hlasy
Foto : Archív SVD

Z DOMOVA A MISIÍ

7-8

Hlasy z domova a misií
vydáva SVD Nitra
ročník šesťdesiaty šiesty,
júl - august 2022|2,00 EUR

ZAMYSLENIE

Živiť sa
Kristom

Text:
P. Michal
Marhefka SVD
Foto:
P. Martin
Štefanec SVD

M

ilí priatelia, podľa starej tradície
je mesiac júl zasvätený Najsvätejšej Krvi Kristovej. V misáli do 1970.
roku sa slávnosť Kristovej Krvi oslavovala 1. júla. Poďme sa dnes spoločne pozrieť
na tento aspekt katolíckej duchovnosti a znovu odhaliť hĺbku, krásu a predovšetkým silu,
ktorú nám Spasiteľ skrze tieto znaky našej úcty
k Nemu dáva.
Krv je od začiatku v biblickej tradícii chápaná nielen ako životná sila, ktorá koluje v žilách
človeka, ale predovšetkým miestom, kde sa
nachádza duša, ktorá vlastne stvorené zo zemného prachu telo oživuje a pozýva byť účastníkom Božej prirodzenosti tým, že je nesmrteľná,
stvorená podľa Božieho obrazu. Preliatie krvi,
ktorého sa dopustil Kain, je ťažkým hriechom
bratovraždy, keď sama zem prijíma preliatu krv
a volá po pomste.
Krv je výsostným darom a obetou, ktorú prijíma a dáva Stvoriteľ, preto nebolo dovolené krv
zadržiavať, prijímať a pod. Dokonca aj obetné
zvieratá boli prinášané na oltár, z ktorého sa živili kňazi a ich rodiny, bez krvi, ktorá sa vylievala na zem pod oltárom, aby tak krv (po hebrejsky AD), ktorá oživuje všetko stvorené z prachu
zemného (ADAMAH) a robí z človeka (ADAM)
bohupodobné stvorenie, bola vrátená Tvorcovi,
ktorému všetko patrí.
Krv veľkonočného baránka na verajach dverí židovských rodín v Egypte bola znakom vykúpenia od skazy anjela hubiteľa, vykonávajúceho poslednú ranu pred oslobodením Izraela
z otroctva.
Celá liturgická tradícia v chráme Jeruzalemskom bola spojená s potokmi krvi, začínajúc
výkupnou obetou za hriechy. Ale aj keby sa
nimi naplnilo celé Stredozemné more, neboli
ony schopné raz a navždy vykúpiť človeka zo
skazy a otroctva hriechu. Až Kristova Krv, ktorá sa začína liať pri najpokornejšej modlitbe
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v Getsemanskej záhrade, cez bičovanie, korunovanie tŕním, krížovú cestu až po ukrižovanie
a prebodnutý bok, dokázala raz a navždy zaplatiť za všetky dlhy človeka.
Duša Kristova, jeho Krv, je tak vyjadrením
nielen životnej sily, miestom prebývania duše,
ako predovšetkým prostriedkom zmierenia
s Bohom a medzi sebou i nádejou na lepšiu, trvácejšiu a úprimnú snahu na ceste k polepšeniu, k svätosti.
Litánie ku Krvi Kristovej vyznávajú mnoho titulov, vyjadrujúcich všetky miesta, kde tá bola
preliata, zaujímavejšia je však odpoveď, zvolanie „Zachráň nás“. Po rusky to znie ako „Spasi
nas“. A tu sa dostávame k významnému pokladu, ktorý nám úcta ku Krvi Kristovej ponúka. Je
ním duchovná ochrana pred pokušeniami i duchovným otroctvom, ktorým veľmi často podliehame kvôli našej neopatrnosti i spoločenskej
ľahostajnosti v mnohých vážnych otázkach morálneho kódexu.
Dúfam, že všetci chápeme úctu ku Krvi, Srdcu
i iným aspektom Krista osláveného, ako osobnú
oslavu samého, jediného a nedeliteľného Krista.
Ako je srdce symbolom lásky a milosrdenstva,
tak krv zostáva akcentom, ktorý vyjadruje cenu
Ježišovej lásky, silu jej preniknutia a absolútnosť
jej darovania. Kristus nemohol, lebo nechcel konať ináč, ako do poslednej kvapky darovať seba
Bohu Otcovi, aby On prijal každého očisteného
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človeka a nikto nemohol byť vylúčený z nádeje na záchranu, ak to sám nechce. Pamätajúc na tento nekonečný rozmer Ježišovej obety si uvedomujeme naše šance na záchranu, ako aj povinnosť ich využiť.
Ak už krv vojakov vyliata na poli boja za záujmy zvrhlých vládcov tohto temného sveta vyvoláva úctu a vďačnosť svojich súčasníkov i potomkov, tým viac Kristova Krv,
ktorej vyliatie prináša skutočné víťazstvo i slobodu všetkým, ktorí po nej túžia i ktorí sa pri podobnej myšlienke
snažia jej cenu svojím životom vyznať.
Kto pije Kristovu Krv a je Jeho Telo, má v sebe večný
život. My nemusíme vo svojich žilách hľadať modrú krv,
aby sme si vážili seba i svojich blížnych. Ak sme dôstojní
pravidelného prijímania, tak v nás koluje Kristova Krv,
a to znamená, že sme jeho bratmi a sestrami s rovnakými
právami na večné dedičstvo.
Milí čitatelia, počas svojho oddychu v týchto letných
mesiacoch povzbudzujte svojich príbuzných nájsť si čas,
pristúpiť k sviatosti pokánia, k prijímaniu, aby sme si
spolu uvedomovali bohatstvo, ktoré nám Ježiš ponúka vo
sviatosti Eucharistie. Telo je pokrmom, Krv je nápojom,
ktoré nám dáva silu nielen na ceste k večnosti, ale aj na
plnenie cieľov, ktorými sa k onej večnosti približujeme
už tu na zemi. Veď kresťanské svedectvo sa nedá žiť len
na základe mena a svojich ľudských schopností. Ono sa
musí neustále posilňovať Božou milosťou, ktorá prekonáva ako prekážky, tak aj hriechy, ktoré nemajú silu, lebo
boli zaplatené predrahou cenou.
Nech svet vidí, že živé kresťanstvo sa nedá ani zlomiť,
ani prekonať, ak je napojené na samého Krista. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!
Deťom začínajú vytúžené prázdniny. I dospelí sa však tešíme na leto. Nastávajú dni voľna, ktoré sú potrebné na zrelaxovanie tak pre telo, ako aj pre dušu. Zabehnutý denný
stereotyp sa zmení. Niečo vynecháme, niečo nemusíme
urobiť a niečo nové zažijeme na inom mieste a s inými ľuďmi. Jednoducho sú tu dni voľna a oddychu, tak dlho očakávané. Preto ich využime a tešme sa z každého dňa, či bude
zamračené alebo jasno, či bude lejak alebo páľava.
Nezabúdajme: v čase voľna môžeme aj lepšie vnímať
Boha – v tichu kostola, pri čítaní dobrej knihy, v ľúbeznom
šume storočnej lipy, pri východe či západe slnka, vlniacom
sa obilí, pestrofarebnej lúke, k nebu týčiacich sa horských
končiaroch, pri pokojnom mori…
Zvlášť by sme mali jeho prítomnosť zažiť pri bohoslužbách, na ktorých sa môžeme zúčastniť v pokoji, bez náhlenia. Preto zájdime aj do chrámov, ktoré budú v našom
prostredí, kde budeme oddychovať a v nich s Ním nájdeme
pokoj a občerstvenie pre svoju dušu.
Oddýchnutí, obohatení, spokojní po dňoch voľna a prázdnin sa opäť vrátime do škôl, ku svojej práci, každodenným
povinnostiam, aby sme ďalej budovali Božie kráľovstvo a plnili svoje poslanie, ku ktorému sme povolaní a ku ktorému
potrebujeme aj tieto dni voľna a oddychu.
Hlasy vás sprevádzajú aj v letných mesiacoch. Vychádza
dvojčíslo, kde sú zaujímavé rozhovory s našimi misionármi
na Kube alebo s indonézskym kňazom v Českej republike.
Tiež vás iste poteší misijný list rehoľnej sestry zo Zambie.
Prajem vám požehnaný čas letných mesiacov.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za horliteľov a odberateľov Hlasov odslúžim
2. júla 2022.
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▲ Zomrel zástupca Veľmajstra Zvrchovaného
Maltézskeho rádu Marco Luzzago
Zvrchovaný Maltézsky rád s hlbokým zármutkom
oznamuje úmrtie J.E. Fra' Marca Luzzaga, zástupcu
Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu, ktorý
po náhlej chorobe zomrel 7. júna vo Villa Ciccolini
(Sforzacosta, provincia Macerata). Podľa článku 17
Ústavy Zvrchovaného Maltézskeho rádu prevzal
Fra' Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas
funkciu zástupcu ad interim a zostane na čele Maltézskeho rádu až do zvolenia novej hlavy Rádu. Fra'
Marco Luzzago bol zvolený za hlavu Zvrchovaného
Maltézskeho rádu 8. novembra 2020. Fra' Marco Luzzago sa narodil v roku 1950 v Brescii a po ukončení štúdia na františkánskom inštitúte v Brescii študoval medicínu na univerzitách v Padove a Parme.
Následne spravoval majetky svojej rodiny. V roku
1975 vstúpil do Zvrchovaného Maltézskeho rádu vo
Veľkoprioráte Lombardie a Benátok a v roku 2003
zložil slávnostné rehoľné sľuby. Začal sa zúčastňovať na medzinárodných púťach Maltézskeho rádu
do Lúrd a na národných púťach do Assisi a Loreta.
Od roku 2010 sa úplne zasvätil Maltézskemu rádu
a presťahoval sa do regiónu Marche, aby sa staral
o jednu z komend rádu. Od roku 2011 bol komtúrom vo Veľkoprioráte v Ríme, kde zastával funkciu delegáta regiónu Nothern Marche a vedúceho
knižnice. V rokoch 2017 až 2020 bol kancelár Talianskej asociácie Maltézskeho rádu. •
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◀ Cirkev brazílskej Amazónie sa zišla na 4. stretnutí v Santarém
Pápež František listom pozdravil reprezentantov Katolíckej cirkvi v brazílskej
Amazónii, pokrývajúcej územie deviatich štátov vo vnútri Brazílie. Na štvrtom
stretnutí tohto druhu sa v prímorskom meste Santarém zišli okrem kardinálov, biskupov, kňazov, rehoľníčok a laikov i reprezentanti pôvodného obyvateľstva. Svätý Otec im vo svojom liste pripomenul polstoročia starý Dokument zo
Santarém, ktorého smernice zorientovali misionárske aktivity amazonských
komunít, prispeli k formácii cirkevného povedomia a obohatili aj reflexiu synodálnych otcov počas Synody o Amazónii. Účastníkov stretnutia v Santarém
pápež František povzbudil: „Buďte odvážni a smelí, s dôverou sa otvárajte pôsobeniu Boha, ktorý všetko stvoril, daroval nám seba samého v Ježišovi Kristovi
a prostredníctvom Ducha nás inšpiruje, aby sme s novým nasadením ohlasovali
evanjelium a kontemplovali krásu stvorenstva, ešte viac prekypujúcu v týchto
amazonských krajoch, kde zakúšame žiarivú prítomnosť Zmŕtvychvstalého.“ •

Pápež: Túžim navštíviť Kyjev,
musím nájsť správnu chvíľu
V sobotu 4. júna pápež František
prijal vo Vatikáne na Nádvorí sv.
Damaza vyše 160 detí v rámci integračného projektu „Nádvorie
detí“. Okrem početných detí, ktoré
trpia zrakovým postihnutím, boli
prítomné aj deti z Ukrajiny. Svätý Otec viedol s deťmi spontánny
dialóg a odpovedal na ich otázky.
Slova sa ujal i ukrajinský chlapec
Sachar, ktorý pápežovi povedal:
„Nemám otázku, ale skôr prosbu:
mohli by ste prísť na Ukrajinu zachrániť všetky tie deti, ktoré tam
teraz trpia?“ Pápež chlapcovi odpovedal: „Som rád, že si tu: veľa
myslím na deti na Ukrajine, a preto som poslal niekoľko kardinálov,
aby tam pomáhali a boli nablízku
všetkým ľuďom, no predovšetkým
deťom. Rád by som išiel na Ukrajinu, len musím počkať na vhodný
okamih, vieš? Lebo nie je ľahké
urobiť rozhodnutie, ktoré môže
celému svetu viac uškodiť než pomôcť. Musím na to hľadať správnu chvíľu. Budúci týždeň prijmem
zástupcov ukrajinskej vlády, ktorí
prídu hovoriť o mojej možnej návšteve: uvidíme, čo sa stane.“ •

Blahorečili 10 alžbetínok,
umučených Sovietmi v roku 1945

▲ Pápež František 28. augusta otvorí
Svätú bránu v L‘Aquile
V nedeľu 28. augusta pápež František
uskutoční pastoračnú návštevu mesta
L´Aquila v hornatej oblasti stredného
Talianska. Pri príležitosti tzv. Celestínskeho odpustu otvorí Svätú bránu
a stretne sa aj s rodinami obetí zemetrasenia z roku 2009. Oznámilo to v sobotu 4. júna Tlačové stredisko Svätej
stolice. František bude vôbec prvým
pápežom, ktorý v L´Aquile otvorí Svätú bránu. Bude to pri príležitosti 728.
ročníka Celestínskeho odpustu (Perdonanza Celestiniana). Slávnosť zaviedol v roku 1294 pápež Celestín V. vydaním buly Inter sanctorum solemnia,
ktorou udelil plnomocné odpustky
každému, kto po svätej spovedi a svätom prijímaní vstúpi do Baziliky Santa
Maria di Collemaggio v čase od vešpier
28. augusta do vešpier 29. augusta. •

V sliezskom Vroclave blahorečili
11. júna skupinu desiatich mučeníčok, rehoľných sestier, zabitých
v roku 1945 sovietskymi vojakmi.
V mene pápeža Františka slávnosti predsedal prefekt Dikastéria pre
kauzy svätých kard. Marcello Semeraro. Desať rehoľníčok z Kongregácie sestier sv. Alžbety sa stalo
terčom násilia vedeného nenávisťou k viere. Sestry, ktoré slúžili najmä chorým a starým ľuďom, boli
zabité vojakmi Červenej armády
na rôznych miestach od februára
do mája 1945. Niektoré z nich boli
vojakmi trýznené a znásilnené.
Veriaci ich okamžite považovali
za mučeníčky a ich hroby sa stali
cieľom pútí. V skupine blahoslavených je deväť poľskej národnosti
a jedna nemeckého pôvodu. Sú to
sestry Paschalis Jahnová, Edelburga Kubitzkiová, Rosaria Schillingová, Adela Schrammová, Sabína
Thienelová, Sapientia Heymannová, Adelaida Töpferová, Melusia
Rybková a Acutina Goldbergová.
Nemeckej národnosti bola sestra
Felicitas Ellmererová. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

Zober iba seba
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Zdzislaw Grad SVD

R

eč Ježišovu (Lk 10, 1-12. 17-20), cestu beriem len a len seba samého
ktorá sa nachádza v evanje- a idem ako svedok o tom, čo so mnou
liu 14. nedele cez rok 3. júla, urobilo Božie kráľovstvo. Preto mi
nájdeme u všetkých synop- všetko ostatné môže byť len na pretikov, t. j. u Lukáša (z ktorého sme si kážku. Ak chceme vedieť, akým spôčítali dnes), ale aj u Matúša (10, 5-15) sobom, pozrime sa na to:
Ježiš hovorí: Choďte bez palice,
i u Marka (6, 7-13). Títo traja evanjelisti sa nazývajú synoptici preto, lebo bez kapsy, bez peňazí, bez dvojich
ich evanjeliá sa v mnohom zhodu- šiat, bez obuvi, bez pozdravovania.
jú, a preto sa zdá, ako keby čerpali Čo to znamená?
z jedného prameňa. Lukášov úryvok
sa však jemne líši od Matúša a Marka Bez palice:
v zozname vecí, ktoré si apoštoli ne- Palica slúži ako opora. Človek, ak sám
mali brať so sebou. Jeden evanjelista nevládze, tak sa opiera o palicu. Ježiš
ich menuje viac ako iný, ba sú aj veci, hovorí „neber palicu“. Neber si opoktoré Ježiš u jedného evanjelistu do- ru. Choď len ty sám bez nej. Palica
voľuje, kým u iného nedovoľuje. Ako symbolizuje veci mimo nás, o ktoré
treba textu vlastne rozumieť? Čo je sa mnohí z nás opierame: tituly, statusy, postavenie, funkcie. Mnohí z nás
dovolené a čo nie?
Keď sa na texty pozrieme
hlbšie, zistíme, že tu nejde
o žiaden problém. Veci, ktoKeby sme to mali zosumarizovať,
ré evanjelisti uvádzajú, nie sú
asi by nám vyšlo toto: zober si,
podstatné. My by sme dokonca
čo chceš! No neklaď do toho, čo
dnes mohli pridať ešte ďalšie.
si zoberieš, kľúčovú dôležitosť!
Povedzme: neber mobil, neber
Kľúčová dôležitosť je v niečom
notbook, neber auto, bicykel,
inom. To nezabudni zobrať. V ktorej
korčule... Na tom nezáleží, čo je
veci je tá kľúčová dôležitosť?
v zozname uvedené. Podstata je
niekde úplne inde. Keby sme to
mali zosumarizovať, asi by nám vyšlo keby sme nemali tituly, nevieme, kto
toto: zober si, čo chceš! No neklaď do sme. Ľudia nás volajú pán doktor, pán
toho, čo si zoberieš, kľúčovú dôleži- farár, pán inžinier. Keby sme toto netosť! Kľúčová dôležitosť je v niečom mali, čím by sme boli? Čo by som bol
inom. To nezabudni zobrať. V ktorej bez svojho titulu? Čo by som ľuďom
veci je tá kľúčová dôležitosť?
ponúkol? Bol by som ešte pre nich
Zdá sa mi, že podľa Ježiša je dovo- cenný? Mnohí z nás máme radi novilená len jedna vec, ktorá sa má brať nové správy o sebe samých alebo inú
na cestu: my sami. Som to ja (či ty) propagandu. Čo by som bol bez nich?
pretvorený Božím kráľovstvom. Na Ja však mám cenu aj bez palice. Ak
4
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som pretvorený evanjeliom, toto je
veľká hodnota. Neberme teda palicu.
Berme len seba samých. Tu by sme
mohli uviesť niekoľko príkladov: Sv.
Filip Neri pochádzal z Florencie zo
schudobneného šľachtického rodu.
Keď odchádzal z domu do sveta, otec
mu dal na cestu na papieri vypísaný
rodokmeň svojich predkov. Poradil
mu, aby to ukázal v pravej chvíli na
pravom mieste, že mu to iste pomôže.
Filip si to síce z úcty k svojmu otcovi
zobral, no nakoniec to hodil z mosta do rieky Arno, ktorá preteká cez
Florenciu. Povedal si: „Ja predsa sám
musím dokázať, že čosi v sebe mám.
Nepotrebujem na to papiere, ani rodokmeň!“ Inými slovami: nepotrebujem palicu.
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Bez peňazí:
Peniaze sú symbolom skrytého bohatstva. Bohatstvo ako polia, domy,
autá je viditeľné. Ale peniaze nie sú
viditeľné. Niektorí majú peniaze
ako rezervu: že si môžu za ne kúpiť všetko. Naozaj? Dá sa kúpiť za
peniaze priateľstvo, blízkosť, vzťah
k ľuďom? Peniaze sú tiež symbolom
moci. Neber si ich. Choď len ty sám,
bez peňazí.

