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Milí bratia a sestry, 
pre každého z nás je dôležité neja-
ké spoločenstvo, do ktorého môže 
patriť – rodina, priatelia, pracovný 

kolektív. Sú to naši ľudia, s ktorými sme radi. Vy-
plýva to z ľudskej prirodzenosti – človek je tvor 
spoločenský, stvorený byť PRE niekoho a S nie-
kým. Aby spoločenstvo bolo užitočné a zrelé, 
musí mať dobrý základ – zákon alebo vzťahy.

Najlepším základom pre naše spoločenstvo 
je sám Kristus. On nie je iba nejakou vonkajšou 
štruktúrou, ktorá by nás zastrešovala. On je tým 
vnútorným prvkom, ktorý nás spája a oduševňu-
je, podobne ako krv v tele. Veď aj preto sa nám 
dáva. Táto jedinečná konštrukcia dovoľuje, aby 
spoločenstvo Cirkvi existovalo bez prestávky 
už 2000 rokov aj napriek toľkým chorým údom. 

Môžeme jasne sledovať, kam smerujú spo-
ločenstvá, ktoré síce spája zákon, ale chýbajú 
im princípy a viera. Najskôr k pokroku, potom 
v mene slobody a tolerancie k neslobode a bez-
božnosti v pravom slova zmysle. A pritom po-
známe tragédie toľkých podobných kultúrnych 
tendencií minulosti dávnej (Grécko, Rím) i ne-
dávnej (III. ríša), ba i súčasnej (krajne ľavicový 
eurosocializmus).

Prečo musí byť Kristus základom spoločen-
stva? Nedá sa to len na základe našich vzťahov? 
Aj by sa dalo, veď ľudská láska je obrazom Božej, 
takže tak či tak jej základom bude Ježiš, ktorý 
predstavuje a ukazuje obetu, vďaka ktorej spo-
ločnosť môže rásť. Bez nej, hoci by sa ľudia ako 
tak milovali, poznačení hriechom, prepadnú 
nejakej forme egoizmu.

Aj kresťanské spoločenstvá môžu prepadnúť 
prázdnote, ak si všetci jej členovia nebudú stále 
pripomínať, na kom stavajú a stoja. Napr. takí 
vodcovia, najskôr budú viesť BOŽÍ ľud a potom 
SVOJ ľud. Odviažu a naviažu ich na seba a ovocie 

bude jasné – nepokoj, rozbroje. Ak veriaci ne-
budú hľadať Krista, iba nejaké obrady či citové 
uspokojenie, tiež nič nedosiahnu, jedine rastúcu 
nespokojnosť, že nedostávajú, čo čakali.

Možno pre tieto fakty niektorí veriaci neprí-
du k viniču, lebo si myslia, že sa napoja aj doma. 
Ale ťažko je nezaštepenému konáriku zakvitnúť 
bez viniča. Keď ukážeme týmto štepom, že sú na 
koreni vítaní a môžu sa len obohatiť rovnako 
ako my, hádam im dôjde, ako sa ochudobňujú.

Vzorom je tu aj Panna Mária, ktorá dosiahla 
obrovské duchovné ovocie nie preto, že stále 
niečo hľadala, ale že od začiatku bola napojená 
na svojho syna – Krista.

Udalosti posledných mesiacov nám ukazujú, 
ako ťažko je hľadať a zotrvať v spoločnom duchu, 
keď sa naše pohľady a celkové chápanie situácie 
absolútne odlišujú. Pričom nehovoríme len o rôz-
nych spoločenských skupinách, ale aj o rozdele-
ní vnútri samotných rodín. Jednoduché obrazy, 
ktoré sa nám ponúkajú, dávajú „bezpochybné“ 
i „správne“ odpovede, po ktorých máme ešte viac 
pochybností. V skutočnosti sme všetci, tým viac 
ako kresťania, upadli do strašnej siete nepriateľa 
ľudskej rodiny, otca lži – diabla. Ten používa pro-
ti nám samým i jedného proti druhému, všetky 
prostriedky pravdy, polopravdy i klamania, aby 
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sme si boli istí, že veci sú presne tak, ako ich my vyznávame, 
a vonkoncom nie tak, ako o nich hovoria tí druhí.

Pravda je úplne na inom mieste. Ona je jedine v Kristovi. 
Pokoj a cesta zmierenia nenastúpi, ak nedovolíme jemu 
byť jediným koreňom, z ktorého vyrastáme my všetci: Slo-
váci, Rusi, Ukrajinci či Američania a iní. Všetci kresťania 
sme napojení jedným Duchom – duchom Kristovým, Du-
chom Svätým. Preto v nás nemôže byť rozdelenia, a tým 
viac nenávisti, ktorú nám ponúkajú vojnoví štváči. Vo vojne 
prehrávajú všetci, lebo niet nič svätejšie ako ľudský život 
v jeho prirodzených „rámkach“. A ten je hodný aj hraníc, 
majetku a osobnej slávy.

Nás stále podnecujú strachy, podporované rôznorodou 
propagandou a všeobecnou nenávisťou. Neustále napo-
jenie na Krista, eucharistická jednota, modlitby za všet-
kých ľudí aj nepriateľov nedovolia vyvyšovať sa jeden nad 
druhého, lebo všetky prerastené konáre sa zrezávajú a há-
džu do ohňa.

Milí bratia a sestry, ak teda chceme byť plodnými ko-
nármi, držme sa koreňa sami i spoločne. Hľadajme prav-
du ako objektívnu hodnotu, ktorá sa nepredáva v rekla-
me, ktorú nekupujú za peniaze, ktorou si nedláždia cestu 
k osobným ambíciám. 

Želám vám, drahí čitatelia, aby ste kvitli a prinášali ovo-
cie, ktoré bude radovať duše svojou sviežosťou a zacho-
vávať vernosť svojou hĺbkou chute ako víno: čím staršie, 
tým lepšie.  •
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▲ Česko má nového nuncia, je ním Mons. Jude 
Thaddeus Okolo z Nigérie

Pápež František vymenoval nového apoštolského 
nuncia pre Českú republiku. Je ním titulárny arci-
biskup Mons. Jude Thaddeus Okolo, súčasný nun-
cius v Írsku. Má 65 rokov a pochádza z Nigérie. Jude 
Thaddeus Okolo sa narodil 18. decembra 1956 v ni-
gérijskom meste Kano. Po prijatí kňazstva v roku 
1983 pracoval v období 1984 až 1986 v Rímskej kúrii 
v oblasti dialógu s kresťanskými sektami. Následne 
absolvoval postgraduálne štúdium v Ríme a získal 
doktorát z kánonického práva a diplom v odbore 
diplomacie. Do diplomatických služieb Svätej stolice 
vstúpil Mons. Jude Thaddeus Okolo v roku 1990 a pô-
sobil na diplomatických misiách a nunciatúrach na 
Srí Lanke, na Haiti, na Antilách a v ďalších karibských 
ostrovných štátoch, vo Švajčiarsku, v Českej repub-
like a v Austrálii. V auguste 2008 ho pápež Benedikt 
XVI. vymenoval za apoštolského nuncia v Stredo-
africkej republike a Čade s hodnosťou titulárneho 
arcibiskupa. Biskupskú vysviacku prijal 27. septem-
bra 2008 z rúk kardinála Francisa Arinzeho, ktorý 
bol predtým aj jeho svätiteľom na kňazstvo. V ok-
tóbri 2013 pápež František vymenoval Mons. Okola 
za apoštolského nuncia v Dominikánskej republike 
a apoštolského delegáta v Portoriku. Pápež František 
ho v roku 2017 vymenoval za apoštolského nuncia 
v Írsku. Nový apoštolský nuncius v Českej republike 
arcibiskup Jude Thaddeus Okolo hovorí okrem rod-
ného jazyka igbo a jazyka hausa po anglicky, fran-
cúzsky, taliansky, španielsky a nemecky. •

Milí misijní priatelia!

