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eď sa začína občiansky rok cirkevným
sviatkom Panny Márie – Bohorodičky,
nejde len o zmenu dátumu v kalendári, ale o materinsko-synovskú oddanosť a dôveru, v ktorej odovzdávame do zodpovedných a láskavých rúk celú našu budúcnosť,
vediac, že v týchto objatiach bude náš život
zachovaný a ochránený od akejkoľvek pliagy,
ohrozujúcej večnosť.
Na nový rok vždy pozeráme s nádejou, že bude
lepšie. Keď sa potom na Silvestra obzeráme späť,
desí nás obraz prekonanej cesty so všetkými jej
úskaliami, tieňmi, hrozbami a strachmi. No málo
si uvedomujeme, že ak sa stále môžeme obzrieť
nazad, znamená to, že svoju úlohu sme zvládli,
znovu sme sa posunuli o rok dopredu, bližšie
k cieľu, bližšie k večnosti. Práve preto začiatok
cesty má byť zverený Tej, ktorá veľmi dobre pozná ľudský život, aby sme nestrácali nádej a odvahu biť sa s pokušeniami a zúfalstvom.
To, čo najviac potrebuje dnešný človek a kresťan zvlášť, je odvaha. Až príliš sme si zvykli spájať svedectvo evanjelia s ustrnutým, skloneným
predstavením pokorného človeka, ktorý sa bojí
urobiť čokoľvek z vlastnej iniciatívy alebo bez
dovolenia zhora. Musíme priznať, že sklonená
otrocká nábožnosť vychádza z feudálneho spoločenského stroja, ktorý ďaleko nebol dokonalý,
aj keď zvonka sa tváril ako veľmi nábožný. No ani
on nemohol byť prekážkou pre obrovské množstvo svätých, ktorí mali tú smelosť byť skromní
a pokorní, no pritom slobodní a odvážni pre veci,
ktoré boli Cirkvi a spoločnosti potrebné, aj keď
si to väčšina kresťanov neuvedomovala, preto
po nich ani netúžila. Feudalizmus sme prekonali, humanizmus prežili, komunizmus prekukli,
je čas dať odpoveď transhumanizmu, ktorý nám
núkajú súčasní predstavitelia ľudskej spoločnosti.
Jediný transhumanizmus, ktorý je prípustný
a v zhode s evanjeliom, je ten, ktorý otvára horizonty pozemských hraníc ľudskej existencie do
rozmerov božskej nekonečnosti. V duchu slov
žalmistu: „ I povedal som, ste bohmi, všetci ste
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synmi Najvyššieho,“ je toto pravý a jediný cieľ
prekonania svojich telesných hraníc, dosahujúc
naplnenie svojho povolania Božích detí.
Naše detinstvo, ktoré si osobitne uctievame
a potvrdzujeme vo sviatosti krstu, sa zvlášť uskutočňuje v úcte Bohomaterinstva Panny Márie,
ktoré sa neudialo len v momente Zvestovania či
Narodenia Pána, ale osobitným spôsobom práve
pod krížom, kde Panna Mária dostala do ochrany
všetkých bratov a sestry Ježišove, čím jej materstvo dosiahlo univerzálny rozmer a my sme získali neoceniteľnú protekciu nielen pred Večným
Sudcom, ale predovšetkým pred zlobou kresťanstvo nenávidiaceho sveta.
Áno, treba vedieť nahlas povedať, kresťanstvo
je svetom prenasledované tým viac, čím viac sa
spoločnosť tvári, že jej leží na srdci osud každého. Ale nás to nemusí vzrušovať ani vyrušovať.
Prenasledovanie je tou najčistejšou cestou živej
viery Kristovho nasledovníka. Preto agresívna
odpoveď nesmie nasledovať. Naopak, radostné
prijatie nepríjemností spojených s vyznávaním
viery je potvrdením tej samej viery so všetkými

HLASY Z MISIÍ

Obsah
4 | Duša darov Ducha
6 | Podporme misijný projekt „Útulok

pre invalidov bez domova“

8 | Udalosti
10 | Odišiel zo služby

amerických vzdušných síl
a vstúpil do seminára
11 | Prečo ma to v kostole nebaví?
13 | Svätý Otec navštívil Cyprus
a Grécko

milosťami, ktoré skrze ňu od Boha dostávame. Rovnako je
aj garanciou prežitia spoločnosti bez výrazných strát na životoch a ideáloch, ktoré jedine žité evanjelium je schopné
zachovať pre budúce pokolenia.
Znova stojíme na prahu nového roku s nádejou, že tentoraz bude lepšie. Túto nádej však nesmieme položiť do
ľudských rúk, do vecí, do prostriedkov, ktoré by akože mali
zachrániť a zachovať našu pozemskú existenciu. Ju treba odovzdať Bohu. Nech sa deje, čo sa deje. Nech tí blázni
hore robia, čo si zaumienili. My budeme žiť, kým nám to
Pán Boh dovolí. Ešte by bolo vhodné naučiť sa prijať fakt,
že nie zem je naším domovom, ale nebo, po ktorom máme
túžiť. Že tam sú tí, ktorým na nás naozaj záleží. Že tam nás
čaká Ten, ktorý nás už dávno vykúpil cenou svojej krvi, ba
čo viac, už nám pripravil miesto. Žijúc nebom už dnes na
zemi, naplníme svoj svet nádejou a kvalitou čností. Zbavíme sa zbytočných naviazaností a predovšetkým strachu.
Milí priatelia, želám vám, aby ste sa odvážne postavili na
ochranu svojej viery i života. Hoci my máme túžiť po nebi,
žiť sa učíme na zemi a jedine tu môžeme dokázať, že sme
hodní niečoho väčšieho a trvácejšieho. Nech vás túžba po
dôstojnom živote robí oporami celého ľudského spoločenstva a prameňom posvätenia blížnych. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!
Skúsenosti, ale i určité štatistiky hovoria jasne, že novoročné predsavzatia nefungujú! Polovica z tých, ktorí si
predsavzatia dávajú, zlyhajú do konca januára a 9 z 10 sa vzdajú do konca
marca. Nechceme potvrdzovať štatistiky. Chceme žiť svoj život naplno tak, ako nám ho ponúka Boh. K tomu nám dáva svoje slovo, slovo, ktoré má moc
zmeniť náš život. Ale prečo ho vlastne potrebujeme meniť?
Pretože náš život môže byť jednoduchší. Počas roku sme
plní povinností. Mnohí z nás odpovedajú na otázku „ako
sa darí?” tak, že máme veľa práce. Nikdy nepočujeme, že
by mal niekto prázdne ruky a hľadal, čo by mohol robiť.
Taký človek asi ani neexistuje. Mnohým z nás sú známe slová typu: „Mám tony zodpovednosti, môj život je bláznivý,
veľa vecí nestíham, nemám čas na rodinu, nedokážem sa
venovať svojim koníčkom, kto sa postará, ak nie ja a pod.“
Ak patríme medzi tých, ktorí sme sa aspoň v niektorých
slovách našli, Boh nám ponúka plán, ako svoj život zjednodušiť. Pozrime sa na život Marty z Evanjelia podľa Lukáša
(porov. Lk 10, 42). Ježiš jej ponúka plán, ako si zjednodušiť
život. Hovorí jej, že len jedna vec je potrebná a Mária si ju
vybrala správne – sedieť pri Ježišových nohách a počúvať
jeho slovo. Byť pri Ježišovi a počúvať! Počúvať, čo hovorí
každému jednému z nás.
Pre každého z nás má Boh slovo, ktorým chce zjednodušiť náš život. Mnohé postavy vo Svätom písme odchádzajú
zo stretnutia so samotným Bohom dotknuté Jeho slovom.
Opäť pred nami stojí nový začiatok. Začiatok, ktorý môže
každý z nás využiť naplno, aby mal jednoduchší život. Jednoduchší život spočíva v dôvere v Slovo živého Boha. Boha,
ktorý má pre nás pripravené nekonečné množstvo lásky,
nových začiatkov, nových dobrodružstiev, nových výziev,
nových ponúk a skúsenosti, že On je mocný. Lebo Ježiš má
slovo pre každého z nás – Slovo života. Kristus medzi nami.
Prajem vám, milí čitatelia Hlasov, všetko najlepšie do nového roku. Veľa zdravia, spokojnosti a úspechov, Božie požehnanie na každý jeden deň nasledujúceho roku.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za horliteľov a odberateľov Hlasov
odslúžim 3. januára 2022.
Šéfredaktor
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▲ Vatikán podporuje participáciu ľudí so zdravotným
postihnutím v Cirkvi
„Cirkev som ja“ – To je názov kampane, ktorú
spúšťa vatikánske Dikastérium pre laikov, rodinu
a život ako odpoveď na posolstvo pápeža Františka k Medzinárodnému dňu osôb so zdravotným
postihnutím. Kampaň sa začala 6. decembra a obsahuje päť videí, v ktorých ľudia s rôznym druhom zdravotného postihnutia a z rôznych častí
sveta vypovedajú svoje svedectvo o viere.
Uvádzacie video kampane #IamChurch predstavuje ľudí, ktorí napriek svojmu zdravotnému
postihnutiu prežívajú skúsenosť, že sú súčasťou
Cirkvi, tak ako to v posolstve týmto ľuďom píše
Svätý Otec: „Krst robí každého z nás plnoprávnym
členom cirkevného spoločenstva a dáva každému bez vylúčenia alebo diskriminácie možnosť
zvolať: Cirkev som ja!“ Ako ďalej informuje v komuniké spomínané dikastérium, „cieľom každého videa je poukázať na každodenný prínos ľudí
so zdravotným postihnutím pre cirkevné spoločenstvo.“ Ide napríklad o evanjelizačnú aktivitu
mladých nepočujúcich ľudí v Mexiku, rehoľné
sestry s Downovým syndrómom vo Francúzsku,
alebo i skupinu talianskych mladých ľudí s mentálnym postihnutím zúčastňujúcich sa na Svetových dňoch mládeže. •
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◀ Bombový útok na sídlo bolívijského episkopátu
K bombovému útoku na sídlo Bolívijskej biskupskej konferencie (CEB) došlo 24.
novembra v La Paz. Neboli žiadne obete, iba materiálne straty. Bomba vybuchla
pri vchode do budovy sídla CEB. Tajomník komisie pre pastoračné záležitosti
Ben Hur Soto poukázal na to, že aj keď nedošlo k žiadnym úmrtiam a materiálne straty bude možné napraviť, výbuch mohol zabiť nevinných ľudí. CEB zverejnila video z bezpečnostnej kamery, na ktorej je vidieť osobu s kapucňou na
hlave a v rukaviciach, ktorá nesie predmet, nechala ho pred dverami sídla CEB
a utiekla. Detonácia nastala po 20 sekundách. K útoku sa nikto nepriznal, ale,
píše misijná agentúra Fides, môže súvisieť s postojom Cirkvi k nedávnemu prípadu 11-ročného dievčaťa, ktoré bolo znásilnené a otehotnelo. Biskupi vyzvali
úrady, aby chránili životy obete násilia aj jej dieťaťa. Pripomenuli, že nikto nesmie byť nútený ísť na potrat, a to ani v prípade sexuálneho násilia, keďže „potrat
je v Bolívii zločinom“. Po tomto vyhlásení sa 27. októbra pred centrálou biskupskej konferencie zhromaždila skupina demonštrantov a pomaľovali jej steny. •

▪ Ďalšia pomoc z Vatikánu pre
povodňami postihnutý Južný Sudán

▪ Slovenský pľúcny ventilátor
zaslal pápež František do Libanonu

V stredu 8. decembra dostala diecéza Malakal v Južnom Sudáne,
ktorú postihli povodne, pomoc od
pápeža Františka v podobe 30 tisíc
dolárov. Diecéze ich priniesol nuncius Mons. Ionut Paul Strejac od
pápežského almužníka kardinála
Krajewského. Ako doplnok k príspevku 75 000 dolárov pre túto oblasť, ktoré im v októbri Svätý Otec
poslal prostredníctvom Dikastéria
pre integrálny ľudský rozvoj, zaslal
diecéze Malakal na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie
ďalšiu pomoc. Vyjadril tak svoju
blízkosť a súcit v ich vážnej humanitárnej núdzi. Iniciatívy sa s vďakou ujali biskup Mons. Stephen
Nyodho Ador Majwok v sprievode nuncia Strejaca, ktorí priniesli
postihnutým obyvateľom slovo
útechy v podobe modlitby a naliehavých materiálnych potrieb ako
plastové fólie, prikrývky, karimatky a stany. Od augusta povodne postihli viac ako milión ľudí v krajine,
pričom viac ako 50 000 ľudí prišlo
o domovy a ich počet sa zvyšuje. •

Pľúcny ventilátor darovaný zo
Slovenska už slúži nemocnici
Ružencových sestier v Libanone.
Prístroj bol súčasťou humanitárneho daru pápežovi Františkovi,
ktorý v októbri zaslala do Vatikánu prezidentka Zuzana Čaputová. V mene pápeža Františka dar
odovzdal bejrútskej nemocnici
30. novembra tamojší apoštolský
nuncius arcibiskup Joseph Spiteri v sprievode slovenského veľvyslanca v Libanone Mareka Vargu.
Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici, ktoré zásielku s pľúcnym ventilátorom od spoločnosti
Chirana Medical 21. októbra odovzdalo vo Vatikáne, informovalo
o konečnej destinácii prístroja na
svojej facebookovej stránke. Symbolické gesto prezidentky Slovenskej republiky bolo poďakovaním
za pápežovu návštevu Slovenska.
Prístroj teraz slúži pacientom nemocnice Hopital des Soeurs du
Rosaire, ktorá patrí k najviac postihnutým po výbuchu zo 4. augusta 2020 v Bejrúte. •