Bez dvojich šiat:
Šaty robia človeka. Tak hovorí príslovie. Naozaj? Sú medzi nami mnohí
tí, ktorí si obliekajú šaty, alebo používajú kozmetické prípravky nie na
znak potreby, ale aby čosi zakryli.
Buď sám sebou! Nedávaj si masku.
Šaty sú tiež prejavom statusu. Nechaj to. Znova, zober len seba samého. Buď „v nahote“ tým, čím si. To
ponúkni ľuďom.

Bez sandál:

Vojtech Kodet, karmelitán, exercitátor z Kostelného Vydří, spomínal na duchovných cvičeniach pre
kandidátov kňazstva príklady mnohých kňazov, ktorí sa opierajú o tituly a funkcie. Použil na to túto peknú
českú vetu: „No jó, bratři, von potřebuje barličku!“

Bez kapsy:
Kapsa slúži ako zásobáreň vecí. Človek si v nej berie na cestu potreby.
Koľko ich však bude potrebovať? Nevie. A preto si zoberie toho do zásoby
radšej viac. A tak sa stáva sebestačný
a posadnutý: či bude mať dosť. Neber
kapsu. Buď odkázaný na druhých.
Nech ti dajú. Budú radi, keď ti budú
môcť dať. Ty sa síce pokoríš, pretože

byť odkázaný je pokorujúce, ale to nevadí. Ľudia ťa príjmu s väčšou láskou,
keď uvidia, že aj ty potrebuješ ich, nielen oni teba.
Ďalším aspektom je nemať v kapse
dokonca ani plány. Plány v tom zmysle, že ja idem k ľuďom s hotovou vecou. Idem im dávať veci, ktoré som si
už vopred pripravil a naplánoval. Nie
som pripravený na žiadne prekvapenia ani modifikácie mojich plánov.
Všetko je pevne dané vopred. Tu prichádza na scénu myšlienka inkulturácie. Ja musím byť pripravený reagovať situačne a skúmať Božiu vôľu
„po ceste“. Nie, nemaj plány. Stretni
sa s ľuďmi dokonca na polceste. Boh
bol tam, kde ty ideš, už dávno pred
tebou...

V Písme je zmienka o tom, ako si Jakub zobul obuv na mieste, na ktoré
išiel. Bol to prejav toho, že to miesto
rešpektuje ako sväté. Taký má byť aj
postoj misionára. Keď sa približuje
k iným ľuďom, k inej kultúre, k inému náboženstvu, musí si vyzuť obuv,
pretože toto miesto je sväté a je tu
nebezpečie, že bude šliapať svojou
obuvou (ako ruskými bagančami) po
sne druhého človeka.

Bez pozdravovania:
Pozdrav znamená niekedy tratiť čas
zbytočnými diskusiami. Hovoriť
k veci. O Božom kráľovstve. Nezdržovať sa. Nenechať sa zadržať v malichernostiach minulosti.
Misionár je človek, ktorý prijal
Božie kráľovstvo a ktorý ho túži odovzdať ďalej bez zdražovania a priamo a bezodkladne. Alebo presnejšie:
misionár je človek, ktorý odovzdáva seba samého iným, seba samého
pretvoreného zvesťou o Božom kráľovstve. •
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Z HISTÓRIE

Naši prví svätci:
sv. Andrej Svorad
a sv. Beňadik
Text: Emil Vontorčík
Foto: nitra.eu, zoborskyklastor.sk

V

minulom roku uplynulo 925 rokov od kanonizácie prvých uhorských
svätcov – Andreja Svorada, Beňadika, Štefana kráľa, Imricha a Gerarda. Prví dvaja boli
svätci spätí svojím pôvodom i pôsobením so slovanským obyvateľstvom rodiaceho sa multietnického štátneho útvaru – Uhorského
kráľovstva. Okrem toho boli priamo zviazaní svojím pôsobením so
staroslávnou Nitrou.
Nitra ako najstaršie slovenské mesto a stredisko správneho územia sa spája s existenciou
Pribinovho Nitrianskeho kniežatstva v predveľkomoravskej
i veľkomoravskej ére. Neskôr,
po príchode uhorského kmeňového zväzu do Panónie, sa
Nitra opäť stala údelným kniežatstvom a najvýznamnejším
správnym centrom pri upevňovaní Uhorského kráľovstva. Preto v Nitre zanechala trvalé stopy
misia svätých Konštantína Cyrila
a Metoda.
Práve tu v zoborských lesoch
bol založený prvý benediktínsky kláštor v tejto oblasti, ktorý
v tých časoch zohrával úlohu nielen duchovného, náboženského
centra, ale aj významného civilizačného ohniska. Existenciu zoborského benediktínskeho kláštora možno predpokladať ešte
v predveľkomoravskom období
6
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So súhlasom
opáta kláštora
viedol tu
sv. Andrej
v samote
pustovnícky
život v jaskyni
na výbežku
Zobora nad
prameňom,
odkiaľ si nosil
vodu...
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v 9. storočí. Niet preto divu, že
práve tu v Nitre bolo bulou pápeža Jána VIII. v roku 880 ustanovené prvé biskupstvo v stredovýchodnej Európe, ako bol povedal
blahej pamäti Svätý Otec Ján Pavol II. v Nitre v roku 1995: „Przed
Krakowem!“ Veď aj prvý nitriansky biskup Wiching bol benediktínom. Na budúci rok si preto
pripomenieme 1130. jubileum
Nitrianskej diecézy, v ktorej sa
na biskupskom stolci vystriedalo už 84 biskupov.
Z hľadiska poznania slovenskej etnogenézy majú

nesmiernu cenu dve Zoborské
listiny z rokov 1111 a 1113, dodnes
uložené v archíve Nitrianskeho
biskupstva. Sú to práve Zoborské
listiny, ktoré svojou existenciou
i svojím cenným obsahom potvrdzujú bezprostrednú zviazanosť
Nitry ako administratívneho, náboženského a kultúrneho centra
starých Slovanov so zoborským
kláštorom, ktorého sláva v novoveku pohasla. Niektorí jazykovedci-etymológovia odvodzujú aj
meno vrchu Zobor, ktoré sa uvádza v najstarších písomných pamiatkach ako Zubur (od zubra).
Na Zobor bolo transformované
podľa staroslovienskeho názvu
kláštora – Sobor. Veď benediktínske kláštory v ranom stredoveku boli civilizačnými strediskami; mnísi učili racionálnejšie
obrábať pôdu, zakladali školy
a predovšetkým tzv. skriptóriá,
strediská, kde učení mnísi písali
a prepisovali knihy a vystavovali tzv. hodnoverné listiny (dokumenty, majetkoprávne zmluvy
a pod.). Teda kláštory boli ohniskami kultúry a nie tým, za čo ich

HLASY Z MISIÍ

pokladali marxisti. Ruiny, ktoré
dnes ešte vidíme za modernými
stavbami liečebného ústavu i za
starou budovou niekdajšieho
kláštora nitrianskych verbistov,
sú už pozostatkami mladšieho
kláštora kamaldulských mníchov, kontemplatívnej rehole zo
17. storočia. Benediktínsky kláštor sv. Hypolita zanikol ešte za
panovania Mateja Korvína, avšak
archeologický výskum z posledného desaťročia objavil základy
stavby kláštora z 11. storočia.
Veľký znalec starej slovenskej
knižnej kultúry Dr. Jozef Kuzmík
sa domnieval, že obe Zoborské
listiny napísali skriptori v skriptóriu benediktínskeho opátstva
na Zobore alebo v nitrianskej kapitule. Predpokladal, že aj po zániku pôvodného prvého Nitrianskeho biskupstva, v zoborskom
kláštore, ako aj v Nitrianskej kapitule existovali, hoci aj v oslabenej forme, strediská knižnej
kultúry, skriptóriá, ako aj cirkevné učilištia. Veď sú tu indície
z iných prameňov, že v zoborskom benediktínskom kláštore
bola udomácnená staroslovienčina do neskorého stredoveku.
Nakoniec i v Zoborskej listine
doložený fakt účasti v spornej
záležitosti gramaticusa Willermusa svedčí o existencii kapitulskej školy a zvýrazňuje význam
Nitry ako duchovného strediska
aj v 12. storočí.
Tento rok si pripomíname zaokrúhlene 1010. výročie od príchodu poľského mnícha Svorada
do zoborského benediktínskeho
kláštora, kde prijal meno Andrej. So súhlasom opáta kláštora
viedol tu v samote pustovnícky
život v jaskyni na výbežku Zobora nad prameňom, odkiaľ si
nosil vodu a ktorý dodnes nesie
jeho meno – Svoradov prameň.
Pri prameni i pri jeho pomerne
obtiažne prístupnej jaskyni sa

• ruiny kláštora na Zobore

dnes denne vystriedajú stovky
návštevníkov a turistov.
O živote našich prvých nitrianskych a slovenských svätcov
sa nám zachovalo pomerne veľa
správ a podrobností z ich života,
najmä zo života sv. Andreja Svorada. Na prvom mieste je to tzv.
Maurova legenda o živote Andreja-Svorada a Benedikta, ktorá
bola napísaná okolo r. 1064, nie
dlho po ich smrti, a to hodnovernou osobou, ktorá ich poznala
za ich života. Obaja svätci boli
kanonizovaní, ako už bolo uvedené vyššie, v roku 1083.
Ako uvádza vo svojej štúdii
profesor cirkevných dejín a nitriansky biskup Viliam Judák,
Maurova legenda Vita sanctorum
heremitarum Zoerardi confessoris et Benedicti martyris – Životy
svätých pustovníkov Svorada vyznávača a Benedikta mučeníka je
najstaršou zachovanou stredovekou prózou písanou po latinsky,
ktorá sa zapodieva priamo slovenským prostredím, a to okolím Nitry a Trenčína. Jej osobitosť
v porovnaní s inými uhorskými

Životy svätých
pustovníkov
Svorada
vyznávača
a Benedikta
mučeníka je
najstaršou
zachovanou
stredovekou
prózou
písanou po
latinsky, ktorá
sa zapodieva
priamo
slovenským
prostredím,
a to okolím
Nitry
a Trenčína.

legendami vidí v tom, „...že predmetom opisu nie je patetická
oslava skutkov kráľa, ale prosté
poslanie života dvoch mníchov-pustovníkov, ktorí aj napriek
svojmu odlúčeniu od sveta mu
chcú byť užitoční. Vzácnosťou sú
aj údaje historické, ktoré môžu
aspoň sčasti vniesť svetlo do obdobia 11. storočia.“
Autorom tohto významného
diela je päťkostolský biskup blahoslavený Maurus, ktorý – ako
súhlasne uvádzajú niektorí autori –, pochádzal pravdepodobne z okolia Nitry a v budúcom
roku uplynie okolo 1010 rokov
od jeho narodenia. Ako uvádza
prof. V. Judák, ešte pred obsadením Nitrianska a Nitry kráľom
Štefanom I. v roku 1018, bol novicom v zoborskom Benediktínskom kláštore sv. Hypolita. Tu
začal aj svoju duchovnú formáciu, teda osobne videl a poznal
mnícha a pustovníka Svorada.
Po smrti prvého opáta Anastázia
r. 1030 kráľ Štefan I. ho menoval
opátom Kláštora sv. Martina na
Panónskej hore. O šesť rokov neskôr v r. 1036 ho ustanovil za päťkostolského biskupa.
Maurova legenda o oboch
svätcoch bola podkladom (ako to
bolo v tých časoch zvykom) k ich
kanonizácii, potvrdenej pápežskou stolicou. Najstarší záznam
o kulte oboch svätcov v našom
prostredí v Nitre je písomne zachytený práve v Zoborskej listine z r. 1111 v označení Nitrianskej
baziliky Sanctorum Emmerami,
Andreae et Benedicti a kapituly
s titulom svätých pustovníkov:
canonici Sanctorum Emmerami, Andreae et Benedicti. Doslovný preklad Maurovej legendy o svätých Andrejovi Svoradovi
a Beňadikovi je uvedený v diele
Richarda Marsinu: Legendy stredovekého Slovenska. (Budmerice: Rak, 1997). •
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Na konci tejto krížovej cesty nás očaril
krásny kostol, ktorý je označený trojjazyčne, a to Hl. Kreuz (nemecky), S.
Croce (taliansky), La Crusc (ladynsky).
Táto čarokrásna príroda nás naplnila
natoľko, že sme sa niektorí rozhodli
prebádať vyššie položené miesta , Kreuzkofel (2900 m. n. m).
Po návrate z túry sme načerpali
nové sily adoráciou a modlitbou chvál
v kostole, ktorý je zasvätený Jozefovi F.
Zúčastnili sa aj spolubratia z Oies. Spolubratia boli povzbudení Slovenskou
provinciou SVD, ktorá prichádza pravidelne za účasti mladých, ktorí svojím
spevom a modlitbou svedčia o Kristovi
vo svojich životoch. Na záver sme boli
poctení prehliadkou rodného domu sv.
Jozefa. Boli sme povzbudení jeho jednoduchým a pokorným, vierou a pokojom naplneným životom.
“Jediná reč, ktorej všetci rozumejú,
je láska.” J. F.
Oduševnení týmto odkazom
a s modlitbou sv. ruženca na perách
sme sa šťastlivo s pánom šoférom Arnoldom vrátili do Bratislavy, kde nás
srdečne privítali spolubratia verbisti.
Ďakujeme bratom verbistom, že sa
máme stále kam vracať a nazývať ich
dom aj naším domovom.
Majka, Katka, Majka •

Udalosti
▲ Oies je miesto, kde sa chceš vrátiť…
Oies je miesto, kde sa narodil a vyrastal svätý Jozef Freinademetz. Toto prostredie navštevuje každoročne mnoho
návštevníkov práve kvôli tomuto misionárovi, ktorý takmer celý svoj život
venoval misii v Číne. Aj my, animátori
pod vedením pátra Tomáša Baleju pri
spoločenstve misionárov Spoločnosti
Božieho Slova v Petržalke sme sa rozhodli navštíviť miesta, ktoré obklopovali sv. Jozefa už od jeho útleho detstva. Svätého Jozefa Freinademetza
nazývali v Číne “kňazom radosti” a veruže nás Boh aj na jeho orodovanie napĺňal veľkými milosťami, a to radosťou
zo spoločenstva a pokojom. V tomto
láskyplnom spoločenstve sme každé
ráno začínali sv. omšou a výdatnými
8
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raňajkami, ktoré sme si spoločne pripravovali. Takto posilnení na duchu
a na tele sme absolvovali výlet k známému a najväčšiemu jazeru Talianska,
Lago di Garda. Niektorí odvážlivci sa
v tomto jazere vykúpali, mali možnosť
na vlastnej koži zistiť teplotu tohto jazera. Respondenti považovali teplotu
vody za ideálnu.
Neďaleko jazera sa nachádza kláštor Daniela Comboniho, ktorý pôsobil ako misionár v Afrike. Zápal pre
misie spájal obidvoch týchto svätcov
a možno práve preto boli Daniel Comboni spoločne s Arnoldom Janssenom
a Jozefom Freinademetzom svätorečení v r. 2003 pápežom Jánom Pavlom II.
Takto načerpaní sme sa na ďalší deň
vydali na cestu, ktorú každú nedeľu
absolvovala Jozefova početná rodina.

JÚL - AUGUST 2022

UDALOSTI

UDALOSTI
júl – august 2022

▲ Te Deum v UPeCe Bratislava
V Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave sa 1. júna 2022 konalo
slávnostné Te Deum. Na sv. omši boli prítomní kňazi UPeCe P. Stanislav
Krajňák SVD, Martin Štefanec SVD a tiež hosť o. Rastislav Zelenay. Vysokoškoláci ďakovali Bohu a chválili ho za pomoc pri štúdiu počas roka.
Spevácky zbor sa na túto udalosť veľmi starostlivo pripravil, o čom svedčil
spev počas sv. omše a adorácie. Na záver vyhlásil správca UPeCe páter Krajňák päť nových koordinátorov z radov študentov, ktorí budú najbližšími
spolupracovníkmi kňazov pri chode celého Univerzitného pastoračného
centra sv. Jozefa Freinademetza. Zároveň sa poďakoval tým predošlým za
vernú službu pri povinnostiach v službe študentom. Bohu vďaka, že toto
pastoračné centrum, ktoré vzniklo vďaka verbistom, už takmer 25 rokov
slúži vysokoškolskej mládeži. •
◀ Koniec letného semestra študentov SVD
Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončil tento rok frt. Lukáš
Hanúsek SVD svoj piaty ročník štúdia skúškou z Cirkevných otcov, frt.
Dávid Kancian SVD štvrtý ročník skúškou zo Starého zákona a frt. Peter
Nguyen Van Luong SVD bakalársky stupeň (3. ročník) štátnou skúškou
a obhajobou svojej záverečnej práce.
Ešte pred ukončením všetkých školských povinností sa študenti zúčastnili slávnostnej svätej omše „Te Deum“ v Trnave. Aj týmto spôsobom mohli
verejne a spoločne poďakovať za všetkých profesorov, spolužiakov a štúdium, ktorým môžu prehlbovať svoje poznanie a ktoré je Božím darom.
Po štúdiu ich čaká leto spojené s návštevou rodín, organizáciou letných
táborov či stretnutia mládeže v Trenčíne, ale i rôzne povinnosti v rámci
formácie. Frt. Lukáš sa bude napríklad celý mesiac pripravovať v Noviciáte vo Vidinej na svoje doživotné sľuby, frt. Dávid prežije skúsenosť
30-dňových duchovných cvičení v Prešove a frt. Peter odcestuje po štyroch rokoch na dovolenku do Vietnamu. Tam ho čaká, okrem stretnutia
sa s rodinou, aj návšteva seminára či provinciálneho domu, ktorý je od
jeho rodiska vzdialený niekoľko tisíc kilometrov! Ale patrí sa pozdraviť aj
domácich kňazov a povzbudiť študentov, ktorí sa tiež pripravujú na svoje
budúce misijné poslanie. •

5. júl – Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských
vierozvestov;
11. júl – Sv. Benedikt, opát, patrón Európy;
16. júl – Brat Hyacint Mičica SVD, 70. výročie úmrtia (2022);
17. júl – Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, pustovníci;
23. júl – Sv. Brigita, rehoľníčka, spolupatrónka
Európy;
27. júl – Sv. Gorazd a spoločníci;
30. júl – Bl. Zdenka Schelingová, panna a mučenica;
Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac júl:
Modlime sa za starých ľudí, ktorí predstavujú korene a pamäť národov, aby ich skúsenosti a múdrosť
pomáhali mládeži hľadieť do budúcnosti s nádejou
a s vedomím zodpovednosti.