Iste nám je známy obraz Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho, ktorý visí v mnohých 
našich príbytkoch. Božské Srdce oslovi-
lo a oslovuje mnohých kresťanov. Dôle-
žité je ale vedieť načúvať jeho hlasu. To 
vedeli dve ženy. V 17. storočí sv. Margita 
Mária Alacoque – hovoríme jej Apoštol-

ka Božského Srdca, a v 20. storočí Jozefa Mária Menéndez, 
sestra z družiny Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Posolstvo , 
ktoré zveril Pán Ježiš prvej z nich, je dobre známe: sviatok 
Najsvätejšieho Srdca Pána, úcta a zbožnosť k nemu a pobož-
nosť prvých deviatich piatkov.

Menej sa už vie o posolstve, ktoré odkázal Pán Ježiš svetu 
po sestre Jozefe v posledných troch rokoch jej života (1920 
– 23), naplneného milosťami, ale aj veľkými skúškami a utr-
pením. Sestra Jozefa Mária zaznamenala: „Chcem , aby ľudia 
poznali moju lásku. Prichádzam k dobrým aj hriešnym, uče-
ným i neučeným. Hľadáš šťastie, nájdeš ho vo mne. Ak hľadáš 
bohatstvo, ja som nekonečný poklad . Ak túžiš po pokoji, ten 
nájdeš jedine vo mne. Ja som milosrdenstvo a láska! Verte 
v moju lásku a milosrdenstvo. Vy ste proti mne zhrešili, ja 
vám odpúšťam. Vy ste ma prenasledovali, ja vás milujem. Vy 
ste ma zranili slovami aj skutkami, napriek tomu vám želám 
len všetko dobré a dám vám podiel na svojich pokladoch.“

Dobrá zvesť evanjelia o vykúpení nám nehovorí len to, že 
Boh sa „pokúsi“ nás vykúpiť, ale aj to, že toto vykúpenie bude 
mať úspech. Srdce Ježišovo nie je len Srdcom strýzneným 
a nasýteným potupami, ale aj Srdcom víťazným a jasajúcim. 
To znamená, že čistá a nezištná láska bude mať predsa len 
úspech, že zvíťazí napriek všetkému nepochopeniu, nedo-
ceneniu a odmietaniu. Tak je práve pobožnosť k Božskému 
Srdcu Ježišovmu zdrojom nezlomného a víťazného optimiz-
mu, ako aj silou , ktorá dokáže udržať a preniesť čistú lásku 
všetkým tŕním zloby. Poďme všetci k Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu, občerství aj nás! 

Milí čitatelia, toto číslo Hlasov nech je pre vás povzbude-
ním vo viere. Ďakujeme vám, že ste v spojení s misionármi 
verbistami, ktorí vďaka vám konajú misie a skrze sviatosti 
posilňujú vo viere ľudí po celom svete.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

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

Šéfredaktor
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▪ Spišskí bohoslovci a predstavení 
odovzdali pápežovi duchovnú kyticu

Bohoslovci a predstavení spišské-
ho Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka pripravili pre pá-
peža Františka duchovnú kyticu, 
ktorú mu odovzdali na audien-
cii počas ďakovnej púte Slovákov 
v Ríme. Chceli tým vyjadriť svoju 
blízkosť a lásku k Svätému Otcovi. 
Sväté prijímania, adorácie, mod-
litby breviára, ruženca a krížovej 
cesty, ako aj rôzne sebazaprenia 
a skutky lásky obetovali za pápe-
ža od začiatku tohto roka. „Svä-
tý Otče, modlíme sa za Vás, aby 
Vás Pán zachoval vo svojej službe 
v zdraví, v pokoji a láske ku všet-
kým zvlášť v  týchto ťažkých ča-
soch. Prosíme tiež o modlitby za 
nás, za upevnenie v našom povo-
laní. A tiež prosíme o Vaše Apoštol-
ské požehnanie pre náš kňazský 
seminár, aby mal vždy dostatok 
rozhodných, odhodlaných, horli-
vých a svätých seminaristov i pred-
stavených, ochotných ísť za Pá-
nom, darcom každého povolania,“ 
uviedol v sprievodnom liste rektor 
seminára Peter Majda. •

▪ Gréckokatolíci z USA finančne 
pomohli Mukačevskej eparchii

Najväčšia zbierka na pomoc v de-
jinách amerických gréckokatolí-
kov priniesla fantastický výsledok. 
V archieparchii Pittsburgh a bis-
kupstvách Passaic, Parma a Phoe-
nix sa vyzbieralo pol milióna dolá-
rov, ktoré poputujú Mukačevskej 
gréckokatolíckej eparchii na po-
moc ľuďom zasiahnutých vojnou, 
z ktorých mnohí našli útočisko aj 
na území eparchie, v mnohých prí-
padoch aj v samotných farských 
budovách. Metropolita William C. 
Skurla sa teší z tejto štedrosti svo-
jich veriacich, ale ako dodáva: „Po-
kračujeme v podpore a každoden-
nej modlitbe, aby sa toto utrpenie 
skončilo.“ V archieparchii Pittsbur-
gh pôsobí 10 kňazov s ukrajinským 
pasom, ďalší sú aj v ďalších epar-
chiách. Prvý gréckokatolícky bis-
kup Pittsburghu Vasiľ Takáč bol 
pred svojim menovaním špirituá-
lom seminára v Užhorode. Za šted-
rosť pri tejto zbierke sa americkým 
gréckokatolíkom poďakoval aj vla-
dyka Nil, apoštolský administrátor 
Mukačevskej eparchie. •

▲ Pápež pozdravil Švajčiarsku gardu 
rozšírenú o 36 nových členov

„Svätá stolica s vami počíta!“ Aj tými-
to slovami sa Svätý Otec prihovoril Pá-
pežskej švajčiarskej garde, ktorú pri-
jal pri príležitosti slávnostnej prísahy 
nových členov. Hosťami boli okrem 
príbuzných a priateľov aj oficiálni zá-
stupcovia Švajčiarskej konfederácie 
a tamojšej Cirkvi. Prísahu zložilo 36 
nových gardistov. Členovia gardy sľú-
bili, že budú v prípade potreby chrániť 
pápeža, a to aj s nasadením vlastného 
života. Pápež ich povzbudil slovami: 
„Pobyt v Ríme by mal byť hodnotný na 
to, aby ste rástli ako kresťania. Mám 
na mysli duchovný život, ktorý nám 
umožňuje objaviť Boží plán pre každé-
ho z nás. Zároveň vás vyzývam, aby ste 
pestovali vzájomné vzťahy tak pri pl-
není úloh, ktoré vám boli zverené, ako 
aj vo voľnom čase, aby boli v štýle bra-
tov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu.“ •

◀ Novým apoštolským nunciom v Maďarsku je Mons. Michael Banach

Pápež František menoval nového nuncia pre Maďarsko. Je ním 59-ročný Mons. 
Michael Wallace Banach z USA, memfiský titulárny arcibiskup, ktorý doteraz pô-
sobil ako nuncius v afrických krajinách Senegal, Kapverdy, Guinea Bissau a Mau-
ritánia. Michael Wallace Banach bol vysvätený za kňaza v roku 1988 a v roku 
1992 ukončil prípravu na diplomatickú službu pre Svätú stolicu na Pápežskej 
cirkevnej akadémii v Ríme. V roku 2007 bol Mons. Banach menovaný za stáleho 
pozorovateľa Svätej stolice pri OSN vo Viedni a pri Organizácii OSN pre priemy-
selný rozvoj a za stáleho reprezentanta pri Medzinárodnej agentúre pre atómo-
vú energiu a pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vo Viedni. 
Pápež Benedikt XVI. ho vymenoval v roku 2013 za titulárneho arcibiskupa a za 
apoštolského nuncia v Papue Novej Guinei. Od roku 2016 slúžil ako apoštolský 
nuncius v Senegale a ďalších troch krajinách západnej Afriky.Post apoštolské-
ho nuncia v Maďarsku do konca decembra 2021 zastával verbista Mons. Micha-
el August Blume SVD, ktorý už presiahol kánonický vekový limit 75 rokov. •
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Jestvuje istá africká legenda, ktorá 
hovorí o Bohu toto: Jedného dňa 
počas svojej cesty hore dole po 
obrovskom africkom kontinen-

te sa Boh zastavil pri jednom kmeni 
a zistil, že jeho členovia strácajú vie-
ru. A tak sa rozhodol, že sa zjaví šty-
rom mužom, ktorí práve pracovali na 
tom istom poli neďaleko dedinky, kde 
kmeň žil. Každý z týchto mužov praco-
val v inom rohu štvorcového poľa. Boh 
sa im zjavil rovno v strede, a tak sa kaž-
dý pozeral na neho z inej strany. Ako 
tak uvideli Boha, najprv boli udivení, 
potom sa začali k nemu približovať, až 
nakoniec každý z nich padol na kole-
ná v adorácii. 