▲ Vyšlo tretie revidované vydanie
Lukášovho evanjelia v jazyku nanaj
Inštitút biblického prekladu (IPB)
so sídlom v Moskve vydal tretie revidované vydanie Lukášovho evanjelia
v jazyku nanaj, ktorým hovorí malý
národ na ruskom Ďalekom východe
v Chabarovskom kraji a v pohraničných oblastiach rieky Ussuri. Podľa
sčítania ľudu z roku 2010 žilo v Rusku 1 671 Nanajevcov, ale len asi 1 400
z nich hovorilo svojím rodným jazykom, ktorý patrí do južnej skupiny
tungusko-mandžuských jazykov altajskej jazykovej rodiny. Keďže tento
jazyk vymiera, bol zaradený do Červeného zoznamu najohrozenejších
jazykov UNESCO.
Prvé dve vydania Evanjelia svätého Lukáša boli publikované v rokoch 2002
a 2005. Autorom prvého prekladu bol
petrohradský vedec Dr. A. Stolarov. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

Duša darov Ducha
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Ondrej Pešta SVD

V

Pozrime sa zblízka, na čo vlastne
januári budeme v rámci liturgických čítaní čítať na Pavol reaguje. Urobme si krátky výlet
pokračovanie z Prvého listu do histórie korintskej cirkevnej obce.
apoštola Pavla Korinťanom. Pavol dostal podľa všetkého list, v ktoPočas niekoľkých dní budeme počú- rom mu jeho pisatelia píšu o frakcivať apoštola Pavla, ktorý nielen Ko- ách, ktoré sa vytvorili v korintskej
rinťanov bude učiť základným zása- Cirkvi, o chaose na ich bohoslužbách
dám ako žiť evanjelium. Absolútnym a o nemravnosti, ktorá sa objavovala
jadrom tohto listu a snáď aj najzná- medzi veriacimi. Pavol im vo svojej
mejším textom je tzv. hymnus lásky, odpovedi veľmi jasne dáva najavo, že
ktorý sa nachádza na začiatku jeho nežijú posolstvo Kristovo a že pri boho13. kapitoly. Tento hymnus si zaslúži, službách sa nesprávajú podľa opravdiaby sme sa mu naplno venovali. Je tak vých kresťanských spôsobov a zásad.
krásny, že mnohých čitateľov vedie
Korint bol od samého začiatku jedk slzám, a to aj napriek tomu,
že ho nečítajú po prvý raz. Videl som niekoľko ženíchov a neKorint bolo mesto stratených
viest, ktorí sa na svojej vlastnej
duší a bolo to mesto, ktorého
svadbe pri tomto texte rozplameno podobne ako napríklad
kali a neboli ho schopní dočítať.
aj Antiochia sa používalo ako
„Čo by som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými, a lásky by
synonymum pre nemravnosť.
som nemal, ničím by som nebol.
A čo by som vydal svoje telo do
múk ohňa, a lásky by som nemal, nič ným z najmenej pravdepodobných
by mi to neosožilo...“ Skutočne krás- miest pre založenie a existenciu vitálne, hlboké a inšpirujúce slová. No ak nej kresťanskej komunity. Pavol sa na
ich chceme správne pochopiť, musí- svojich misijných cestách snažil prime vedieť, že tieto Pavlove slová ne- niesť radostnú zvesť o Ježišovom zmŕtvznikli ako výsledok nejakej jeho osa- vychvstaní židovským spoločenstvám,
melej meditácie, povedzme niekde na roztrúseným po ázijskej časti Rímskej
púšti. Oni boli vlastne reakciou; boli ríše. Lenže o jeho učenie sa zaujímala
napísané v horúcej nálade z konfliktu aj veľká časť pohanov. Toto spôsobomedzi ním a jeho Cirkvou v Korinte. valo konflikty a Pavol a jeho spoločPavol ich napísal pod vplyvom správ, níci prechádzali z jedného miesta na
ktoré dostával z Korintu, z kresťan- druhé. Jednej noci mal Pavol videnie.
skej komunity, ktorú pred časom za- V ňom mu bolo povedané, aby šiel do
ložil a ktorú po jeden a pol roku pô- Grécka. Keď tam dorazil, chodil od
sobenia opustil a nechal ju, aby žila mesta k mestu až dovtedy, kým konečne neprišiel do Korintu, kde Gallio,
sama svojím životom.
4
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vysoko vzdelaný rímsky guvernér
pre celé Grécko, povedal Pavlovým
náboženským protivníkom (ako sa to
nachádza v Skutkoch apoštolov), aby
ho nechali na pokoji. Nakoľko v meste boli predpoklady pre náboženskú
toleranciu, Pavol sa tu usadil a strávil
tu jeden a pol roka.
Korint bolo mesto stratených duší
a bolo to mesto, ktorého meno podobne ako napríklad aj Antiochia sa používalo ako synonymum pre nemravnosť. Korint bola námorná križovatka
medzi východnou a západnou časťou
Rímskej ríše a Grékom s ich hrdým dedičstvom liezla rímska nadvláda silne
na nervy. V meste bolo umiestnené
veľké množstvo rímskych légií; námorníci prichádzali – odchádzali a chrám
Afrodity, bohyne erotickej lásky, im zabezpečoval prostitútky. Ľudia v tomto
„spustlom“ meste boli vyhladovaní po
nádeji a kresťanské posolstvo, zdalo
sa, že v nich vyplnilo toto prázdno. Pavol neodmietol nikoho a spoločenstvo
rástlo zo dňa na deň. Ľudia rozličných
životných osudov a postavení začali
napĺňať Cirkev: bohatí obchodníci,

HLASY Z MISIÍ

osamelí občania a rímski vojaci, chudobní a chorí, duševne nevyvážení
i prostitútky, choré a unavené svojím
životným štýlom. Netreba sa čudovať,
že keď Pavol od nich odišiel do Malej
Ázie, že sa začali vynárať problémy.
Pavlov list pochádza z ustarosteného srdca; zaprisahával členov Cirkvi,
aby uzdravili svoje rozbroje, aby sa
starali o chudobných pri Eucharistii,
ale aj tak, že im budú poskytovať jednoduché jedlo, napríklad polievku,
aby dohliadali na svoje erotické impulzy, aby používali svoje dary ducha
– ktoré boli považované za prejavy
Ducha Svätého – so zmyslom pre rozlišovanie. V liste Pavol menuje jednu
skupinu týchto darov: dar uzdravovania, konania zázračných skutkov,
rozlišovania duchov, proroctva, dary
múdrosti a poznania, dary hovorenia
jazykmi a schopnosť vysvetľovať tieto jazyky. Ako sa tak Pavol snaží tieto
dary alebo „charizmy“ predstaviť a dať
ohľadom nich nejaké pravidlá (v kapitole 14), náhle upadne do akéhosi
lyrického popisu Lásky. Vyzýva Korinťanov, aby hľadali dary ducha, ale

hneď na to ich upozorňuje, že on im
ukáže, čo robí akýkoľvek dar opravdivo hodnotným: LÁSKA. Hovorí im, že
im ukáže „ešte vzácnejšiu cestu, ktorá
je základom cesty kresťana životom“.
Pavol reaguje na dnes spomínané dary
a doslova ich spomína a porovnáva
s láskou. Tu sú Pavlove slová:
Keby som hovoril ľudskými jazykmi
aj anjelskými, a lásky by som nemal,
bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku
vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky
by som nemal, ničím by som nebol.
A keby som rozdal celý svoj majetok
ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by
som nemal, nič by mi to neosožilo (1
Kor 13, 1-13).
Čokoľvek robíme, hovorí Pavol,
musí byť zakorenené a postavené na
láske. Zmyslom týchto Pavlových inštrukcií teda nebolo – ako sa to často
myslí – učiť o daroch Ducha. Mám dojem, že toto nebol Pavlov cieľ. Jeho cieľom bolo zdôrazniť kresťanom, že nech

robia, čo robia, nech využívajú dary
ducha (ktoré sú nesporne od Ducha)
v akejkoľvek úžasnej podobe a s fascinujúcimi výsledkami; ak sa to robí bez
lásky, je to nanič. To najdôležitejšie,
na čo by sa mali sústrediť, je láska. Pavol potom detailne popisuje vlastnosti, ktoré sú podstatné pre lásku. Ježiš
rozpovedal príbeh kňaza a levítu, ktorí prešli okolo zomierajúceho človeka
na svojej ceste do Jericha. Obaja boli
hlboko nábožnými ľuďmi, lenže svojmu strachu dovolili, aby zvíťazil nad
láskou. Vo svojej veľpiesni lásky Pavol
necháva prechádzať lásku cez prizmu
svojej kresťanskej duše, popisuje rozličné atribúty lásky, ktorú on sám zakúsil ako dar od vzkrieseného Krista.
Žiadne dary, ani ľudské, ani duchovné, nemajú nijakú hodnotu, ak nie sú
prejavom lásky Ježišovej, ktorý prišiel
medzi nás ako dieťa v maštali, žil medzi nami, trpel spolu s nami, trpel za
nás a otvoril nám brány večného života. Pavol je veľmi jasný v tom, čo myslí.
Mať dar až takmer extatickej reči
je dobré, avšak ak ju nepoužívame
k tomu, aby sme ňou prejavili a ukázali lásku k iným ľuďom, naše rečnenie sa stane množstvom nezmyselného hluku.
Môžeme mať prorocké dary a byť
schopní odhaľovať skryté zmysly života alebo dokonca predpovedať budúcnosť, avšak ak všetko toto nepoužívame v láske a pre lásku, nie sme ničím.
Môžeme mať všetko ľudské poznanie, môžeme poznať dokonca duchovné tajomstvá, avšak ak tieto dary postrádajú lásku, tieto úžasné schopnosti
nás v konečnom dôsledku môžu zviesť
z cesty. Tieto veci bez lásky sú púhym
prachom a popolom.
Viera je veľkým darom a prameňom množstva uzdravovania v Ježišovej službe. Avšak, ak by sme mali
vieru takú silnú, že by sme ňou hory
prenášali a robili by sme to len preto,
aby sme ukázali namiesto toho, ako
cez nás plynie Božia láska, dokazovali radšej svoju moc, získali by sme nič
a boli by sme nič.
JANUÁR 2022
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Môžeme sa zrieknuť dokonca všetkého svojho ľudského bohatstva
a vlastníctva, aby sme ním nakŕmili
chudobných, a predsa, ak by sme to
robili preto, aby sme sa tým rozhrešili,
povedzme od svojho vlastného pocitu
viny, alebo aby sme zachovali náboženské prikázanie, alebo aby sme získali
obdiv druhých, nič hodnotného sme
nevykonali. Tieto dary sú duchovne
hodné, len ak ich dáme s láskou prekypujúceho milujúceho srdca.
Môžeme dokonca obetovať svoj život, svoje vlastné telá; lenže ak by sme
to robili len preto, aby sme sa mohli
chváliť alebo aby sme získali slávu
a pocty, nezískavame tak úplne nič.
V týchto negatívnych Pavlových výrokoch je možné sa tak veľmi chytiť, že
by sme mohli zabudnúť, že všetky tieto
dary, o ktorých hovorí aj tento liturgický úryvok, môžu byť dokonca aj dobré.
Francis Whiting navrhuje, aby sme všetky tieto Pavlove negatívne výroky obrátili na pozitívne bez toho, že by sa tým
zmenil ich význam. Vyšlo by nám toto:
Keby som hovoril ľudskými jazykmi
aj anjelskými, a mal by som lásku, nebol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku
vedu, a keby som mal takú silnú vieru,
že by som vrchy prenášal, a mal by som
lásku, bol by som niečím. A keby som
rozdal celý svoj majetok ako almužnu
a keby som obetoval svoje telo, aby
som bol slávny, a mal by som lásku,
čosi významného by som tým získal
(1 Kor 13, 1-13).
Inými slovami, láska a jedine láska
dáva večnú hodnotu darom, ktoré nám
Stvoriteľ dal.
Pavol napísal niečo podobného aj
Rimanom, veriacim cirkvi, ktorú nikdy nenavštívil. Jeho posolstvo v tomto
liste je podobné tomu, ktoré napísal
Korinťanom. Uvádza iné dary, dary,
ktoré mnohí z nás pokladáme za samozrejmé a na tieto rady uplatňuje to isté
pravidlo ako na dary spomínané v liste
Korinťanom. Rimanom radí, aby si nezačali príliš zakladať na daroch, ktoré
6
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majú. Po tom, čo spomenie proroctvo
pozitívnym spôsobom a znova a znova
Pavol uvádza zoznam iných darov a navrhuje, aby ich ich vlastníci používali
s pokorou a láskou.
Ak máme dar slúžiť iným, napríklad
ako diakoni, používajme tento dar naplno a v láske.
Keď máme dar učiť, musíme vložiť
celú energiu a vedomosti do tohto daru
a učiť s láskou. Keď sme obdarovaní
schopnosťou kázať radostnú zvesť, venujme svoj čas a energiu na rozvoj tohto daru a na praktizovanie ho s láskou.
Tých, ktorí majú dar načúvať, utešovať, radiť tým, ktorí to potrebujú,
nech vykonávajú tento dar s chápaním
a láskavosťou – inými slovami v láske.
Tí, ktorí majú dar dávať veľkodušne
a tí, ktorí boli obdarovaní mnohými
svetskými vlastníctvami, nech dávajú veľkodušne a s radostným srdcom,
v duchu lásky, anonymne.
Máte medzi sebou rodených vodcov;
umožnite im, aby prebrali pozíciu vodcovstva, aj keď táto rola je ťažká. Dobrí
vodcovia budú zmierovať tých, ktorých
vedú. Nechajte ich, nech to robia usilovne a s láskou. Cirkev by bez takýchto vodcov bola v problémoch.
Tí, ktorí majú dar preukazovať milosrdenstvo a súcit, musia hľadať stratených, zabudnutých a chorých a deliť sa s nimi o milosrdenstvo a lásku
Ježišovu.
Pavol nepísal len kresťanom v Ríme,
ktorých sám ani nepoznal, ale píše aj
nám kresťanom dneška, všetkým nám,
ktorí si želáme mať pravé duchovné
a ľudské spoločenstvo jeden s druhým.
Skutočné spoločenstvo, Pavol nástojí,
je založené na láske. A Peter súhlasí.
Po tom, čo nám pripomína, že láska zakrýva množstvo hriechov, potvrdzuje
Pavlove slová o láske: „Podľa toho, kto
aký dar dostal, slúžte si navzájom ako
dobrí správcovia mnohotvárnej Božej
milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako
Božie slovo; keď niekto slúži, tak len
z moci, ktorú uštedruje Boh“ (1 Pt 4, 1011). Peter hovorí o tej istej láske, ktorú
tak pekne popisuje Pavol. •