◆◆◆

2. august – Porciunkula – vo farských a katedrálnych kostoloch je možné získať pri splnení zvyčajných podmienok úplné odpustky;
6. august – Sviatok Premenenia Pána;
9. august – Sv. Terézia Benedikta od kríža /Edita
Steinová/, spolupatrónka Európy; Medzinárodný
deň domorodých ľudí;
13. august – Br. Alojz Kovalčik SVD, 40. výročie
úmrtia (1982);
15. august – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok;
13.–14. august – Celodiecézna púť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii;
28. august – sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi,
patrón Spoločnosti Božieho Slova.

Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac august:
Modlime sa za malých a stredných podnikateľov,
aby uprostred ekonomickej a spoločenskej krízy
nachádzali možnosti, ako pokračovať vo svojom
pôsobení a v službe spoločenstvám, v ktorých žijú.
◆◆◆
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VÝLET S VYSOKOŠKOLÁKMI

Vysokoškoláci
z UPeCe Bratislava
na návšteve v Oies
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Sv. Jozef Freinademetz, prvý verbista, ktorý bol vyslaný na misie do Číny, sa narodil v Oies, severnom Taliansku. Miesto, kde sa narodil, je krásne a jeho rodný
dom priťahuje stále stovky turistov, ktorí sem prichádzajú. Je zároveň patrónom Univerzitného pastoračného centra (UPeCe) v Bratislave. Mnohých oslovuje svojou dobrotou a húževnatosťou, s akou pracoval v Číne a získal si pri tom
čínsky ľud. Miesto jeho narodenia sa snažia študenti navštevovať každý rok, ale
kvôli pandemickej situácii sme boli v Oies až po troch rokoch. O to viac sme všetko vzácnejšie prežívali. Predposledný májový víkend 21 mladých vysokoškolákov z UPeCe Bratislava sa vydalo na cestu do Oies, čo je jeden z lazov v kraji Alta
Badia v Dolomitoch v severnom Taliansku. Cieľ cesty bol jasný, spoznať rodisko
nášho patróna, dozvedieť sa o ňom viac, čerpať z jeho myšlienok a prežiť čas
v jeho rodnom dome v Oies.

S

účasťou cesty bola aj návšteva mestečka Lemone na
brehu jazera Lago di Garda.
Tu žil veľký misionár a zakladateľ komboniánov Daniel Comboni, misionár v Afrike. Svätorečený
bol spolu s Jozefom Freinademetzom
a Arnoldom Janssenom 5. októbra
2003 v Ríme. Počas tejto cesty si mladí všímali vlastnosti a život Jozefa
Freinademetza a tiež jeho vzťah k ľuďom, ku ktorým bol poslaný. Láska
k misiám a obetavosť bola v živote sv.
Jozefa mimoriadna. Keď raz z tohto
nádherného kraja odišiel do misií,
už nikdy sa nevrátil. Všetko obetoval
pre spásu nesmrteľných duší.

jednoduchú, ale pevnú vieru a veľkú
usilovnosť. Už počas svojich štúdií
v kňazskom seminári v Diecéze Brixen (taliansky Bressanone) sa začal
vážne zamýšľať nad tým, ako by sa
vo svojom živote mohol angažovať
pre prácu v misiách. Po kňazskej vysviacke 25. júla 1875 dostal určenie
do farnosti Svätý Martin (San Martino di Badia), ktorá bola neďaleko
jeho rodiska. Čoskoro si získal srdcia
svojich rodákov. Ale myšlienka na
misie ho neopúšťala a už dva roky
po svojej vysviacke sa skontaktoval
s Arnoldom Janssenom v Steyli (Holandsko).

Sv. Jozef Freinademetz

So súhlasom svojho biskupa vycestoval Jozef Freinademetz v auguste 1878 do Misijného domu v Steyli.
Dňa 2. marca 1879 dostal misijný kríž
a s ďalším misionárom Jánom Baptistom Anzerom sa vybral na cestu do
Číny. O päť týždňov obaja vystúpili

Jozef Freinademetz sa narodil 15.
apríla 1852 v Oies, v malej osade
v Dolomitoch v južnom Tirolsku,
ktoré vtedy patrilo Rakúsku, dnes
Taliansku. V deň svojho narodenia
bol aj pokrstený. V rodine získal
10
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na pobreží v Hongkongu a dva roky
sa pripravovali v prístavnom meste na svoju prvú činnosť. Boli určení pre prácu v Južnom Šantungu
a v roku 1881 vycestovali do tejto
čínskej provincie, v ktorej medzi 12

VÝLET S VYSOKOŠKOLÁKMI

miliónmi obyvateľov žilo vtedy 158
pokrstených.

Obetavá činnosť pre spásu duší
Nasledujúce roky boli zvlášť veľmi ťažké, poznačené dlhými

a úmornými cestami a nesmierne
namáhavou prácou pri vytváraní
prvých cirkevných obcí. Len čo sa
im podarilo vybudovať prvú z nich,
dostali rozkaz od kompetentného
biskupa, aby tam všetko zanechali

a začali prácu na inom mieste. Jozef
Freinademetz rýchlo pochopil, aká
cenná je spolupráca angažovaných
laikov pri prvých krokoch šírenia viery a predovšetkým v katechizovaní.
Preto kládol veľký dôraz na ich školenie a spracoval príručku katechizmu
v čínštine. Pritom sa venoval – spolu
s Anzerom, ktorý sa medzitým stal
biskupom – príprave, duchovnému
vedeniu a ďalšej výchove čínskych
kňazov, ako aj iných misionárov.
Okrem toho prevzal striedavo
rozličné dôležité a zodpovedné úlohy a úrady: bol správcom misijných
území, rektorom seminára, spirituálom, ako aj zodpovedným vedúcim
prvých čínskych misionárov a nakoniec provinciálnym predstaveným.
Svoj úrad vykonával v duchu staršieho brata a s tými, ktorí mu boli zverení, jednal vždy s úctou. Všetci si ho
vážili. Celý jeho život bol poznačený
úsilím stať sa Číňanom pre Číňanov.
Svojim príbuzným napísal: „Milujem
Čínu a Číňanov; tu by som aj najradšej zomrel a bol pri nich pochovaný.“
Jeho mimoriadne nasadenie v práci
a mnohé odriekania si vyžiadali svoju daň. Ochorenie hrtanu a počiatky
tuberkulózy prinútili Jozefa Freinademetza, aby prerušil svoju prácu.
V roku 1900 po 20 rokoch neúnavnej práce v Číne pozval P. Arnold
Janssen svojho prvého misionára do
Steylu na strieborné jubileum Spoločnosti Božieho Slova. Ale Freinademetz to odmietol. V Číne bolo práve
vtedy povstanie boxerov, ktorí tvorili politicko-náboženský tajný spolok
zameraný proti cudzincom, predovšetkým proti Európanom. Vzhľadom na ustavičné útoky boxerov
nemecké úrady vyzvali misionárov
v Číne, aby sa okamžite odobrali do
prístavu v Tsintao, kde by ich mohli
lepšie chrániť.

Napriek všetkému zostal na svojej
misii
Jozef Freinademetz sa rozhodol
zostať na misijnej stanici
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v Puoli, hoci si bol vedomý hroziaceho nebezpečenstva. Neskôr
napísal svojim príbuzným: „Posledný rok som bol neraz v nebezpečenstve, že ma zabijú. Boxeri ma
skoro každú noc vlákali do pasce,
z ktorej som len o vlások unikol.
Raz ma už dokonca postavili pred
popravčiu čatu; jednému mandarínovi sa len v poslednej chvíli podarilo ma zachrániť.“ Napriek všetkému nenechal misionár svojich
veriacich v biede. Raz poslal skupinu sirôt z vidieka na pobrežie do
Tsingtao, kde boli relatívne v bezpečí. V liste spolubratom v Tsingtao napísal: „Sú (siroty) odkázané
na pomoc druhých. Buďte takí láskaví a naďalej im pomáhajte.“ Keď
raz musel biskup Anzer vycestovať
do Európy, administrácia diecézy
bola zverená Jozefovi Freinademetzovi. Vtedy vypukla epidémia týfusu. Jozef ako dobrý pastier svojich veriacich neúnavne pomáhal,
kde len mohol, kým sa sám touto
chorobu nenakazil. Hneď sa vrátil
do Taikia do biskupskej rezidencie.
Tam zomrel 28. januára 1908. Bol
pochovaný pod 12. stanicou krížovej cesty. Jeho hrob sa čoskoro
stal miestom úcty a pútí kresťanov.

Utečencov z Ukrajiny
prijali aj verbisti
do svojich komunít
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív SVD

V

šetci sme znepokojení vojnou
na Ukrajine. Čakáme nové
správy s tým, že sa objaví nádej na ukončenie konfliktu.
Svätý Otec František od začiatku konfliktu vyzýva na ukončenie bojov a zároveň povzbudzuje k pomoci Ukrajine
a utečencom, ktorí prichádzajú. Pápež ešte pred časom apeloval: „A prosím, nenavyknime si na vojnu a násilie! Buďme neúnavní v ich (utečencov
z Ukrajiny) veľkorysom prijímaní, tak
ako sa to koná: nielen teraz, v krízovej situácii, ale aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Pretože viete, že
v prvej chvíli sa všetci naplno vložíme
do prijatia, ale potom nám návykom

„Jediná reč, ktorej každý
rozumie, je láska“
Freinademetz sa naučil objaviť, vážiť si a milovať kultúrnu veľkosť
národa, ku ktorému bol poslaný.
Celý svoj život venoval šíreniu
evanjelia, hlásaniu dobroty a lásky Božej a usiloval sa túto lásku
vnášať do života pri výchove čínskych veriacich. Viedol cirkevné
obce, bol otvorený v solidarite voči
čínskym susedom a povzbudzoval
pokrstených Číňanov, aby sa stali
misionármi pre svojich rodákov
ako katechéti, rehoľníci alebo ako
kňazi. Celý jeho život bol konkrétnym uskutočňovaním hesla: „Jediná reč, ktorej každý rozumie, je
láska.“ •
12
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srdce trochu ochladne a zabúdame.
Myslime na tieto ženy, na tieto deti,
ktoré časom, bez práce a odlúčené od
svojich manželov, budú vyhľadávané
„dravými supmi“ spoločnosti. Chráňme ich, prosím.“
Aj verbisti na Slovensku prijali do
svojich misijných domov a farností
utečencov z Ukrajiny. Konkrétne v Misijnom dome Matky Božej v Nitre,
v Misijnom dome Božského Srdca vo
Vidinej, v Misijnom dome sv. Arnolda
Janssena v Bratislave a vo farnosti Veľké Karlovice na Morave. Ich situácia
nie je ľahká, ale i napriek tomu sa niektorí z nich podelili s nami i s čitateľmi Hlasov o fotografie a informácie.

UKRAJINA

Ukrajinci v Misijnom dome vo Vidinej
Verbisti vo Vidinej prijali už 12. 3. dve
osoby: mamu Alexandru a dcéru Irinu
(9). O týždeň neskôr prišli ďalšie osoby:
Natália, ktorá je profesionálna trénerka
stolného tenisu so svojím synom Hlibom (14), mamou Liubou a zobrala so
sebou aj svojich dvoch študentov, ktorých učila na športovej škole v Kyjeve,
Oleksia (14) a Annu (15). Deti začali chodiť na Základnú školu v Lučenci a Anna
na Gymnázium.
Vo svojom voľnom čase sa stretávajú s ľuďmi, spoznávajú okolie Lučenca,
naďalej sa venujú trénovaniu stolného
tenisu a najväčšiu radosť majú zo psa
Tima. Tiež sa zúčastňujú aktivít, ktoré sa organizujú vo Vidinej a u sestier
v Starej Haliči.
S verbistami vo Vidinej majú dobré
vzťahy. Želáme skorý mier v Ukrajine,
nakoľko sa im cnie za domovom.

Ukrajinci vo farnosti verbistov vo
Veľkých Karloviciach na Morave
Do Česka prišli s veľkou rodinou z Ukrajiny 24. marca z malého mesta Pavlograd v Dnepropetrovskej oblasti, pretože
24. februára bola ich krajina neľútostne napadnutá nepriateľom! Neustále

znepokojujúce informácie, že ich mesto
bude dobyté nepriateľom a čiastočné
ostreľovanie, ich prinútili opustiť región.
Najprv išli do Zakarpatska, pretože nechceli opustiť Ukrajinu. Po 4 dňoch hľadania sa chystali domov, no v Mukačeve
náhodou stretli dobrovoľníka, ktorý ich
presvedčil, aby tam nešli. Hrozilo im tam
nebezpečenstvo. A o 30 minút už sedeli
vo vlaku smer Budapešť. Vo vnútri prežívali strach a prázdno. Keď dorazili do
Budapešti, stretli dobrovoľníkov a našli
im miesto, kde si mohli 3 dni oddýchnuť.
Ostali 3 dni v Maďarsku a potom manžel
rodiny našiel známu v Čechách, ktorá pomohla, aby prišli na Moravu a predstavili

im dobrovoľníkov! Páter Ján Rušin SVD
ich prijal s pohostinnosťou, ale pobudli tam len 4 dni. Keďže sú veľká rodina,
dobrovoľníci sa rozhodli umiestniť ich
vo väčšom dome, a to na fare vo Veľkých
Karloviciach, takže takto spoznali pátra
Františka Kantára SVD. „Veľmi si ho vážime a sme mu úprimne vďační, je to naša
rodina, je pre nás veľkou oporou, nikdy
sme nestretli človeka ako on, ktorý je
milý, otvorený, úprimný! Našli sme útechu a veľa dobrých ľudí, ktorí nás chceli neustále podporovať. Naša vďačnosť
nemá hraníc, celý život budeme spomínať na všetkých, ktorí tu boli a sú v týchto ťažkých časoch pre nás! •
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Mons. Gallagher na GLOBSECu
v Bratislave: Globálna solidarita,
prekonanie politiky blokov
Text a foto: vaticannews.va

S

touto výzvou vystúpil na otvorení medzinárodného fóra GLOBSEC v Bratislave vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons.
Paul Richard Gallagher. Na základe svojej
skúsenosti z nedávnej návštevy Ukrajiny
hovoril o solidarite ako o kľúčovej hodnote pre ľudstvo. „Globálna solidarita,
ktorej sme boli svedkami na Ukrajine,
hlboko formuje históriu a pamäť ľudí,“
uviedol sekretár Svätej stolice arcibiskup
Gallagher vo štvrtok 2. júna v Bratislave na Fóre GLOBSEC 2022. V úvodnom
príspevku na tému „Vojna na Ukrajine
– výzva na globálnu solidaritu“ sa vyjadril týmito slovami: „Mier je nemysliteľný bez solidarity. Je nevyhnutné dospieť
k uznaniu, že vzájomná závislosť vyžaduje prekonanie politiky blokov, zrieknutie
sa všetkých foriem hospodárskeho, vojenského alebo politického imperializmu a premenu vzájomnej nedôvery na
spoluprácu, ktorá je charakteristickým
úkonom solidarity medzi jednotlivcami
a národmi.“
Pripomeňme, že pri otvorení minuloročného GLOBSECu, venovaného téme
obnovy sveta po pandémii, prehovoril
samotný pápež František. Vo videoposolstve reagoval na výzvy globálneho sveta
v sociálnej a humanitárnej sfére.

medzi solidaritou a rovnosťou, a preto
solidarita je viac než len sporadické prejavenie veľkodušnosti. Ide o požiadavku
spravodlivosti na základe uznania rovnakej ľudskej dôstojnosti každého jednotlivca. Solidarita však zahŕňa aj ochotu
niesť bremeno utrpenia druhých, zdôraznil Mons. Gallagher s poukázaním
na evanjelium a Ježišov príklad: „Preto
sociálna náuka Katolíckej cirkvi považuje solidaritu za čnosť, ktorú vidí v ochote
odovzdať sa pre dobro druhého a odvracať sa od každej formy individualizmu
a partikularizmu, v evanjeliovom zmysle to znamená obetovať sa pre druhého
namiesto jeho využívania a slúžiť mu
namiesto utláčania ho vo svoj prospech.“
Vojna je bičom a nikdy nie je schopná
vyriešiť ľudské problémy, zdôraznil ďalej
vatikánsky sekretár. Zároveň poukázal aj
na obrovský prejav solidarity v reakcii na
dôsledky ruskej agresie proti Ukrajine,
keď šesť miliónov ľudí bolo nútených
utiecť zo svojich domovov.

Vojna na Ukrajine – výzva na globálnu
solidaritu
Arcibiskup Gallagher na GLOBSECu 2022
v Bratislave hovoril na základe svojej skúsenosti z nedávnej návštevy Ukrajiny
o solidarite ako o kľúčovej hodnote pre
ľudstvo, vpísanej do samotnej ľudskej
prirodzenosti. Pripomenul, že je tu vzťah
14
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Multilateralizmus, globálna
spoluzodpovednosť
Globálna solidarita je niečo, čo musí
presahovať krátkodobé riešenia, poznamenal Mons. Gallagher. Zbrane nikdy
nevedú k mieru, ani nukleárne zastrašovanie, zdôraznil vatikánsky diplomat
a pripomenul opakovaný dôraz pápeža
Františka na posilňovanie multilateralizmu v medzinárodných vzťahoch
namiesto imperiálneho prístupu. Vatikánsky diplomat pripomenul globálnu víziu nádeje, korešpondujúcu
s izaiášovskou biblickou víziou prekovania mečov na pluhy, o ktorej hovoril
pred rokom na rovnakom fóre pápež
František.
Mons. Gallagher citoval tieto pápežove slová z posolstva k 75. výročiu založenia OSN: „Stojíme pred voľbou medzi
dvoma možnými cestami. Jedna cesta
vedie k upevneniu multilateralizmu
ako výrazu obnoveného pocitu globálnej spoluzodpovednosti, solidarity založenej na spravodlivosti a dosiahnutí
mieru a jednoty v rámci ľudskej rodiny, ktorá je Božím plánom pre náš svet.
Druhá cesta zdôrazňuje sebestačnosť,
nacionalizmus, protekcionizmus, individualizmus a izoláciu.“
Fórum GLOBSEC 2022 sa konalo
v hlavnom meste Slovenska v dňoch 2.
– 4. júna s ústrednou témou zameranou
na budovanie regeneračnej schopnosti
v rozdelenom svete (Building Resilience
in a Divided World). •

Z HISTÓRIE

Konštantín
a Metod
– slovanskí
vierozvestovia
Text: TK KBS
Foto: furca.sk

K

onštantín (neskôr prijal meno
Cyril) a Metod boli bratia a pochádzali z mesta Thessaloniky
(Solún). Hoci mesto bolo grécke,
na okolí žili skoro samí Slovania, a tak
im tamojší starosloviensky jazyk – tzv.
macedónske nárečie – nebol neznámy.
Ich otec, menom Lev, bol vysoký vojenský dôstojník. Spolu s manželkou (podľa niektorých prameňov sa volala Mária)
mali sedem detí. Spomedzi nich Metod
bol najstarší (narodil sa r. 815), kým Konštantín bol najmladší (narodil sa r. 827).
Dvaja bratia boli povahovo i nadaním
veľmi odlišní. Metod mal vyvinutý zmysel pre praktické veci, študoval právo
a stal sa náčelníkom jednej byzantskej
župy, kde žilo slovanské obyvateľstvo.
V tomto úrade pracoval 10 rokov. Jeho
životopisec neskôr poznamenal, že Boh
ho na tento úrad predurčil, aby sa cvičil v slovanskej reči, keďže sa mal stať
prvým arcibiskupom Slovanov.
Konštantín mal výnimočné nadanie
na filozofiu a iné humanitné vedy. Na
školách tak vynikal, že mu dali prezývku
„filozof“. Už ako mladý si zvolil za svoj životný cieľ vynikať v poznaní Božej múdrosti a rásť vo svätosti života. Zachovala
sa malá epizóda z jeho života, keď vladár,
v krajine ktorého viedli on a jeho bratia
politické i teologické rozhovory, chcel si
ich uctiť a usporiadať na ich počesť veľkú hostinu. Pýtali sa Konštantína, aká je
jeho hodnosť, aby ho podľa toho usadili pri stole. On odpovedal: „Mal som kedysi veľmi bohatého praotca, ktorý však

premrhal svoj majetok. Ja sa ho musím
usilovať teraz získať. Som totiž Adamov
vnuk.“ Konštantín mal na mysli posväcujúcu milosť, ktorú Adam svojím hriechom stratil, on sám chcel svoj život žiť
tak, aby ju znova získal pre seba i iných.
V r. 862 prišlo do Carihradu posolstvo, vyslané moravským kniežaťom
Rastislavom. Ten okrem iného žiadal,
aby cisár Michal III. určil pre slovienske
kraje učiteľa a biskupa a s ním aj iných
misionárov, ktorí by v zrozumiteľnom
jazyku ohlasovali kresťanské učenie. Cisár Michal si zavolal Konštantína a povedal mu: „Viem, Konštantín, že si ustatý,
ale treba ti ísť tam, lebo tie veci nemôže
nikto iný vykonať, iba ty.“ Konštantín
odpovedal: „I ustatý som, i chorý telom,
ale pôjdem...“ Rozhodol sa ísť na Veľkú
Moravu i napriek tomu, že mal podlomené zdravie a jeho brat Metod sa stal
jeho spoločníkom i napriek tomu, že
veľmi miloval kontemplatívny život na
hore Olymp, život v ústraní a modlitbe,
oddelený od hluku sveta.

