pivnica 
bola až po strop zavalená uhlím. Len pri 
stene bol voľný pás podlahy. Malé za-
mrežované okienko prepúšťalo trochu 
svetla. Niekoľko mužov stálo, opierajúc 
sa o stenu. Strávili tu včerajšie popolud-
nie, noc i dnešné ráno. Sadnúť si nebolo 
kde. Od včerajška nič nejedli, nedostali 
ani vody na pitie. 

„Môžem tu byť len päť minút,“ 
povedala som mužovi. Na tvári 
mal tmavé fľaky od uhlia, bol ne-
oholený a jeho dlane zanecháva-
li na šatách tmavé škvrny. Každý 
z nich o niečo prosil, niečo sa pý-
tal, dával adresu svojej rodiny. Ne-
bolo ceruzky, aby som to mohla 
zapísať. Jerzyk sa mi vrtel na ru-
kách, nebolo tu dostatok vzduchu. Mi-
núty sa míňali. Opakovala som si hlasne 
priezviská, opätovne som sa pozerala na 
tváre. Chcela som si čo najviac zapamä-
tať. Muž ma stisol za rameno: „Ešte ťa 
nevyhodili z domu?“ „Nie. I Michalina 
je s nami. Len dostať sa sem spôsobilo 
trochu problémov.“ „Odkiaľ si vedela, 
kde ma možno nájsť?“ Nestihla som od-
povedať. Strážnik schádzal po schodoch. 

„Prídem ešte raz!“ sľúbila som. „Možno 
ma znova vpustí!? Povedzte rýchlo, čo 
potrebujete!“ „Vodu!“ ozvali sa hlasy, „ 
a veľa čaju, kávy alebo čokoľvek na pitie. 
A z jedla, najdôležitejšie, chlieb.“

Strážnik v poľskej uniforme, semit-
ských čŕt a dobrého srdca stál teraz 
za mnou a skúšal ma odtiaľ vytiahnuť. 

„Prosím, vyjdite!“ naliehal nervóznym 
hlasom. „Prosím, vyjdite odtiaľ, hneď! 
Prosím, rozumiete, môžu ma zavrieť za 
to, že som vás vpustil!“ Jerzyk zaplakal, 
muži sa stlačili a môj muž sa nahneval 
a skríkol: „Počkaj, hlupák! Nič sa ti ne-
stane, keď žena vyjde odtiaľto trochu 
neskôr! Dovoľ mi aspoň sa s ňou rozlú-
čiť!“ Muž vzal nášho maličkého na ruky, 
druhou rukou ma objal a pritúlil. Zdalo 
sa mi, že plače. Nie, to nie je možné. Ja 
som plakala. 

Strážnik ma odtiahol od muža a vy-
tlačil na schody. Vo dverách som sa ešte 
otočila. Sedem mužov a sedem párov 
očí sa pozeralo za mnou. Najbližšie stál 
Jerz. „Prídem zavčas ráno! Prídem urči-
te!“ Odpoveď som nepočula. Strážnik 
zabuchol dvere. Po nejakej hodine som 
sa vrátila domov. 

Celú noc sme s Michalinou piekli 
chlieb. Ráno vedľa chleba stálo vrecko 
cukru, trojlitrová fľaša čaju a všetky 
deky, ktoré sme doma mali. Fľaša s mlie-
kom a  jedlo stáli zatlačené v košíku. 
Brička podišla k domu a o chvíľu sme 
už cvalom leteli do mestečka. 

Vystúpila som pred školou. Strážnika 
nebolo a dvere školy boli pootvorené. 
Vbehla som dovnútra, potom do pivni-
ce. Zlá predtucha mi zovrela srdce. Po-
maly som vychádzala po schodoch, po 
ktorých ich vyviedli. 

Keď povozník napájal kone, k bričke 
podišiel asi dvanásťročný chlapec. „Zo-
brali ich odtiaľ,“ zamrmlal ticho a po-
hybom hlavy ukázal ku škole. „Kedy?“ 
krátko som sa opýtala. „Pred svitaním.“ 

„Kto ich odtiaľ zobral?“ „Sovietski voja-
ci, mali so sebou dvoch veľkých psov.“ 

„Možno vieš, kde ich zaviezli?“ „Do vä-
zenia,“ chlapec sa rozhovoril, „dlho stáli 
pred bránou a čakali na tých z väzenia. 
Nemohli si sadnúť. Nedovolili im to psy. 
Potom ich viedli. Bolo ich veľa. Vojakov 
tiež. Šli stredom ulice. No i psy. Kde ich 
viedli, neviem.“

Rukou som sa dotkla listu, jediného, 
ktorý som dostala do vyhnanstva, a je-
diného, ktorý ma sprevádzal na úteku. 
Často som ho čítala a vedela som ho už 
naspamäť. Jerz v ňom písal: „Viem, že si 
statočná...“ Bolo dobré si uvedomiť, že 
mi niekto verí. Ale ja dnes, 21. novem-
bra 1940, som bola ďaleko od statočnos-
ti. Cítila som samotu a bezradnosť. Ľah-
ko je mu písať: „Viem, že si statočná...,“ 
ale je to v skutočnosti veľmi ťažké. Už 
v každodennom živote je to ťažké, o to 
viac teraz...

Bola som hladná a nevedela som, 
kedy niečo vložím do úst. Bola som usta-
tá na smrť a nevedela som, kedy si od-
dýchnem. Hrozil mi osud Anny. Tu bola 
skutočná pasca. Pasca medzi riekou, 
ktorú som nevedela preplávať a Rus-
kom, do ktorého som sa nechcela vrátiť. 