Podporme
misijný
projekt
„Útulok pre
invalidov
bez domova“
Text a foto:
P. Michal Marhefka SVD, farár

V

olám sa Michal Marhefka, pochádzam z Ľubice
pri Kežmarku a pracujem ako misionár SVD
v Rusku už dvanásť rokov, momentálne deväť rokov vo farnosti Navštívenia Panny Márie v Petrohrade.
Čo sa týka histórie farnosti,
môžem povedať, že počas komunistického režimu bola poriadne
zdevastovaná, a to po všetkých
stránkach. Dokonca aj chrám,
v ktorom sa teraz stretávame na
bohoslužby, bol znetvorený natoľko, že v istom období neslúžil svojmu účelu. Vďaka pomoci
dobrodincov a z väčšej časti tých
zahraničných, sme kostol opravili a stal sa „perlou“ vo farnosti.
A hoci je práce veľa, atmosféru
farnosti dotvára živá komunita,
ktorá sa spolu modlí, zhovára,
pije čaj, či ináč podporuje vzájomné sa spoznávanie, neutekajúc po
sv. omši hneď domov.
Okrem katolíkov sa u nás stretáva aj pravoslávna a luteránska
mládež, čím dotvárame kresťanskú
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práve s touto kresťanskou katolíckou
organizáciou.
Projekt „Útulku“ bol zorganizovaný v roku 1999. Maltézsky rád okrem
neho vedie aj projekty materiálnej
pomoci mamičkám v núdzi, jedáleň pre chudobných a útočisko pre
krátkodobé ubytovanie žien s deťmi.
Doposiaľ sú invalidi ubytovaní vo vyhrievanom stane na severe mesta.
Prvý a posledný projekt funguje
na pozemku farského dvora, v budovách, ktoré sú pre to prispôsobené.
Útulok pre invalidov slúži desiatim osobám, a to pre osem mužov
a dve ženy. Toto by malo byť premietnuté aj v nových, pre nich pripravených priestoroch bývalého pneuservisu, ktorý sa teraz prestavuje na
tento účel. Doposiaľ boli spravené
práce na zateplení a prívode kúrenia. Ešte nás čakajú práce vo vnútri
– elektroinštalácia, omietka, maľba,
kúpa radiátorov, podlahy…
Na túto časť práce a materiálu
nám ešte chýba okolo 5 000 EUR.
Presne určiť sumu je dosť náročné,
vzhľadom na každodenné zdražovanie.
Budeme vďační za každý cent.

spolupatričnosť a cestu jednoty podporujúcu tradičné chápanie kresťanskej morálky a bohoslovia.
Dlhé roky spolupracoval Maltézsky rád s našou farnosťou, aj

prostredníctvom osoby pána farára pátra Richarda Starka, ktorý bol
ich predsedom a duchovným otcom. Pokračujúc v duchovnom dedičstve naša farnosť úzko spolupracuje

Ak by ste chceli pomôcť projektu
„Útulok pre invalidov bez domova“
do Ruska pátrovi Michalovi Marhefkovi, môžete tak urobiť zaslaním
svojho milodaru:
• poštovou poukážkou na číslo
účtu: IBAN SK95 0900 0000 0050 2911
5971 (Slov. sporiteľňa),
• alebo na adresu: Misijný dom
Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra,
• alebo bankovým prevodom na
číslo účtu: IBAN SK95 0900 0000 0050
2911 5971 (Slov. sporiteľňa) s poznámkou: „Útulok – Rusko“.
Chceli by sme vás veľmi poprosiť,
aby ste pri zasielaní finančnej čiastky, či už poštovou poukážkou, alebo
bankovým prevodom, zapísali celú –
úplnú vašu adresu, na základe ktorej
vám zašleme poďakovanie, aby ste
vedeli, že sme ju dostali. •
JANUÁR 2022
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▲ Verbisti si vykonali duchovné

Udalosti

cvičenia

▶ Misie s mladými zo Zimbabwe cez

sociálne siete

Vysokoškoláci z bratislavského UPeCe
sú v kontakte s vysokoškolákmi mesta Bulawayo v Zimbabwe. Práve tam
pracuje slovenský verbista P. Kamil
Kočan SVD, ktorý práve v rozhovore pre Hlasy prišiel s myšlienkou, že
mladí z UPeCe Bratislava by mohli byť
sprievodcami vo viere jeho študentom
v Zimbabwe. Páter Martin Štefanec
SVD z UPeCe Bratislava preto oslovil
tamojší misijný tím, ktorý túto myšlienku s radosťou prijal. V súčasnosti
mládež pravidelne spolu komunikuje cez aplikáciu WhatsApp, rozprávajú si svoje príbehy a delia sa aj týmto
spôsobom o svoj život. Zároveň sú si
oporou vo viere a usilujú sa o plnenie
konkrétnych úloh. •
8
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Počas novembra si ôsmi pátri a jeden
diakon vykonali svoje výročné duchovné cvičenia v Misijnom dome v Nitre
na Kalvárii. Duchovné cvičenia trvali
šesť dní. Oklieštený počet spolubratov zapríčinila zhoršená epidemiologická situácia na Slovensku i v Česku, kde pôsobia členovia Slovenskej
provincie SVD a tiež to, že niektorí

spolubratia boli v karanténe a ďalší ich
museli zastupovať. Duchovné cvičenia
viedol páter Ján Halama SVD a spojujúcou myšlienkou duchovných cvičení bol príbeh Jozefa, syna Jakubovho,
a jeho poslanie hľadať a nachádzať
svojich bratov. Duchovné cvičenia prebiehali v krásnom jesennom počasí
a vonkajšou kulisou boli intenzívne
dokončovacie práce reštaurátorov na
jednotlivých zastaveniach/kaplnkách
Nitrianskej kalvárie. •

UDALOSTI

UDALOSTI
január 2022

▼ ▲ Pod Berniniho kolonádou sú
vystavené aj tri slovenské betlehemy
Medzi vyše stovkou betlehemov pod
Berniniho kolonádou Námestia sv. Petra sú vystavené aj diela zo Slovenska.
V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas
ich predstavila dlhoročná kurátorka
slovenských exponátov na výstave
„100 jasličiek“ pani Valéria Marakyová
z Medzinárodného domu umenia pre
deti Bibiana v Bratislave. Výstavu „100
jasličiek vo Vatikáne“ slávnostne otvoril v nedeľu 5. decembra Mons. Rino
Fisichella, predseda Pápežskej rady
pre novú evanjelizáciu, za prítomnosti taiwanského veľvyslanca pri Svätej
stolici, ktorého krajina sa podieľa na
tohtoročnom podujatí.

Až do 9. januára 2022 môžu pútnici obdivovať 126 exponátov z rôznych krajín sveta. Ako čítame v tlačovej správe spomínanej Pápežskej
rady, ide napríklad o diela z Nemecka, Maďarska, Slovinska, Slovenska
a Chorvátska, ale i Kazachstanu, Peru,
Indonézie, Uruguaja, Kolumbie a Spojených štátov. Vystavené slovenské
betlehemy sú drevorezby. Autormi
betlehemov z čerešňového dreva sú
Vincent Bandúr z Považskej Bystrice a Zuzana Daníšková z Gáne (okr.
Galanta). Betlehem z lipového dreva,
ktorý je i maľovaný, sa skladá z 25 kusov, medzi ktorými sú okrem postáv
Svätej rodiny či troch kráľov aj deti
a zvieratká. Vytvorila ho Jana Majerská z Novej Bane. •

1. január
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky,
prikázaný sviatok; výročie vzniku SR
(1993); Svetový deň pokoja;
4. január
P. Alojz Kolník SVD, 15. výročie úmrtia (2007);
6. január
Slávnosť Zjavenia Pána, prikázaný
sviatok;
9. január
Nedeľa Krstu Krista Pána, koniec vianočného obdobia;
15. január
Sviatok sv. Arnolda Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova;
18. január
Začiatok týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov;
22. január
Br. Štefan Gregor Žigmund SVD, 30.
výročie úmrtia (1992);
25. január
Sviatok Obrátenia sv. Pavla, záver týždňa modlitieb za jednotu kresťanov;
28. január
P. Félix Majerník SVD, 10. výročie úmrtia (2012);
29. január
Sviatok sv. Jozefa Freinademetza,
prvého misionára Spoločnosti Božieho Slova v Číne; P. Ján Lopušek SVD,
20. výročie úmrtia (2002).
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac január:
Modlime sa za všetkých, ktorí sú diskriminovaní a prenasledovaní pre náboženstvo; aby v spoločnosti, v ktorej žijú, boli
uznávané ich práva a dôstojnosť, ktorá
má pôvod v tom, že sme bratmi a sestrami v jednej ľudskej rodine.

JANUÁR 2022
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Odišiel zo služby amerických
vzdušných síl
a vstúpil do seminára
Text: P. Peter Dušička SVD
Foto: Archív SVD

P

rinášame vám pozoruhodný
životný príbeh 35-ročného duchovného otca Nicholasa Radloffa, ktorý bol vysvätený za kňaza
23. mája 2020 pre arcidiecézu Debuque
v štáte Iowa, USA. Nicholas (Nick) vstúpil
do amerických vzdušných síl po tom, ako
v roku 2008 ukončil štúdium leteckého
inžinierstva. Sedem a pol roka pôsobil
ako navigátor so špecializáciou na bojové
pátranie a záchranu. V roku 2015 odišiel
z letectva a vstúpil do kňazského seminára. Čo ho však k tomu viedlo?
Počas svojho pôsobenia v leteckých
silách sa stretol s príbehom otca Alojza
H. Schmitta, kňaza arcidiecézy Debuque
a kaplána amerického námorníctva, ktorý zahynul pri záchrane 12 námorníkov
počas japonského útoku na Pearl Harbor
v roku 1941.
Hneď po tom, čo 7. decembra 1941
otec Aloysius, 32-ročný kňaz, odslúžil
rannú svätú omšu, loď USS Oklahoma
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s 1300 námorníkmi na palube zasiahli
japonské bomby a torpéda. Loď sa po
zásahu začala rýchlo potápať a stovky
námorníkov zostalo v podpalubí. Mnohých z nich sa podarilo ešte zachrániť,
a to aj vďaka otcovi Alojzovi, ktorý nehľadiac na riziko, ktoré mu hrozilo,
vytiahol z podpalubia dvanásť svojich
kolegov. Nemal však šťastie a počas záchrany iných sám zahynul. Stal sa vôbec
prvým kaplánom americkej armády,
ktorý zahynul počas II. svetovej vojny.
Tento hrdinský čin kňaza, ktorý obetoval svoj život pri záchrane iných, viedol
Nicka, dôstojníka amerického letectva
k tomu, aby ukončil službu v letectve
v r. 2015 a prihlásil sa do kňazského
seminára.
Pred svojou kňazskou vysviackou
otec Nick poskytol interview, kde uviedol okrem iného:
„Moja cesta ku kňazstvu trvala trochu dlhšie ako u iných. Pred vstupom
do seminára, aj keď som mal vysnívanú
prácu, vždy som mal pocit, že mi niečo
chýba. Keď pozerám na roky strávené
v kňazskom seminári a pripravujem sa
na kňazskú vysviacku, moje srdce napĺňa úplná radosť a spokojnosť.“
Otec Nick vyzdvihol aj príklad svojho
bývalého farára Msgr. Edwarda Pettyho, ktorý tiež hral kľúčovú úlohu v jeho
povolaní.
„Naučil ma, aký by mal byť kňaz. Bol
to človek, ktorý našiel šťastie vo svojom
kňazskom povolaní. Jeho smrť v roku
2007 bola pre mňa veľkou stratou. Ak aj
ja budem môcť byť pre iných ľudí aspoň

z polovice tým, čím bol on pre mňa, budem to považovať za úspech.“
Hovorí aj o priateľoch, ktorí ho tiež
inšpirovali na ceste ku kňazstvu.
„Nepamätám si, že by mi niekto niekedy povedal: ,Mal by si zvážiť kňazstvo.´ Mal som však skupinu skvelých
katolíckych priateľov, zasvätených osôb
aj laikov, ktorí mi ukázali, aký skvelý
môže byť život v službe Cirkvi, a nepriamo ma priviedli k tomu, aby som uvažoval nad kňazstvom. Svojím príkladom
a priateľstvom mi umožnili, aby som
k rozhodnutiu dospel sám a našiel si
vlastnú cestu bez vonkajšieho nátlaku
pri rozlišovaní. Som im za to vďačný.
Umožnilo mi to urobiť rozhodnutie,
o ktorom som vedel, že ho chcem ja a nie
iní. Tým nechcem povedať, že by mladí
muži nemali počúvať tých, ktorí ich pozývajú ku kňazstvu. Ak niekto uzná, že
by ste mohli byť dobrým kandidátom,
počúvajte ho a premýšľajte o tom. Na
druhej strane zas aj skutočnosť, že vás
nik ku kňazstvu výslovne nepozýva, neznamená, že nie ste povolaní.”
Na ceste povolania ho utvrdila aj cesta do Ríma.
„Každý seminarista musí pred vysviackou absolvovať duchovné cvičenia,
čiže obdobie intenzívnej modlitby, aby
sa mohol správne sústrediť na udalosti,
ktoré ho čakajú. V decembri 2019 som
cestoval do Ríma, aby som sa tu modlil
na hroboch svätých a v tichu sa pripravoval na svoju vysviacku. Mal som to
šťastie, že som na slávnosť Bohorodičky Panny Márie mohol ako diakon asistovať pri sv. omši pápežovi Františkovi
a takýmto spôsobom ukončiť moje duchovné cvičenia.“
Približne mesiac po duchovných cvičeniach bol Nick súčasťou skupiny seminaristov, ktorí sa zúčastnili na každoročnom Pochode za život vo Washingtone.
Otec Nick Radloff stále rád lieta. Má
licenciu súkromného pilota a prostredníctvom členstva v Národnej asociácii
kňazských pilotov chce začleniť letectvo
do svojej služby. Momentálne pôsobí ako
správca šiestich vidieckych farností diecézy Dubuque, Iowa, USA. •