Hoci pochádzali z Byzantskej ríše,
vtedy najkultúrnejšej krajiny, vedeli sa
prispôsobiť slovanským predkom. Zostavili pre nich písmo a do staroslovienskej
reči preložili Sväté písmo a najdôležitejšie bohoslužobné knihy. Ten istý starosloviensky jazyk s dovolením pápežskej
stolice zaviedli do bohoslužieb byzantského i rímskeho obradu. To bol veľký
úspech – je známe, že ani pred nimi, ani
potom (až do 2. vatikánskeho koncilu)
nikto nedosiahol povolenie používať
vlastnú reč v rímskom obrade. Hneď po
príchode na Veľkú Moravu založili školu na prípravu nových kňazov, aby sa
postarali o svojich nasledovníkov. Svätý Metod už pred svojou smrťou určil za
svojho nástupcu sv. Gorazda.
Svätí Cyril a Metod patria medzi najväčších misionárov kresťanstva. Ich
činnosť priamo alebo nepriamo zasiahla celú východnú Európu. V r. 1980
ich pápež Ján Pavol II. vyhlásil spolu so
svätým Benediktom za spolupatrónov
Európy. •
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V Indonézii sú
najštedrejší ľudia

• Páter Karol Tefa SVD momentálne
pôsobiaci v Kolíne, Česká republika

Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív pátra Karola

V minulosti sme boli zvyknutí, že misionári z Európy odchádzali do Afriky,
Ameriky a Ázie na misie. Dnes už nie je ojedinelé ani to, že misionári z týchto krajín prichádzajú k nám. Majú nám čo ponúknuť, vysluhujú sviatosti, povzbudzujú vo viere a so sebou prinášajú aj bohatstvo kultúry, z ktorej vyšli.
Páter Karol Tefa SVD je kňaz z Indonézie a prišiel do Európy, aby tu pôsobil
ako misionár. V Českej republike pôsobí už štvrtý rok. Pre Hlasy poskytol
nasledujúci rozhovor.
Páter Karol, odkiaľ pochádzaš?
Pochádzam z Indonézie, z ostrova, ktorý sa volá Timor.
Aká je tvoja rodina, koľko máš súrodencov? Máš doma rodičov, starých rodičov?
Mám jednu sestru a jedného brata, ktorý nám pred tromi rokmi zomrel. Rodičia ešte žijú. Otec je dôchodca a mamička ešte niečo robí doma. Mamička
bola predavačka, mala doma takú
malú trafiku, keď bývali ešte v meste,
ale teraz nerobí predavačku, pretože
sa sťahovali na nové miesto do dediny,
odkiaľ pochádza mamička.
Žili sme skromne ako rodina, otecko pracoval ako osobný vodič starostu

mesta a mamička robila predavačku,
takže so svojimi dvoma bratrancami,
ktorí bývali u nás doma, som pomáhal mamičke predávať na autobusovej
stanici hneď po vyučovaní. Mamička
nám upiekla nejaké buchty a predávali sme ich každý deň po škole. Začal
som predávať buchty na stanici, keď
som mal deväť a predával som zhruba
6 rokov, než som nastúpil na gymnázium do iného mesta. Robili sme tak,
aby sme pomohli, napríklad rodičom
zaplatiť nám školy, pretože u nás škola sa ešte platí. Alebo jednoducho pre
naše potreby, hlavne pre život. Tiež
sme mali pole, takže každý z nás mal
svoje pole a staral sa oň. Aj iné starosti sme mali doma; a tým nás
JÚL - AUGUST 2022
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chceli rodičia naučiť žiť a naozaj vedieť si splniť všetky povinnosti, ktoré
na nás čakajú v živote.
Tým by som chcel povedať, že nepochádzam z bohatej rodiny, ale máme obrovskú lásku vo svojej skromnej rodine.
A som za to veľmi vďačný Pánu Bohu.
Kde si sa dozvedel o verbistoch? Aká bola tvoja cesta k misijnému povolaniu?
Dozvedel som sa o verbistoch už ako
malý chlapec, pretože v našej farnosti
tiež pôsobili verbisti a po celom ostrove Timor pôsobili verbisti ako misionári z Európy, napríklad verbisti sú
dodnes stále veľmi známi na našom
ostrove. Rozhodol som sa byť verbista vďaka misionárom, teda verbistom,
ktorí u nás pôsobili. Páčilo sa mi, že
oni dokázali opustiť svoje rodné krajiny v Európe a prišli na misiu hlásať
Slovo Božie, niektorí až zomreli alebo
chceli zomrieť u nás, je to pre mňa fakt
úžasné. Alebo potom sú niektorí, povedal by som domáci verbisti z Indonézie,
ktorí sa rozhodli opustiť svoje rodiny
a ísť na misiu, to tiež ma veľmi fascinuje. Z tohto dôvodu som chcel byť misionárom aj ja. Preto som sa rozhodol po
gymnáziu vstúpiť k verbistom. A vďaka
Pánu Bohu som tu ako verbista v Českej republike v Slovenskej provincii
SVD na misii.
Ako dlho pôsobíš v Čechách?
Zatiaľ pôsobím tu v Českej republike
štyri roky. Prvý rok som sa učil slovenčinu, bol som v Kolíne, sťahoval som
sa na Valašsko a pôsobil som tam dva
roky a pár mesiacov ako kaplán, vlani ma naši predstavení v Nitre poslali
opäť do Kolína.
Aké boli tvoje misijné začiatky, ako ti šiel
jazyk?
Začiatky neboli také jednoduché, pretože človek sa musí prispôsobiť všetkému, spoznať novú kultúru, nový spôsob života, počasie, jedlo, atď. Ale na
druhej strane by som povedal, že moje
začiatky neboli až také zložité, že vďaka Pánu Bohu som sa snažil adaptovať,
18
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nemal som žiadny stres ani depresie
apod. Samozrejme, že som sa musel
naučiť jazyk, ale radostne som sa ho
naučil, povedal by som bez problémov.
Na čo si musíš najviac zvykať?
Na všetko som si musel zvyknúť, na
počasie, na jedlo, napríklad musel
som sa naučiť jesť syr poriadne, pretože mi fakt nechutil; alebo klobásky
a párky, pretože som mal „furt“ v hlave, že ony by sa asi mali vyrábať z niečoho nekonkrétneho, nie z mäsa, tak
že som sa preto bál na začiatku jesť
klobásky alebo párky. Musel som si
zvyknúť aj na to, že na niektorých
miestach, kde pôsobím, nechodí v nedeľu veľa ľudí do kostola, niekedy iba
pár babičiek, čo som nikdy v živote
nezažil. Takže na všetko som si musel
zvyknúť, ale najviac som si asi musel
zvyknúť na to, že tu sa používa toaletný papier na záchode a nie voda, čo
musím povedať, že ma to na začiatku
veľmi trápilo.
Čo si sa v Európe nové naučil? Čo je tu
pre teba výzvou?
Veľa vecí som sa musel naučiť a aj to,
že byť misionárom, kňazom je služba
ľuďom. Pamätám si, keď som ešte bol
na Valašsku, tak sme museli urobiť
všetko na fare: pastoračné veci, papiere aj fyzické práce, pričom som sa
veľa naučil. A to všetko považujem za
služby ľuďom.
Musím povedať, že výzvou pre mňa
tu je aj to, že ľudia tohto sveta (neveriaci) pokladajú kňaza alebo hlavne
Cirkev za nič. Napríklad keď čítam na
internete články alebo správy jednoducho o Cirkvi alebo o kňazoch, tak väčšina ľudí sa vyjadruje o Cirkvi celkom
zle. A to je pre mňa výzvou, nie tým, že
by som mal stres alebo niečo také, ale
výzvou, aby som lepšie slúžil ľuďom
a jednoducho tým ukazujem ľuďom,
že žijem pre niečo veľmi dôležité, pre
službu Bohu aj ľuďom, a nie zbytočne.

Čo pokladáš za dôležité v tvojej
pastoračnej službe?
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Všetky pastoračné služby sú pre mňa
dôležité. Preto sa snažím o to, aby som
splnil všetky svoje povinnosti a starosti, ktoré mi dali naši predstavení.
Čo je tvojou úlohou v Kolíne?
V Kolíne pôsobím ako kaplán, ako
kňaz slúžim omše v Kolíne a okolí,
mám na starosti mládež, mám na
starosti omše pre deti, navštíviť chorých, atď.
Čo myslíš, aký prvok z tvojej kultúry majú ľudia v Čechách radi?
Nemôžem tu priamo povedať, že ľudia
v Čechách by mali radi naše kultúry,
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• Zo života P. Karola v Indonézii i v Čechách

K slovenskému
oltáru nad hrobom
sv. Cyrila by mala
pribudnúť tabuľa
Pri 70. výročí slávnostnej inaugurácie slovenského oltára nad hrobom
sv. Cyrila v Bazilike sv. Klimenta
v Ríme, ktorý venovali americkí
Slováci, si pamiatku uctili predstavitelia Slovenského veľvyslanectva
pri Svätej stolici. Ako uviedol veľvyslanec Marek Lisánsky, veľvyslanectvo pracuje na tom, aby duchovný a historicko-kultúrny význam
miesta v budúcnosti pripomínala
pútnikom aj pamätná tabuľa v slovenčine.
Oltár, ktorý bol slávnostne daný
do používania 5. júna 1952, nesie
na čelnej strane nápis v latinčine,
vyjadrujúci úctu slovenského národa k sv. Cyrilovi. Symbolicky 70
rokov od tejto udalosti, v pondelok
6. júna dopoludnia, si modlitbou
a zapálením ozdobnej sviece uctili pamiatku sv. Konštantína-Cyrila
veľvyslanec SR pri Svätej stolici Marek Lisánsky a cirkevný radca veľvyslanectva o. Pavol Zvara, rektor
Pápežského slovenského kolégia
sv. Cyrila a Metoda. •

ale niektorí ľudia sa pozreli na internet
alebo na televíziu o Indonézii a mne
potom povedali, že sa im páčilo, ako
ľudia tam u nás žijú viac v spoločenstve, ako ľudia u nás žijú radostne, atď.
Nedávno mi povedali manželia, že sa
pozerali na televíziu, ako vysielali, že
podľa výskumu najštedrejší ľudia vo
svete sú z Indonézie. Vôbec neviem,
či je to pravda, ale keď mi to povedali
ľudia takto, z toho mám potom pocit,
akoby sa vyznávali, že ľudia tu v spoločenstve veľmi nežijú a akoby aj tým
túžili po spoločenstve. Však povedal
filozof Aristoteles, že človek je tvor
spoločenský.

Aké sú tvoje hobby?
Rád hrám na gitaru a na klavír. Tiež
rád spievam v kostole, s mládežou
spievame na omši. Naši mladí ľudia
tu tiež spievajú radi, takže je dobré, že
oni nám spievajú na omši.
Čo máš rád na misijnej a kňazskej službe?
Som vďačný Pánu Bohu za to, že ako
kňaz môžem slúžiť ľuďom, navyše môžem slúžiť veľa dobrým ľuďom. Keď
navštevujem starších a chorých, som
veľmi rád, že som tak obohatený ich
skúsenosťami. Ich viera, ich múdrosti
sú také úžasné, že som tak naozaj všetkým veľmi obohatený. •
JÚL - AUGUST 2022
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Pred svetlom Slova a Duchom
milosti nech ustúpi temnosť
hriechu a noc nevery a nech
žije Srdce Ježišovo v srdciach
všetkých ľudí.
(Modlitba misionárov verbistov
od Zakladateľa sv. Arnolda
Janssena)

Misionári verbisti

www.verbisti.sk
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Páter Michal na Kube
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív pátra Michala

Páter Michal Vrták SVD je na Kube už piaty rok. Pôsobí v meste Holguín, kde
má na starosti Diecézne biblické centrum, avšak kvôli nedostatku kňazov
momentálne vypomáha aj vo farnosti ďalšieho Slováka, verbistu a spolubrata Radka Kottru v Mayarí. Občas zastupuje v susednej farnosti Cueto, ktorá
je už viac ako rok neobsadená. V nej vypomáha, iba ak biskup nemôže kvôli
iným povinnostiam prísť slúžiť svätú omšu, nakoľko pre nedostatok kňazov
si ju vzal pod patronát on sám. V septembri by ho mal však už v Mayarí vystriedať nový spolubrat, ktorý ukončil kurz španielčiny v Mexiku a čaká na
potrebné povolenia, aby mohol prísť na Kubu. O jeho misii na Kube poskytol
páter Michal nasledujúci rozhovor.
V ktorej časti Kuby sa biblické centrum,
v ktorom pôsobíš, nachádza?
Je to na východe ostrova. Centrum sídli priamo v meste Holguín. Delíme sa
o budovu spolu s farnosťou sv. Joachima a Anny, z ktorej spolubrat spravuje komunity do vzdialenosti približne
50 km. Holguín je centrom diecézy
a sídli tu aj biskup. Ako jediná diecéza
na Kube máme aj pomocného biskupa, keďže na počet veriacich je naša
diecéza najväčšia, aj keď papierovo až
druhá najväčšia hneď po Havanskej
arcidiecéze (tam je však oveľa viac nepraktizujúcich papierových veriacich
ako na východe).
Čo zahŕňa tvoja pastorácia a služba veriacim?
Momentálne je to bežná pastorácia,
ktorú vykonáva kaplán vo farnosti

• P. Michlal Vrták SVD na Kube s veriacimi
v jednej z farností okolia Mayarí

plus pomoc vo farskej vývarovni pre
chudobných. (To všetko v Mayarí.) Čo
by mala zahŕňať moja práca v centre,
je už iná téma. V prvom rade je potrebné podotknúť, že centrum je ešte
len v plienkach. Rozvíja sa a neraz to
pripomína zápas s veternými mlynmi,
keď sa snažíme získať potrebné povolenia pre normálne fungovanie centra. Je to však zdĺhavý proces a aby raz
mohol byť z centra zrelý a krásny projekt, treba obetavo odstraňovať to, čo
sa v priebehu prvých rokov v tých už
spomínaných plienkach nahromadí...
Postupne však v rámci centra plánujeme biblické kurzy, ktoré by ponúkli
všeobecné vedomosti o Písme veriacim
a ďalej aj biblické projekty pre animátorov komunít v jednotlivých farnostiach, ktoré by ich lepšie pripravili na
prácu vo farskom biblickom
JÚL - AUGUST 2022

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

23

INTERVIEW

apoštoláte. Okrem toho je súčasťou
môjho pôsobenia v centre aj výpomoc
vo farnosti, teda najmä s nedeľnými
svätými omšami počas víkendu, aby
tak väčšina komunít mala nedeľnú
omšu v sobotu alebo v nedeľu. A veľmi výnimočne ma poprosia pripraviť
nejakú duchovnú obnovu alebo cvičenia pre rehoľnú komunitu. Naposledy
som na prelome mája a júna pripravil
duchovné cvičenia pre sestry z našej
diecézy, ktoré ma požiadali viesť ich
v angličtine, nakoľko takmer polovica z nich je na Kube menej ako mesiac
a zatiaľ nerozumejú dobre španielsky.
Aké iné rehole v tvojom okolí, diecéze
pôsobia?
Vo farnosti, kde vypomáham (Mayarí),
pôsobia naše sestry – služobnice Ducha
Svätého (SSpS), u ďalšieho spolubrata
vo farnosti pôsobia saleziánky a vo
farnosti sv. Joachima a Anny pôsobia
sestry od sv. Anny a tiež sestry františkánky. V diecéze pôsobia aj ďalšie rehole, pričom väčšina členov jednotlivých komunít pochádza z iných krajín.

vždy pokazí. To je asi jediná konštanta
na Kube. Buď nebude elektrina, keď ju
práve potrebujeme, alebo benzín, alebo škola či zamestnávateľ niektorého
z animátorov zvolá dobrovoľne-povinnú brigádu. Keď ráno vstanem s tým,
že za celý deň mám len jednu úlohu
a večer si líham s tým, že sa mi ju kvôli
takýmto prekážkam nepodarilo uskutočniť, prosím Pána o silu, aby ma toto
neustále brodenie sa proti prúdu neunavilo natoľko, že ma voda zmetie
ako prívalový dážď suché listy z ulice.
Máš všetkého dostatok, alebo pociťuješ aj nedostatok vecí pre svoju službu?
Ťažká otázka… Niekto môže mať všetky
výdobytky doby a stále bude nespokojný, akoby mu niečo chýbalo a iný nemá
nič a žije svoju misiu odovzdane a bez
reptania. Nepatrím k tým, čo nerepcú,
ale verím, že aj keď niekedy máme nedostatok materiálov, pomôcok či neviem akých vymožeností na pastoráciu,
Boh nás tu z nejakého dôvodu chce. Jeden spolubrat po návšteve Kuby raz napísal, že hoci videl v rôznych častiach
sveta chudobu, to čo zažil na Kube sa
ničomu nepodobá. Teoreticky sa dá zohnať všetko, ale človek pri tom prakticky riskuje basu. Chudoba a hlad najviac
bije do očí na vidieku, kde by podľa základnej logiky malo byť viac obživy, ale

Koľko máte v diecéze kňazov? Sú tam aj
domáce povolania, alebo ste odkázaní
väčšinou na misionárov zo zahraničia?
Momentálne je v našej diecéze 18 kňazov. Kubánski kňazi v nej tvoria menej ako polovicu duchovenstva
a v seminári sú momentálne
iba dvaja uchádzači o kňazstvo
... na Kube sa robia plány na
za našu diecézu. Pre nedostatok
všetko, ale realita s tým nemá
kňazov pomáhajú, kde je to možnič spoločného. Písať o bežných
né, rehoľné sestry, jeden z troch
veciach by dávalo zmysel, ak by
trvalých diakonov alebo pár laikov, ktorí prijali akolytát.
sme ich vedeli zopakovať v rovnakej

forme aspoň dvakrát za sebou.