Boh sa po chvíli stratil, no pred-
sa pozoroval, čo sa stane. Títo štyria 
muži sa rozbehli do dediny, zhromaž-
dili ľudí a začali ohlasovať jasnú myš-
lienku: niet pochýb, že Boh jestvuje, 
že sa o nás stará, lebo nás práve navští-
vil. „A tak by sme ho mali všetci začať 
horlivo ctiť.“ Ľudia prijali túto správu 
s nadšením. Všetkým bolo jasné, že títo 
štyria muži mali videnie Boha. Avšak 
aby si tým boli predsa len úplne istí, 
pýta sa jeden z dedinčanov: „Čo mal 
Boh oblečené?“

„Mal oblečený červený plášť,“ od-
povedá prvý.

„Nie, mal oblečený modrý plášť,“ 
hovorí druhý.

„Nie, obaja sa mýlite. Mal oblečený 
zelený plášť,“ odpovedá tretí. 

„Ste blázni,“ hovorí štvrtý, „nevideli 
ste predsa, že mal oblečený žltý plášť?“

Po tomto sa začali všetci medzi se-
bou hádať. Ich hádka sa zmenila na 
bitku. Na konci začali sebou navzájom 
pohŕdať a nenávidieť sa, a tak sa rozišli. 

Stačilo málo reflexie a  mohli sa 
dohodnúť. Každý jeden videl záblesk 
Boha. Namiesto toho, aby trvali na 
tom, že každý jeden z nich videl kom-
pletne Boha takého, aký je, si mali 
uvedomiť, že každý mal iba čiastočný 
zážitok Boha. Ak by bol býval každý 
jeden z nich otvorený pre pohľad tých 
ostatných, mohli zo svojho stretnutia 
odchádzať s plnším, bohatším a kom-
pletnejším obrazom Boha. 

Boh je väčší ako my všetci dohro-
mady. Nikdy nebudeme schopní na-
plno pochopiť Boha. Máme problémy 
pochopiť dokonca i bežné, každoden-
né pozemské veci. Ako potom môže-
me naplno pochopiť veci nebeské? 
Božie cesty nám môže pomôcť pocho-
piť iba dar múdrosti. Je veľa ľudí, ktorí 
poznajú pravdy viery, a predsa nepo-
znajú Boha. 

Je veľmi dôležité mať správny obraz 
Boha. Ak náš obraz Boha je nesprávny, 
potom všetko bude mimo správneho 
zorného uhla. Ako je možné modliť sa 

správne, alebo ako je možné mať správ-
ny vzťah k Bohu, ak máme nesprávny 
alebo nedostatočný obraz Boha? My 
kresťania chápeme život ako odpoveď 
na Božiu lásku. 

Ak chceme vedieť, aký je obraz 
Boha, stačí, keď sa pozrieme na Ježiša. 
Slovami apoštola Pavla: „On je obraz 
neviditeľného Boha.“ Aký je Ježiš? Zo 
všetkých obrazov Ježiša, ktoré máme 
k dispozícii, snáď najpríjemnejším je 
obraz Dobrého pastiera. Sám Ježiš po-
užil tento obraz o sebe. Ježiš je Dobrý 
pastier, ktorý vydal život za svoje ovce. 
V Ježišovi vidíme lásku Otca k nám. 
A čo Duch Svätý? Duch Svätý je puto 
lásky medzi Otcom a Synom, medzi 
nimi a nami. 

Tajomstvo Trojice nie je na to, aby 
sme sa o ňom hádali, ba dokonca nie 
je ani na štúdium. Je to skorej čosi, nad 
čím sa máme modliť a čo máme žiť. 
Kresťan žije vo svete Otca, Syna a Du-
cha Svätého. Tento svet nie je niekde 
vo vesmíre. Je to svet nášho bežného 
každodenného života. Ako nám to ho-
vorí vyššie spomenutá africká legenda, 
je to svet, kde sa Boh zjavuje každému 
jednému z nás.  •

Obraz 
Boha

 Text: P. Milan Bubák SVD
 Foto: Archív SVD
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Misijná krajina  
Kamerun

 Text: P. Karol Bošmanský SVD

Kamerunská republika leží v ob-
lasti rovníka v západnej časti Af-
riky. Jej meno je odvodené od 
portugalského slova camaroes, 

čo znamená garnáty. Tento názov použí-
vali portugalskí cestovatelia a moreplav-
ci, ktorí pri kamerunskom pobreží lovili 
garnáty (malé morské raky 6 – 8 cm dlhé).

Za úzkym pobrežným pásom pri Gui-
nejskom zálive sa terén postupne zdvíha 
do plošín. Horská oblasť na juhozápade 
krajiny končí Kamerunskou vysočinou 
(4070 m n. m.).

Krajina je takmer desať ráz väšia ako 
Slovensko a dnes má vyše osemnásť mi-
liónov obyvateľov (2009). Hlavné mesto 
je Yaoundé a má jeden a pol milióna oby-
vateľov. Štátne zriadenie je republika 
s administratívnym usporiadaním do 10 
provincií. Úradný jazyk je francúzština 
a angličtina. Rasové a národnostné zlože-
nie je veľmi pestré. Žijú tu Fangovia (ban-
túski a sudánski černosi) 20 %, Bamiléko-
via a Bamovia 19 %, Bosanovia a Dualovia 
19 %, Fulbovia 10 %, Tikarovia 7 % a zbytok 
sú Európania a Arabi.

História Kamerunu
Kamerun má zaujímavú históriu. V ro-
koch 1884 – 1919 bolo súčasné územie 
s priľahlými oblasťami nemeckým pro-
tektorátom. Politický vývoj Kamerunu 
sa vyznačoval stabilitou. Na rozdiel od 
mnohých afrických krajín neprešiel tur-
bulentným obdobím rýchleho striedania 
režimov. Po prvej svetovej vojne si sprá-
vu krajiny rozdelili Veľká Británia a Fran-
cúzsko. Tým sa dá vysvetliť, že dodnes 
v tomto štáte jestvuje jedna časť krajiny, 
kde sa používa francúzsky jazyk, a druhá 
časť, kde sa používa angličtina. Vzdelanci 

poväčšine ovládajú obidva jazyky. Kame-
run dosiahol samostatnosť v roku 1961. 
Po voľbách sa časť Britského Kamerunu 
pripojila k časti Francúzskeho Kameru-
nu, a tak vznikla Federatívna republika 
Kamerun. V roku 1972 sa Kamerun zjed-
notil pod názov Zjednotená republika 
Kamerun a v roku 1984 prijal definitív-
ne meno Kamerun. Prezidentom je tu od 
roku 1982 až doteraz katolík Paul Biyva. 
Počas svojej vlády vyriešil politické ne-
zhody frankofónnej a anglofónnej čas-
ti krajiny a posilnil ekonomický rozvoj 
krajiny. V roku 1995 sa zásluhou anglic-
ky hovoriacej populácie stal Kamerun 
členom Britského spoločenstva národov.