VIERA

Prečo ma to
v kostole
nebaví?
Text: spracované podľa prednášky
Vojtěcha Kodeta, ktorá odznela na
stretnutí mladých
Foto: Marcel Martinko SVD

K

to z vás prežil obdobie, že ho
to v kostole nebavilo? Alebo
práve teraz ho to v kostole
nebaví? Možno to trvá už aj
dlhšiu dobu...
Nebojte sa, ak na túto otázku odpoviete kladne. To neznamená, že ste v nevýhode voči ostatným. Pretože – ak ste
voči sebe úprimní – ste nútení odpovedať aj na druhú otázku, a to – či je problém v tom kostole, alebo je nejaká chyba vo vás. A teda máte šancu byť vyzvaní
k tomu, aby ste hľadali, čo je potrebné
zmeniť vo vás samotných.
Čo môže byť príčinou toho, že ma to
v kostole nebaví? Môže to byť celebrujúci
kňaz, piesne, ktoré svojou melódiou i obsahom nám pripomínajú skôr retro. Nie
je tam nič akčné, nijaké „vzrušo“.
Pritom – budete prekvapení – prvotnou príčinou, prečo vás to v kostole

nebaví, nebývajú tieto vonkajšie okolnosti. Teda či je kňaz mladý alebo starý, alebo
príliš obyčajný, či má kázne, ktoré vás nezaujímajú. Ani piesne, ktoré sa spievajú.
Zväčša ten prvý dôvod vychádza priamo z človeka. Nám sa tam jednoducho
nechce. Napríklad máme v sobotu večer
párty s kamarátmi, je nám tam s nimi
dobre, ráno prirodzene sa chceme vyspať.
A to, že mám ísť do kostola, že mám kvôli
tomu vstávať, to sa mi teda vôbec nechce.
Ten kostol nám do nášho programu
vôbec nesedí. A tak sa už vopred vnútorne nastavujeme tak, aká tam bude nuda
a že to musíme nejako vydržať.
A žiaľ, často vám bohoslužby sprotivia
aj vaši rodičia. Tí jednoznačne zavelia, že
ráno vstanete a do toho kostola pôjdete.
Diskusiu nepripúšťajú, pretože „kým ješ
náš chlieb a bývaš v našom byte, budeš
nás poslúchať!“
A ty ideš, lebo musíš, ale zariadiš sa
podľa seba. Sadneš si do poslednej lavice
a vytiahneš tablet.
Keď toto ako kňaz vidím, je mi veľmi
smutno. Viem, že rodičia sa takto správajú často z bezradnosti, ale nepočítajú
s tým, že raz príde deň, kedy v slobode
a s veľkou radosťou do toho kostola nepôjdeš. Budeš tušiť, že to nie je dobré, ale
nemáš motív. Nič ťa tam neťahá.
Dôvodom, prečo vás to v kostole nebaví, môže byť aj to, že vám nikdy nikto
zrozumiteľne nevysvetlil, čo sa pri svätej omši deje. Vy máte svoj život a to, čo

sa v kostole odohráva – zdá sa vám – ide
mimo vás.
Pritom opak je pravdou. Práve tam
máte možnosť – predovšetkým pri bohoslužbe obety – priniesť Bohu všetko – celý
svoj život, svoje radosti i bolesti, svojich
kamarátov, hádajúcich sa rodičov. Možno sa zo seba cítite nanič, lebo ste pozerali večer porno, alebo ste minuli ťažko
našetrené darované babkine peniaze
na to, že ste sa spili tak, že ste o sebe ani
nevedeli. Vo svätej omši máte možnosť
odovzdať Bohu aj svoje zlyhania a prosiť
o silu pre svoj život.
Teraz vám poviem niečo, čo sa vám
asi nebude veľmi páčiť. Do kostola sa nechodí len vtedy, keď sa vám chce. Vy by
ste mali učiniť rozhodnutie, že do kostola v nedeľu pôjdete vždy, aj vtedy, keď
sa vám nechce. Totiž veci, ktoré v živote
majú svoju pravidelnosť, nám život uľahčujú. Disciplínou si život nekomplikujeme, ale uľahčujeme. Nemusím sa v nedeľu prehovárať, aby som vstal. Vstanem
a idem. Takto sa svätá omša stane súčasťou vášho života.
Opýtam sa vás: Prečo sa tešíte na
stretnutie s priateľmi? „Pretože je mi
tam dobre,“ odpoviete mi. Ale prečo vám
je tam dobre? Lebo máte s nimi vzťah.
Aj Boh chce s nami mať vzťah. Z našej
strany stačí chcieť. Túžiť, aby stretnutie
s ním bolo niečím, na čo sa budem tešiť.
Celý náš život by mal byť hľadaním Boha
a prehlbovaním vzťahu s ním. Myslíte si,
že Boh neodpovie na vašu túžbu po ňom?
My počas svätej omše mnohým veciam
nerozumieme. Ale nazdávate sa, že apoštoli a ostatní Ježišovi učeníci boli na tom
lepšie? Že boli menej „natvrdlí“, ako sme
my? Myslím si, že im počas Poslednej večere – tak ako napríklad aj nám pri Premenení – vôbec nedochádzalo, čo sa tam
deje... Vy vďaka svätej omši máte šancu,
že aj keď vás to možno dnes tam nebaví,
môže sa stať, že v istom okamihu niečo
pochopíte, zakúsite Božiu lásku. Že sa
udeje niečo, čo hlboko zasiahne to podstatné vo vašom srdci. Dokonca sa vďaka
vášmu získanému poznaniu môže udiať
niečo, na čom svoj život budete môcť
a chcieť postaviť. •
JANUÁR 2022
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Svätý Otec navštívil
Cyprus a Grécko
Text: Vatican News
Foto: Reuters, americamagazine.org

Pápež František navštívil Cyprus, mesto Nikóziu od 2. do 4. decembra a od
4. do 6. decembra bol v Grécku, kde navštívil Atény a ostrov Lesbos.

Cyprus, významná križovatka
kultúr a civilizácií
Prvá etapa apoštolskej cesty pápeža,
od 2. do 4. decembra, bola Cyperská
republika ležiaca na ostrove Cyprus
v Stredozemnom mori. Tento tretí
najväčší ostrov Stredomoria, ktorý je
rodiskom sv. Barnabáša, sa nachádza
70 km od pobrežia Turecka a približne 100 km od pobrežia Sýrie a Libanonu. Je hraničnou oblasťou medzi
Európou a Blízkym východom, od
roku 2004 patrí do Európskej únie.
Prvý pápež, ktorý navštívil Cyprus,
bol v roku 2010 Benedikt XVI.
Okrem Cyperskej republiky sa na
ostrove nachádza aj Severocyperská
turecká republika, ktorú však medzinárodne uznáva len Turecko. Zaberá
približne tretinu ostrova. Vznikla odtrhnutím sa v roku 1974 za pomoci
vojenského zásahu Turecka. Názov
Severocyperská turecká republika
nesie od roku 1983. Hranica medzi
týmito dvoma oblasťami prechádza
i cez hlavné mesto Nikózia, ktoré je
dodnes rozdelené múrom a ostnatým drôtom.

• Po jedenástich rokoch tu znovu uvítali
pápeža

Na Cypre sú aj dve britské vojenské
základne, ktoré sú suverénnymi základňovými územiami.
V Cyperskej republike, krajine
s 850-tisíc obyvateľmi, tvoria kresťania 80 %, prevažuje pravoslávie. Katolíci sú menšinou, je ich 38-tisíc, čiže
niečo vyše 4 %. Moslimovia tvoria 2 %.
Z etnického hľadiska je 99 % obyvateľstva Grékov. Katolícku komunitu
tvoria veriaci východného maronitského rítu patriaci do Cyperskej maronitskej archieparchie. Na jej čele je
arcibiskup Selim Jean Sfeir, vysvätený
v júli tohto roku.
Väčšinu v katolíckej komunite tvoria veriaci latinského obradu, patriaci
pod vikariát Latinského patriarchátu pre Cyprus (vikárom je Jerzy Kraj
OFM). Spadá pod správu Latinského
jeruzalemského patriarchátu. Na Cypre je okrem toho i maličká komunita
arménskych katolíkov (tvoria 0,3 %).
V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas
latinský jeruzalemský patriarcha Pierbattista Pizzaballa, ktorý bol prítomný pri návšteve Svätého Otca, predstavil výzvy Cypru nasledovne:
JANUÁR 2022
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pápeža Františka v Grécku „výzvou“
pre všetkých katolíkov v krajine „k jednote“ a k „obnove viery“. Pre jeho komunitu, ktorú tvoria emigranti z celého sveta, „je dôležité, aby sme sa všetci
spojili s pápežom a cítili, že sme Cirkev, ktorú spája naša viera a sám Kristus,“ povedal.

Príležitosť pripomenúť si dedičstvo
Arcibiskup Kontidis tiež označil pápežovu návštevu za "príležitosť" pre tých,
ktorí sa vzdialili od Cirkvi alebo ju dokonca opustili. „Je to pozvanie pripomenúť si katolícku vieru,“ povedal a tiež
pripomenúť si dedičstvo, ktoré každý
katolík dostal od svojej rodiny. Arcibiskup ďalej vysvetlil, že je to dôležité najmä pre Grékov, ktorí v každodennom
živote žijú v sekulárnej kultúre. „Niekedy,“ povedal, „zabúdame na svoju dušu,
na svoj náboženský rozmer a na svoju
vieru.“ Preto je také dôležité „zjednotiť
sa a prijať našu obnovu kresťanskej viery a života ako Kristovo telo“.