Ako vyzerá tvoj bežný deň?
Ráno a večer modlitby, niekde
medzi tým slávenie Eucharistie a všetko ostatné už nespadá do kolónky
„bežné“… na Kube sa robia plány na
všetko, ale realita s tým nemá nič spoločného. Písať o bežných veciach by dávalo zmysel, ak by sme ich vedeli zopakovať v rovnakej forme aspoň dvakrát
za sebou. A to je problém, lebo niečo sa
24
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nie je… Pretože to, čo na vidieku ľudia
dopestujú/dochovajú, štát následne predáva v mestách, ale ani to nestačí na to,
aby pokryli dopyt.
Ako sa vám dá pomôcť na Kube?
Úplne najviac by sa dalo pomôcť, keby
sa ľudia podujali zasvätiť sa Bohu
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a misiám a prišli by o bláznovstve našej viery svedčiť vlastným životom medzi Kubáncov. To je, ako jedna stará
reklama na kreditné karty hlásala: na
nezaplatenie. Na všetko ostatné sa dá
pomôcť zaslaním podpory cez misijné
oddelenie na Slovensku, či už na konkrétny projekt alebo pre konkrétnu farnosť na meno spolubrata a samozrejme
duchovnou podporou skrze modlitby.
Tie sú neraz to najpotrebnejšie, aby tu
misionárovi neprasklo lanko...
Ako ľudia prijímajú misionárov?
Hmm, záleží ako kto. Pre bežných
ľudí sme jednoducho cudzinci, ktorí
sa majú asi príliš dobre, ak dobrovoľne prišli na Kubu a vidia v nás najmä

INTERVIEW

sa raz odhodlajú k náprave, bude náročná a oveľa zdĺhavejšia ako týchto
60 rokov, ktoré stačili na to, aby väčšina dobrých mravov bola pokladaná za
slovný folklór, ktorý v reálnom živote
neexistuje.
Aké kubánske jedlo si si obľúbil?
Asi ryžu. Chutí inak ako u nás a je to
jediné jedlo, ktoré napriek tomu, že
ho jeme denne, sa mi nezunovalo. Aj
keď teda je pravda, že okrem ryže tu
toho už na výber veľa nie je...
Je známe, že pokiaľ si bol na Slovensku,
tak si rád varil. Varíš aj na Kube? Naučil
si ich nejakým našim receptom?
Toto je veeeľmi komplikovaná téma.
V skratke, ja varievam občas v našej
komunite a potom vo vývarovni pre
chudobných, ale čo sa týka našich receptov, tými by som u Kubáncov nepochodil. Pre väčšinu Kubáncov je základ
stravy ryža, fazuľa, banány na varenie
a ak je, tak aj vajce. Odvykli si používať
koreniny a dochucovadlá, pretože to
v 90-tych rokoch zmizlo a teraz ak ich
aj predávajú, tak sú veľmi predražené
a dajú sa kúpiť len v obchodoch za doláre. Ich tradičné spôsoby prípravy jedál vymierajú spolu s dnes 70 a 80-ročnými babičkami.

príležitosť niečo zarobiť (bežne musíme kupovať veci a služby za dvojnásobné ceny, lebo ako cudzincovi nám
nik neponúkne takú cenu ako Kubáncovi), alebo v lepšom prípade začnú
spomínať na rodinných príslušníkov,
ktorí bývali či pracovali v našich európskych končinách.
Ľudia z farnosti sú veľmi vďační za
našu prítomnosť. Niektorí viac, iní menej si uvedomujú, že nebyť cudzincov,
misionárov, tak ich farnosť by bola navštevovaná kňazom tak nanajvýš raz
alebo dvakrát do roka.
Čomu si sa naučil, aby si sa priblížil ľuďom?
Skôr by som povedal, že som sa musel
viacero vecí odučiť. :-) Totiž odučiť sa

tomu, že veci musia byť načas a mať
stanovený program...To by sa tu misionár ďaleko nedostal. Naučiť sa, že
v miestnom kontexte odpúšťať nedochvíľnosť je znak akejsi nadradenosti. Jednoducho je potrebné ani nedať
na sebe pozorovať, že ma nedochvíľnosť akosi vyrušuje a najmä neverbalizovať, nekomentovať nedochvíľnosť iných. Ak môžem, tak sa o tom
porozprávam medzi štyrmi očami so
zamestnancom, ale v rámci pastorácie je to cez čiaru. Súkromne si o tom
misionár môže myslieť, čo len chce,
môže mu to pripadať ako zlá výchova, nedostatok slušnosti, ale pravdou
je, že koreň týchto neduhov je oveľa
komplexnejší, hlbší a jeho náprava, ak

Za socializmu mnoho Kubáncov študovalo a pracovalo v Československu. Stretol si tam takýchto ľudí? Ako spomínajú
na našu krajinu?
Stretol som ľudí, ktorí pracovali v rôznych fabrikách v Československu a keď
im hovorím, že som z tej časti bývalého
Československa, ktoré sa dnes volá Slovensko, neraz mi povedia, že oni boli iba
v Česku, a preto vedia len pár výrazov po
česky. Najvtipnejšie bolo stretnutie s jednou paňou, ktorá už ako dôchodkyňa si
privyrába strihaním vlasov a spomínala
na časy, keď pracovala v Česku a dokonca bola aj v parašutistickom tíme, ale na
Slovensku nikdy nebola. A keď som sa jej
spýtal, v akom meste bola, jej odpoveď
znela, že to mesto má veľmi ťažký názov (pre Kubánca), ale že to bolo
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niečo ako Privida a neďaleko letiska bol
krásny zámok. V duchu som sa zasmial,
lebo Prievidza mi príde ako dosť slovenské mesto na to, že nikdy na Slovensku
nebola. Ukázal som jej foto Bojnického
zámku a hneď vykríkla, že to je ono a potom počas toho, ako bola v polovici strihania mojich vlasov, na 15 minút odišla
a vrátila sa s fotkou, na ktorej bola s ďalšími milovníkmi parašutizmu na prievidzskom letisku s Bojnickým zámkom
v pozadí. Takéto stretnutia vždy potešia
aj Kubáncov, lebo neraz si povzdychnú,
že v tých rokoch 80-tych sa im žilo ľahšie (akosi už zabudnú dodať, že to bolo
aj vďaka nemalej pomoci prúdiacej na
Kubu zo spriatelených krajín).
Ako celkovo hodnotíš misiu verbistov
na Kube?
Neviem, či som schopný nejakej objektívnej analýzy. Ja som tu piaty rok
a rehoľa si onedlho pripomenie 35. výročie od nášho príchodu na Kubu. Kubou prešlo veľa spolubratov. Niektorí
sa zdržali len krátko, pár mesiacov či
rok a usúdili, že Kuba nie je ich misiou.
Počas prvých 4 rokov mojej prítomnosti na Kube tu bol aj pionier našej misie
medzi Kubáncami, ktorý tu pracoval
od roku 1989 a minulý rok sa v 80-tom
roku života a 50-tom roku kňazstva vrátil na dôchodok do svojej pôvodnej provincie v Argentíne. Dnes je nás na Kube
10 a spravujeme 10 farností zo siedmich
verbistických „komunít“ (ak by niekomu neboli jasné tie úvodzovky, tak len
na vysvetlenie, že podľa našich konštitúcií tvoria rehoľnú komunitu aspoň
traja spolubratia vo večných sľuboch,
a to na Kube nespĺňa žiadna). Donedávna všetci verbisti pracovali na Kube iba
vo farnostiach a len veľmi ťažko by ste
rozlíšili verbistickú farnosť od inej. Pred
pár rokmi vznikla myšlienka na spoločný projekt biblického centra s diecézou
Holguín, čo je náš jediný mimo farský
apoštolát a ktorý ešte musí o svoju podobu a existenciu zabojovať.
Som rád, že verbisti pôsobia v tejto
krajine a bol by som nesmierne rád, ak
by nás mohlo byť ešte viac... •
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Sv. Ján Mária Vianney,
patrón kňazov
Text: Martin Štefanec SVD
Foto: Archív SVD

Sviatok 4. augusta
V jedno sivé a hmlisté neskoré popoludnie vo februári 1818 prišiel 31-ročný kňaz na okraj spiaceho mestečka
severne od francúzskeho Lyonu. Pokľakol pri ceste a modlil sa.
Ján Krstiteľ Mária Vianney práve
začínal svoju pastoračnú činnosť
a už sa modlil za poslanie, o ktorom vedel, že je nad jeho schopnosti.
„V tej farnosti príliš Boha nemilujú,“
povedal mu generálny vikár o mestečku Ars. „Prineste tam trochu lásky k Bohu.“
Len Boh mohol urobiť takúto
zmenu, a to mladý kňaz vedel. Uvedomil si zároveň, že nikdy nepritiahne druhých k Ježišovi, ak sám
nebude kráčať každý deň po ceste
svätosti. Ján Vianney šiel touto cestou už od detstva, ale práve v Arse
sa z tohto dobrého kňaza stal svätý kňaz, keď musel premáhať svoje
slabé stránky a rásť v modlitbe a sebazapieraní.
Po istom čase život farára z Arsu,
ktorý prežíval stále obrátenie, mal
taký dopad na farníkov, že aj oni sa
obrátili. Ars sa stal známy ako „malý
ostrov svätosti“. Každý rok tam prúdili tisíce pútnikov. Ľudí „napádal“
Vianneyho zápal pre Boha ako nákazlivý vírus a vzniklo náboženské
oživenie, ktoré priviedlo mnohých
ľudí ku Kristovi.

matka. Už ako malý chlapec chodil
tajne na svätú omšu so svojou rodinou, pretože kostoly boli zatvorené. Bol to tragický dôsledok Francúzskej revolúcie. Aj v takej situácii
chlapec využíval každú príležitosť,
aby sa modlil na lúkách, keď pásol
rodinné stádo.
Keď mal Ján Mária šestnásť rokov, povedal rodine, že sa chce stať
kňazom. Boli však mnohé prekážky.
Jeho otec to odmietal a nechcel mu
dať tri roky povolenie. Potom Jána
Máriu povolali do armády. Skôr než
jeho jednotka mohla odísť do akcie, ochorel a nechali ho samého.
Teraz ho považovali za dezertéra.
Ďalší rok sa skrýval v odľahlej dedine. Napokon v roku 1811 vyhlásili
všeobecnú amnestiu pre dezertérov
a Vianney vstúpil do seminára, aby
pokračoval v štúdiách.
Aj to bolo náročné. Ján Mária mal
veľmi slabé vzdelanie a v škole dosahoval zlé výsledky. Hoci usilovne
študoval, nevedel sa naučiť latinskú
gramatiku. Keď sa zdalo, že je všetko stratené, farár Charles Balley –
predvídavý kňaz, ktorý rozpoznal
Vianneyho potenciál – sa rozhodol,
že ho bude doučovať. Vianney zložil požadované skúšky, vysvätili ho
za kňaza v auguste 1815 a dva a pol
roka pôsobil ako Balleyho kaplán.
Potom ho poslali do Arsu.

Dlhá cesta k vysviacke

„Zmeň ich srdcia, Pane!“

Láska Jána Máriu Vianneyho k Bohu
a modlitbe bola takmer vrodená,
hoci ju v ranom období živila jeho

Ars nebolo najľahšie miesto na evanjelizáciu. Po revolúcii zanechalo
dvesto obyvateľov Arsu vieru alebo
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k nej bolo ľahostajných. Mestečko
malo štyri krčmy, kde všetci tí, ktorí
zarábali, pomíňali peniaze, ktoré ich
rodiny zúfalo potrebovali. Mestečko
bolo povestné divokými večierkami
a tancom.
Vianney sa pustil do práce. Veľmi
skoro ráno a neskoro do noci trávil
hodiny pred oltárom v zanedbanom
kostole. Na kolenách prosil Boha –
často so slzami –, aby zmenil srdcia
ľudí. Zvedavý farník, ktorý ho raz sledoval, bol prekvapený, za čo sa nový
kňaz nahlas modlí: „Môj Bože, obráť
moju farnosť. Som ochotný trpieť celý
život... Som pripravený znášať najostrejšiu bolesť aj sto rokov. Len nech sa
moji farníci obrátia.“
Vianney sa nikdy neprestal modliť
túto modlitbu za obrátenie. Napĺňala
jeho bytie a bola mu vlastná. S touto
neustálou modlitbou spájal extrémne pokánie – celé dni sa postil a spal
na tvrdej dlážke bez prikrývky. Celé
roky mal len jedno jedlo denne, a síce
varené zemiaky.

Pôsobí milosť

Obrátenia v spovednici

Jeho služba sa neobmedzovala len na
tvrdé kajúce praktiky. Farár chcel spoznať obyvateľov mestečka. Navštevoval
ich, rozprával sa s nimi o rodine, úrode a viere. Keď si pripravoval nedeľné
kázne, snažil sa predstaviť si všetkých
tých ľudí a ich potreby.
Spočiatku Vianneyho farníci boli ľahostajní k jeho kázaniu. Ale jeho slová
nebolo ľahké ignorovať, lebo sám šiel
príkladom: Neustále sa modlil, jeho život bol zasvätený Bohu a jeho starostlivosť o farníkov bola skutočná.
Po čase začali ľudia z Arsu venovať
pozornosť povzbudeniam kňaza, aby
nechodili do krčiem a chodili do kostola, nepracovali v nedeľu a skončili
s roztopašným tancom. Mnohí sa naučili modliť sa a nadobudli bližší vzťah
k Bohu.
Spoločná modlitba dedinčanov zmenila celú atmosféru v Arse. Mnohí sa
obrátili. „Božia milosť je taká mocná,“
povedal jeden dedinčan, „že len niektorí jej dokázali odolať.“

Milosť zvlášť pôsobila vo Vianneyho
spovednici. Jeho duchovné dary spojené so schopnosťou viesť ľudí k pokániu
z neho urobili vyhľadávaného spovedníka. Počas farských misií v roku 1823,
ktoré sa uskutočnili v susednej farnosti, sa pri jeho spovednici zhromaždil
taký dav ľudí, že ju takmer prevrhli.
Keď Vianneyho sláva rástla, začali
prichádzať pútnici – spočiatku 20 ľudí
denne, potom (o 30 rokov) to už bolo
8 000 ľudí ročne. Často čakali celé dni
v kostole, kým príde na nich rad.
Keď sa ľudia spovedali, Vianney
často nad nimi plakal a viedol ich k hlbokému pokániu. „Aká škoda!“ hovorieval. Farár dokonca pripomínal svo
jim kajúcnikom hriechy, ktoré zabudli
spomenúť.

Jeho najväčší problém
Vianneyho sláva si od neho vyžadovala
krutú daň. Bol doslova väzňom spovednice. Trávil tam osemnásť hodín denne. Celé roky, takmer do konca života,
ho prenasledovala túžba odísť z Arsu
do kláštora, kde by mohol „oplakávať
svoj úbohý život“. Opakovane chcel získať od biskupa povolenie, aby mohol
odísť, ale nikdy ho nedostal. Niekoľkokrát ušiel z mestečka, ale vždy sa vrátil.
Túžba svätého Jána Vianneyho po
živote v samote s Bohom bola obdivuhodná. Ale uvedomil si, že keby žil takým životom, odporoval by Božiemu
plánu pre svoj život.
Vianney vydržal ako farár malej dedinky 41 rokov. Na konci svojho života sa zmieril so skutočnosťou, že Boh
mu nikdy nedá čas pre ticho a odpočinok, po ktorom túžil. Zomrel 4. augusta 1859 vo veku 73 rokov. Ľudia ho
hneď vyhlásili za svätého, ale Ján Mária
Vianney bol kanonizovaný až 31. mája
1925 a neskôr sa stal patrónom farárov.
Jeho život môžeme zhrnúť do jedného z jeho výrokov:
„Byť milovaný Bohom, byť zjednotený s Bohom, žiť v prítomnosti Božej,
žiť pre Boha. Ó! Aký krásny život a aká
krásna smrť!“ •
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Zážitky P. Juraja Vojenčiaka,
z jeho dlhoročného pôsobenia
na ostrove Flores v Indonézii
Text: P. Juraj Vojenčiak SVD
Foto: Archív SVD

Juraj Vojenčiak sa narodil 19. októbra 1921 v Detvianskej Hute. Ako 15-ročný vstúpil do
malého seminára verbistov v Misijnom dome Božského Srdca vo Vidinej v okrese Lučenec.
Gymnaziálne štúdiá dokončil v Nitre, kde absolvoval aj rehoľný noviciát v Misijnom dome.
Teológiu začal študovať na jezuitskom Teologickom inštitúte sv. Alojza v Ružomberku a od
roku 1946 pokračoval v Ríme. Večné sľuby zložil roku 1948 a za kňaza ho vysvätili o rok
neskôr, 2. apríla 1949 v Ríme. Spolu s troma ďalšími novokňazmi verbistami ho predstavení určili na misie v Indonézii na ostrove Flores. V Indonézii pôsobil 40 rokov. Zomrel 15.
októbra 2001. Z jeho misie prinášame niekoľko jeho zážitkov.