Jerzyk si prisadol k našim veciam 
a skúšal niečo nájsť. Znamenalo to, že 
je hladný. Pomohla som mu. Našli sme 
jablko a kúsok chleba. Automaticky 
som prelomila chlieb a polovičku som 
odložila na neskoršie. Jerzyk jedol a ob-
zeral si okolie. Nikto nešiel, nikto ne-
prechádzal, boli sme schovaní za krík-
mi, tak že pohraničnú stráž tiež nebolo 
vidieť. A ako tu nájsť „tlstú Mašu“? No 
napriek všetkému som cítila vďačnosť 
voči žene, ktorá mi to povedala. 

Rukou som sa dotkla listu, 
jediného, ktorý som dostala do 
vyhnanstva, a jediného, ktorý 
ma sprevádzal na úteku. Často 
som ho čítala a vedela som ho už 
naspamäť.

Vlakom na východ
Útek z vyhnanstva XXIV.časť

 Text: Mária Byrska
 Foto: Denny Muller, unsplash.com
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Šla som pomaly po kamenistej ceste 
dávajúc pozor, aby som si nevykrútila 
nohu. Jerzyka som mala na rukách, sln-
ko mi hrialo pravé rameno. Bolo ticho 
a smutno. Vtedy som prvýkrát uzrela 
živú dušu. Bol to starý chlap. Šiel poma-
ly, stredom cesty, cez plece mal preve-
sený batôžtek. Ja som pridala do kroku. 
On si sadol na kameň a skrúcal si cigare-
tu. Stretli sme sa, keď už vstal. Prihovo-
ril sa prvý: „Idete do Husiatyna?“ „Áno. 
Dnes máme pekný deň. Rozhodla som 
sa navštíviť svojich príbuzných,“ pove-
dala som, kývnuc hlavou v smere cesty, 
ktorá viedla, neviem kde. „Teda vy idete 
do Gorek?“ opýtal sa a nečakajúc odpo-
veď, dodal, „ja tam tiež idem.“ „Ako dob-
re,“ potešila som sa, „pôjdeme teda spo-
lu.“ Pohla som sa prvá po ceste a už som 
vedela, že vedie do akýchsi Gorek. Chlap 
išiel za mnou a rozprával mi, odkiaľ po-
chádza a kam a po čo ide. Počúvala som 
a rozmýšľala, kedy je najlepšie ho zasta-
viť a nejako sa niečo dozvedieť o tlstej 
Maši. Chlap šiel do kopca pomalšie ako 

ja. Batoh sňal z pleca, opieral sa o pali-
cu a ťažko dýchal. Poponáhľala som sa 
a na zákrute som sa zastavila. Obzrela 
som sa. Chlap ostal ďaleko za mnou 
a trvalo hodnú chvíľu, kým došiel. Ako 
som predpokladala, sadol si vedľa nás 
na kameň a odpočíval. Ozvala som sa 
prvá: „Ja nie som odtiaľto. Nejdem do 
žiadnych Gorek. Nemám tu žiadnych 
príbuzných. Chcela by som vás o niečo 
poprosiť.“ Hovorila som pomaly a vy-
držala som jeho udivený pohľad. „Som 
z Poľska. Vyviezli ma s dieťaťom do vy-
hnanstva do Kazachstanu. Muža môj-
ho uväznili. Utiekla som z vyhnanstva. 
Utekám tri týždne, kým som došla až 
sem. Dnes musím prejsť rieku Zbrucz. 
Je hlboká a neviem, kde je brod. Keď 
vojdem do rieky, utopím sa a utopím aj 
dieťa. Povedzte mi, kde je brod? Ja za-
platím. A možno poznáte niekoho, kto 
ma môže doviesť k brodu? Dobre zapla-
tím. Povedali mi, že tlstá Maša...“ Zmĺk-
la som. Nevedela som, čo mu povedať 
o tej Maši. Natiahla som k nemu ruku 

s niekoľkými desiatkami rubľov. Keď 
chlap uvidel peniaze, vstal ako dvad-
saťročný, rýchlo sa pobral smerom na 
vrch. Spustila som ruku a čakala som. 
Možno sa ešte vráti. Obrátil sa. Chvíľu 
stál, pozerajúc sa na rieku a nakoniec 
som počula jeho dosť rezký hlas: „Tlstá 
Maša býva v treťom dome. Ľahko ho náj-
dete. Má novú drevenú bránu a studňu 
s kolovrátkom.“ „Ale ako sa volá dedina? 
A ktorá cesta k nej vedie?“ „Gorky!“ bola 
odpoveď. „Dôjdete do nej vlastne touto 
cestou.“ A znovu som uvidela jeho bys-
trý krok. Chlap odchádzal a v najbližšej 
zákrute mi zmizol z očí. 

Nasledujúce dve hodiny sme strávili 
v kríkoch. Usudzovala som, že do domu 
prevádzačov je najlepšie prísť za súmra-
ku. Bolo ticho. Bolo počuť len vlnobitie 
rieky Zbrucz. 

Začalo sa zmrákať. Bolo potrebné 
vstať a ísť, aby som nezablúdila. Znovu 
som pocítila ohromnú samotu. „A keď 
nenájdem tlstú Mašu? A keď nebude sú-
hlasiť pomôcť mi?“ Zbystrila som krok. 
Začala som sa modliť. Ľahšie sa mi mod-
lilo teraz ako v noci v krčme. Možno Boh 
bol dnes bližšie pri mne. Pocítila som, 
že nie som sama, že nikto nikdy nie je 
sám. Došla som do dedinky Gorky, dom 
tlstej Maše som našla. Pred bránou jej 
domu stál sovietsky vojak, ktorý mi za-
stúpil cestu.