Príchod misionárov do krajiny
Ako uvádza kardinál Tomko, prišli do Ka-
merunu ako prví misionári palotíni, kto-
rí založili misiu v Marienberku. V roku 
1890 sa v krajine zriadil apoštolský vi-
kariát. Po prvej svetovej vojne sa tu vý-
razne rozvinula misijná činnosť najmä 
zásluhou Kongregácie Svätého Ducha 
a neskôr Oblátov Nepoškvrnenej Pan-
ny Márie. Katolícka cirkev sa tu rýchle 
a úspešne rozširovala, a tak už v roku 
1955 sa mohla zriadiť cirkevná hierarchia. 
Arcibiskupom v hlavnom meste Yaoun-
dé sa stal Mons. Zoa, ktorý bol najmlad-
ším arcibiskupom na Druhom vatikán-
skom koncile. Za biskupa bol vysvätený, 
keď mal iba 37 rokov. V roku 1988 dostal 
Kamerun prvého kardinála v osobe arci-
biskupa Dou Aly Tumiho. Kamerun má 
dnes 23 diecéz. V decembri 1991 sa konal 
Rok jubilejných osláv storočného trvania 
evanjelizácie v Kamerune. Veľkou uda-
losťou jubilejných slávností bolo otvo-
renie novovybudovaného Katolíckeho 

inštitútu v hlavnom meste, ktorý je vlast-
ne Katolíckou univerzitou pre strednú 
Afriku. O jeho zriadenie požiadal verejne 
sám pápež Ján Pavol II. počas svojej náv-
števy v roku 1985. V krajine je 35 % kato-
líkov, 18 % protestantov, 25 % animistov 
a 22 % moslimov. 

Priemerná dĺžka života u mužov je 
46 rokov a u žien 47 rokov. Na desaťti-
síc obyvateľov pripadajú dvaja lekári. 
Podľa dostupných štatistík má krajina 
vysoký počet postihnutých AIDS a 29 
% trpí na tuberkulózu.

Hospodárstvo
Podobne ako vo väčšine krajín tropickej 
Afriky je aj kamerunské hospodárstvo za-
ložené na poľnohospodárstve, v ktorom 
pracuje 73 % obyvateľov. Hlavnými plodi-
nami sú maniok, kukurica, kakao a káva, 
ktorú pestujú hlavne na vývoz. Kamerun 
má veľké zásoby rúd bauxitu a veľa ropy, 
ktoré sú jeho hlavnými exportnými po-
ložkami. V krajine je síce málo priemy-
selných a spracovateľských podnikov, ale 
vďaka vývozu nerastov a sebestačnosti 
v produkcii potravín patrí Kamerun 
k ekonomicky najúspešnejším zemiam 
tropickej Afriky.

Nevšedné zvieratá 
V kamerunských džungliach žije mnoho 
zaujímavých zvierat. Sú to hlavne šim-
panzy, nížinové gorily a slony, ktoré sú 
tu najohrozenejšie. V Kamerune sa stále 
budujú národné parky, pretože pralesov 
ubúda. Okrem toho je tu mimoriadna fló-
ra: stromy, kvetiny a liany. Druhov vyš-
ších rastlín je vyše osemtisíc. Nachádza 
sa tu vyše deväťsto druhov vtákov.

Na severe krajiny je oblasť saván, kde 
sa nachádzajú vysoké trávnaté porasty 
s riedkymi drevinami. Vybudovali sa tam 
mnohé národné parky, kde žijú antilopy, 
slony, žirafy a levy. Tieto zvieratá sú tu 
prísne chránené.

Cirkev v Kamerune zosilnela a zaslu-
huje si, aby mala viac miesta v africkom 
náboženskom dianí. Nesmie ochabovať 
ani v evanjelizácii a v mravnom vplyve. 
Musí pokračovať v dobre založenom die-
le, ktoré doteraz viedli misionári.  •
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M ilí přátelé a dobro-
dinci misií!
Srdečně Vás zdra-
vím z  mé misijní 

činnosti v Mexiku a také zasílám 
pozdravy dobra a pokoje. Tento-
krát Vám chci přiblížit tragickou 
událost, která je však plná života 
a naděje. 10. června 2022 tomu 
bude 80 let, co byla obec Lidice 
v bývalém Československu úpl-
ně vyhlazena nacisty. Ale co to 
má společného s Mexikem? Tra-
gédie, která se udála uprostřed 
2. světové války v roce 1942, kde 
přes 300 jejích obyvatel přišlo 
o život a jen několik málo přeži-
lo, jedna mexická obec ze solida-
rity téměř okamžitě přijala jmé-
no San Jerónimo Lidice. Osobně 
si myslím, že alespoň něco málo 
si můžeme připomenout a nau-
čit se z historie, kde je význam 
Lidic dokladem přátelských va-
zeb a silných zážitků.

Lidice si tedy každoročně 
připomínají i v Mexiku.
Vyhlazení Lidic, v reakci na aten-
tát na říšského protektora Rein-
harda Heydricha, vyvolala po 
celém světě obrovskou vlnu soli-
darity. Mexiko bylo jednou z prv-
ních zemí, které po vyhlazení 
Lidic vyjádřilo Československu 
solidaritu. Na uctění památky 
obětí přejmenovali obec San Je-
rónimo de Aculco, už dva měsí-
ce po tragické události 30. srpna 

1942 na San Jerónimo Lidice, kte-
rá dnes tvoří součást hlavního 
města. Mexičané se tedy postavi-
li na stranu spravedlnosti a odso-
udili nacistický útlak, kterému 
Československo a  další země 
čelily.

Edna Gómez Ruiz, předsedky-
ně Asociace T. G. Masaryka v Me-
xiku, která se neocenitelným 
způsobem zasazuje o to, aby se 
na Lidice nezapomnělo, zdůraz-
ňuje: “Mexiko vždy projevovalo 
sounáležitost v otázkách sprave-
dlnosti, důstojnosti a úcty k ži-
votu. Proto chceme, aby jméno 
Lidic přetrvalo.” Vzpomínky na 
tragédii žijí v Mexiku i po letech, 

což je do velké míry zásluhou 
starostů městské části, kteří ko-
nání vzpomínkových akcí na Li-
dickou tragédii každoročně pod-
porují. Vzpomínkový akt je vždy 
doprovázen zpěvem mexické 
i české hymny v podání pěvecké-
ho sboru. Pravidelně se účastní 
také děti ze základní školy, kte-
ré tradičně přinášejí urnu s lidic-
kou půdou a spolu s květinovými 
věnci ji kladou k pomníku.

Význam a poslání mexických 
Lidic
V městské čtvrti lze rovněž na-
lézt řadu pamětních výjevů, kte-
ré připomínají lidickou tragédii 
i přátelství mezi oběma obcemi. 
Při příležitosti 60. výročí lidic-
ké tragédie, v červnu roku 2002, 
byla odhalena nástěnná malba 
Ariosta Otera, která v sobě spo-
juje oboje Lidice. Působivou mal-
bu s názvem “Pole světla a smrti” 
lze nalézt na místním náměs-
tí. Sám malíř vysvětluje, že po-
sláním díla je zajistit, aby lidická 
tragédie neupadla v zapomnění: 

“Lidice jsou vzpomínka, která 
nevybledne. I přes odstup času, 
přetrvává utrpení obce, která 
byla zničena ne pandemií, ale 
lidskou krutostí.”