Byvol
Poslal som chlapcov s koňmi a byvolom z Mukunu do Borongu. Mali
priniesť soľ. Cesta trvá asi 7 hodín. Pre povodne a vymyté cesty
sa chlapci poriadne oneskorili.
K tomu museli obísť rozvodnenú
riečku, a preto až o 21. hodine došli k miestu, kde bol bambusový
most na rieke Wae Mokel.
Našťastie bambusový most,
upevnený len na stromoch lianami a povrazmi, zniesol i väčšie
• P. Juraj
bremená. Chlapci najprv prepraviVojenčiak SVD
li kone. Podarilo sa im. Keď viedli
so slovenskými
po moste byvola a boli už v polomisionármi
v Indonézii
vici, povrazy sa povolili a praskli
a byvol sa zrútil do rozbúrených
vôd. Chlapec, ktorý ho viedol aj
s nákladom, spadol s ním. Chlapec i byvol sa šťastne dostali na
breh a pokračovali v ceste. Keď sa
vrátili domov, hneď ma vyhľadali
a porozprávali mi, čo sa im na ceste prihodilo.
„Boli ste statoční,“ pochválil som
ich a bohato obdaril. „Druhýkrát
buďte opatrnejší, aby sa také dobrodružstvo neskončilo aj smrťou.“
Zašiel som aj do maštale a potľapkal som byvola. Chudáčik, zaiste
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prežil veľa strachu v rozbesnených
vodách. Ľudia prichádzali na misijnú stanicu, aby si statočných
chlapcov i byvola pozreli. Odchádzali s poznámkou: „To je zázrak.
Keby náš byvol padol do takej rozbesnenej rieky, isto by zahynul.“

Perisai – nôž – kríž
V posledných mesiacoch roku 1957
nás postihli strašné horúčavy a suchota. Trávy vyschli a takisto aj potoky i rieky. Dobytok hynul.
Pohania prinášali svojim
zomrelým predkom bohaté obety,
aby odvrátili pohromu. Dokonca
sa obrátili na katolíkov, aby prosili

o dážď. „Páter,“ obrátili sa na mňa
veriaci, „pomodli sa za dážď.“
Dozvedel som sa však, že aj
moji veriaci sa zúčastnili na pohanských obetách a slávnostiach.
Medzi nimi bol aj starý náčelník,
ktorého som iba nedávno pokrstil,
tak som si ho zavolal: „Počúvam,
že si sa zúčastnil na pohanských
obetách a svojím nožom – perisai
– si zabíjal obetné zvieratá.“
„Odpusť mi! Už sa to viac nestane,“ bedákal. „Dobre. Odpúšťam ti
to pod jednou podmienkou.“ „Pod
akou?“ radostne sa pozrel na mňa
náčelník. „Perisai mi odovzdáš.
U mňa bude uschovaný. Nechcem,
aby si znova podľahol pokušeniu
a tak padol.“ Náčelník sa hlboko
zamyslel a po dlhej chvíli prehovoril: „Páter, je to pamiatka po mojich rodičoch. Nechali mi to.“
„Nie,“ pevne som nástojil na svojej požiadavke.
Po dlhých vnútorných bojoch
dozaista jednak so sebou a jednak
s rodinou, ktorá nôž pokladala za
vzácnu pamiatku, sa rozhodol, že
mi perisu odovzdá. Potešil som
ho: „Je tvoj a ostáva tvoj. U mňa
bude len v úschove. Kedykoľvek
si ho môžeš vziať, keď ho budeš
potrebovať.“
Na druhý deň ráno priniesol do
kostola ten čarodejný nôž, a tým
akoby odprisahal a zapovedal sa,
že odteraz bude žiť ako dobrý katolík. Perisai som mu zamenil za kríž
a po sv. omši sme sa spolu pomodlili za dážď. Večer toho dňa prišiel
prvý dážď. Na druhý deň opäť lialo.
Zvesť o náčelníkovom noži
sa rýchlo rozšírila po okolí a na
druhej dedine mi už sami priniesli
ďalší perisai, ktorý som tiež zamenil za kríž. Tak pomaly víťazí svetlo nad tmou.

P. Wilhelm Janssen
Po birmovke v 9 osadách roku
1960 som sa odobral aj s pánom
biskupom do Lengko Adjangu na
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návštevu P. Wilhelma Janssena,
ktorý pred 40 rokmi vstúpil do
Manggaray na západnom Florese
ako prvý katolícky kňaz. Na tú návštevu nikdy v živote nezabudnem.
P. Wilhelm Janssen, Holanďan,
veľmi zostarol a slabučký sa vrátil
pred niekoľkými dňami z duchovných cvičení z Mata Loko a hneď
šiel navštíviť svoju najodľahlejšiu
školu na pobreží.
Vrátil sa celkom vysilený, lebo
rana na nohe sa mu zapálila
a k tomu dostal maláriový záchvat.
Privítal nás pri kostole, lebo ďalej
už nevládal.
Na druhý deň – vo výročný deň
svojho príchodu pred 40 rokmi –
slúžil slávnostnú sv. omšu a po nej
si hneď ľahol. Na druhý deň už nevládal opustiť posteľ. Na tretí deň,
zaopatrený sviatosťami ďaleko od
svojej vlasti a svojej rodiny, zato
v náručí svojho biskupa a piatich
kňazov ukončil svoj hrdinský život na misijnom fronte. Pochovali
sme ho pri kostole, ktorý postavil
uprostred svojej farnosti, ktorej
ako prvý priniesol svetlo svätej
viery. Kostol bol nabitý a veriaci
po celú svätú omšu plakali, lebo

všetci boli jeho vlastné duchovné
deti, keďže ich sám pokrstil.
Prišli sme osláviť deň príchodu P. W. Janssena a nikomu nenapadlo, že oslávime i jeho odchod
z misijnej role k svojmu Nebeskému otcovi.

Zemetrasenie
Dňa 26. januára 1968 postihlo Južný Flores a ostrov Sumbu veľké zemetrasenie.
Ešte šťastie, že nás neprekvapilo v noci a náhle. Prvé otrasy sa
dostavili niečo pred obedom a trvali 3 – 4 sekundy. Ľudia povybehovali z domov a asi po polhodine sa doslova zachvela zem pod
prudkými otrasmi, ktoré trvali 10
sekúnd. Boli také strašné, že sa mi
zdalo, že sa celé okolie Borongu
prepadne do mora. Boli to hrozné sekundy, zdalo sa mi, že trvajú
celé minúty. Pri prvých otrasoch
som opustil dom a z cesty som sa
pozeral raz na kostol a potom na
Lurdskú jaskyňu pred kostolom,
ako sa všetko triaslo a kývalo. Steny na kostole pukali. Počúval som
hrozitánsky rachot padajúcich
skál z neďalekej vyhasnutej sopky

• Jeden z kostolov, ktorý
postavil P. Juraj
Vojenčiak SVD
v Indonézii

Podjo Ndeki. Z blízkeho domu,
ktorý sa celý rozsypal, vystupovali
kúdoly prachu a pred ním kričali
a nariekali domáci. Pod nohami
sa mi chvela zem a zdalo sa mi,
že sa strácam kamsi do priepasti.
S napätím som sa pozeral na vrchol sopky Podjo Ndeki, či nesoptí. Bola pokojná.
Po tých strašných momentoch
otrasy prestali. Spamätal som sa.
S bolestným srdcom som sa díval
na veľké trhliny na kostole, na
popraskaný cement a na pukliny
v zemi. Náš malý seminár v Kisole, ktorý je 9 km vzdialený od Borongu, bol hodne poškodený, ako
aj kostoly v Borongu, Kisole a Mukune. Aj farské budovy v Mukune
a Site potrebovali veľké opravy.
Murované školy vyzerali strašne.
Učiteľov dom sa úplne zrútil. Celkové škody v mojom dekanáte
som odhadol na 25 tisíc amerických dolárov. To, čo sme tak bolestne s Božou pomocou i za prispenia
dobrých ľudí vybudovali, bolo potrebné s Božou pomocou opraviť
alebo znovu postaviť.
Na blízkom ostrove Sumba
v prístave Waengapu ostali v zemi
veľké trhliny, na mori sa vzdúvali
obrovské vlny, ktoré vyzdvihli hladiny riek v ich delte do výšky niekoľkých metrov. V meste nastala
taká panika, že dve ženy utrpeli
nervový šok a zomreli.
Zemetrasenie si vyžiadalo 19
mŕtvych. Na také zemetrasenie
si tunajší ľud nepamätá. Navzájom sme sa potešovali a pomáhali
si pri opravách, a tak sa usilovali
jeden druhému zmierniť útrapy
a starosti.
Otrasy sa opakovali celý týždeň,
denne ešte 3 – 4 razy. Na tie sme si
už akosi zvykli. V nedeľu 28. januára 1968 som slúžil sv. omšu pred
Lurdskou jaskyňou, ktorá ostala
neporušená. Bál som sa konať bohoslužbu v kostole, aby prípadne
nenastala panika. •
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Misijný pozdrav
zo Zambie

Z

Text: Sr. Viera Klabníková SSpS
Foto: Archív sr. Viery

dravím vás všetkých, drahí
priatelia, zo Zambie, mojej misijnej krajiny, špeciálne z Kazunguly, kde pôsobím už tretí
rok. Kazungula je rozsiahla dedina na
hraniciach so Zimbabwe, Botswanou
a Namíbiou, ležiaca pri rieke Zambezi. Našu komunitu tvoria štyri sestry
z rôznych krajín. Jedna sestra z Poľska,
druhá z Nemecka, tretia z Indonézie
a ja zo Slovenska. Ako vidíte, sme naozaj medzinárodná komunita. Tu v Kazungule máme našu SSpS materskú
školu, kde máme jednu triedu malých
detí (3 – 4 roky) a druhú triedu pre
predškolákov (5 – 6 rokov). Keďže detí
pribúda každý rok viac a viac, rozhodli sme sa tento rok otvoriť prvý ročník
základnej školy a chceli by sme tak
postupne pokračovať, ak Pán Boh dá,
s otvorením ďalších ročníkov. Keď počúvam od sestier, ako začínali so škôlkou v garáži s 15 deťmi a dnes máme
novú budovu s 90 deťmi, je to až neuveriteľné.
Ja učím každý deň výtvarnú a hudobnú výchovu v každej triede. Deti
majú veľmi rady tanec a spev, špeciálne ukazovačky. Tiež rady kreslia či maľujú. Rady sa učia niečo nové, čo ich napĺňa radosťou. Okrem učenia v škôlke
som zodpovedná za detský klub. Každú sobotu k nám chodí z celého okolia
okolo 150 – 200 detí od 3 do 14 rokov.
Sú to deti z chudobných rodín, väčšina z nich sú polosiroty. Tento projekt
funguje už niekoľko rokov. S deťmi
mi pomáhajú tri ženy – dobrovoľníčky. Pre deti pripravujeme rôzne aktivity: hodiny angličtiny, matematiky,
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zemepisu, histórie, kultúry, biblické
príbehy, tradičný spev, tanec, šport,
hry, súťaže, práce v záhrade, upratovanie okolia... Niekedy pozývame odborníkov z rôznych oblastí, aby deťom
urobili prednášku o hygiene, prevencii AIDS, o správaní v rodine, v škole,
o budúcom povolaní....
Na konci každej aktivity všetky
deti dostanú džús a keksy. Vždy poslednú sobotu v mesiaci varíme pre
deti obed, z čoho sa najviac tešia. Keď
vedia dopredu, že bude obed, príde
ich čo najviac, dokonca s malými bábätkami na chrbáte. Minulý rok prišli na tri týždne dobrovoľníci – skauti z Poľska, ktorí pripravili bohatý
program pre deti v škôlke aj pre deti
v detskom klube.
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Počas Covidu sa nám podarilo získať
nejaké peniažky, za ktoré sme nakúpili deťom kukuričnú múku, z ktorej si
uvaria kukuričnú kašu (základná potravina pre ľudí v Zambii) a tiež mydlá,
aby dodržiavali základnú hygienu.
V rámci možností tiež navštevujeme chorých a starších ľudí, prevažne
z našej farnosti a pomáhame im, ako
sa dá, či už hmotne alebo duchovne.
Ľudia si veľmi vážia, keď ich príde navštíviť rehoľná sestra alebo kňaz. Vždy
sa ochotne podelia s tým málom, čo
majú. Vidia v nás prítomného Ježiša,
ktorý sa k nim skláňa a prichádza do
ich obydlia. Práve cez týchto ľudí sa mi
Ježiš dáva spoznať a učí ma cez nich
veľkej láske a pokore.
Moja misia tu v Kazungule sa pomaly končí. Momentálne sa pripravujem
na moju novú misiu na severe Zambie, kde sme sa rozhodli otvoriť novú
komunitu. Takže moji drahí čitatelia,
všetkých vás prosím o vaše modlitby,
ktoré tu tak veľmi potrebujeme a ktoré nám pomáhajú zvládnuť náročné
situácie v našej misii. Zo srdca vám
všetkým vopred vyslovujem úprimné
Pán Boh zaplať.
Sr. Viera Klabníková SSpS •

ZAMYSLENIE

Ktorá povaha
je najlepšia?
Text spracoval: Martin Štefanec SVD

V

živote stretávame mnoho tajomstiev života, ale v obetavej činľudí s rôznymi povahami. nosti pre druhých. Ak chce dosiahnuť
Niektoré sa nám páčia, iné vysoký cieľ v práci pre Božie kráľovnám nesedia. Ktorá povaha stvo, odporúča sa mu pestovať pokoru
je najlepšia? Boh každého jedného a trpezlivosť a nimi okresávať hranaz nás stvoril ako jedinečnú osobnosť. tosť svojej povahy. Najznámejším choNikto nemôže povedať, že nemá nija- lerikom v dejinách Cirkvi bol sv. Pavol.
kú vlastnosť, ktorú by nemohol využiť
pre dobro druhého, rovnako ako nikto Sangvinik
nemôže povedať, že neexistuje vlast- Sangvinik má optimistický postoj k žinosť, ktorá by iným neprekážala. Kla- votu. Nachádza radosť i za stiesňujúdy a zápory našej osobnosti vyplývajú cich okolností. Má rád ľudí a v spoločaj z nám daného temperamentu, s kto- nosti je obľúbeným a sympatickým
rým sme sa už narodili. Podľa známeho spoločníkom. Je úspešným agitátorom,
Hippokratovho delenia existuje chole- vie získať ľudí pre dobrú vec. Ľahko sa
rik, sangvinik, flegmatik a melancho- nadchne, nemá však potrebnú vytrlik. Väčšinou sa jednotlivé črty v pova- valosť. To platí aj pre duchovný život
he človeka prelínajú. Je dobré poznať, – počiatočný zápal vyprchá a vytrvalé
ktorý temperament v nás prevláda nasledovanie Krista mu robí problémy.
a poznať jeho pozitíva aj negatíva.
Jeho vôľa je slabá ako vánok, zato city
priveľmi ovládajú jeho povahu. Má
Cholerik
sklon k povrchnosti, ľahko sa urazí,
Cholerik je človek energický, vytr- a niekedy môže byť aj pomstychtivý.
valý, má bystrý úsudok a vodcovské Je ľahko ovplyvniteľný okolím.
vlohy. Má veľké plány i pevnú vôľu.
Sangvinik ako kresťan má najbližšie
Ťažkosti ho nedeprimujú, naopak, sú k tomu, aby povzbudzoval svet v nádepreňho impulzom pre mobilizáciu síl ji. Dojíma ho Kristov kríž, ako aj utrpea schopností. Medzi hrdinami a svät- nie i bolesť človeka. Je však potrebné,
cami všetkých dôb bolo nápadne veľa aby sa viac cvičil vo vytrvalosti a viac
cholerikov. Negatívom jeho povahy je si nachádzal čas na stretnutie s Bohom,
však to, že častokrát býva zanovitý až nielen človekom. Typickým sangvinineznášanlivý a panovačný. Má vždy kom bol sv. Peter.
niekoho a niečo, na čom si vybíja svoju energiu. Dokáže tým odpudiť i naj- Flegmatik
lepších priateľov. Za každú cenu chce Flegmatik je človek skôr pasívny,
triumfovať, mať vždy posledné slovo, ľahko sa podriaďuje Bohu i ľuďom.
trpí komplexom neomylnosti. Nezná- Je vyrovnaný, nemení svoje zásady
ša kritiku.
a hodnoty. Nerád vstupuje do konPatrí medzi povolaných viesť, jed- fliktov s ľuďmi, vždy kvôli vlastnému
nať. Naplnenie vzťahu s Bohom ne- pokoju radšej ustúpi, žiaľ aj vtedy,
nachádza v modlitbe či objavovaní kedy by nemal. Má sklon k pohodliu,

ľahostajnosti a jeho ambície nebývajú
príliš vysoké. Komunikácia s Bohom
mu zvyčajne nerobí problém, kľudne
však prejde nevšímavo okolo človeka,
ktorý potrebuje pomoc a ani ho nezbadá. Z duchovného hľadiska je preňho
potrebné cvičiť svoju vôľu a učiť sa viac
vnímať svet a jeho dianie.
Flegmatik je umelcom dialógu a diplomacie. Nebýva zaujatým, predpojatým či pomstychtivým, má vlohy volať ľudí k jednote, k harmonickému
spolužitiu. I keď býva trochu pomalý,
je húževnatý a vytrvalý. Flegmatikom
bol Ján XXIII., pápež mieru a pokoja.

Melancholik
Posledným typom je melancholik. Je
to človek dôkladný, spoľahlivý, poriadkumilovný, nesebecký a súcitný
k potrebám iných. Je spoľahlivým
a diskrétnym priateľom, úprimným
a ochotným obetovať sa. Je predurčený pre tvorivý zápas a veľké myšlienky, čoho sa ujme, dovedie až do
konca. Je však nezdravo sebaskúmavý a nikdy s nikým ani s ničím nie je
spokojný. Rád analyzuje. Na svet hľadí pesimisticky – hľadieť dopredu sa
bojí, radšej sa obracia duševným zrakom dovnútra alebo udalosti prežíva
len smerom do minulosti. To, čo mu
môže v živote pomôcť, je pohľad na
Ježišovo milosrdenstvo. Má zmysel
pre umenie. Je hĺbavý, v samote modlitby objavuje duchovné zákony, čím
môže iným pomôcť objaviť krásu, ktorú oni nevnímajú. Melancholikom bol
sv. Ján apoštol.
Z uvedeného vyplýva, že človek každého temperamentu môže využiť svoje schopnosti v službe pre budovanie
Božieho kráľovstva. Cholerik so svojimi víziami a horlivým tvorivým úsilím
rovnako ako flegmatik, tvorca pokoja.
Sangvinik cítiaci a optimistický rovnako ako melancholik umelec, poukazujúci na zákonitosti života i hĺbku vecí.
Skúsme sa zamyslieť, či dostatočne
využívame nám dané schopnosti, či
nemôžme predsa len darovať nášmu
okoliu zo seba viac. •
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Hojenie zranených vzťahov
Kniha na pokračovanie:
časť I.
Text: Martin H. Padovani
Foto: iStock by Getty images

Úvod
V úlohe manželského poradcu sa
Vo svojej prvej knihe, Hojenie zrane- každodenne stretávam s tými istými
ných emócií, som si dal za cieľ pomôcť nedorozumeniami v oblasti vzťahov,
ľuďom napraviť nedorozumenia a od- ktoré prechádzajú z pokolenia na poporovať dezinformáciám, ktoré majú kolenie. Pozorujem páry, ktoré vstupuo svojej povahe, predovšetkým o svo- jú do manželstva s rovnakým ničivým
jich emóciách, aby vedeli čeliť nespráv- bremenom, aké si prinášali do manželnemu chápaniu predovšetkým emócií. stva ich rodičia. Nepotrebné utrpenie,
Chybné myslenie v tejto oblasti má ktoré z toho vyplýva, nie je nutné! Aby
vplyv na mnohých ľudí, vrátane nábo- sme sa tomu vyhli, musíme spustiť možensky zmýšľajúcich. Kniha bola poku- hutný výchovný program o tom, čo ursom zmeniť negatívne postoje, ktoré čuje dobrý vzťah, kedy je úspešný, ako
prechovávame voči svojim citom a do- v ňom komunikovať, o potrebe konvoliť si slobodne prežívať všetko,
čo cítime.
Pozorujem páry, ktoré vstupujú do
Druhým cieľom knihy Hojenie zranených emócií bolo pomanželstva s rovnakým ničivým
môcť čitateľom zjednotiť citové
bremenom, aké si prinášali do
s duchovným alebo – inak povemanželstva ich rodičia. Nepotrebné
dané – duševné s náboženským
utrpenie, ktoré z toho vyplýva,
a vylúčiť zdanlivé protirečenie
nie je nutné!
medzi nimi. Zdôraznil som, že
pravá nábožnosť je zakorenená
v našej schopnosti byť zrelou ľudskou fliktu, o pochopení toho, v čom spočíbytosťou. Kniha mala úspech nad moje va intimita a čo to vôbec je. Informácie
očakávanie, preto ma ľudia stále vyzý- o týchto veciach sú dnes dostatočne
vali, aby som napísal jej pokračovanie. známe, avšak v našich školách, kostoToto pokračovanie predstavuje kni- loch a na univerzitách nie sú dostatočha Hojenie zranených vzťahov. Zaobe- ne sprístupnené. Iba výchovou v týchto
rá sa viacerými stránkami ľudských oblastiach dokážeme, napríklad, znížiť
vzťahov, v prvom rade vzťahov úzkych počet rozvodov, ktoré spôsobujú veľké
a osobných, a usiluje sa podať informá- spoločenské škody.
ciu a vysvetlenie, ktoré je potrebné, ak
Ježiš sa stal človekom. Spojil v sebe
tieto vzťahy majú v dnešnom svete pre- ľudské s božským. Učil nás, ako sa stať
žiť a rásť. Len pomocou takýchto infor- človekom a ako vstupovať do vzťamácií bude možné vyhnúť sa nedoro- hu. Evanjeliá sa týkajú predovšetkým
zumeniam a dezinformáciám.
vzťahov. Ako hovorí Pavol, Ježiš sa stal
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jedným z nás, aby sme sa my mohli stať
jemu podobnými. Prikázal nám, aby
sme milovali Boha a svojho blížneho
ako seba samého. Poukázal tiež na to,
že nemôžeme opravdivo milovať iného, vrátane Boha, ak nemilujeme seba.
Zaujímavé, že po 2000 rokoch sme
sa ešte stále nenaučili, ako ukuť zdravé
vzťahy. Dúfam, že táto kniha pomôže
čitateľom pochopiť vec a – okrem iného
– uvedomiť si, že keď nebudeme naozaj
ľudskí, nemôžeme opravdivo milovať
a rozvinúť pravú spiritualitu.