„Cyprus v sebe sústreďuje mnoho nadvlády (1570-1878). Latinská katolícka
kritických otázok: nielen územné roz- cirkev bola vtedy zrušená, kostoly boli
delenie, ktoré pretrváva od roku 1974 premenené na mešity, klérus bol maa nedávnu vlnu prisťahovalectva, ale aj sakrovaný. Katolíci boli nútení obrátiť Šanca na jednotu
skutočnosť, že je citlivým bodom v otáz- sa buď na pravoslávie, alebo na islam, Arcibiskup Kontidis poznamenal, že
kach dodávok energie a napokon geo- prípadne emigrovať. Po páde osman- táto návšteva je tiež príležitosťou pripografickú blízkosť katastrofálnej situácie skej nadvlády koncom 19. storočia sa menúť jednotu tých, ktorí veria v Krista,
v Libanone. Bohužiaľ, existencia delia- Cyprus stal britským protektorátom. „najmä medzi katolíkmi a pravoslávnyceho múru spája Cyprus s Jeruzalemom. Nezávislosť získal v roku 1959.
mi,“ dodal. „Sme rovnakej viery,“ poveAko sme už povedali, je to malá menšiZa zmienku stoja veľmi dobré vzťahy dal arcibiskup, „máme rovnaké tradície“
nová cirkev, ale napriek tomu sú jej kos- medzi Svätou stolicou a Cyperskou pra- a dokonca aj rovnaké sviatosti. Dodal
toly z 90 % preplnené prisťahovalcami voslávnou cirkvou, hľadajúce na ceste však, že zo strany pravoslávnych cirkví
z Filipín, juhovýchodnej Ázie, Blízkeho dialógu úplné zjednotenie. Dôležitým existuje aj určitá neochota a odstup pri
východu, Afriky a Latinskej Ameriky.“ krokom v rámci dialógu bolo spoločné pestovaní ekumenických vzťahov. PraCyprus bol od nepamäti križovat- vyhlásenie v roku 2007, podpísané pápe- voslávne cirkvi si zachovávajú odstup,
kou dávnych kultúr a civilizácií. Už od žom Benediktom XVI. a pravoslávnym pretože „neradi niečo menia,“ povedal
čias Starovekého Grécka udržiaval pev- arcibiskupom Cypru Chryzostomom II. arcibiskup Kontidis. Vysvetlil, že sa obáné vzťahy predovšetkým s helénskou
vajú reforiem, pretože v pravoslávnych
Pápežova návšteva v Grécku
cirkvách sa „ťažko riadia“, pretože „neekultúrou.
Cirkev na Cypre odvodzuje svoje ko- "príležitosťou pre jednotu"
xistuje centrálna autorita“. „Každá zmerene od apoštolov sv. Pavla a Barnabáša, Katolícky arcibiskup Atén opisuje apoš- na je vnímaná ako hrozba a ohrozuje
neskôr tu pôsobil aj evanjelista sv. Ma- tolskú cestu pápeža Františka do Gréc- jednotu Cirkvi,“ dodal. Otázka jednorek. Podľa východnej tradície na ostrove ka ako výzvu k jednote nielen medzi ty medzi kresťanmi a všetkými, ktorí
pôsobil (ako biskup dnešnej Larnaky) aj katolíkmi, ktorí denne žijú v sekulár- veria v Krista, je však „veľmi dôležitá“,
Lazár, Ježišov priateľ, ktorého vzkriesil nej kultúre, ale aj medzi kresťanmi rôz- najmä preto, že „máme tú istú vieru
z mŕtvych.
nych denominácií, najmä pravoslávny- a tú istú sviatostnú teológiu.“ „Z tohto
Kresťania, ktorí tu kedysi tvorili 15- mi a katolíkmi.
dôvodu,“ uzavrel arcibiskup Kontidis,
20 % obyvateľstva, boli prenasledovaní
Podľa aténskeho arcibiskupa The- „sa musíme snažiť znova a znova a niknajmä počas vyše 300-ročnej osmanskej odorosa Kontidisa bola prítomnosť dy sa nevzdávať.“ •
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Bahrajn slávnostne otvoril
Katedrálu Panny Márie
Kráľovnej Arábie
Text: Lisa Zengarini
Foto: vaticannews.va; arabnews.com

Malá katolícka komunita Bahrajnského
emirátu otvorila najväčší katolícky
kostol na Arabskom polostrove
zasvätený svojej patrónke.

K

atedrála Panny Márie Kráľovnej Arábie bola slávnostne
otvorená 9. decembra – deň
po slávnosti Nepoškvrneného
Počatia – kráľom Hamadom bin Isa Al
Khalifa-om. 10. decembra ho konsekroval kardinál Louis Tagle, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
Posvätenia kostola sa z dôvodu pandémie COVID-19 zúčastnila len malá
skupina veriacich.

Pozemok darovaný kráľom Hamadom
Katedrála s kapacitou 2300 ľudí sa
nachádza v Awali, malom mestečku

v centre Bahrajnu. Projekt sa datuje
do februára 2013, keď kráľ Hamad daroval 9 000 štvorcových metrov pozemku miestnej katolíckej komunite, aby mohla postaviť kostol. Projekt
s nadšením podporil vtedajší apoštolský vikár Severnej Arábie, zosnulý
biskup Camillo Ballin MCCI.
Nový kostol je druhou katedrálou
postavenou v Apoštolskom vikariáte
(ktorý zahŕňa Bahrajn, Kuvajt a formálne Saudskú Arábiu) po Svätej rodine v púštnej katedrále v Madinat
al-Kuwait.

Nové sídlo
Areál katedrály sa stane nielen referenčným miestom bohoslužieb pre
katolícku komunitu v regióne, ale aj
jej biskupskou kúriou. Bude hostiť

prijímací dom a formačné centrum
na podporu miestnych kresťanov.
Virtuálny popis budovy nájdete na
webovej stránke. Jedným z jeho hlavných prvkov je polychrómovaná socha Panny Márie z Arábie umiestnená vo vnútri.

80 000 katolíkov v Bahrajne
Bahrajnské kráľovstvo je jednou
z mála moslimských krajín na Arabskom polostrove, ktorá má od roku
1930 miestnu kresťanskú populáciu,
najmä rímskokatolícku.
Kresťania v súčasnosti tvoria 10 %
jej obyvateľov a zahŕňajú približne
80 000 katolíkov, najmä migrujúcich
pracovníkov z Ázie, väčšinou z Indie
a Filipín. Medzi nimi je aj veľa ľudí zo
západných krajín.

Medzináboženský dialóg
Hoci je islam oficiálnym náboženstvom krajiny a uplatňuje sa tam šaría (islamské právo), kresťanské a iné
náboženské skupiny majú na rozdiel
od susednej Saudskej Arábie slobodu
uctievania. Aj Bahrajnské kráľovstvo,
ktoré udržiava diplomatické vzťahy
so Svätou stolicou, preukázalo otvorenosť k medzináboženskému dialógu.
Kráľ Hamad podporil historický
Dokument o ľudskom bratstve za
svetový mier a spoločný život, ktorý
podpísali v Abú Zabí pápež František
a šejk Ahmed el-Tayeb, veľký imám
z Al-Azhar, 4. februára 2019. Nedávno
pozval pápeža Františka, aby navštívil krajinu. •
JANUÁR 2022

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

15

NOVOROČNÉ POZDRAVY

Misionári zo sveta
pozdravujú čitateľov
Text: Misionári SVD
Foto: Archív SVD

Starý rok je už nenávratne za nami a na nový sa chystáme plní
očakávania, aký bude. Do nového roku vykračujeme nie sami, ale
s Bohom a s našimi blízkymi, ktorí nám pomáhajú. Pamätajú na
nás dokonca i misionári v ďalekých krajinách. V tomto čase sa
niektorí naši verbisti ozvali z misií a pre čitateľov Hlasov posielajú
nasledovné pozdravy.

P. Martin Cingel SVD, Keňa

P. Patrik Páleník SVD, Taiwan

Drahí misijní priatelia, z úprimného Drahí čitatelia Hlasov a misijní priatesrdca vám všetkým ďakujem za priateľ- lia, k novému roku 2022 vám zo srdca
stvo, podporu a modlitby a do nového prajem mnoho Božieho požehnania.
roku 2022 vám vyprosujem hojnosť Bo- Nech sú vám slová Žalmu 91 pri srdci
žích milostí a požehnania, nech je kaž- a na ústach v čase strachu a neistoty:
dý z nás nástrojom lásky, pokoja, úcty "Nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu
a porozumenia. Mungu awabariki na letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou
kuwalinda (Boh vás žehnaj a ochraňuj)! zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poS úctou praje Martin Cingel SVD
ludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba
nezasiahne." (Ž 91,5-7). Nech vám istota
P. Gorazd Kohút SVD, Albánsko
Božej blízkosti bude potechou a podVám, milí čitatelia Hlasov a misijní porou počas celého roka.
horlitelia, chcem v novom roku priať, S pozdravom P. Patrik Páleník SVD
aby pokoj, nádej, dobro naplnili vaše
srdcia, domovy, miesta kde študujete
a pracujete. Svetlo sveta, Ježiš Kristus, P. Peter Fillo SVD, Filipíny
nech prežiari každú temnotu, uzdra- Drahí misijní priatelia! Svätý Ján o Páví zranené vzťahy, zaodeje nádejou to, novi Ježišovi napísal: „Prišiel do svojkde človek nevidí východisko. Boh, ho vlastného, a vlastní ho neprijali.
ktorý na svet nehľadí z diaľky, ale sa Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať
stal človekom, jedným z nás, nech vám sa Božími deťmi.“ Vyprosujem nám
dá pocítiť svoju blízkosť, oporu, lásku všetkým, čitateľom Hlasov aj misioOtca, ktorý miluje a stará sa o svoje nárom, aby sme počas celého roku
dietky. Nech je pre vás a vašich dra- pamätali na túto úžasnú správu: Sme
hých nový rok rokom nových výziev, Božími synmi a dcérami! A aby sme
milých prekvapení, srdečných objatí ju predovšetkým svedectvom nášs tými, ktorí sú vám blízki. V modlitbe ho života dokázali odovzdávať ďalej.
P. Gorazd SVD.
P. Peter Fillo SVD
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P. Peter Dikoš SVD, Rím, Taliansko
Drahí priatelia, opäť slávime Vianoce,
sviatky, kedy nám Boh daroval to najvzácnejšie, čo mal – svojho Syna. Boh
nikdy nedáva niekomu dar, ktorý nie
je schopný prijať. Ak nám dáva na Vianoce dar svojho Syna, je to preto, že
všetci máme schopnosť ho prijať a odovzdať ho ďalej. Vyprosujem vám, aby
ste boli schopní otvoriť dvere "maštaľky" vášho života a aby ste dovolili Božiemu Synovi sa vo vás znova narodiť,
aby vás mohol naplniť citom, nehou,
radosťou a ochotou poslúžiť mu v druhom človeku, kedykoľvek o to požiada. Prajem vám požehnané Vianoce!

P. Ludvík Málek SVD, Mexiko
Ať narození našeho Spasitele Ježíše
Krista oživí ve vašich srdcích radost,
pokoj a lásku, dodá všechnu potřebnou
útěchu a sílu do všedních dnů vašeho
života a zároveň pro celý nastávající
nový rok. S láskou a vděčností na vás
vzpomíná a v modlitbě spolu s vámi
zůstává spojený P. Ludvík Málek SVD
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Deväť rád Svätého Otca

P. Ondrej Pešta SVD, Bolívia

P. Michal Marhefka SVD, Rusko

Do nového roku vám všetkým prajem
množstvo nových využitých príležitostí na objavenie Pánovej prítomnosti, ktorá napĺňa láskou a novou
nádejou, ktorá povzbudzuje k vytrvalému a trpezlivému rastu, ktorá so
štipkou humoru pohýna ku prekonaniu každej prekážky. Nech vás Panna
Mária, Matka Božieho Slova, ochraňuje a sprevádza. P. Ondrej Pešta SVD

Milí priatelia, do nového roku vám
želám predovšetkým prirodzené
svetlo rozumu, ktorý v pokoji bude
osvecovať všetku tmu nevedomosti
a z nej vyplývajúceho strachu. Nech
dôvera v Božiu pomoc a ochranu
pomôžu vám zachovať si cenu viery
a právo žiť kresťanstvo nielen aktívnou prácou, ale aj z podpory slobodne prístupných sviatostí. •

Mnohí z nás využívajú prelom kalendárnych rokov aj na to, aby si povedali,
že niečo dobré vo svojom živote umocnia, chýbajúce doplnia alebo negatívne potlačia, či úplne odstránia. Všetci
to poznáme: novoročné predsavzatia
sú časté, populárne, ale povedzme si
to aj na rovinu – zväčša nedodržané.
V lepšom prípade sa presunú do ďalšieho roku, v tom horšom zapadnú
prachom. Svätý Otec raz na začiatku
roku prišiel na stretnutie so zamestnancami Vatikánu so zoznamom,
ktorý môže byť pre nás inšpiráciou pri
formulácii novoročných predsavzatí:
1. Starajte sa o svoj duchovný život,
o vzťah k Bohu, ktorý je základom
všetkého, čo robíme a čo sme.
2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen
peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť a lásku.
3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život
a slová v dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
4. Starajte sa o svoj jazyk. Očistite
ho od urážlivých a hanlivých slov i od
slov, ktoré vyjadrujú svetský úpadok.
5. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte tým, ktorí zranili
vás, ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým.
6. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou.
7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti,
nenávisti a negatívnych pocitov, ktoré
ničia váš vnútorný pokoj a menia vás
na ľudí zničených a ničiacich iných.
8. Majte sa na pozore pred nenávisťou
vedúcou k pomste, pred lenivosťou
vedúcou do existenciálnej eutanázie,
pred ukazovaním prstom vedúcim
k domýšľavosti a pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu.
9. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí
to potrebujú... O starých ľudí, chorých,
hladných, bezdomovcov a cudzincov.
Podľa toho totiž budeme súdení. •

DECEMBER 2021
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Útek z vyhnanstva XXIII.časť