Ó, môj Bože! Pocítila som ostrú bolesť 
v prsiach. Bola som si istá, že ma chytili. 
Myslela som si, že ma zrazu zaistí a za-
vedie na strážnicu. A on sa spýtal: „A vy 
k Maši?” Odkiaľ vie, že idem k Maši? Ešte 
raz som sa vystrašila. On otvoril vrát-
ka a dodal: „Vojdite! Maša je na dvore 
a naberá vodu zo studne.” Podišla som 
k studni. Maša postavila vedro vody na 
zem a čakala, pozorujúc ma. „Vy nie ste 
odtiaľto?” opýtala sa, keď som podišla 
bližšie. „Áno, nie som odtiaľto.” „A od-
kiaľ? Z Kamenca?” „Nie, nie z Kamenca. 
Z Kazachstanu.” „Z Kazachstanu?” za-
čudovala sa, „a kde je to?” „Za Uralom. 
Asi ste počuli o Urale. Do Kazachstanu 
je odtiaľto tak ďaleko, ako na Sibír.” „Na 
Sibír?” Nakoniec porozumela: „Vojdite 
do domu a oddýchnite si.”  •
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Sr. Katarína, môžeš sa nám 
predstaviť?
Volám sa Katarína Pavelová, pochá-
dzam z východného Slovenska od Pre-
šova, z dedinky Šarišské Dravce. Moji 
rodičia Ján a Katarína sú už obidvaja 
v dôchodkovom veku a, vďaka Bohu, 
si v zdraví užívajú zaslúžený oddych. 
Okrem mňa, ako najstaršej dcéry, vy-
chovali ešte ďalšie štyri dievčatá, ktoré 
už majú svoje rodiny. Sestra Janka sa 
spolu s manželom Jankom tešia z ma-
lej Janičky. Tretia sestra Anička so švag-
rom Jurajom, ktorí žijú v Írsku, 
asi najďalej od celej rodiny, majú 
doma Sárku, Benjamínka, Toní-
ka, Izáčika a Esterku. Laurinka 
a Matúško sú deti mojej štvrtej 
sestry Majky a  švagra Matúša. 
A najmladšia sestra Barborka je 
čerstvo vydatá mladá pani a spo-
lu s manželom Karolom plánujú 
budúcnosť a rodinu.

Ako si našla svoju cestu 
rehoľno-misionárskeho povolania?
Moji rodičia veľkodušne odpovedali 
na Božiu výzvu. V knihe Exodus číta-
me: Boh povedal Mojžišovi: „Zasväť 
mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov 
otvára materské lono...“ Moje povola-
nie sa formovalo už od útleho detstva, 
určite vďaka dobrému príkladu rodi-
čov a katolíckej výchove v rodine. Vraj 
sa to stalo kedysi dávno, v časoch ko-
munizmu, keď sa v nedele popoludní 
zvykli pozerať „filmy pre pamätníkov“. 
Túto príhodu si ja osobne nepamätám, 
bola som ešte asi veľmi malá (snáď 

v materskej škole, možno prváčka), ale 
spomínajú mi ju rodičia. Raz sme po-
zerali film o lekárovi, ktorý bol niekde 
na misiách (podľa mňa asi v Afrike, aj 
keď by sa o tom dalo diskutovať, lebo 
TV bola v tom čase iba čierno-biela). 
Ten sa tam staral o deti, pomáhal im 
a liečil ich. Ja som vraj, pozerajúc tie-
to obrázky (veď som asi ešte veľa nero-
zumela), vyhlásila, že aj ja raz pôjdem 
takto ďaleko pomáhať deťom.

Pán si ma viedol a posielal mi do ži-
vota, okrem dobrých kňazov, ktorých 

sme mali stále vo farnosti, aj ľudí, ktorí 
ma viedli a smerovali tam, kde ma On 
chcel mať. Ako 15-ročná som mala mož-
nosť ísť „na prázdniny“ k Misionárkam 
lásky (sestry Matky Terezy). Mala som 
totiž kamarátku Luciu, ktorá sa k nim 
rozhodla vstúpiť a podľa pravidiel tej-
to rehole by sme sa najbližších desať 
rokov (od jej vstupu) nevideli. A tak mi 
Lucia navrhla, aby som tam išla s ňou, 
uvidela čosi nové a iné ako doma a strá-
vili by sme spolu zopár pekných dní, 
lebo „ktovie kedy sa v živote opäť stret-
neme“ (odvtedy sme sa už nevideli). Už 

asi vtedy som mala v sebe „misionár-
sku krv“ a nikto ma nemusel prehová-
rať na toto misijné dobrodružstvo. Ro-
dičia súhlasili, a tak som odišla na dva 
týždne do Prahy. Tam mali sestry dom 
pre ťažko choré deti, o ktoré sa starali 
s nekonečnou láskou. Čo ma oslovilo 
ešte viac, bolo, že sestry medzi sebou 
a s nami hovorili iba po anglicky (ja 
som v tom čase vedela povedať po an-
glicky asi tri vety). V kaplnke nemali 
stoličky, takže pri modlitbách či sv. 
omši sme sedeli na zemi, no hlavne ma 
zaujal ich prísny až asketický spôsob 
života. Ďalšou zaujímavosťou a snáď aj 
lákadlom pre mňa bolo, že pracovali vo 
svete, na misiách. Keď som sa po dvoch 
super týždňoch vrátila domov, vyhlá-
sila som rodičom, že chcem vstúpiť do 
kláštora k týmto sestrám. Samozrejme 
(a dnes som im za to vďačná), že som sa 
nestretla s pozitívnou reakciou mojich 
rodičov, veď som mala 15 rokov a pred 
sebou druhý ročník gymnázia. 