1. Komunikácia
Keď ide o hojenie zranených vzťahov,
treba začať od komunikácie. Vo všetkých bolestných vzťahoch, predovšetkým vo vzťahoch rodinných a manželských, môže byť viacero problémov:
deti, peniaze, sex, príbuzní, ba aj obľúbené domáce zviera. Nedorozumenia môžu byť ohromujúce, nesprávne
výklady znechucujúce. V každom prípade, nech už sú ťažkosti a odlišnosti
akékoľvek, základný problém je obyčajne zlyhanie alebo nedostatok účinnej
komunikácie. Nie sme vo vzájomnom
spojení, nie sme v obapolnej zhode.
Tak sa nemôžeme navzájom spoznať.
Tragédiou za takýchto okolností
je, že si neuvedomujeme, že najmocnejším a najkrajším ľudským darom
je schopnosť komunikovať. Žijeme
v technologicky nadmieru vyspelej
dobe, v ktorej ľudia pre komunikovanie s kýmkoľvek na svete používajú
dômyselné metódy; skoro okamžite
sa môžeme dozvedieť o tragédiách
a triumfoch, ktoré sa dejú kdekoľvek,
avšak vo vlastnom živote máme ešte
vždy ťažkosti pri nadväzovaní stykov
a spájaní sa s druhým.
Sme stvorení pre komunikáciu. Dostali sme hlas, jazyk, pery, uši, výrazy
tváre a telesné gestá, aby sme vyjadrili
to, čo si myslíme a čo cítime. Boli sme
vytvorení tak, aby sme sa odhaľovali.
O to ide v prípade života a vzťahov. Sme
stvorení na obraz a podobu Boha. Sväté
písmo je pre nás knihou zjavenia; z nej
sa dozvedáme o Božej moci a nádhere,
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ako sa javí vo stvorení a v srdciach všetkých, čo ho počúvajú. Boh nás naozaj
povoláva ku vzťahu s ním a chce, aby
sme sa mu aj my zjavili, a tak nadviazali s ním osobný vzťah.
Najlepší spôsob, ako zmýšľať o Najsvätejšej Trojici, je vo vymedzení
vzťahov: tri Božské osoby – Otec, Syn
a Duch Svätý – navzájom úzko na seba
pôsobia a komunikujú. V tom spočíva
vnútorný život Trojice. Navyše veľká
časť Ježišovho života a učenia sa týka
vytvárania vzťahov a komunikácie.
Boh nás povoláva, aby sme sa mu
odhalili. Robíme to, keď sa modlíme.
Vlastne jednou z výziev kresťanského života je uviesť do života vzťahy

a rozvinúť ich. Veď či nie v tom spočíva
kresťanská spiritualita, aby sme milovali Boha a svojho blížneho? To sa však
dá docieliť len vtedy, keď sa ľudia rozprávajú. Bez komunikácie nejestvuje
žiaden vzťah a bez vzťahu nejestvuje
láska! Hovorme – žime – pravdu a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. (Porov. Ef 4,15.)
Základným cieľom komunikácie je
odhalenie sa, nie rozriešenie. Veľa ľudí
sa zrieka pokusu komunikovať, hovoriac: „Aký zmysel má rozprávať? Nič
tým nerozriešime.“ Ak je hlavným cieľom komunikácie rozriešenie, nikam
sa nedostaneme. Ak je to však odhalenie, potom máme nádej a možnosť

rozriešenia. Najčastejšie vo vzájomnom odhalení sa nachádza rozriešenie
našich problémov, pretože ním dosiahneme obojstranné porozumenie.
Pracovná definícia osobnej komunikácie je: Odhalenie seba druhej osobe. Vyjadrím, čo vnímam, cítim, čo si
myslím a čo potrebujem. Takáto komunikácia môže byť veľmi ťažká a zároveň ohrozujúca, lebo ňou sa otvárame druhej osobe. Nemáme na mysli
komunikáciu medzi náhodnými známymi a susedmi či spolupracovníkmi,
ale bližšie a intímnejšie vzťahy, v prvom rade manželské a rodinné. Takáto komunikácia si vyžaduje oveľa hlbšiu otvorenosť a úprimnosť a musí byť
priama a jasná.
Takouto komunikáciou oživujeme
dôveru a vytvárame dôverné vzťahy.
Milujúci vzťah sa zakladá na dôvere.
V našej spoločnosti sa toto nechápe
správne. Ľudia často hovoria o láske,
ale tým majú na mysli čosi naivné a povrchné, práve preto, že sa to nezakladá
na dôvere. Preto je v našej spoločnosti
mnoho ľudí, ktorí sa cynicky pýtajú:
„Čo je láska?“ Popálili sa a boli zranení
niekým, kto im príliš nenútene povedal: „Milujem ťa.“ Stratili sa v láske, pretože nikdy nerozvinuli dôveryhodný
vzťah, ktorý sa musí zakladať na otvorenej a úprimnej komunikácii.
Dôveryhodný vzťah znamená, že
sme schopní podeliť sa nielen o to, čo
vnímame a čo si myslíme, ale aj o to,
čo cítime a čo potrebujeme. Zaiste, môžem ti povedať, že tvoje rozhodnutie
odísť skoro zo spoločenského podujatia
bolo impulzívne, ale môžem ti povedať
aj to, že mi tvoje správanie spôsobilo
bolesť a vyvolalo vo mne hnev? Tento
druhý prístup je oveľa riskantnejší, preto sa snažíme vyhnúť sa takejto otvorenosti a úprimnosti, a tak druhému
nikdy neodovzdáme pravdivé posolstvo o sebe. Zostane neúplné a zanechá
druhého bez dôležitej informácie – že
som zranený a nahnevaný.
Keď takáto neúplná komunikácia pretrváva dlhšie, má za následok vzájomné vzďaľovanie
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sa. Nepoznáme sa a žijeme v ovzduší nerozriešených zranení, hnevu
a frustrácie, ktoré postupne zničia
vzťah. Možnosť zblíženia nám uniká.
Ľudia takýto stav často charakterizujú výrazom „neuspeli sme v láske“,
v skutočnosti však ide skôr o stratu
vzájomného spojenia.
Koľko manželstiev, rodín a úzkych
priateľstiev zomiera alebo nedosiahne svoj potenciál len preto, že ľudia
nevedia komunikovať alebo sa poctivej komunikácii zo strachu vyhýbajú?
Môžeme sa báť úprimnej komunikácie. Máme strach pred zavrhnutím
alebo sa ľakáme, že nás prestanú milovať. Keď sa pri vyslovení pravdy stane vo vzťahu toto, je to znak, že vlastne nikdy nejestvoval nejaký vzťah,
ktorý by stál za reč, či nie? Alebo sa
bojíme, že iným spôsobíme bolesť.
V takom prípade máme skreslenú
predstavu o tom, čo je to zdravý vzťah. Úprimnosť v nejakom
vzťahu bude mať občas za následok nevyhnutné zranenie, to
však je normálny dôsledok obapolnej úprimnosti. Máme sa vyhnúť vyjadrovaniu zlomyseľným
a hrubým spôsobom. Zapamätajme si tiež, že aj v mlčaní môže
byť zloba. Často opakujem: „Viac
manželstiev umiera na mlčanie než
na násilie.“ A nezriedka je to práve
mlčanie, čo spôsobuje násilie!
Ježiš povedal: „Pravda vás oslobodí.“ (Jn 8,32) Nepovedal, že nebude bolieť. Bojíme sa úprimnej komunikácie,
lebo sa bojíme konfliktu. Vzťah, ktorý
je zdravý a úprimný, bude z času na
čas znamenať konflikt a uvoľní cestu
primeranému hnevu a nezhode. Bojíme sa otvorene komunikovať, pretože byť otvorený a citovo blízky môže
byť ohrozujúce.
To, ako uvádzame veci, predstavuje ďalšiu podstatnú stránku komunikácie. Keď sme otvorení a úprimní, to
neznamená, že musíme byť uštipační, cynickí, zlomyseľní alebo zákerní.
Keď sme úprimní, vtedy povieme jasne, priamo a zdvorilo to, čo vnímame,
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myslíme, cítime a čo povedať treba.
Keď v mojom vnútri všetko vrie, mal
by som vyčkať, upokojiť sa, nechať
hnev pominúť a až potom primerane vyjadriť svoju mienku. Mal by som
si uvedomiť: „Som príliš nahnevaný
nato, aby som teraz mohol s tebou
hovoriť, preto ti to poviem neskôr.
Napriek tomu musím sa vrátiť k rozhovoru s tebou.“ Rozpomíname sa na
múdrosť sv. Pavla, ktorý hovorí: „Vravte si navzájom pravdu v láske.“ Veľmi
často sa stáva, že keď sa upokojíme,
vyhneme sa rozhovoru o tom, čo nás
rozrušilo. Necháme to teda tak. Uchýlime sa k ľahkému riešeniu. To môže
mať za následok menšiu dôveryhodnosť v styku s druhými. Mätieme ich
svojou nedôslednosťou. Zvlášť deti
trpia, keď rodičia sú nedôslední. Keď
napríklad rodičia sľubujú deťom, že
s nimi predebatujú ťažké otázky, ale

Koľko manželstiev, rodín a úzkych
priateľstiev zomiera alebo
nedosiahne svoj potenciál len preto,
že ľudia nevedia komunikovať alebo
sa poctivej komunikácii zo strachu
vyhýbajú?
nikdy sa k tomu nevrátia, môže to narušiť dôveru detí v rodičov a zanechať
deti v zmätku a hneve.
Keď nekomunikujeme navzájom
otvorene a úprimne, nielenže hrozí, že sa prehĺbi nedorozumenie, ale
znásobujeme nesprávne vysvetlenia.
Spomeňme si znova na spustošenie
spôsobené mlčaním. V deviatich z desiatich prípadov, v ktorých panuje mlčanie, sa dopustíme negatívnej alebo
zlej interpretácie, alebo prijmeme falošnú domnienku.
Hovoriť navzájom otvorene
a úprimne je jediná cesta, ktorou
môžem ja poznať teba a ty mňa. Nemôžeme si vzájomne čítať úmysly.
Môžeme poznať, čo si kto z nás myslí
a čo cíti len vtedy, keď vyjadríme, čo
si myslíme a čo cítime. •
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100 rokov
od narodenia
pátra Jána
Hudeca SVD
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto:Archív SVD

20. augusta si pripomenieme 100. výročie narodenia misionára verbistu,
pátra Jána Hudeca SVD. Heslom jeho
života a mottom jeho práce boli, ako
píše po jeho smrti superior provinciál
SVD z Ende Páter Johannes, slová sv.
Pavla z Listu Filipanom (Flp 1,21): „Veď
pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“

P

ochádzal z Chlebníc na Orave
(nar. 20. 8. 1922). 1. 9. 1936 vstúpil do Spoločnosti vo Vidinej
pri Lučenci. Gymnázium študoval v Štiavniku a v Nitre. Do noviciátu bol prijatý v r. 1941. Filozofiu študoval vo Vidinej a v roku 1946 odišiel
na štúdium bohoslovia do Ríma, kde
dosiahol licenciát v teológii. Vysvätený bol 25. 3. 1950 v Lateránskej bazilike v Ríme. Jeden rok študoval angličtinu v Hadzore (Anglicko) a v roku
1952 odišiel do misií na ostrov Flores
v Indonézii. Tam pracoval do svojej
smrti. Vo svojej misijnej činnosti sa
venoval najmä deťom, školám a mládeži. Svoj obetavý misionársky život
ukončil v nemocnici v Bajawe na Florese. Zomrel 15. 2. 1995 a pochovali ho
v blízkosti kostola, ktorý sám postavil.
Veriaci ho veľmi oplakávali a vraveli:
"Kto sa za nás teraz bude modliť, keď
náš zbožný páterko nám zomreli?"

Z jeho listu:
Napísal som už viacero článkov do
ročenky "Hlasy z domova a misií"

HLASY Z MISIÍ

i do "Hlasov z Ríma". Nechcel by
som sa opakovať. Zhrniem teda
v hrubých črtách svoju činnosť počas
23-ročnej práce v misiách na ostrove
Flores v Indonézii.
Od samého začiatku svojho pobytu v Indonézii, od roku 1952, som venoval všetku svoju pozornosť a svoje
sily predovšetkým školopovinným
dietkam. Keď som začínal ako kaplán na hlavnej stanici Wang-kung,
všetky deti boli ešte pohanské. Do
trojtriednej školy museli dochádzať
zďaleka. Nemohol som sa na to pozerať, nuž postavil som dva domy, jeden pre chlapcov, druhý pre dievčatá. Nebolo to bohviečo, ale deti tam
spokojne bývali, nemuseli chodiť ďaleké kilometre pešo, lebo tam zostávali celé týždne. Iba v nedeľu po svätej omši odchádzali k rodičom. Keď
som bol na vedľajšej misijnej stanici,
mohli odísť už v sobotu po vyučovaní. V pondelok ráno sa vrátili späť do
školy. Usiloval som sa pomáhať im telesne i duševne, aby mohli žiť dôstojne a zdravo sa vyvíjať. V prvej triede,
okrem čítania a písania, učil som ich
základné náboženské pravdy a pripravoval ich na krst. V druhej triede
som ich zoznamoval so sviatosťami,
najmä so svätou spoveďou a svätým
prijímaním, svätou omšou. V tretej mnou spriatelili. Spoznal som dôletriede – to už bola príprava pre ži- žitosť a význam školy, preto som navot. Tým sa ich "univerzita" skončila. liehal na vládne miesta a na biskupa,
Spoločná ranná a večerná modlitba, aby sme otvorili nové a staré rozšísvätá omša a ruženec boli na dennom rili o ďalšie 3 triedy. Teraz (1975) je
alebo týždennom poriadku.
v mojej misii 8 ľudových škôl a jedNa výživu si z domu donášali iba na nižšia stredná škola. V prvých rotrochu kukurice. Musel som dokupo- koch sme do školy brali mládež od 15
vať a keď som mal peniaze, nakúpil do 18 rokov. Z tých som si po skonsom ryže, aby ju mali aspoň dva razy čení školy vyvolil pre každú osadu
do týždňa. Obstarával som im lieky, "guru ogama", učiteľa náboženstva.
a tým najchudobnejším aj šaty... Po- Jeho povinnosťou bolo zhromažďohanskí rodičia videli a od vlastných vať a učiť ľudí katechizmus a organidetí počuli, ako sa starám o deti zovať spoločné modlitby. Títo potom
a s uznaním si to vážili. Tak prostred- dochádzali každý mesiac na dva dni
níctvom detí, najmä už pokrstených, na hlavnú stanicu, kde zase oni študostával som sa aj k srdcu rodičov. dovali Písmo sväté, prehlbovali svoje
Najprv si ma len zďaleka obzerali, náboženské vedomosti a pristupovakeď som prichádzal do osád, potom li k svätým sviatostiam. Keď sa počet
sa odvážili ku kaplnke a časom sa so katechumenov a veriacich rozrastal,

rástli aj moje úlohy. Začal som klopať
na srdcia krajanov v Spojených štátoch a v Kanade, apeloval som na ich
kresťanský cit a veľkodušnosť. Z ich
milodarov som zakúpil motyky, rýle,
pluhy, aby si týmito vymoženosťami
ľudia pomohli. Boli to pre nich naozaj vymoženosti. Veď dovtedy pracovali na poliach a po záhradách iba
hrubšími, naostro zastrúhanými palicami, kedy-tedy na konci zaostrené
kúskom železa. Žiaľ bolo sa dívať na
takúto robotu. Trápili sa, namáhali – a výsledok malý. Pomocou nového náradia sme zväčšovali aj plochu
úrodnej pôdy, sadili sme kokosové
orechy, banánovníky, kávovníky...
Pomaly, pomaličky sme sa pohybovali dopredu a dvíhali životnú úroveň ľudu. •

JÚL - AUGUST 2022

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

35

BIBLICKÉ POSTREHY

Zmluva a Božie zjavenie
na Sinaji
Text: P. Marek Vaňuš SVD
Foto: aboutcatholics.com

Pri virtuálnom putovaní s Izraelitmi od
Červeného mora sme sa na posledných
dvoch zastaveniach sústredili na dve kľúčové slová: „skúška“ a „reptanie“. Izrael
reptal, lebo zabudol na Božie konanie v nedávnej minulosti, a sníval o inom Egypte,
ako zanechal. Idealizoval si ho. Tak prišiel
až k vrchu Sinaj...

Sinaj

daru Zmluvy a v Novom zákone nájdu
naplnenie v novom dare Ducha Svätého. Boží vrch, ktorý dostáva meno Sinaj, pripomína nielen horiaci ker, ale
cez asonanciu aj Sion, vrch, na ktorom
bude stáť Jeruzalemský chrám. Na Sinaji Izrael zakúsi dar Božej prítomnosti, ktorá bude prístupná nasledujúcim
generáciám na svätom vrchu v Jeruzaleme.