R

Text: Mária Byrska
Foto: Tan Kaninthanond, unsplash.com

áno 20. novembra 1940 sa nám roky veľmi štedrá k našej rodine. Teraz
naskytla „príležitosť“. Veľké ná- má asi päťdesiat rokov, je veľmi nábožkladné auto. Miesto medzi ne- ná, ale...,“ dodala nesmelo, „nemá rada
jakými vecami. Oprela som sa deti.“ „Budem sa snažiť zabávať Jerzyka,
o stenu kabíny, na kolenách sa usalašil aby bol dobrým a príjemným,“ uisťovala
Jerzyk a vedľa sa kolísal náš batoh. Z ľavé- som tetu. „A nakoniec, asi tam prídeme
ho vrecka môjho plášťa trčala pollitrová večer a odídeme skoro ráno, teda nebufľaša s mliekom pre malého a v pravom de mať problémy s dieťaťom.“
ma ťažili chleby, zabalené do kúska bieAuto už vyšlo z ulíc Ušice a uháňalo
leho papiera a do novín, lebo v Soviet- cez kaluže, ktorých bolo na trase neúreskom zväze bol papier úzko profilový kom. Môj plášť už nebol taký čistý, ako
tovar. Košík som so sebou nezobrala, keď som odchádzala od tety. Došli sme
lebo som si uvedomila, že mi bude teraz do mestečka Miňkovce, spínajúc sa na
už len prekážať.
strmý kopec. Práve som si spomenula, že
Na mojom plášti bolo ešte jedno vrecko. Bolo ešte v Kazachstane všité do podšívky. Bol to veľmi
Pozrela som sa tým smerom.
dobrý úkryt. V ňom bol teraz list,
Uprostred čiernych polí a hustých
nad ktorým teta presedela niekoľstromov som ešte uzrela červenú
ko pondelkových hodín. List bol
strechu môjho rodného domu.
pre pani Kunikundu v Kamenci,
Trvalo to len niekoľko sekúnd.
na Ruskej ulici. Teta prosila pani
Kunikundu, aby ma prijala na
jednu noc. V ňom píše, kto som
a odkiaľ idem, takými slovami: „Je to z tohto miesta bolo možné uvidieť Veľmoja sesternica, ktorá prišla z Kyjeva kú Kurzelovú. Pozrela som sa tým smeku mne na návštevu do Novej Ušice. Ide rom. Uprostred čiernych polí a hustých
ďalej k príbuzným do dedinky Husiatyn stromov som ešte uzrela červenú strea potrebuje sa zdržať jeden deň v Kamen- chu môjho rodného domu. Trvalo to len
ci. Moja drahá, veľmi mi na tom záleží, niekoľko sekúnd. Auto podskočilo, Jeraby nemusela prenocovať v hoteli, ale zyk padol medzi vrecia a kým som ho
u mojich priateľov. Má malé dieťa...atď.“ vytiahla, vošli sme už do ulíc mestečka.
Po prečítaní listu, tak ako mi to radila
Čoskoro sme mali nasledujúce mesteta, vložila som list do ukrytého vrecka tečko Dunajovice za sebou. Šofér hnal
a teta mi porozprávala, kto je pani Kuni- ako šialený a celá moja pozornosť bola
kunda, i to, že ma v Kamenci určite pre- upriamená na to, aby som sa udržala
nocuje. „ A možno aj pamätáš,“ hovori- spolu s dieťaťom v akejsi rovnováhe
la teta, „tú dlhoročnú paniu a priateľku a vlastne som ani nespozorovala, ako
tety Helenky. Teta Helenka zomrela prešlo niekoľko hodín a my sme dorazipočas revolúcie. Predtým však prepísa- li na námestie Kamenca. Po niekoľkých
la dom na Kunikundu, ktorá bola celé minútach šofér zastal a zavolal: „Už sme
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tu!“ Zaplatila som mu, auto sa pohlo a ja
som sa ocitla na akejsi ulici. Rýchle som
prešla niekoľko ulíc a rozmýšľala som,
čo ďalej. Bolo ešte predpoludním, tak
som si pomyslela, že možno ešte nebudem hľadať tetu.
20. november bol pre mňa šťastným
dňom. Človek, ktorého som stretla a spýtala sa na cestu smerom k Husiatynu
a prechod, mi poradil, aby som šla na
trhovisko a odtiaľ môžem docestovať
do Husiatyna. Ukázal mi tiež, ako sa dostanem na trh. Na trhovisku som uvidela štyri bričky. Boli široké a na každej sa
kopilo množstvo balíkov. Všetko bolo
pripravené na odjazd. Chýbali len šoféri a cestujúci. Niekoľko metrov od bričiek stála skupina mužov. Bolo ich asi
desať, hlučne sa rozprávali a gestikulovali. Z ich chovania som vypozorovala,
že sa schyľuje k bitke. Lepšie bude, keď
sa vzdialim a pôjdem do Husiatyna pešo.
Rozhodla som sa. Keď som bola už dosť
ďaleko, hluk náhle prestal, niekto pobehol za mnou, volajúc, aby som počkala.
Vysoký muž mi zastal cestu: „Kde chce
občianka cestovať?“ „Do Husiatyna,“
povedala som. „Do Husiatyna?“ skúmavo sa na mňa pozrel, „to bude veľa stáť.
Nemáme žiadnych cestujúcich týmto
smerom, preto by si občianka celú cestu
musela zaplatiť sama.“ „Koľko?“ spýtala
som sa. Povozník povedal cenu a dodal,
že všetko sa musí zaplatiť hneď a možno nasadať. Nemala som iné východisko.
Bolo potrebné zaplatiť. Povozník prepočítal peniaze a až potom urobil miesto
medzi balíkmi mne a Jerzykovi. Znovu
odišiel ku skupine chlapov a ešte dlho
rozprávali. Z času na čas niekto prišiel
k bričkám a dohadzoval akési balíky.
Naša brička odišla prvá. Sedela som
v nej ja, Jerzyk a bolo v nej mnoho cudzích balíkov. Keď sme vošli do ulíc, povozník náhle spomalil a k nemu prisadol
akýsi muž. Na predmestí si prisadol ďalší
cestujúci a náš povozník vyjasnil, že sú
to jeho príbuzní. Za mestom si prisadli
ešte dvaja. „Príbuzní“ sa vymieňali. Jedni
v niektorých dedinách vysadali, iní nasadali a v určitom momente počet „príbuzných“ došiel do päť. Všetci nasadali
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bez batožiny a vysadajúc brali so sebou
niečo z množstva balíkov.
Nemusím dodávať, že všetci ľudia, cestujúci mnou zaplatenou cestou, boli veľmi zhovorčiví a obdarení zvučnými hlasmi. Pravdepodobne pohraničná stráž
už zďaleka počula našu približujúcu sa
bričku a vedela, kto sa vezie a odkiaľ. Čo
sa týka mňa, cítila som sa dosť bezpečne
uprostred „zhovorčivých príbuzných“
môjho povozníka.
Medzi časom, keď sme nemali žiadneho „príbuzného“, na prednej lavičke
som sa hrala s mojím dieťaťom a odpočívala som. Pred výjazdom z Kamenca po ceste na trhovisko som zašla do
cukrárne. Kúpila som trochu keksíkov.
V Sovietskom zväze sa chlieb predával
na kartičky a len určité množstvo, ale
keksy, kto mal peniaze, mohol kúpiť koľko chcel. Jerzyk sa napchával keksíkmi,
mal od krému lepkavé ruky a špinavé
ústa. Slnko sa chýlilo k západu. V bričke bolo čoraz voľnejšie. Keď vysadol posledný „príbuzný“, kone sa viac rozbehli.

Hraničná rieka Zbrucz
Do Husiatyna sme dorazili neskoro večer. Dedina bola tmavá, bolo mrazivo,

večeru. Po večeri sme obaja s Jerzykom
hneď zaspali. Zobudila som sa uprostred
noci s pocitom, že som zabudla na niečo veľmi dôležité. Podišla som k oknu
a spomenula som si, že túto noc, ktorá
mohla byť prielomovou v mojom živote,
som zabudla na modlitbu.
Keď ide o prekročenie hranice, som
úplne laikom. Nemala som žiadnu predstavu, či je lepšie hľadať brod, alebo prechádzať rieku niekde inde. A ja neviem
plávať. Pýtala som sa na to tiež tety v Novej Ušici, ale teta mi nevedela v tejto
otázke nijako poradiť. „V našej rodine
sa tým nikto nezaoberal, ani neprekračoval nelegálne hranice...“ Teta vedela
len toľko, že rieka Zbrucz má zanesené
dno a je zahádzaná pichľavými drôtmi.
Stojac teraz pri okne, pomodlila som
sa novénu a všetky známe modlitby,
niekoľkokrát opakujúc: „Verím v Boha
Otca...“ Ale slová mi dnes akoby nič nehovorili. Akosi ťažko mi bolo uveriť, že
nebo posiate hviezdami. Bričkár dora- Boh, ktorý je všade, je teraz tu s nami,
zil na dvor miestnej krčmy. Kým som v tejto krčme a chce nám pomôcť pri
stihla vysadnúť, na schodišti sa objavil prekročení hranice. Prežívala som ťažké
človek, držiac vysoko v ruke lampu, pri- chvíle. Modlila som sa pri okne a potom
zerajúc sa cestujúcim, ktorí prišli. Zišiel chodiac po izbe. Premrzla som a nakozo schodov a priblížil sa k nám. Vysad- niec som si ľahla. A znovu som sa modla som. Človek s lampou si nás prezeral. lila. Automaticky, bezmyšlienkovite, asi
Bol vysoký, chudý, so širokou bradou, preto, aby som v sebe zahlušila strach
a nepočula hukot dravej rieky za oknom.
ktorá sa, keď hovoril, hýbala.
„Občianka chce u nás prenocovať?“ Nedarilo sa. Bola to ťažká noc. Nakoniec
Brada sa mu pohybovala, kým hovoril. som presvedčila samu seba, že moje
S ukrajinsko-židovským prízvukom po- modlitby, ktoré som sa už modlila skôr,
vedal, že má voľnú hosťovskú izbu a ho- došli k Bohu a On sa zmiluje nad morúcu večeru.
jím opätovným strachom. Zaspala som.
Naša nastávajúca noc bude dvadsia- Ráno som sa zobudila na to, že ma veľmi
tou prvou nocou nášho úteku. Dvadsia- bolí hlava. Nočný strach však pominul
tou prvou... Čo je lepšie? Prežiť túto noc a mala som viac energie. Jerzyk ešte spal.
v blízkosti hraničnej stráže v kriakoch
Vstala som, vzala som si tabletku od
či pod strechou krčmy a krčmára, kto- bolesti hlavy, umyla som sa, učesala a porý určite vie, kde je brod a kto si zarába tom som rozložila na stole plášť a zača„prievozníctvom“. Keď sa im oplatí pre- la som „vypáravať“ to, čo som si myslevážať cez rieku cigarety alebo iný rôzny la, že budem dnes potrebovať. Vybrala
tovar, určite sa im viac oplatí previesť na som päťsto rubľov, ozdobu so smaragdruhú stranu človeka.
dom a budík, ktorý som nenatiahla od
Široká brada i pomalý spôsob reči čias, ako odišla Anna. Uvažovala som, či
prebudili vo mne dôveru. Vošla som do vytiahnuť aj zlatý rakúsky dukát, ale ten
otvorených dverí husiatynskej krčmy som ešte vrátila naspäť do plášťa.
a mladá dievčina ma vzala do hosťovPo určitom čase vošla do izby dievskej izby. Zapálila do pece a priniesla čina s podnosom, na ktorom
JANUÁR 2022
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Zastavila som sa za bránou a rozmýš- sme slová manželskej prísahy. Bol neboli dva hrnčeky horúceho mlieka. A ja
som tak túžila po pohári čaju.... Poprosi- ľala som, čo urobiť. Vidiac dom s nadpi- skorý februárový deň, dve hodiny po
la som ju, ale márne. Počula som, že čaj som „STRAŹNICA“, rozhodla som sa ísť obede. Mala som oblečené čierne šaty
nemajú a možno ho o niekoľko dní do- opačným smerom a čoskoro som prišla a slávnostnú chvíľu podčiarkovala jedivezú z Kamenca. Chcela som jej zaplatiť na nejaké lúky. Ale čo ďalej? Je to malá ne biela ozdoba na bielej čiapke a kytiza nocľah a jedlo, ale dievčina povedala: dedinka, všetci vedia, že ma krčmár ca voňavých karafiátov. Vymenili sme si
„Prosím, počkajte, hneď príde otec.“
ráno vyhodil a určite on sám už podal obrúčky. Boli sme manželmi. Mala som
Ešte sme neskončili raňajky, keď hlásenie.
divný pocit. Premýšľala som o šťastí a nie
otec vošiel bez klopania a stal si na
Tento štvrtok sa začal pre mňa straš- o povinnostiach, ktoré ma čakajú. Povindruhej strane stola. Počkal, kým vypi- ne. Jedinou dobrou vecou v tom všetkom nosti, ktoré končia len smrťou. A doteraz
jem horúce mlieko a odložím hrnček. bolo, že Kazachstan je vzdialený na tisíc- som bola slobodná.
Pomalým hlasom povedal sumu a po- ky kilometrov a Poľsko je už tu, tu... StaMiesto, kde som sedela, bolo v zátiší,
prosil ukázať pas. „Mojou povinnosťou čí prejsť len malý kúsok cesty a všetko a tak som odtiaľ mohla sledovať cestu
je zapisovať mená a priezviská osôb, zlo bude už za mnou. Budem slobodná. a poľský Husiatyn. Jerzyk nechcel vstať
ktoré u nás nocujú, do knihy hlásení,“ Dlho som sa nehýbala z miesta a premýš- z mojich kolien, ešte od rána bol vystravysvetľoval. Posadila som Jerzyka na ľala som, čo si počať. Prišla som k záveru, šený udalosťou, ktorú sme prežili. Ale po
vedľajšiu stoličku, obišla som stôl, za- že v mojej situácii je najlepšie sadnúť si dlhšom čase sa začal hrať s kamienkami,
platila som nocľah a pozrela na krčmá- a nerobiť nič. Akosi sa to samo rozrieši. zabudol na svoj strach a smútok a ja som
ra. Pas, peniaze, ozdobu a budík som
Rozriešilo sa to veľmi pomaly. Naj- opäť upadla do spomienok.
Spomenula som si, že niekoľko hodín
mala vo vrecku svojho plášťa. Vytiahla prv ma prestala bolieť hlava, potom sa
po vyvezení muža, ráno 22. septembra
som pas a podávajúc mu ho, držiac ho oboma rukami, som pominulého roku, prišiel ku mne mladý
... a náhle sa rozhodol. Siahol do
vedala: „Utekám z Kazachstanu
muž so slovami: „Pán Býrsky sedí s mnovrecka, vybral veľký kľúč a otvoril
hými inými pánmi v pivnici husiatyna dnes musím prekročiť Zbrucz,
školu. Vošiel prvý a smeroval
aby som sa vrátila do Poľska.“
skej školy.“ Pripravila som spodnú bielik dverám pivnice. Otvoril ich
Krčmár skamenel. Ruka s pasom
zeň, fľašku čaju, niekoľko vecí pre muža,
padla dole a on stál s vytreštenývzala som Jerzyka a bričkou sme sa poa vychádzajúc zašepkal:
mi očami. „Prosím, pomôžte mi!“
hli z domu. Do Husiatyna sme došli za
„Len päť minút.“
hovorila som. „V dedine sú určite
horúceho popoludnia. Kone zastali pri
ľudia, ktorí vedia, kde je bezpečškole, pred ktorou teraz stál človek so
ný prechod cez rieku. Dobre zaplatím. mi vrátil optimizmus. Pomyslela som samopalom. Stál ku mne otočený chrbProsím, dajte mi nejakú adresu!“ Mlčal. si, že hádam nikto neuverí krčmárovi, tom a len keď sa obrátil, spoznala som,
Vytiahla som ozdobu a hodinky a su- že žena s malým dieťaťom prišla do Hu- že je to miestny Žid. Bol veľmi zvláštgestívne som ich posunula smerom siatyna s takýmto cieľom. Jeho búrlivé ne oblečený: mal poľskú uniformu bez
k nemu. Krčmár mlčal ďalej. Nakoniec správanie by bolo pre neho dobrými znakov, poľskú čiapku bez orla, akési
sa rozhodol, že bude najlepšie, keď sa „alibi“, aby nás pri prestupovaní hrani- zvláštne topánky a len fakt, že tu stojí
rozzúri a vyhodí nás z krčmy takým ce chytili. Nebolo by mi však príjemné pred školou so samopalom v ruke, dal
spôsobom, aby všetci nablízku videli mať za chrbtom nepriateľa zo strážnice mi domyslieť, že slúži v sovietskom voja počuli. Začal teda kričať tak, že ho a nazlosteného krčmára. Rozhodla som sku. Podišiel a prehradil mi cestu. „Tu
je môj muž!“ ozvala som sa prvá. „Prourčite bolo počuť až v blízkej strážnici. sa odísť čo najďalej z tohto miesta.
Lúky boli dosť strmé, pokryté trávou sím, pustite ma! Priviezla som mu jedlo
Naľakala som sa a Jerzyk začal plakať.
Rýchlo som opúšťala krčmu. Jerzyka a malými kopčekmi. Sadla som si na je- a teplé oblečenie.“ „Nemôžem!“ zneistel.
som mala na rukách, v dlani som zvie- den z nich, rozhliadajúc sa po okolí. Za- „Nemôžem nikoho pustiť k uväzneným.“
rala ozdobu a hodinky. Nad hlavou mi krátko som sa zorientovala v smeroch „Veľmi vás prosím!“ pozerala som sa na
preletela naša batožina. Ružový noč- a uzrela som dolinu rieky. Na druhej stra- neho prosebným pohľadom. Mlčal. Neník padol pod voz a batoh dopadol na ne ležalo malé poľské mestečko, ktoré odchádzala som. On sa nakoniec poobzedruhý koniec dvora. Akási žena pribehla, sa nazývalo tak isto – Husiatyn. Medzi ral, pozrel na bričku, prázdne chodníky
zdvihla ho a podávajúc mi ho, zašepka- domami bolo vidieť vyššie, niekoľko po- i okná domov a náhle sa rozhodol. Siala: „Pýtaj sa na tučnú Mašu,“ a rýchle sa schodové budovy. Zadívala som sa pozor- hol do vrecka, vybral veľký kľúč a otvoril
vzdialila. Pri koňoch stáli chlapi, na vo- ne a pomaly som začala rozoznávať ško- školu. Vošiel prvý a smeroval k dverám
zoch sedelo niekoľko žien. Mnohí ľudia lu, kostol a kláštor. V kostole sme kľačali pivnice. Otvoril ich a vychádzajúc zašepboli svedkami tejto udalosti.
s Jerzym pri hlavnom oltári a opakovali kal: „Len päť minút.“ •
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Misia ako dar
Text a foto: Sr. Ana Tisea SSpS