Na malbě je mimo jiné mož-
no najít i T. G. Masaryka, sym-
bol československé demokracie, 
židovského spisovatele Franze 
Kafku, a matku Lidic, obraz čes-
ké matky, která chrání své děti 
před německými vojáky. Stejně 
tak ale scéna naléhavě zachycu-
je bolest a ničivé tanky, bomby 
a ostnaté dráty. V místní růžové 
zahradě stojí také dílo nazvané 

“Smrt člověka člověkem”, které 
je připomínkou obětí a krutos-
ti, která na nich byla spáchána. 
Jeho autor se domnívá, že nám 
současná pandemie připomíná 
cenu lidského života. Tak jak 
tomu ostatně je, kdykoliv se 

České a mexické Lidice: 
Vzpomínky stále živé

 Text: P. Ludvík Málek SVD
 Foto: Archív pátra Ludvíka Máleka SVD

„Lidice našly 
odvahu, 
vůli, sílu 
a soudržnost 
k vlastní 
obnově. A to 
je příklad 
pro dnešní 
společnost, 
aby se uměla 
pevně postavit 
změnám, 
které ji změní 
k lepšímu.”
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stane nějaké neštěstí: “Socha 
s názvem „Smrt člověka člově-
kem“ je modlitbou za bytosti, 
jimž byl odebrán život krutým 
a  nelítostným způsobem. Při 
aktuální pandemii silněji vní-
máme, jak je život důležitý, více 
si uvědomujeme jeho cenu. Lidi-
ce leží daleko, ale našemu srdci 
jsou blízko.”

A co tak křestní jméno Lidice?
Lidice nebo Lídice se jmenují 
stovky žen v Latinské Americe. 
Na Kubě, v Mexiku, Bolívii nebo 
Ekvádoru. Jen v Brazílii je jich na 
pět set. V roce 2018 se pět z nich 

zúčastnilo vzpomínkového aktu 
v San Jerónimo Lidice. Lidice se 
seznámily s původem svého jmé-
na. Byl to pro ně šok, když se do-
zvěděly, co vše se v Lidicích udá-
lo. Měly jen zběžné informace. 
Význam svého jména si budou 
určitě uvědomovat po zbytek ži-
vota, všechny se shodly, že je pro 
ně velká čest ho nosit.

Jednou z nich je i Lidice Fra-
goso, jejíž otec kdysi dostal da-
rem knihu pojednávající o zniče-
ní československé obce. Příběh 
ho natolik zasáhl, že se s ženou 
shodli, že svou první dceru poj-
menují právě na počest obětí 

tragédie. Jeho dcera, dnes už do-
spělá, jméno nosí hrdě. Přivedlo 
ji také k tomu, aby trochu pozna-
la dějiny Československa a České 
republiky. Jak sama vysvětluje, 
znovuzrození vyhlazené obce 
je pro lidstvo příkladem: “jmé-
no Lidic, československé vesni-
ce zničené pro pomstu jediného 
muže, nosím s hrdostí a odva-
hou. Lidice našly odvahu, vůli, 
sílu a  soudržnost k  vlastní ob-
nově. A to je příklad pro dnešní 
společnost, aby se uměla pevně 
postavit změnám, které ji změ-
ní k lepšímu.”

Další žena jménem Lidice 
Margarita Céspedes Pérez říká: 

“Jméno Lidice nosím hrdě. Dali 
mi ho rodiče, kteří měli možnost 
pracovně navštívit Českosloven-
sko, konkrétně právě Lidice. Ten 
příběh je zasáhl natolik, že když 
jsem se narodila, rozhodli se poj-
menovat mě na jejich památku. 
Chtěli tak sdělit světu, že obec 
Lidice a všichni její vyvraždění 
obyvatelé, se znovu rodí s kaž-
dou ženou, která nese jejich jmé-
no, ať už žije kdekoliv.”

Také jedna žena z Kuby, Lidice 
Palau, vysvětluje: “Jsem Kubán-
ka, ale bydlím v Miami. Příběh 
svého jména znám od dětství, 
protože babička a maminka mi 
vždy o jeho významu i o masak-
ru, který se v  Lidicích stal, vy-
právěly. Vždy, když své jméno 
vidím napsané v nějakém parku, 
obchodu, časopise atd., zapla-
ví mě hrdost. Jsem velmi hrdá, 
že jsem jedna z Lidic, které svě-
tu připomínají památku obce 
a strašného zločinu, ke kterému 
tam došlo.”

Je to až neuvěřitelné, jaký ce-
losvětový význam má nejen jmé-
no Lidice, ale také a především, 
že tak přispívá k šíření příběhu 
obce Lidice a může změnit svět 
k lepšímu v porozumění a mezi-
lidských vztazích.  •
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▪ Arcibiskup Zvolenský vyslúžil 
sviatosti 11 dospelým v UPeCe 
Bratislava 

 Foto: Alžbeta Novotná

Nedeľa Božieho milosrdenstva bola 
pre Univerzitné pastoračné cen-

trum sv. Jozefa Freinademetza v Bra-
tislave výnimočným dňom. Sviatosť 
krstu prijali štyria dospelí, sviatosť bir-
movania a prvého svätého prijímania 
prijali jedenásti dospelí študenti, prí-
padne už pracujúci mladí ľudia.

Katechézy spojené s prípravou na 
prijatie týchto sviatostí prebiehali in-
tenzívne od septembra minulého roku. 
Napokon sa katechumeni rozhodli 
pre prijatie sviatostí, ktoré im vyslúžil 

bratislavský arcibiskup metropolita 
Mons. Stanislav Zvolenský. Arcibiskup 
Zvolenský vyjadril veľkú radosť z tých-
to mladých ľudí, ktorým záleží na vzťa-
hu k Bohu a na sviatostnom živote. 
Zároveň ich v homílii povzbudil k pre-
žívaniu viery v Boha a evanjeliových 
hodnôt v dnešnom svete. Atmosféra 
bola príjemná a osobná, o čom svedčí 

i to, že všetci kandidáti boli predstave-
ní arcibiskupovi osobitným spôsobom.

Tento rok bol pre katechézy špeci-
fický v tom, že katechézy prebiehali 
v pandémii v on-line priestore. Keď sa 
opatrenia uvoľnili, že sa bolo možné 
stretávať, katechézy pravidelne pre-
biehali v priestoroch UPeCe. Viedol 
ich Martin Linhart a Michal Miškov 

Udalosti
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v spolupráci s kňazmi UPeCe Stanisla-
vom Krajňákom SVD a Martinom Šte-
fancom SVD. Príprava pozostáva z pre-
berania katechizmu v troch celkoch: 
Krédo – tajomstvá viery, ďalej sa pre-
berá Desatoro – ako odpoveď na vieru 
a život, nakoniec sa podrobne prebe-
rajú sviatosti Cirkvi – ako slávenie ži-
vota viery.

Skúšky z katechizmu sa nerobili, ale 
každý kandidát napísal vlastnú úvahu 
na papier formátu A4 o  tom, čo pre 
neho znamená kresťanstvo, prečo chce 
prijať sviatosti.