Počas gymnaziálnych štúdií, v ob-
dobí letných prázdnin, som na po-
zvanie sestier chodievala do rôznych 
ženských rehoľných komunít, či už 
na duchovné cvičenia pre dievčatá, 

Túžim  
sa deliť s tým,  
čo som sa naučila

 Texta foto: Sr. Katarína Pavelová SSpS

Akosi sa vo mne čoraz viac 
prebúdzala túžba slúžiť Bohu 
v blížnych a v misiách a zároveň 
som hľadala svoje miesto. No z tých 
reholí sa mi akosi nepozdávala 
žiadna. Moje miesto bolo niekde 
inde, len som ešte nevedela kde.
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alebo len tak pozrieť sestry, kto sú a čo 
ako rehoľa robia. Akosi sa vo mne čo-
raz viac prebúdzala túžba slúžiť Bohu 
v blížnych a v misiách a zároveň som 
hľadala svoje miesto. No z tých reho-
lí, ktoré som doposiaľ poznala, sa mi 
akosi nepozdávala žiadna. Moje miesto 
bolo niekde inde, len som ešte neve-
dela kde. Jedny letné prázdniny som 
sa dostala do Nitry k pátrom verbis-
tom na Misijné prázdniny (myslím, 
že to boli asi úplne prvé MP). Stretla 
som tam aj naše sestry, ktoré mi nao-
zaj učarili a hlavne, vedela som, že sú 
misionárky. A tam to prišlo, cítila som, 

vedela som, že to je ono! Po ukončení 
prázdnin som získala kontakt na ses-
tru, ktorá mala na starosti formáciu 
a potom to už išlo akosi samo.

V r. 1997 som začala ročný postulát 
v Spišskom Štiavniku. Ďalšie dva roky 
som strávila v noviciáte v našom pro-
vinciálnom dome v Ivanke pri Nitre. 
Medzitým som bola na „praxi“ v ma-
lebných severných Čechách, v Brtní-
koch, kde som sa venovala vyučovaniu 
náboženstva. Po zložení prvých sľu-
bov, v r. 2000, ma predstavené poslali 
späť do Brtníkov na dva roky. Odtiaľ 
som v r. 2002 bola poslaná na štúdiá 

do Ríma, na štyri roky. Potom som sa 
vrátila na Slovensko, kde som prežila 
rok v komunite v Zlatých Moravciach. 
Tam som na cirkevnej základnej škole 
pomáhala pri vyučovaní náboženstva 
a mala na starosti stretnutia s mladý-
mi a formáciu lektorov. A po ročnej 
príprave a zložení večných sľubov som 
dostala misijné určenie do régie Togo/
Benin, a tak som na Veľkú noc v r. 2009 
odišla do Afriky.

Čo robíš vo večnom meste?
V Ríme som misijná sestra – študent-
ka. Študujem tu biblickú teológiu na 
Gregorovej Univerzite.

Čo máš za sebou vzhľadom na štúdiá 
a čo pred sebou?
Keď som prišla do Ríma v r. 2015, po viac 
ako desaťročnej študijnej prestávke, 
musela som si najprv doplniť niektoré 
kurzy z prvého cyklu teológie a zároveň 
som začala študovať jazyky, potrebné 
pre štúdium Biblie – latinčinu, gréčtinu 
a hebrejčinu. V r. 2017 som začala licen-
ciát z biblickej teológie, počas ktorého 
som mala možnosť stráviť štyri mesia-
ce v Jeruzaleme a študovať v Ècole Bib-
lique. Po úspešnom ukončení druhého 
cyklu štúdií som v r. 2020 začala pripra-
vovať projekt na doktorát. Momentál-
ne som v druhom roku tretieho cyklu 
môjho štúdia, takže ešte stále mám čo 
robiť, aby som úspešne ukončila dizer-
tačnú prácu a obhájila doktorát.

Ako zvládaš štúdiá?
Štúdium je náročné, ale zároveň krás-
ne, a zvládam ho, vďaka Bohu, dobre. 
Začiatky neboli ľahké, aj som si popla-
kala a spomínala, ako mi bolo dobre 
v Afrike... Ale keď som sa do toho dosta-
la, nielenže sa mi to zapáčilo, ale začala 
som byť Svätým písmom naozaj fasci-
novaná a túžila som a stále túžim ob-
javovať čoraz viac krásu Božieho Slova.

Akú máš víziu ďalej s týmto 
štúdiom? Kde sa to dá použiť? 
Keď som bola predstavenými oslovená 
s ponukou na štúdium Biblie, 
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bolo mi povedané, že toto štúdium 
bude slúžiť pre potreby Kongregá-
cie. Viem si teda živo predstaviť moju 
prácu v oblasti biblického apoštolátu 
v rámci našej rehole. Som otvorená aj 
pôsobeniu na akademickej pôde – na 
to, že by som Sväté písmo mohla učiť/
prednášať. A určite nejaká presnejšia 
vízia či návrh príde po jeho ukončení 
od predstavených. 

Máš nejakú túžbu ty sama?
Mojou túžbou je deliť sa s tým, čo som 
sa naučila, čo som na týchto štúdiách 
získala. Sväté písmo je nevyčerpateľ-
ný poklad a čím viacej sa ho snažíme 
objavovať, stále nájdeme niečo nové, 
iné, niečo, čo nás núti objavovať ďalej. 
A to je moje prianie, deliť sa s tou „tro-
chou“, čo viem a pomáhať iným a spolu 
s nimi objavovať Božie Slovo.