J

e tomu rok, čo som sa vrátila z vyše
trojročnej misijnej skúsenosti na Filipínach. V rámci prvého roku formácie v hlavnom meste Manila som
mala možnosť navštíviť misiu našich
sestier služobníc Ducha Svätého na ostrove Mindoro a po prvýkrát tam stretnúť
domorodých Mangyanov. Bola to len párdňová návšteva vo vianočnom období a
v tej radostnej atmosfére sviatku Lásky,
ich pokojamilovnosť, dobrota v medziľudských vzťahoch a akási tajomná originalita vlastnej kultúry zanechali vo mne
hlboký dojem. Po pár mesiacoch som sa
tam vrátila a prežila medzi Mangyanmi
dva požehnané roky. Dnes sa, milí čitatelia Hlasov a priatelia misií, chcem s vami
podeliť o to, „čo som tam videla a počula“ (Sk 4,20).
Som Mangyan, tvoj priateľ, boli slová,
ktoré upútali moju pozornosť na staršom plagáte zavesenom na vchodových
dverách internátu pre mangyanske deti
v juhovýchodnej časti Mindoro. Nie, neprekladám, oni tam boli originálne vytlačené i v slovenčine. Nikto netušil, že im
rozumiem a ja som v tej chvíli netušila,
aké požehnanie je v nich ukryté. Mangyania sú ľuďmi úprimného priateľstva,
ako to vyjadrujú aj slová jednej ich piesne: „My, Mangyania, sme priateľmi zeme,
vody, neba, lesov...a oni sú priateľmi nám.
Zem je naším domom, jediným naším
bohatstvom v sprievode nášho Tvorcu.”
Z ich postojov sa dá vyčítať, že všetko, čo
ich obklopuje, je ich blížny. Ich nepísané
pravidlá a hodnoty povzbudzujú mierové správanie a neschvaľujú nič agresívne.
Veľmi citlivo a s úctou oceňujú prítomnosť druhého, vnímajú ako dar, čo im
zem dáva a vedia sa o to štedro deliť. Aj
o hrsť varenej ryže sa podelí s blížnym.
Mangyania boli pôvodnými obyvateľmi ostrova Mindoro, usadení na jeho

pobreží už pred takmer 700 rokmi. Pod
názvom “Mangyan” je zahrnutých osem
rôznych kmeňov, menovane: Buhid, Bangon, Hanunuo, Tawbuid, Alangan, Iraya,
Tadyawan a Ratagnon. Obyvatelia týchto
kmeňov sú usadení v oboch provinciách
ostrova – Oriental a Occidental Mindoro.
Tento siedmy najväčší ostrov Filipín je
nielen prírodne krásna, ale aj úrodne požehnaná zem, ktorá od začiatkov popri
rybolovu obstarávala živobytie Mangyanov. Postupne však, aby sa vyhli vplyvu
prichádzajúcich osadlíkov, takzvaných
”lowlander”, ktorí siahali na ich zeme,
sa domorodí Mangyania začali sťahovať
do hôr. Stúpali vždy vyššie v mene pokoja, obrábajúc nové plochy zeme. V ich

slovníku slovo vojna neexistuje, avšak
POKOJ nájdete v jazyku každého kmeňa.
Dnes sú Mangyania minoritou v Mindoro, odhadovo tvoria približne 10 % jeho
celkového obyvateľstva (r. 2007). Každý
kmeň má svoju vlastnú kultúru a jazyk.
Misijné sestry služobnice Ducha Svätého začali svoju misiu medzi Mangyanmi
v roku 1972 uprostred kmeňa Alangan. V
súčasnosti štvorčlenná komunita sestier
pôsobí prevažne medzi troma mangyanskymi kmeňmi: Buhid, Bangon a Hanunuo, usadené v juhovýchodnej časti
Oriental Mindoro. Ich hlavnou misijnou
náplňou je internát pre mangyanske
deti, situovaný v blízkosti mangyanskych
území. V čase môjho pobytu bolo v ňom
ubytovaných 40 žiakov, počnúc 7-ym
po 12-y ročník vrátane jedného vysokoškoláka. Prvé ročníky sú dostupné v ich
vlastných alebo susedných osadeniach.
Po ukončení 6. ročníka niektorí z rodičov si želajú pokračovanie vzdelania svojich detí, a tak ich prinášajú dole z hôr,
kde pokračujú v štúdiu v meste.
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Pochopenie potreby a získanie spolupráce rodičov ohľadom vzdelania je jedným
z požehnaných úspechov misionárov pôsobiacich medzi Mangyanmi. Cez vzdelanie dosahujú zlepšenie životnej úrovne, schopnosť obhajovať svoje práva na
pozemok svojich predkov a zachovanie
ich bohatého kultúrneho dedičstva. Medzi vzácne kultúrne dedičstvo Mangyanov patria ich ľudové básne zvané “Ambahan” a ich vlastný písací systém “Surat
Mangyan”, ktorý sa dodnes vyučuje na
dvoch mangyanskych školách v oboch
provinciách Mindoro. V Oriental Mindoro táto mangyanska škola pod názvom
“Mangyanske vzdelávacie centrum” bola
založená a je až doposiaľ spravovaná misionármi Spoločnosti Božieho Slova. Prvý
záznam prítomnosti týchto misionárov
medzi Mangyanmi siaha už do prvej polovice 20. storočia. Prítomnosť zámorských či domácich misionárov zanechala
významné stopy vo výskume, zachovaní a odovzdávaní kultúrneho dedičstva
Mangyanov. Tak bratia, ako i sestry v spolupráci s miestnou Cirkvou a pomocou
dobrodincov sa pričinili o nadobudnutie
vlastníctva Mangyanov nad zemami ich
predkov. Pre Mangyanov zem je identita,
je život. Sú to pracovití ľudia, poľnohospodári, ktorí udržujú vzdelanie svojich
detí predajom banánov a rôznych plodín.
Sú veľmi talentovaní aj vo vyrábaní ručných tradičných výrobkov. Bolestnejšia
strana ich reality je určitá miera podvýživy a nedostatok lekárskej starostlivosti.
Medzi ich časté ochorenia patria pľúcne
a kožné choroby. Dnes sú však už rozbehnuté rôzne programy, ktoré im perio
dicky zabezpečujú zlepšenie výživových
a lekárskych potrieb.
Ich tradičný náboženský pohľad na
svet je animistický, avšak určitá časť už
objala kresťanskú vieru. Od 2004-ého
roku bola pre mangyanske kmene spadajúce do východnej časti Mindoro zriadená ich vlastná farnosť s ozaj vystihujúcim
názvom “Farnosť zmŕtvychvstalého Krista”. V prítomnosti je správcom farnosti
ich vlastný domorodý diecézny kňaz,
ktorý navštevuje mangyanske komunity,
vysluhujúc sviatosti a starajúc sa o rôzne
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záležitosti a potreby domorodcov. Sestry
popri apoštoláte na internáte spolupracujú s miestnym kňazom či misionármi
Božieho Slova, podieľajúc sa na formačných stretnutiach katechétov či príprave
Mangyanov na prijatie sviatostí. Každá
mangyanska komunita, hoci aj s malým počtom veriacich, má zodpovedného katechétu, ženu alebo muža spomedzi svojich vlastných, ktorý sa v absencii
kňaza stretá v nedeľu s veriacimi na slávení liturgie slova. Rešpekt a úcta akou
misionári pristupujú k dlhoročne zaužívanému spôsobu života Mangyanov,
k ich kultúre a tradíciám, bola pre mňa
autentickým svedectvom o tom, že “zem
každého človeka je svätá”.
„Misia je vážna vec. Misia by mala
zmeniť teba a nie ty ich,” som raz počula hovoriť dlhoročného misionára.
A mal pravdu. Tam, uprostred Mangyanov, pre mňa evanjelium nabralo čerstvý
dych života. Zakúsila som Boha ľudského

a pokorného, ktorý tak nezištne miluje
človeka. Sme vzácni a prirodzene takí
krásni. V pomerne krátkom čase môjho
pobytu medzi nimi som cítila, že som
tam potrebná v oceňovaní toho, kým
sú, ich bohatej kultúry. Svojou prítomnosťou som im odovzdala vlastnú skúsenosť Boha a oni sa touto skúsenosťou
obohatili. Tak ako to vyjadruje aj Svätý
Otec František v úvode apoštolskej exhortácie Evangelii Gaudium: „Bohatstvo
a krása Boha sú nevyčerpateľné. On je
stále mladý a je neustálym prameňom
novosti.” Plná vďačnosti si živo v srdci a pamäti uchovávam tie skúsenosti,
tváre, mená a miesta, ktorými som bola
štedro obdarená.
Dnes si vás pozdravujem z Rumunska,
mojej rodnej i misijnej krajiny, kde s výnimkou času stráveným na Filipínách
pôsobím ako „služobnica Ducha Svätého” 14 rokov. Ďakujem vám za modlitby
a prosím o ne i naďalej. •

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

Počuť ticho
Jozef Kováčik
Ako znie ticho? Ohlušujúci
tlkot srdca, netrpezlivé volanie na zmenu, neutíchajúci
hlas svedomia či láskyplné
volanie Boha. Ticho je dôležité, aby v ňom mohlo zaznieť
slovo Najvyššieho, ktorý hovorí v každodennosti.
218 strán; cena: 8,90 EUR