Martin Linhart, ktorý katechézy vie-
dol, sa po slávnosti vyjadril: „Pre mňa 
je tá príprava veľkým povzbudením, 
keď vidím, že stále prichádzajú mladí 
ľudia, ktorí sa rozhodujú pre kresťan-
stvo a že to kresťanstvo má aj v dnešnej 

dobe silu a potenciál mladých ľudí oslo-
viť. Čiže som Bohu vďačný, že môžem 
mladých ľudí sprevádzať na ceste ich 
viery a vidieť to, ako Boh vstúpil do ich 
životov, a to naozaj veľmi rozličnými 
spôsobmi. Niekedy až človek žasne. 
Toto je pre mňa veľký dar. Toto je pre 
mňa povzbudenie. Zároveň je to pre 
mňa impulz, keď sa chystám na stretká 
a premýšľam nad témami, vysvetľujem 
ich mladým ľuďom, aby to neboli len 
naučené „rečičky“, ale aj mne to kladie 
otázky pre seba samého, ako to mám 
žiť a ako môžem vieru žiť lepšie.“

V Univerzitnom pastoračnom cen-
tre sa koná príprava na prijatie svia-
tostí každý rok. Najbližšia príležitosť 
prihlásiť sa na katechézy bude začiat-
kom nového akademického roku (v ok-
tóbri).  •

UDALOSTI 
jún 2022

1. jún
Medzinárodný deň detí;
5. jún
Slávnosť Zoslania Ducha Svätého; 
Svetový deň životného prostredia;
6. jún
Br. Ján Dominik Štibrány SVD, 30. vý-
ročie úmrtia (1992);
9. jún
Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, naj-
vyššieho a večného kňaza;
12. jún
Slávnosť Najsvätejšej Trojice; bla-
hoslavení Ľudovít Mzyk, Stanislav 
Kubista, Alojz Liguda, Gregor Frąc-
kowiak SVD, verbistickí mučeníci v ob-
dobí nacizmu;
16. jún
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho 
Tela a Krvi;
19. jún
Deň otcov; Svetový deň utečencov;
23. jún
Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa 
(presunutá slávnosť);
24. jún
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Je-
žišovho;
25. jún
Spomienka Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie;
29. jún
Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, 
prikázaný sviatok, patróni Spoločnosti 
Božieho Slova.

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu modlitby 
na mesiac jún: 
Modlime sa za kresťanské rodiny na ce-
lom svete, aby do každodenného života 
konkrétnymi skutkami vnášali bezvý-
hradnú lásku a svätosť.
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Páter Marek, aký máš úrad na generalá-
te SVD v Ríme? 
Som súčasťou takého širšieho tímu 
generalátu. Mám na starosti koordi-
novanie biblického apoštolátu v rám-
ci našej rehole.

Ako si sa vlastne dostal na vizitáciu do 
Strednej Ameriky? 
Keďže pandémia spôsobila takmer na 
dva roky zastavenie plánovaných vi-
zitácií, bolo potrebné naplánovať ich 
nanovo a do toho sme boli pozvaní 

aj my, čo tvoríme širší tím na gene-
raláte. Teda už nie iba členovia ge-
nerálnej rady, ale aj koordinátori, 
prípadne niektorí spolubratia, ktorí 
v  minulosti mali skúsenosť s  vede-
ním nejakej provincie. Mne osobne 
popri vizitácii v Poľskej provincii SVD, 
kde som bol spolu s br. Guy Mazolom 
v novembri 2021, pridelili i vizitáciu 
v Stredoamerickej régii (régia je o nie-
čo nižšia kategória než provincia), 
ktorú v rámci rehole poznáme pod 
skratkou CAM.

Generálna vizitácia 
SVD v Nikarague, 

Kostarike a Paname
 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív P. Vaňuša SVD

Generálne vizitácie Spoločnosti Božieho Slova sa konajú v zásade každých 
šesť rokov. Vykonáva ich generálny predstavený alebo ten, koho on pove-
rí. Vo väčšine prípadov sú to členovia generálnej rady. A čo je zmyslom či 
cieľom vizitácie? Zo strany generalátu je to predovšetkým osobný kontakt 
s každým spolubratom v mieste jeho pôsobenia, teda vyjadrenie toho, že 
rehoľa sa zaujíma o každého jedného člena. Tým pádom vizitácia súčasne 
poskytuje informáciu „z prvej ruky“ pre generalát: blízky pohľad na realitu, 
v ktorej sa misia v tej-ktorej krajine uskutočňuje a či zodpovedá tomu, čo je 
našou úlohou. Taktouto vizitáciou bol poverený aj slovenský verbista P. Ma-
rek Vaňuš SVD. O tom, ktoré krajiny navštívil a čo tam zažil, rozpráva v na-

sledujúcom rozhovore. 

 

• Udeľovanie sviatosti krstu v miestnom 
kostole
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Kedy prebiehala vizitácia? 
Konala sa v rámci troch týždňov, od 
19. marca do 10. apríla. Teda ukonče-
nie bolo krátko pred Veľkou nocou, 
presne na Kvetnú nedeľu.

Ako prišla Spoločnosť Božieho Slova 
do Strednej Ameriky? 
Niekedy v 80-tych rokoch začali mi-
sionári z Provincie Kolumbia pôsobiť 
v Paname a nezávisle od toho ďalší 
zas z Provincie Mexiko v Nikarague. 
Keď sa prítomnosť v oboch krajinách 
po viac ako dvoch desaťročiach ustá-
lila, ukázalo sa vhodné vytvoriť sa-
mostatnú régiu, do ktorej by patrili 
obe krajiny plus Kostarika, ktorá sa 
nachádza takpovediac „medzi nimi“. 
Oficiálne bola régia CAM ustanovená 
v roku 2004, takže tento rok by mala 
dosiahnuť vek dospelosti.

Aké krajiny si navštívil?  
Boli to práve spomínané tri krajiny: 
Nikaragua, Kostarika a Panama. Čo 
sa obyvateľstva týka, tak ide o krajiny 
podobné Slovensku, každá má okolo 5 
miliónov obyvateľov. Najväčšia z nich 
je Nikaragua, ktorá má 6,5 milióna.

Aký bol program vizitácie? 
Možno to bude znieť zvláštne, ale 
program nezačína príchodom do kra-
jiny, ale prípravou niekoľko mesia-
cov vopred. Vizitátor – teda ten, kto 
je poverený viesť vizitáciu – si musí 

naštudovať dokumenty z  predošlej 
vizitácie, správy o aktuálnom stave 
provincie či régie a zostaviť z  toho 
akúsi osnovu bodov, na ktoré sa vi-
zitácia sústredí. Až potom sa plánuje 
podrobnejšie čo a kedy.

Čo sa týka vizitácie už tam na mies-
te, priletel som do Managuy, hlavné-
ho mesta Nikaraguy, a  odtiaľ som 
spoločne s  regionálnym predstave-
ným postupne navštevoval jednotlivé 
miesta, kde spolubratia pôsobia. Naj-
prv v Nikarague, potom v Kostarike 
a napokon v Paname. Nakoľko drvivá 
väčšina spolubratov v CAM pôsobí vo 
farskej pastorácii, navštevovali sme 
jednotlivé farnosti. Skoro každý deň 
iná farnosť. Miesta pôsobenia spolu-
bratov sú vzdialené aj niekoľko hodín 
cesty, takže to bolo aj o presúvaní sa 
z miesta na miesto. Dovedna som ab-
solvoval za tie tri týždne autom asi 
2500 km po zväčša jednoduchých, 
v  niektorých prípadoch i  neasfalto-
vaných cestách. 

Koľko verbistov pôsobí v régii, ktorú si 
navštívil? 
V régii CAM pôsobí momentálne 35 
spolubratov z 11 národností. Jeden je 
biskupom od roku 2015 v panamskej 
diecéze Penonomé. Inak, najpočet-
nejšou skupinou sú spolubratia z In-
donézie a niekoľko je ich aj z Poľska. 
Zo Slovenska tam zatiaľ nepôsobí žia-
den verbista. 

Majú verbisti v tejto časti sveta povola-
nia? Navštívil si aj formačný dom?  
Ide o  pomerne mladú régiu, takže 
zatiaľ nemá celý formačný program. 
Noviciát i  po-noviciátna formácia 
je v  iných krajinách. Régia však má 
formačný dom v Manague, v Nikara-
gue, ktorý som mal možnosť navštíviť. 
V ňom sa nachádza „pred-noviciátna“ 
formácia, čiže dalo by sa povedať po-
stulát a príprava na vstup do noviciátu. 
Momentálne je tam 5 mladých mužov, 
ktorí pochádzajú z Nikaraguy, z Pana-
my a jeden dokonca zo Salvádorskej re-
publiky. Povolania v tých končinách sú, 
hoci som počul, že v Nikarague je viac 
povolaní pre diecézny klérus než pre 
misijné rehole, pretože mladí ľudia sú 
dosť naviazaní na svoju rodinu či kraj.