Ako sa zvykneš odreagovať?
Skutočný relax pre mňa začína 
už v piatok večer. Po knižnici 
zvyknem v piatky chodievať do 
„mensy“. Je to jedáleň, kde po-
dávame teplé jedlo tým, ktorí to 
potrebujú. Celý projekt má na 
starosti laická organizácia Svätý 
Egídius. Ja, ako aj mnohí iní dob-
rovoľníci, tam nerobíme nič veľké, väč-
šinou ide iba o to, aby sme tých, ktorí 
prídu do mensy, obdarovali úsmevom, 
milým slovom a teplým jedlom. To je 
taký môj piatkový apoštolát, ale v sku-
točnosti si v „mense“ oddýchnem a od-
reagujem sa.

Ďalšie miesto, kde si môžem od-
dýchnuť od kníh a počítača a skutočne 
sa odreagovať, nachádzam v kuchyni. 
Tam sa môžem v sobotu, po náročnom 
pracovnom týždni v knižnici, „vyšan-
tiť“. Vypekám chlieb a rôzne dobroty 
pre komunitu. Možno to znie divne, 
lebo je to opäť práca, ale fyzická práca 
je pre mňa skutočným oddychom a re-
laxujem pri nej.

Bola si už aj v iných krajinách?
Ešte ako mladá sestra juniorka som 
absolvovala niekoľko stretnutí, aktivít 

a tiež zopár jazykových kurzov v rôz-
nych európskych krajinách (Belgicko, 
Anglicko, Rakúsko, Holandsko, Ne-
mecko, Poľsko, Rumunsko). Po več-
ných sľuboch som dostala misijné ur-
čenie do régie Togo/Benin, a tak som 
strávila dva roky v Togu a štyri roky 
v Benine.

Čo znamená pre teba byť SSpS?
Keby si mi položila túto otázku pred 
25 rokmi, moja odpoveď by bola jed-
noznačná: byť misionárka v Afrike. 
Bol to môj sen a moja veľká túžba od 
malička, asi aj preto boli misijné ses-
try práve tá rehoľa, ktorá sa mi naj-
viac páčila. Ako plynuli roky a určite aj 
vďaka formácii a skúsenostiam, ktoré 
som získala, by som dnes moju odpo-
veď mierne upravila. Stále tam zosta-
ne moja túžba po misiách, zvlášť po 

Afrike, lebo to bola moja „prvá láska“, 
prvá misia. No dnes by som povedala, 
že byť služobnicou Ducha Svätého pre 
mňa znamená byť rehoľnou a misijnou 
sestrou, ktorá chce dať a robiť všetko 
preto, aby čo najviac ľudí poznalo Boha 
a jeho lásku, jeho Slovo.

Čo znamená žiť v medzinárodnej 
komunite?
Život v medzinárodnej komunite je 
krásny, ale zároveň ponúka výzvy, kto-
ré sú nie vždy ľahké. Mala som mož-
nosť zakúsiť si medzinárodnosť už 
pred dvadsiatimi rokmi v Ríme a tiež 
misia v Togu/Benine bola pre mňa dob-
rou školou. Terajšiu zostavu našej ko-
munity tvorí 33 sestier z 12 národností. 
Život v takejto komunite, podľa mňa, 
učí pokore a jednoduchosti a pozýva 
k vzájomnému prijímaniu sa, nielen 

rôzne charaktery a povahy, ale aj kult, 
zvyky a tradície. Je určite veľmi krásny 
a bohatý vo všetkých svojich rozme-
roch, ale podmienkou je veľká otvore-
nosť pre druhých. Iba otvorením očí 
a srdca pre druhého sa môžeme veľa 
naučiť a vzájomne sa obdarovať. 

Chceš sa vrátiť späť do Afriky?
Určite! Moje srdce bije stále pre Afri-
ku! Ale moja budúcnosť po ukonče-
ní štúdií nie je iba o tom, čo chcem 
ja. Som otvorená na potreby Kongre-
gácie a na požiadavky a rozhodnutia 
predstavených.

Podelíš sa s nejakým príbehom, ako 
ti bol nablízku Duch Svätý?
Duch Svätý je mi nablízku stále! Bez 
jeho pomoci by som tieto štúdiá ne-
zvládla a jeho prítomnosť a pomoc cí-
tim naozaj vo všetkom, čo robím. 

Počas Adventu som bola poprose-
ná pripraviť si Lectio Divina pre jednu 
rehoľnú komunitu. Mala som veľký 
strach, ako to zvládnem, pretože to 
bola komunita kňazov – rehoľníkov, 
ktorí denno-denne pripravujú kázne 
a som si istá, že o Svätom písme vedia 
oveľa viac ako ja, „malá študentka“. 
Obávala som sa, že to bude iba „suché“ 
vypočutie si toho, čo som si pripravila 
ja a že to všetko skončí fiaskom. Nao-
pak, tu som videla konkrétne konanie 
Ducha Svätého, ktorý otvoril srdcia 
„mojim poslucháčom“. Ich delenie sa 
bolo naozaj hlboké a veľmi konkrétne 
a ja som bola vďačná Duchu Svätému, 
že si ma použil ako svoj nástroj.