Myšlienky na každý deň
Alícia Lenczewska
Autorka, poľská mystička, zanechala svedectvo o svojich
rozhovoroch s Bohom v denníkoch, ktoré nepochybne
patria medzi perly náboženskej literatúry. Citáty a výťažky z jej denníkov vám prináša
táto kniha.
443 strán; cena: 12,90 EUR

Vie Pán Boh o tom, že existuje?
Jozef Kováčik, Jozef Luscoň
Dvaja priatelia, kňazi, zozbierali odrobinky smiechu od
svojich spolubratov a farníkov a spísali ich do vtipov.
Radosť je jedným z atribútov
svätých. Kniha je obohatená
jednoduchými a vtipnými ilustráciami od Adriána Giača.
173 strán; cena: 7,90 EUR

Milovaná taká, aká si
Miriam James Heidland
V knihe Milovaná taká, aká
si sa sestra Miriam James
Heidland delí so svojimi životnými zápasmi – keď sa dozvedela, že bola adoptovaná,
opisuje boj s alkoholizmom,
ale aj sexuálne zneužívanie
v detstve.
128 strán; cena: 6,90 EUR

Evanjelium podľa Lukáša
Vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha
Evanjelium podľa Lukáša – je
chválospevom na Božie milosrdenstvo.
125 strán; cena: 2 EUR

Svätý Rochus – Pútnik
a ochranca pred morom
Kolektív autorov
Život, posolstvo, modlitby
a pobožnosti obsahuje útla
brožúra Svätý Rochus – Pútnik a ochranca pred morom.
112 strán; cena: 2,50 EUR

Kristus Kráľ uzdravuje
rodinu – deviatnik
Mária Vicenová
Odovzdajme svoju rodinu
a všetky jej problémy do starostlivých rúk Krista, ktorý
ako jediný pravý Boh svojou
mocou uzdravuje, oslobodzuje, zjednocuje a obnovuje.
64 strán; cena: 2,60 EUR

Modlitebná knižka
katolíckej ženy
Martin Uháľ
Praktický formát s piesňami
a liturgickými úpravami.
397 strán; cena: 4,90 EUR

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:

počet ks

stručný názov

cena

-

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

Ulica:
Podpis:			Tel.:
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Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/7769420; fax: 037/7769437;
mail:
verbum@svd.sk
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Znamenia
a zatvrdené srdce
Text: P. Marek Vaňuš SVD
Foto: Heritage images

A

k Mojžiš potreboval „znamenia“, aby potvrdil svoju vierohodnosť pred staršími svojho
vlastného ľudu, ešte väčšmi sa
mu zídu zoči-voči faraónovi Egypta, ktorý
sa opakovane zdráha prepustiť ľud Izraela. Tentokrát si teda na našej ceste Knihou Exodus všimneme bližšie egyptské
divy a zatvrdené srdce faraóna.

„Rany“ alebo „znamenia“?
Pomerne široký priestor dostáva v rozprávaní o vyslobodení Izraela tzv. „desať egyptských rán“. Tak ich zvykneme nazývať. No samotný biblický text
hovorí takmer stále o „znameniach
a divoch“, čiže zázračných znakoch.
Iba raz spomína „pohromy (rany)“ (Ex
9,14) a výslovne označuje ako „ranu“
tú poslednú, smrť prvorodených (Ex
11,1). Zdá sa teda vhodnejšie hovoriť
o „znameniach“, ktoré potvrdzujú, že
vyslobodenie je blízko. Podobne ako
znamenia v novozákonnej Knihe Zjavenia. Nie je preto až tak dôležité nájsť
historický dôkaz o ich pravdivosti alebo usilovať sa ich za každú cenu vysvetliť ako prírodné fenomény – hoci
by to nebolo až také ťažké. Znamenia
sú na prvom mieste hlboko symbolickými znakmi.
Všimnime si ich počet. V Ex 7-11 ich
máme desať, ale napríklad slová Ž 78,4451, ktoré pripomínajú Božie konanie
v Egypte, ich spomínajú len sedem. Zvyšné tri, čo žalm vynecháva, sú v podstate
akýmisi variantmi iných: komáre sú variantom múch (dotieravý hmyz jedno
i druhé), vredy sú variantom moru a temnota zas kobyliek, ktoré, keď prilietajú
24
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v obrovských húfoch, priam zatieňujú
i slnko. Spolu s týmito variantmi dostaneme číslo desať. Obe čísla, sedem i desať, sú symbolické a odkazujú na dielo
stvorenia. Sedem je dní v týždni, ako i dní
stvorenia; desať je zas počet Božích slov
pri stvorení, uvedených výrazom „A Boh
povedal...“
Sú to teda znamenia, ktoré idú v protismere Božieho plánu stvorenia, nie
„tvoriace“, ale naopak „znetvorujúce“.
Prečo? Komu je takýto jazyk znamení určený? Ide o jazyk pre toho, kto nechápe
nijaké iné slovo ako práve slovo znamení. Pravdou je, že samotný faraón k tomu
vyzýva Mojžiša s Áronom: „Nože, urobte
zázrak“ (Ex 7,9). Faraón vyžaduje znamenie, pretože je to jediný jazyk, ktorému
rozumie. Zázrak nie je pre veriaceho: ba
dalo by sa povedať, že veriaci sú od neho
dišpenzovaní. Zázrak je Božie slovo pre
neveriaceho, ako sme už videli prv, keď
sme spomínali znamenia, ktoré mali potvrdiť vierohodnosť Mojžiša pred staršími ľudu.
I v novozákonných evanjeliách žiadajú znamenia tí, čo nechcú prijať Ježišovo
slovo: „Prišli k nemu farizeji a začali sa
s ním hádať. Žiadali od neho znamenie
z neba, aby ho pokúšali“ (Mk 8,11). Pavol
píše: „Lebo aj Židia žiadajú znamenia
a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov
pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo“
(1Kor 1,22-23).

Zatvrdené srdce
Vráťme sa však k Exodu. Prostredníctvom znamení sa odohráva skutočný
zápas medzi Pánom a faraónom, aby

sa ukázalo, kto z nich má naozaj v ruke
osudy dejín. Do popredia vystupuje
známa téma zatvrdenia faraóna: opakovane čítame, že faraón „odporuje“,
či jeho srdce „oťažieva“. Ide o synonymá neochoty počúvať (Ex 8,15). Zatvrdenie srdca nie je ničím iným ako neschopnosťou počúvať. Zaráža však, že
v niektorých prípadoch čítame, že je
to Pán, kto „zatvrdzuje“ srdce faraóna
(Ex 9,12). Kto je vlastne zodpovedný za
zatvrdenie?
Je dobré si všimnúť, že zakaždým,
keď sa hovorí, že „faraón zatvrdil svoje
srdce“, dodáva sa aj „podľa toho ako [...]
predpovedal Pán“ (Ex 7,13). Faraón nie je
bábkou, nie je pozbavený svojej slobody:
je to on, kto odporuje a nechce nechať
odísť Izrael. No táto skutočnosť bola Bohom predvídaná. Teda možno povedať,
že Boh ju chcel, alebo lepšie, že zapadá do
jeho plánov. Je to faraón, kto si zatvrdzuje vnútro, no Boh to už vie: takže prípady,
v ktorých je raz subjektom faraón a raz
zas Boh, potom nie sú až tak v protiklade.

Boží plán a človek
Ak je zatvrdenie predvídané, znamená to, že je – do istej miery – aj Bohom chcené. Prečo? Zatvrdenie faraóna má účinok znásobenia: množia sa
znamenia a zázraky, ktoré Boh koná
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DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!

pre záchranu svojho ľudu. Zatvrdenie faraóna závisí od neho, no
súčasne slúži Božím plánom. Jedným slovom: je prozreteľnostné.
Jestvuje aj menej teologické vysvetlenie, viac psychologické. Výraz
„faraón zatvrdil svoje srdce“ sa nachádza predovšetkým v prvých piatich ranách. Až počnúc od šiestej, je to Pán, kto zatvrdzuje jeho srdce.
Akoby v tom bola prítomná určitá zámerná postupnosť: najprv sa zatvrdí faraón, potom ho zatvrdzuje Boh. Platí totiž, že čím viac zotrvávame v zle, tým viac zmenšujeme svoju slobodu, svoju schopnosť konať
dobro. Vlastne nie Boh nás zatvrdzuje, ale my strácame svoju slobodu.
Židovskí učitelia citujú v tej súvislosti úryvok z Knihy prísloví: „Boh
pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ (Prís 3,34). Čím viac pyšnieme, tým viac nám Boh odporuje; čím viac sa zatvrdzujeme, tým
viac aj Boh – ak sa tak dá povedať – zatvrdzuje. A naopak, len čo sa pokoríme, preukazuje nám milosť. Je to akýsi zákon duchovného života.
Svätý Pavol v Liste Rimanom sa vracia práve k zatvrdeniu faraóna,
aby z toho vyvodil záver, že „Boh sa zmilúva [prejavuje milosrdenstvo],
nad kým chce, a zatvrdzuje, koho chce“ (Rim 9,17-18). Iste nie preto, že
by bol svojvoľný či zlomyseľný. V pozadí toho, čo koná, je prítomná
logika z Knihy prísloví: Boh zatvrdzuje pyšných, no prejavuje zľutovanie pokorným. Nielen to. Zatvrdenie akoby bolo iba dočasným šikovným ťahom, aby Boh zlomil našu pýchu, aby mohol preukázať milosrdenstvo všetkým.
Preto Boží spásny plán nevylučuje nikoho, ani faraóna. Jestvuje motív, pre ktorý Boh zatvrdzuje faraóna, a ten motív odhaľuje zámer spásy
aj vo vzťahu k nemu: „...aby si poznal, že ja som Pán“ (Ex 7,5). Biblický
text to spomína dovedna desaťkrát, zodpovedajúc desiatim znameniam. A vskutku, faraón v miere, v akej sa pokoruje pod mocnou Božou rukou, získava aj veľmi ľudské črty, stáva sa takmer sympatickou
postavou alebo v každom prípade veľmi pohnutou; priam s ním v istom momente súcitíme. Žiada od Mojžiša, aby sa za neho modlil (Ex
8,4); vyznáva svoj hriech (9,27); a keď necháva odísť synov Izraela, žiada
od nich dokonca, aby ho požehnali (12,32). •

Bohuznáma Rišňovce 100,-€ • Odberatelia časopisu
Hlasy a Posol Rišňovce 150,-€ • Bohuznáma rodina
Nitra 10,-€ • Bohuznáma – Lúčnica nad Žitavou 100,€ • Odberatelia Hlasov Mojmírovce 36,-€ • Bohuznáma
Mojmírovce 20,-€ • Členovia Božs. Srdca Čáb 40,€ • Bohuznáma rodina Obyce 100,-€ • Odberatelia
Hlasov Melek 70,-€ • Bohuznáma Topoľčany 35,-€ •
Odberatelia Hlasov Gbeľany 90,-€ • Farnosť Beladice
405,-€ • Odberatelia Hlasov Teplička nad Hornádom
40,-€ • Ružencové bratstvo Sp. Štiavnik 30,-€ • Odberatelia Hlasov Pečeňany 100,-€ • Odberatelia Hlasov
Velčice 20,-€ • Odberatelia Hlasov Hronské Kľačany
20,-€ • Odberatelia Hlasov Bánov 60,-€ • Kolektív
lásky Liptovská Teplička 400,-€ • Odberatelia Hlasov
Chynorany 105,-€ • Veriaci Turie 120,-€ • Odberatelia
Hlasov Kysucké Nové Mesto 238,-€ • Ružencové bratstvo Švošov 200,-€ • Odberatelia Hlasov Kapušany
60,-€ • Odberatelia Hlasov Dolný Lopašov 50,-€ •
Misijní priatelia Trenčianske Mitice a Dubodiel 720,€ • Bohuznáma Lovce 20,-€ • Dobrodinec Smolenice
100,-€ • Odberatelia Posla Obyce 55,-€ • Odberatelia
Hlasov Obyce 85,-€ • Odberatelia Hlasov Mojzesovo
220,-€ • Odberatelia Hlasov Víťaz 25,-€ • Odberatelia
Hlasov Žabokreky n.N. 20,-€ • Odberatelia Posla a
Hlasov Trenčín 100,-€ • Odberatelia Hlasov a Posla
Nemšová 60,-€ • Odberatelia Hlasov Habovka 200,-€ •
Odberatelia Hlasov Modra nad Cirochou 100,-€ •

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

Predplatné na rok 2022 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

JANUÁR 2022

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

25

Ježišu, v tvojej prítomnosti som začiatočník a začiatoč-

Áno, ty sám dávaš počiatok tomu, kto by chcel úprimne

níkom zostanem v mnohých veciach; v pokore prijať

začať. Ježišu, ďakujem za všetko, čo so mnou aj v novom

seba samého takého, aký som; v odvahe meniť seba sa-

roku začneš.” (Sv. Terézia od Ježiša)

mého tak dobre, ako to len dokážem. Som začiatočník,
keď premýšľam, ako málo ti v podstate dôverujem; ako

Milí čitatelia Hlasov a misijní priatelia!

ťažko mi padne milovať mnohých blížnych; aký som cit-

Požehnaný nový rok 2022 plný pokoja a lásky.

livý v nespravodlivosti a v utrpení. To nádherné však je:

Ďakujeme za vašu pomoc misiám pri šírení

Pri tebe, Ježišu, môj učiteľ, smiem vždy znova začínať,

Kristovej blahozvesti a modlíme sa za vás.

každý deň znova začať. Ty mi dávaš šancu až do posledného dychu; pretože ty miluješ všetkých začiatočníkov.

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

Misionári verbisti

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