V akých oblastiach verbisti pôsobia, čo-
mu sa venujú? 
Spolubratia sa v tých troch krajinách 
venujú, ako som už spomenul, najmä 
pastorácii vo farnostiach. Samozrejme, 
ide o trochu iný koncept farnosti, ako 
poznáme na Slovensku, kde farnosť 
znamená spoločenstvo okolo farské-
ho kostola, prípadne nejaká tá filiálka. 

• Farnosť na ostrove Taboga (Panama)
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V krajinách Strednej Ameriky – a mys-
lím, že ide o črtu viacerých krajín La-
tinskej Ameriky – farnosť pozostáva 
z množstva, neraz z desiatok malých 
komunít, ktoré sú od seba viac či me-
nej vzdialené. V mestách to môžu byť 
jednotlivé štvrte, ktoré majú vlastnú 
kaplnku, na vidieku sú to osady s pár 
desiatkami ľudí, roztrúsené po širo-
kom okolí. Jedna z farností, ktoré som 
navštívil, mala takýchto komunít 45. 
Bežné je, že ich je od desať do dvadsať. 
Tomu sa potom prispôsobuje i forma 

pastorácie, ktorá nie je sústredená iba 
na centrálnu (farskú) komunitu, ale vy-
chádza pravidelne „do terénu“. V nede-
ľu sa to všetko nedá stihnúť ani dvom 
či trom kňazom, takže komunity nav-
števujú počas týždňa.

Čo sa týka povahy týchto farnos-
tí, verbisti v CAM pôsobia predovšet-
kým v chudobnejších častiach vidie-
ka, ale i  okrajových štvrtiach miest. 
V niektorých z nich je i pomerne veľa 
násilia. Napríklad v  jednej farnos-
ti v problematickej štvrti hlavného 

mesta Panamy mi spomínali, že nie 
je ničím výnimočným počuť vonku 
prestrelku, samozrejme s ostrými ná-
bojmi. 

Okrem farskej pastorácie sa venujú ver-
bisti aj inej forme evanjelizácie?
V régii je citeľný dôraz na biblickú 
animáciu. V Nikarague máme neveľké 
biblické centrum, ktoré bolo síce po-
čas pandémie skoro úplne zatvorené, 
ale zvyčajne poskytuje formačné kur-
zy pre laikov priamo v Manague, ale-
bo vo farnostiach počas víkendov či 
celého týždňa. V Kostarike je zas zná-
ma naša predajňa Biblií a biblických 
materiálov, ktorá ich aj distribuuje po 
krajine. Podobný plán, ktorý by spojil 
miesto na biblickú formáciu a predaj-
ňu biblických materiálov, rozbieha ré-
gia CAM i v hlavnom meste Panamy.

Vysielajú aj misionárov do zahraničných 
misií? 
Zatiaľ v podstate nie. Traja verbisti, 
čo pochádzajú z Panamy, aj pôsobia 
v Paname. Akurát dvaja pôvodom z Ni-
karaguy sú v Mexiku, ale to ešte z ob-
dobia, keď bola dištriktom patriacim 
pod Mexiko.
Čo bolo pre teba prekvapením v týchto 
krajinách a čo ťa povzbudilo? 
Asi najviac ma zasiahlo rozprávanie spo-
lubrata v hlavnom meste Panamy, ktorý 
začal príležitostne navštevovať vzdiale-
né ostrovy, kde už osem rokov nemali 
kňaza, a tým pádom ani sviatosti. Ho-
voril, že desaťročné deti tam v podsta-
te v živote nevideli kňaza. Vtedy som si 
uvedomil, že skutočne sú i dnes miesta, 
kde evanjelium ešte nebolo hlásané do-
statočne. Viera sa tam na tých ostrovoch 
udržala vďaka laikom.

A  práve to je jedna z  vecí, ktoré 
ma povzbudili: angažovanosť  

• Kultúrny program s tradičným kostarickým 
odevom po sv. omši v Libérii

• So spolubratmi v Davide (Panama)
• Začiatok slávenia Kvetnej nedele v komunite 

sv. Jána Pavla II. na okraji hlavného mesta 
Panamy
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Moje prvé stretnutie 
s  Jean notom sa odo-
hralo v  kúte medzi 
smetnými košmi. Ko-

mentoval situáciu slovami, ktoré 
presne vystihovali to, čo prežíval 
doma: „Tie popolnice aspoň držia 
hubu!“ Mal tým na mysli vrieska-
nie, akým sa každodenne častovali 
tí, ktorí tvorili trosky jeho rodiny.

Raz sa v mojej prítomnosti do-
hadoval so svojimi štyrmi bratmi 
o tom, z koho ktorý z nich pochá-
dza. Potrebovali vyriešiť istý veľmi 
chúlostivý problém. Postupne totiž 
poznali celkom šesť nevlastných ot-
cov. Nehovorili o tom prvý raz, ale 
po nekonečnom pretriasaní veci 
ani tentokrát k ničomu nedospeli.

Na jeho hlbokú citovú traumu 
ma upozornil sudca, pred ktorým 
sa chlapec chvíľu pod chvíľou oci-
tal, vždy v sprievode dvoch strápe-
ných policajtov.

Nijaký vychovávateľ nenašiel 
dosť odvahy, aby sa pokúsil zo-
zbierať črepy jeho osobnosti. Štyri 
pokusy o samovraždu – z toho dva 
myslené úplne vážne, ma presved-
čili o tom, že bude nesmierne ťažké 
spájať do všetkých strán rozmeta-
né úlomky duše tohto ešte dieťaťa.

Jeannot vyrástol len tak, na chod-
níku, vyškolila ho ulica. Veľmi rých-
lo zistil, že ľudia mávajú peniaze 
u seba. Čoskoro získal znamenitú 
zručnosť. Vyhliadnuté obete vôbec 
necítili, ako im mizne peňaženka 

laikov. Komunity farností, o ktorých 
som hovoril, sú spravované laickými 
koordinátormi, ktorí sa starajú o ich 
fungovanie po organizačnej, ekono-
mickej, ale i duchovnej stránke. Bez 
nich by kňaz veľa nedokázal. 

Okrem angažovanosti laikov som 
bol povzbudený aj intenzívnymi so-
ciálnymi aktivitami jednotlivých far-
ností. Hoci sú to, dá sa povedať, chu-
dobné farnosti, nezabúdajú na tých 
najchudobnejších. Počas nedávnej 
pandémie chystali a  distribuovali 
v  niekoľkých z  nich pravidelne de-
siatky až stovky potravinových balíč-
kov, aby tí najnúdznejší nehladovali.

Ktorá misia urobila na teba najväčší 
dojem? 
Každé miesto, ktoré som navštívil, 
malo niečo do seba. No veľký dojem 
na mňa urobil takmer 84-ročný írsky 
misionár P. Cornelio, ktorý je stále 
aktívny a  vypomáha v  jednej nika-
ragujskej farnosti. V  lete oslávi 50 
rokov kňazstva a hovoril mi, že síce 
nevie, ako to bude so zdravím, ale 
ešte by chcel čo-to pomôcť. Povedal 
som si, že to je misionár do posled-
ného dychu.

Ako vidíš celkovo pôsobenie Cirkvi 
v týchto krajinách? 
V Nikarague, kde je Ortegov režim, 
Katolícka cirkev čelí kladeniu pre-
kážok pod nohy, pretože sa odvážila 
ozvať proti represiám, ktoré stáli ži-
vot desiatok protestujúcich študentov 
v posledných štyroch rokoch. Kňaz, 
zvlášť misionár z cudziny, si musí dá-
vať pozor, čo v kázni povie, aby ne-
zachádzal do politicky citlivých tém. 
Medzi účastníkmi bohoslužby sú totiž 
vždy nejakí „informátori“, ktorí do-
nášajú štátnym autoritám. No vo vše-
obecnosti si ľudia Cirkev vážia.