Február je aj o fašiangu... Čo ti robí 
radosť? Ako prejavuješ radosť 
iným?
Ja mám radosť, keď môžem urobiť ra-
dosť iným, keď môžem iných potešiť, 
urobiť pre nich niečo pekné a dobré, 
hoci aj malé. Zvlášť keď je to niečo ne-
čakané a hlavne keď viem, že mi to 
„nemôžu vrátiť“. Vidieť úprimné pre-
kvapenie, potešenie, radosť v očiach 
druhých, to je pre mňa najväčšia ra-
dosť.  •

Duch Svätý je mi nablízku 
stále! Bez jeho pomoci by som 
tieto štúdiá nezvládla a jeho 
prítomnosť a pomoc cítim naozaj 
vo všetkom, čo robím. 
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V osídlach smrti
Christine Watkins, Patricia San-
doval
„Táto kniha je darom z nebies 
pre tých, ktorí si myslia, že 
nemajú v živote žiadnu ná-
dej.“ Kniha sleduje strhujú-
ci príbeh Patricie Sandoval, 
dnes pro-life rečníčky a úspeš-
nej katolíckej moderátorky.
288 strán; cena: 10,90 EUR

Pieseň o Bernadete
Franz Werfel
Je len málo svätcov 20. sto-
ročia, ktorí sú známejší ako 
dievča z Lúrd Bernadeta So-
ubirousová. Dievča, ktoré vi-
delo Pannu Máriu a zápasilo 
so svetskými a cirkevnými 
pochybnosťami voči nemu.
517 strán; cena: 12 EUR

Sára
Jill Eileen Smith
Príbeh Abraháma a Sáry bol 
o sľuboch. Po Abramovom 
sľube, že si nevezme inú ženu, 
Sára sľúbi, že mu dá syna. 
Roky prázdneho lona, zúfal-
stva v duši a strachu zo zavrh-
nutia – to bol jej život, až kým 
neprišiel ďalší prísľub – Boží.
 280 strán; cena: 13,90 EUR

Modlitebná knižka katolícke-
ho muža
Kolektív autorov
Táto praktická knižka je ur-
čená chlapcom a mužom. 
Jej malý formát dáva príleži-
tosť urobiť si z nej dôverného 
osobného priateľa. 
382 strán; cena: 4,90 EUR

Svätý Tomáš Morus 
Jan Gero
Sudca, politik, právnik, otec, 
manžel a človek upriamený 
na Boha – taký bol tento svä-
tec z búrlivého obdobia zro-
du anglikánskej cirkvi. Toto 
dielo odporúčame všetkým, 
ako duchovné povzbudenie 
do každodenných starostí.
59 strán; cena: 1,90 EUR

ABC viery pre deti
Júlia Knopová
Ide o znalosti, ktoré by mal 
ovládať každý katolík a sú spí-
sané vtipnou a deťom prístup-
nou formou. V piatich kapito-
lách sa čitateľ dozvie všetko 
o Biblii, viere, Cirkvi, slávení 
a liturgickom roku. 
118 strán; cena: 10 EUR

Svätá Rafka: kvet Libanonu 
Patrizia Cattaneo
Chýr o  libanonskej mníške 
svätej Rafke Ar-Rayes (1832 
– 1914) sa rýchlo šíri po ce-
lom svete, a  to najmä vďa-
ka zázrakom, ktoré sa dejú 
prostredníctvom zeme z jej 
hrobu. Rafkine čnosti sa stali 
povzbudením pre mnohých.
 128 strán; cena: 7,90 EUR

Alžbetkine príbehy
Jan Wilkovie, Malgorzata Wilková
Knižka je obľúbenou stálicou 
v detských knižniciach. Pre-
čo? Okrem krásnych celoploš-
ných ilustrácií prístupnou for-
mou hovorí deťom o veciach, 
s ktorými sa malí kamaráti 
bežne stretávajú.
96 strán; cena: 5,50 EUR
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 
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-
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Predošlé zamyslenie vychádza-
júce z pohľadu na egyptské ot-
roctvo Izraela zachytené v Kni-
he Exodus bolo zamerané na 

znamenia, ktoré Boh konal v prospech 
svojho ľudu v Egypte, a na tvrdohlavý 
postoj faraóna, vzdorujúceho Božím 
ponukám obrátenia. Ani jeho zano-
vitosť však nedokázala prekaziť Boží 
plán, ktorý sa postupne napĺňa v pro-
spech vyvoleného národa. Posledným 
znamením sa stala rana smrti prvoro-
dených. Ako ju chápať? Nevytvára azda 
obraz „násilného“ Boha?

Rozhodujúca rana
Po vykonaní deviatich znamení, ktoré 
nemali želaný efekt – faraón dokon-
ca po tom poslednom Mojžišovi vraví, 
aby sa mu viac neukazoval na oči (Ex 
10,28) – prichádza oznámenie poslednej 
rany. Až tento desiaty prejav Božej moci 
dostáva označenie ako „rana“ a usku-
točňuje ho sám Boh. Dosiaľ znamenia 
konala Mojžišova či Áronova ruka, ra-
meno či palica. Teraz bude konať Boh 
a  jeho „prechod“ Egyptom (11,4) za-
siahne celú spoločnosť, počnúc prvo-
rodeným faraóna až po prvorodeného 
otrokyne; ba aj dobytok. Výsledkom 
bude „nárek po celej egyptskej kraji-
ne“ (11,6). Bolesť utláčaných (Izraelitov) 
tak vystrieda bolesť utláčateľov (Egypťa-
nov). Boh totiž opäť rozlíši medzi Izrae-
lom, ktorý sa vyhne pohrome, a Egyp-
tom, na ktorý doľahne smrť v plnej sile. 
„Potom vás už stadiaľto [faraón] pre-
pustí,“ (11,1) oznamuje Boh Mojžišovi.

I posledné znamenie/rana je na pr-
vom mieste symbolický znak. Kým tie 
predošlé sa dotýkali „kvality“ života, 

táto rana sa týka samotného života. 
Ak pri stvorení Boh vdýchol do člove-
ka utvoreného zo zeme dych života (Gn 
2,7), tu ho berie. V plnej miere sa preja-
vuje ako Pán života a smrti. 