Sinaj je akýmsi ústredným bodom celej
knihy Exodus: je konečne miestom tej Zmluva
služby Pánovi, o ktorej hovoril Mojžiš Zmluva, ktorú s Izraelom uzatvára Boh
pred faraónom. Nachádzame tu naplne- na Sinaji, stojí na požiadavke: „Ak teraz
nie zjavenia Pánovho Mena v horiacom budete poslúchať môj hlas a ak zachokre a zjavenia jeho spásnej vôle. Stojí váte moju zmluvu, tak mi budete meza povšimnutie, že „ker“ – po hebr. „se- dzi všetkými národmi zvláštnym maneh“ – je termínom veľmi blízkym
Sinaju a dá sa právom domnievať,
Stojí za zmienku, že hebr.
že vrch pri oboch zjaveniach je ten
termín „berit“ (zmluva) nemá
istý, ako naznačujú aj slová dané
množné číslo. Teda, vychádzajúc
Mojžišovi z kra: „...keď vyvedieš
z hebrejského textu, nemožno
ľud z Egypta, budete uctievať Boha
na tomto vrchu“ (Ex 3,12).
povedať, že jestvujú rôzne
Sinaj zaiste nie je posledným
„zmluvy“.
cieľom, no vynára sa na polceste
ako vertikálny vrchol dvoch horizontálnych línií – príchod z Egypta jetkom – veď mne patrí celá zem.“ Boh
a vstup do zasľúbenej zeme – ako ur- je nepochybne Kráľom celej zeme, no
čitý záchytný bod, ktorý umožní Izra- vyhradzuje si osobné vlastníctvo, zvláštelu, keď zblúdi, reštart. Zakaždým pôj- ny poklad, ktorým je Izrael. Toto vyvolede o návrat k tomuto bodu „obnovy“, nie sa netýka len niektorých, zvlášť postavených osôb, ale celého Izraela ako
o očistu v duchu Sinaja.
Časový údaj v Ex 19,1 – „v tretí me- národa: „Budete mi kráľovským kňazsiac“ – prepája Sinaj s udalosťou vyj- stvom a svätým národom.“ Zmluva dáva
denia z Egypta. Zdá sa, že následné Izraelu kňazské výsady: svätosť požadozdôraznenie „v ten istý deň“ vyzdvi- vanú pre službu Bohu. Celý ľud dostáva
huje význam tohto dňa, ktorý neskôr kňazskú úlohu; povedali by sme, že ide
nájde prepojenie so židovským Sviat- o všeobecné kňazstvo každého pokrskom týždňov [gr. Pentekoste – Turíce]. teného. Celý Izrael vykonáva vo vzťahu
Turíce sa stávajú pre Izrael sviatkom k ľudstvu sprostredkovanie stretnutia
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s Bohom, ktoré – uprostred Izraela samotného – koná kňazská trieda.
Stojí za zmienku, že hebr. termín
„berit“ (zmluva) nemá množné číslo.
Teda, vychádzajúc z hebrejského textu, nemožno povedať, že jestvujú rôzne
„zmluvy“. Zmluva je jedna jediná, skoro by sa dalo povedať, že je vždy tá istá,
aj keď pozná rôzne historické etapy, až
po „novú“ zmluvu, ktorú predpovedá
Jeremiáš a ktorá sa líši od starej, pretože predstavuje nové východisko Božej
iniciatívy, pričom si uchováva kľúčovú
hodnotu spoločenstva. Toto nastavenie
ako také preberá aj apoštol Peter, keď
aplikuje podobné slová na veriacich:
„...vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky
toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho
obdivuhodného svetla.“ (1Pt 2,9)
Božie slová, ktoré prinášajú ponuku
Zmluvy (Ex 19,3-6), otvárajú tri horizonty: odkazujú na minulosť, zdôrazňujú
prítomnosť a dávajú prísľub budúcnosti.
Boh začína odkazom na minulosť (v.4),
pripomínajúc svoje konanie v prospech
Izraela: „...videli ste ...ako som vás niesol
na orlích krídlach.“ Metafora krídel v Písme symbolizuje blízkosť a ochranu, pričom let orla naznačuje materskú starostlivosť Boha: Istý stredoveký komentátor
poznamenáva, že na rozdiel od iných
vtákov, ktoré prenášajú svoje mláďatá
v pazúroch, orol ich nesie na krídlach,
lebo má strach zo šípov ľudských lukov,
a tak ich chráni. Ide o silný obraz nielen
vnútornej intimity a blízkosti, ale i bezhraničnej lásky. Hneď nato – výrazom
„teraz“ – prechádza Božia reč do prítomnosti (v.5a), ktorá závisí od minulosti a stvárňuje budúcnosť. Podmieňovací
spôsob, ktorým je formulovaná – „ak budete poslúchať môj hlas...“ – ukazuje, že
Boh nevnucuje, ale ponúka svoju zmluvu. Obracia sa na ľud ako na slobodný
a dospelý subjekt: podmienka je počúvať
/ poslúchať – čo je zopakované dvakrát
– a zachovať. Nuž a budúcnosť sa viaže
na podmienku vernosti zmluve (v.5b-6).
Boh ho premení na kráľovské kňazstvo
a svätý národ.
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skúsenosť tak, že postavila skoro úplne
do úzadia to hrmenie hlasu: „Pred Pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý
trhá vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol
vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale
Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale Pán nebol v ohni. A po
ohni tichý, lahodný šum [hlas jemného závanu]. Keď to Eliáš počul, zahalil
si tvár plášťom.“ (1Kr 19,11-13) Nedá sa
predstaviť jasnejšie zduchovnenie mocného a hrozného hlasu hromu, ktorý
zaznel na Sinaji.

Autorita slova

Teofánia
S uzavretím Zmluvy sa spája Božie zjavenie (teofánia) prostredníctvom prírodných úkazov, ktoré sú v prípade
Sinaja opísané ako mohutná horská
búrka: hromy, blesky a oblak zahaľujúci vrchol hory. To kľúčové sa odvíja od
dvojznačnosti hebr. slova „qol“, ktorý
značí jednak „hrom“ a jednak „hlas“.
„Mojžiš hovoril a Pán mu odpovedal
v hrmení / hlasom.“ (Ex 19,19) Na starovekom Blízkom východe je bežné zobrazenie „Boha silného vetra“ s ostrým
mečom, ktorý vychádza z úst, a tento
meč predstavuje blesk, súbežný s hlasom / hromom.
V Ex 19 sa teda Božie sebazjavenie
spája s búrkou, ktorá mimochodom
v tých končinách nie je až tak častým
meteorologickým fenoménom ako

v našich zemepisných šírkach. Boží
hlas sa zjavuje v hrome, a tento hlas
vzbudzuje strach. A opäť možno badať
súvis s opisom zoslania Ducha Svätého:
„Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno
na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol
hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom
boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky,
ktoré sa rozdelili a na každom z nich
spočinul jeden...“ (Sk 2,1-3) Všimnime
si tie znaky teofánie: hukot z neba ako
mohutný záchvev vetra; sťaby efekt
hromu, ktorý „otriasa“, keď blesk udrie
blízko... Je to veľmi príbuzné s Božím
„hlasom/hromom“ na Sinaji.
Samotná biblická tradícia neskôr
v príbehu proroka Eliáša, ktorý vystúpil na vrch Horeb, čo je iné meno pre
Sinaj, interpretovala nanovo sinajskú

Čo sa vskutku udialo na Sinaji, približuje iný text. Mojžiš pripomína ľudu:
„Z neba ti dal [Boh] počuť svoj hlas,
aby ťa poučil a na zemi dal ti uzrieť
svoj mohutný oheň a počul si jeho slová sprostred ohňa.“ (Dt 4,36) Zaznieva
Božie slovo sprostred ohňa, toho ohňa,
ktorý horí a nezhára, tak ako pri kríku.
Je to akoby teraz na Sinaji celý národ
pri uzatvorení Zmluvy znovu prežil
prorocké povolanie Mojžiša.
My žijeme v Novej zmluve, ktorá
značí posun, tak ako samotná „eliášovská“ skúsenosť značí zjemnenie
onej „mojžišovskej“. Sme, alebo mali
by sme byť oslobodení od prirodzeného strachu z nezvyčajného a hrozného.
No ani Nová zmluva neznižuje dopad
Božieho slova, ktoré nie je vždy jemným šepkaním: niekedy je aj blčiacim
ohňom. Nakoniec i samotný autor Listu Hebrejom priznáva to, čo sa Izrael
naučil na Sinaji: „Náš Boh je stravujúci oheň.“ (Hebr 12,29 citujúc Dt 4,24)
Nie je bez významu, že obe skúsenosti na vrchu Sinaj – skúsenosť
Mojžiša i Eliáša – tak ponúkajú svetlo pre chápanie inej teofánie, Božieho zjavenia, na bližšie neurčenom
vrchu Premenenia Pána (porov. Mt 17,18): svetlom/ohňom je Ježišovo rúcho,
z oblaku, ktorý učeníkov zahaľuje, zaznieva hlas. Vrch Premenenia odkrýva pravdu o Božej prítomnosti, ktorú
zviditeľňuje Ježiš Kristus a upriamuje
na autoritu jeho slova: „Počúvajte ho!“
(Mt 17,5). •
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Zbav sa strachu za 21 dní
Sarah E. Ballová
Autorka dlhý čas trpela panickými záchvatmi a stavmi úzkosti. Pôvodcom všetkých jej
úzkostí bol strach, s ktorým sa
postupne naučila vysporiadať.
V knihe ponúka okrem skúseností aj vlastný osvedčený návod, ako so strachom bojovať.
Každý z nás bojuje s rôznymi
strachmi. Neváhajme sa preto so Sarah vydať na 21-dňovú
cestu a zbavme sa strachu raz
a navždy!
167 strán; cena: 11,90 eur

Transformačná sila utrpenia
Igor Kráľ SVD
...vziať každý deň svoj kríž na
svoje plecia a s vernosťou v postoji sebazáporu ho nasledovať je jedna z podmienok, ako
sa stať skutočným učeníkom
vteleného Slova. Svätci, kvalifikované vzory nasledovania
Ježiša Krista po strmej ceste
vedúcej k úzkej bráne večného života, ju propagovali ako
cestu očisťovania, posväcovania, ktorej ovocím je poznanie Boha a jeho svätej vôle.
326 strán; cena: 24,10 eur

Čas venovaný Bohu
Jacques Dupont, Luigi Accattoli
Novinár Luigi Accattoli tri
dni viedol rozhovor s pátrom
Dupontom, priorom kartuziánskeho kláštora Serra San
Bruno. Kniha je otvoreným
rozhovorom o duchovnom
živote príslušníkov jednej
z najprísnejších reholí. Je zároveň pozvaním pre moderného človeka, aby sa poučil
múdrosťou tejto prastarej rehole. Je pozvaním venovať
čas Bohu.
173 strán; cena: 11 eur

V ústrety Svetlu
Francesco Lorenzi
Francesco je taliansky spevák,
skladateľ a líder rockovej skupiny The Sun. V roku 2009 sa
spolu s ostatnými členmi kapely obrátil na katolicizmus.
Pozýva nás vydať sa na cestu,
na ktorej je potrebné urobiť
dvadsaťjeden krokov. Prvých
sedem krokov slúži ako východisko. Druhá časť je akoby
územie na polceste a nasleduje sedem krokov kontemplovania cieľa.
293 strán; cena: 9,90 eur

Odkiaľ čerpať radosť a šťastie
Jozef Luscoň SDB
Čo je šťastie? Je na to mnoho
názorov... Jozef Luscoň tvrdí,
že skutočné šťastie je predovšetkým výsledkom dobrého
života. Nastane vtedy, keď sa
sled malých radostí zleje dokopy. A malé radosti vznikajú
najmä z malých dobrých skutkov. Pravdivosť tohto tvrdenia
si môžete overiť malým experimentom. Presvedčte sa, že
platí: Ak si smutný, urob dobrý skutok a uľaví sa ti.
157 strán; cena: 8,90 eur

100 modlitieb k anjelom
Natale Benazzi (ed.)
Anjeli nás od nepamäti sprevádzajú, prinášajú posolstvá,
zvestujú Božie zásahy do dejín spásy a vovádzajú nás do
tajomstva Boha. Sú nenahraditeľnými spoločníkmi na ceste viery. I preto sa v kresťanskej tradícii v priebehu stáročí
rozvinula pestrá paleta modlitieb k anjelom. Zostavovateľ
tejto knihy zozbieral „rozsypané perly“ a vytvoril z nich
vzácny náhrdelník modlitieb.
216 strán; cena: 7,90 eur

Zázračná medaila
Peter Matuška
Autor publikácie zdôrazňuje, že táto medaila nemá nič
spoločné s poverami ani mágiou. V knihe sa dočítame
o stručnom životopise svätej
Kataríny Labouré a o pôvode
zázračnej medaily, aj o tom,
ako pôsobí zázračná medaila v živote – sú tu svedectvá
o uzdravení, o Božej ochrane
a o obrátení; záver knihy obsahuje novénu k Panne Márii
a modlitbu zverenia sa.
237 strán; cena: 7,90 eur

CD: Svätá Monika: Moc vytrvalej modlitby (audiokniha)
Mark W. Sullivan, Mike Aquilina
Zvuková nahrávka na CD
v interpretácii Miroslava Kolbašského. Mnohí sa vzdávajú modlitby, keď nedostanú
odpoveď, ktorú chcú a vtedy, keď ju chcú. Svätá Monika sa takmer dve desaťročia
modlila za svojho vzpurného
syna.Nevzdávajte sa! Vytrvalosť v modlitbe môže zmeniť všetko – pre vás, vaše deti
a možno aj pre celý svet.
Čas: 3h 30 min; cena: 7,90 eur
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Nový Zákon (vreckový)
Nový zákon v praktickom
vreckovom formáte s úvodmi k jednotlivým knihám
a poznámkami renomovaného biblistu Jozefa Heribana. Pápež František ustavične
povzbudzuje, aby sme Bibliu
nosili všade so sebou, čo táto
vrecková forma umožňuje.
822 strán; cena: 9 eur

Príbeh svätej Rity
André Bonet
V tvári svätej Rity možno čítať Božiu lásku už od jej útleho detstva. Tá istá láska víťazí
v žene, ktorú po rozličných
životných skúškach poznamenala staroba, a ešte jasnejšie sa zjavuje v jej tvári, ktorú
zraňuje tŕň z Kristovej koruny.
192 strán; cena: 9,90 eur

Keď Duch Svätý píše môj život
Elias Vella
„Počas svojho života som napísal mnoho kníh, ale nikdy
som sa neodvážil písať o Duchu Svätom. No sestry a bratia
zo Slovenska o ňom veľmi túžili počuť, tak som bol nútený
vydať sa na dobrodružstvo."
356 strán; cena: 8,20 eur

Zatiahni na hlbinu
Equipo Bíblico Verbo
Biblické stretnutia formou
Lectio Divina, čo je rozjímavá kresťanská metóda modlitby, rozšírená najmä v Rímskokatolíckej cirkvi. Je úzko
spojovaná s benediktínskou
spiritualitou.
250 strán; cena: 12,10 eur

Rieka Kristovej milosti
Honza Pošťák Pospíšil
Kniha je osobným svedectvom Honzu (1959) o veľkej
Božej moci. Autor rád športoval až do pomerne vysokého
veku, keď jeho záľubu prerušila vážna choroba. Dostal sa až
do nemocnice, kde sa stretol
s uzdravujúcou mocou Krista.
21 strán; cena: 1,30 eur

Veľký biblický príbeh
Bethan Jamesová
Tieto maľovanky sú detskou
publikáciou, ktorá v sebe spája tvorivú činnosť, vyfarbovanie obrázkov a najznámejšie
biblické príbehy. Texty jednotlivých príbehov sú prerozprávané veľmi jednoducho
a stručne.
63 strán; cena: 6,80 eur

Záhady mravčeka Filipa
Gabriela Spustová Izakovičová
Mravček Filip ešte nerozumie
mnohým veciam a bude hľadať odpovede na svoje otázky
s deťmi a so súrodencami Ľubkou a Miškom. Knižka je určená pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.
61 strán; cena: 3,50 eur

Ďakujeme ti, Pane Ježišu
2021
Leporelo v tvare anjelika s názvom Ďakujeme ti, Pane Ježišu je krásne ilustrovaná knižka, ktorá obsahuje klasické
i ľudové slávnostné modlitby
a prosby.
14 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.:

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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Spoločnosť Božieho Slova
vo svete v roku 2022
K 1. januáru 2022 mala SVD 5977 členov pôsobiacich v 79 krajinách sveta

A. Krajiny s najväčším počtom misionárov podľa krajín ich pôvodu:

C. Počet nových misijných povolaní
podľa krajín pôvodu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Indonézia
India
Filipíny
Poľsko
Vietnam
Nemecko
Ghana
USA
Brazília
Kongo
Togo
Čína
Slovensko a Česko
Argentína
Angola

1788
972
481
421
389
217
212
127
115
106
101
95
75
72
56

B. Počet krajín podľa kontinentov,
kde pôsobia misionári verbisti

40

Afrika
Ázia, Austrália a Oceánia
Európa
Severná a Južná Amerika
Krajín celkovo

17
17
23
22
79
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Indonézia
India
Vietnam
Ghana
Filipíny
Togo
Angola
Kongo
Madagaskar
Východný Timor
Papua Nová Guinea
Čína
Mexiko
Keňa
Malajzia
Brazília
USA
Zimbabwe
Tanzánia
Zambia
Haiti
Slovensko a Česko
Rusko
Paraguaj
Mozambik
Argentína
Poľsko
Japonsko
Južná Kórea
Mjanmarsko
Čile
Ekvádor
Benin
Nigéria

795
157
130
53
44
37
34
27
23
22
15
12
11
10
9
8
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
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DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!
Odberatelia Hlasov Dubová 50,-EUR • Bohuznáma
rodina z Obýc 100,-EUR • ZKS klub 2 Nitra 50,-EUR •
Odberatelia hlasov Pilhov 70,-EUR • Odberatelia Posla
Trnava-Modranka 100,-EUR • Kolektív lásky Liptovská
Teplička 265,-EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky
n.Nitrou 30,-EUR • Farnosť Breznička 40,-EUR • M.
Krhútová Topoľčany 45,-EUR • Bohuznámy z Merašíc
20,-EUR • Odberatelia Hlasov Modranka 180,-EUR
• Čitatelia Hlasov, Posla a ruženca Lokca 40,-EUR •
Vianočný deviatnik Šuňava 320,-EUR • Odberatelia
hlasov Žabokreky n.N. 70,-EUR • Odberatelia Hlasov
a Posla Koplotovce 70,-EUR • Kolektív lásky Liptovská
Teplička 340,-EUR • Ružencové spoločenstvo Malá
Hradná 335,-EUR • Odberatelia Mladého Misionára
Nedožery 60,-EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Valaská Belá 120,-EUR • Ružencové bratstvo Lietavská
Svinná 40,-EUR • Odberatelia Hlasov Alekšince 52,EUR • Veriaci Dolný Oháj 50,-EUR • Odberatelia Posla
a Hlasov Zuberec 180,-EUR •

"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)

JÚL - AUGUST 2022

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

41

OBEC TERCHOVÁ • MIESTNE KU
BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ • KR

CYRILOMET

CYRILOMET
XXXIII

TERCHOVÁ 3
OBEC TERCHOVÁ • MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ
BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA • FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ • KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE

CYRILOMETODSKÉ DNI

www.terchova.sk • www.terchov
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ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