A jednako, akýsi nepokoj, že Boh sa 
ukazuje ako „krutý“, kdesi v úzadí hlo-
dá. Práve preto je na mieste uvedomiť si 
širší kontext poslednej „rany“.

Rola prvorodených
Úmyselné vyhladenie prvorodených 
Egypta podnecuje od dávnych čias 
diskusiu, či tá rana neodporuje Božej 
dobrote. Z nášho pohľadu nie je ľahké 
pochopiť udalosť, ktorá sa stala refe-
renčným bodom pre neskoršie uva-
žovanie Izraela a jeho uvedomenie si 
vlastnej hodnoty v Božích plánoch. 
I preto, že príbeh nevychádza z pozí-
cie akejsi neutrality. Reflektuje uda-
losť z perspektívy utláčaného, kon-
krétne ľudu Izraela, ktorý má jedinú 
oporu v Bohu. 

To, čo sa text Písma usiluje zdô-
razniť, je veľkosť Božej moci, ktorej 
sa v konečnom dôsledku Egypt – ako 
symbol sebavedomej mocnosti, ktorá 
vzdoruje Bohu a utláča jeho ľud – musí 
podrobiť. Niet iného, ako je Boh. Mojžiš 
neskôr v Knihe Deuteronómium, keď 
pedagogicky pripomína Božie zname-
nia a zázraky, kladie ľudu otázku, či 
azda niekto urobil to, čo „urobil Pán, 
váš Boh, kvôli vám v Egypte pred vaši-
mi očami?!“ A dodáva: „Ty si to videl, 
aby si sa naučil, že Pán je pravý Boh 
a okrem neho iného niet“ (Dt 4,34-35). 
Smrť prvorodených, dá sa povedať, je 
lekcia určená predovšetkým pre Izrael, 
aby sa nedal zlákať falošnými modlami 

a pamätal, kto má moc nad životom 
i smrťou. Ide o silné varovanie pred pá-
dom do modloslužby.

Okrem toho skutočnosť, že ide 
o „prvorodených“, tiež nie je okrajo-
vá. V kultúre starovekého Blízkeho 
východu sa prvorodený tešil výnimoč-
nej pozícii. Zastával symbolicky prvé 
miesto v rodinnej spoločnosti, pretože 
predstavoval budúcnosť rodu. Otváral 
lono matky, a tak určitým spôsobom 
predstavoval dar života ako taký. Smrť 
egyptských prvorodených tým pádom 
značí zničenie budúcnosti národa, kto-
rý je bez Pána; je symbolom vymre-
tia celej spoločnosti, dokonca aj živo-
číšneho sveta (zvieratá predstavovali 
v Egypte rôzne božstvá), pretože Egypt 
odmietol rozpoznať Boha ako Pána – 
napriek celej sérii prejavov jeho moci 
v znameniach. Preto v Izraeli – aby ľud 
nezabudol, že iba Pán je Boh – bude 
všetko prvorodené patriť Pánovi. „Čo 
bude prvorodené medzi tvojimi zvie-
ratami a čo bude mužského pohlavia, 
všetko bude patriť Pánovi“ (Ex 13,12) 
ako obeta; prvorodení synovia budú 
vykúpení (Ex 13,15).

Smrť prvorodených
 Text: P. Marek Vaňuš SVD
 Foto: Lawrence Alma-Tadema
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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 2022 je 12 eur 
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova

IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

František z Piešťan 50,-€ • Bohuznáma Vráble 35,-€ • Ro-
diny deviatnika Kolta 59,-€ • Odberatelia Hlasov z Horného 
Vadičova 50,-€ • Veriaci pútnici z Kežmarku 50,-€ • Čitatelia 
Hlasov zo Šale 200,-€ • Odberatelia Hlasov z Nemšovej 
171,-€ • Odberatelia Hlasov Cífer 237,-€ • Odberatelia Hlasov 
Kluknava 160,-€ • Zahurancová Kluknava 50,-€ • Odbera-
telia Hlasov a Posla Hontianske Nemce 30,-€ • Odberatelia 
Hlasov Lúčky pri Ružomberku 120,-€ • Odberatelia Hlasov 
a Posla Križovany nad Dudváhom 50,-€ • Odberatelia Hlasov 
Ivanka pri Dunaji 227,-€ • Odberatelia Hlasov Solčany 34,-€ • 
Odberatelia Hlasov, Posla, Ružencové spol. Spišské Bystré 
105,-€ • Veriaci z obce Krasňany pri Žiline 1000,-€ • Ružen-
cové bratstvo Parchovany 50,-€ • Odberatelia Posla a Hlasov 
Petrova Ves 130,-€ • Odberatelia Hlasov Rybany 40,-€ • 
Ružencové spoločenstvo Koplotovce 50,-€ • Ružencové 
spoločenstvo Márie Goretti  200,-€ • Priatelia kresť. časo-
pisov a misií Machulince 100,-€ • Odberatelia časopisu Hlasy 
Pohorelá 40,-€ • Odberatelia Posla a Hlasov Medzibrodie 
nad Oravou 100,-€ • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,-
€ • Bohuznáma z Fačkova 40,-€ • Bratstvo živého ruženca 
Sobranské Kúpele 500,-€ • Čitatelia Hlasov Úľany nad Žita-
vou 100,-€ • Ružencové bratstvo z farnosti Vráble 100,-€ • 
Čitatelia Hlasov Lazany 50,-€ • Čitatelia Hlasov Slovenský 
Grob 80,-€ • Predplatitelia Hlasov Plávnica 50,-€ • Kolektív 
Hruštín 130,-€ • Ružencové spoločenstvo Soblahov 100,-€ • 
Ľudmila Vačková a spol. Dolný Lieskov 268,-€ • Odberatelia 
Posla Zemplínska Teplica 50,-€ • Odberatelia Hlasov Jablo-
ňové 50,-€ • MZDSV Považská Bystrica 50,-€ • Ružencové 
spoločenstvo Šebastovce 100,-€ • Čitatelia Hlasov a Posla 
Vasiľovo 350,-€ • Odberatelia Hlasov Mútne 168,-€ • Ružen-
cové bratstvo Hrboltová 50,-€ • Odberatelia Hlasov a Posla 
Rajecké Teplice 70,-€ • Odberatelia Hlasov Dechtice 60,-€ • 
Ružencové bratstvo Hrnčiarovce nad Parnou 50,-€ •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 

DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

Boh na strane utláčaného
Egypt, jeho kráľ i ľud sa pre tvrdé utláčanie, ktorým sa usiloval 
vyhladiť národ (spomeňme si na nemilosrdný príkaz hádzať na-
rodených chlapcov do rieky Níl v Ex 1,22), stal v biblických deji-
nách prototypom najhoršieho nepriateľa. A to nielen v rozprá-
vaní Knihy Exodus. 

Identita ľudu Izraela sa formuje prostredníctvom jeho víťaz-
stva nad utláčateľom. Víťazstvo si však nezískava vlastnou silou, 
ale vďaka Pánovi, ktorý bojuje za nich. Egypťania to rozpoznajú, 
keď sa budú hnať za Izraelitmi do stredu mora – „Utekajme pred 
Izraelitmi! Veď Pán bojuje za nich proti Egypťanom!“ (Ex 14,25) – 
no už nebude úniku pred záhubou, ktorú si sami zapríčinili. Tam, 
vo vodách mora, ktoré sú symbolom pôvodného chaosu a zla, za-
hynie celá vojenská moc Egypta (Ex 14,28). Smrť sa ukazuje ako 
dôsledok odmietnutia Boha.

Boží zápas proti každému, kto je nepriateľom jeho ľudu, pou-
kazuje v pozitívnom rozmere na jeho vernosť. Boh je verný, aj keď 
tomu spočiatku vonkajšia situácia odporuje. Izrael na to nesmie 
zabudnúť; a preto každý prvorodený v jeho národe bude trvalou 
spomienkou na víťazstvo Boha. 

V plnosti času však Boh pristúpi na úplne nečakanú stratégiu 
v zápase s mocnosťami zla. „Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna...“ (Jn 3,16) Ježiš, prvorodený Syn, vydá seba 
samého na obetu za hriech, aby definitívne zničil moc smrti 
a otvoril bránu života pre každého, kto ho prijme vo viere. A to 
je skutočné „evanjelium“, dobrá zvesť, posolstvo záchrany pre 
každého, kto cíti útlak hriechu a túži kráčať v slobode nového 
Božieho ľudu.  •
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

Modlitba 
za chorého
Matka ustavičnej pomoci, tvoj Božský 

Syn, ktorého držíš na rukách, ti neod-

mietne nijakú prosbu. Odporúčaj mu 

teda chorého, za ktorého teraz prosím 

na kolenách pred tvojím obrazom. Mat-

ka, povedz len slovo svojmu Synovi – 

a chorý vyzdravie. Prosím ťa, nezamietni 

moju žiadosť. Chorí majú predsa mimo-

riadny nárok na tvoj nežný súcit. Preto 

popros svojho Syna, aby vrátil zdravie 

nášmu veľmi drahému chorému. Mat-

ka, prijmi moju úpenlivú prosbu! Ale 

keby Božia vôľa bola iná, prosím ťa, naj-

svätejšia Matka, vypros chorému doko-

nalú odovzdanosť do svätej Božej vôle. 

Posilňuj ho v bolestiach, vlej mu do duše 

trpezlivosť a dôveru v Boha. Nech nepod-

ľahne malomyseľnosti a zúfalstvu. Stoj 

pri ňom najmä vtedy, keď sa bude po-

berať z tohto sveta do večnosti. Ukáž, že 

si našou Matkou. Mária, nedopusť, aby 

moje prosby boli márne. Ukáž aj teraz, 

že si Matkou ustavičnej pomoci, a zastaň 

sa úbohého chorého. Ty môžeš pomôcť, 

lebo si Panna mocná. Chceš pomôcť, 

lebo si Panna dobrotivá. Musíš pomôcť, 

lebo si Panna verná. A ty pomôžeš, lebo 

si Matka milosrdná. Amen. 

„Drahí bratia a sestry,  

pred tridsiatimi rokmi sv. Ján Pavol II. zaviedol slávenie svetového dňa chorých, 

aby zvýšil citlivosť Božieho ľudu, katolíckych zdravotných inštitúcií a občianskej 

spoločnosti voči chorým a tým, ktorí sa o nich starajú. Sme vďační Pánovi za ces-

tu, ktorú sme odvtedy prešli v partikulárnych cirkvách celého sveta.

Urobili sa mnohé kroky, no ešte ostáva prejsť dlhú cestu, aby sa potrebnej zdra-

votnej starostlivosti dostalo všetkým chorým, aj na tých najchudobnejších 

miestach a v situáciách sociálneho vylúčenia. Potrebujú tiež pastoračné sprevá-

dzanie, aby mohli čas choroby prežívať v spojení s ukrižovaným a zmŕtvychvsta-

lým Kristom.

Tridsiaty svetový deň chorých nám môže pomôcť väčšmi sa priblížiť chorým a slú-

žiť im a ich príbuzným,“ 

(z posolstva Svätého Otca Františka na 30. svetový deň chorých)