V Kostarike a Paname, ktoré v tom-
to ohľade garantujú slobodu Cirkvi, 
je dôležité ísť na okraje, do vzdiale-
ných osád. Najmä v Paname je evan-
jelizácia pôvodného obyvateľstva stá-
le aktuálnou výzvou.  •

Prejaviť záujem o blížneho 
patrí medzi základné postoje 
kresťana

 Text: Guy Gilbert, Bratr vyvržených
 Foto: Le Républicain Lorrain, Isabelle Lévy-Lehmann
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z tašky. Napriek tomu ho párkrát chy-
tili. Niekoľko menších trestov zniesol 
celkom ľahko, ale šesť mesiacov vo 
väzení ho zničilo. Tam sa zrodili jeho 
pokusy o samovraždu. Najprv siahol 
po povraze, potom po žiletke, potom 
to skúsil liekmi...

Nakoniec skúsil pracovať. V  tej 
dobe som sledoval každý jeho krok. 
Z práce sa vracal preťažený, skľúčený, 
so skleneným pohľadom a zakaždým 
si na papieriku prepočítaval odpraco-
vané hodiny.

Až raz prišiel k nám do strediska 
výborne naladený a ohodený. Cestou 
do práce mu totiž padol zrak na ob-
jemnú náprsnú tašku. Neodolal. Ne-
videl dôvod, prečo opäť ísť do práce, 
keď takto ľahko prišiel k celomesač-
nej výplate.

Od tej doby to už skúšal takto. „Za-
robil si“ desaťtisíc frankov mesač-
ne, „nezdaniteľných“, ako hovoril. 
„V každom prípade som si už vybral. 
Ak ma chytia, zaplatím za to. Ale 

naspäť už nemôžem. Mamonár ale 
nie som, hneď všetky peniaze rozto-
čím s kamarátmi.“

Z času na čas sa naozaj ocitne vo 
väzenskej cele, kde si to dokáže cel-
kom pohodlne zariadiť, a tam, v pus-
tovníckej samote, veľa číta a  píše 
básne.

Jeho život sa takto pohybuje medzi 
prepychom, keď je na slobode a mníš-
skou väzenskou strohosťou. Celkom 
sa mu to zapáčilo, až na vzácne oka-
mihy skľúčenosti, ktorú však dokáže 
rozptýliť návšteva alebo niekoľko po-
hľadníc s pozdravmi. Čo naňho pla-
tí, je priateľstvo a dôvera, ktoré sa 
mu aj ja snažím dávať najavo. Oboje 
naliehavo potrebuje, ale nič z toho 
zatiaľ nedokáže zmeniť smer cesty, 
ktorú si vybral.

„Ale naskytla sa mu vôbec mož-
nosť voľby?“ pýtam sa. Od narodenia 
nemal nijaké vyhliadky do budúc-
nosti, bol prakticky bez školského 
vzdelania a nespôsobilý pracovať, na 

druhej strane ho oslňoval lesk peňazí 
a blahobytu, ktorý videl všade navô-
kol a ktorý si šikovne vedel zadová-
žiť. Akú šancu do života vlastne tento 
chlapec dostal?

Žiaľ, nie je výnimkou. Na rovnakej 
šikmej ploche sa pohybuje dosť mla-
dých ľudí, ktorých poznám. A nebu-
deme na tom môcť nič zmeniť, pokiaľ 
peniaze a vlastný prospech budú pre 
spoločnosť predstavovať najvyššiu 
hodnotu – najvyššiu métu, to jediné, 
na čom záleží a k čomu sa človek má 
dopracovať.

Jeannot a všetci tí mladí, s ktorý-
mi sa stretávam, sú živým dôkazom 
toho, že naša západná spoločnosť ťaž-
ko chorľavie. „Čo môžem urobiť pre 
vašich chlapcov?“ pýtajú sa ma ľudia 
často. A hneď mi ponúkajú peniaze. 
Chcú sa len rýchlo zbaviť problému, 
zavierajú oči a uši. Pritom títo chlapci 
potrebujú viac ako peniaze.

Zločinnosť je niekedy v jadre zdra-
vá reakcia. Znamená odmietnutie, 
revoltu proti prehnitiu našej spoloč-
nosti. Možno tá zločinnosť ukrýva 
v sebe viac odvahy než trpné prijí-
manie skutočnosti. Možno sa za ňou 
skrýva väčšia dávka poctivosti ako 
za chovaním tých, ktorí sa snažia 
získať čo najviac takzvanými legál-
nymi cestami...

Často sa tvrdí, že delikventi sú 
podpriemerní jedinci, slabosi ne-
schopní vzoprieť sa svojim „zlým 
sklonom“ a odolať lákadlám „ľahké-
ho života“. Nie je to pravda. Naopak, 
práve preto, lebo vyrástli pod pria-
mym tlakom násilia a zla, odmalič-
ka boli nútení mu čeliť, práve preto 
viac ako priemerný občan odmieta-
jú aj nespravodlivosť a nehumánnosť 
vo svete.

Tí mladí majú v sebe neuveriteľnú 
veľkodušnosť a vnútornú slobodu. Ich 
odpor voči „normálnemu“ spôsobu 
života predstavuje mimoriadne pre-
vratnú silu. Volá do nebies, že my, 
ktorí sme dostali lepšie vyhliadky pre 
život v budúcnosti, sa uspokojujeme 
len s tým, že ich trestne stíhame.  •
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S lávnosť Turíc, ktorú 
slávime tento mesiac, 
je jedným z kľúčových 
sviatkov univerzálnej 

Cirkvi. Zoslanie Ducha Svätého 
je totiž považované za defini-
tívny moment zrodenia Cirkvi 
a  jej misijného poslania. Sv. 
Arnold Janssen (1837–1909), za-
kladateľ troch rehoľno-misij-
ných kongregácií (Spoločnosť 
Božieho Slova, Služobnice Du-
cha Svätého a Služobnice Du-
cha Svätého večnej poklony), 
je považovaný za jedného z naj-
väčších ctiteľov Ducha Svätého, 
a to zvlášť v období na prelome 
19. – 20. storočia.

Odborníci na život a spiritu-
alitu sv. Arnolda tvrdia, že úcta 
k Duchu Svätému bola prítom-
ná v jeho živote od jeho detstva. 
Podstatným momentom v roz-
voji tejto jeho láske a úcte voči 
Božiemu Duchu bol 3. október 
1887, kedy sa sv. Arnold zasvä-
til Duchu Svätému. Odovzdal 
sa mu telom i dušou. Prosil ho 
v ten deň o milosť spoznať veľ-
kosť jeho lásky, žiť a zomrieť 
len pre Neho, žiť na tomto svete 
bez hriechu a konať podľa Bo-
žej vôle vo všetkej dokonalosti. 
Zakladateľ často obdivoval a re-
flektoval skutočnosť, ako Mária 
dokázala čerpať z Ducha svoje 

Sv. Arnold Janssen  
– majster lásky a úcty 
k Duchu Svätému

 Text: P. Stanislav Orečný SVD
 Foto: Archív SVD

cnosti a plnosť milosti, aj ako 
apoštoli prvotnej Cirkvi a misi-
onári všetkých vekov vykoná-
vali svoje dielo s mocou Ducha 
Svätého. Bol presvedčený, že 
Duch Svätý je srdcom a dušou 
Cirkvi, ktorá udeľuje všetku 
posväcujúcu milosť prostred-
níctvom sviatostí a  svätenín. 
Dňa 8. decembra 1888 zasvätil 
celú Spoločnosť Božieho Slo-
va Duchu Svätému. V ten istý 
deň v roku 1889 bola založená 
Misijná kongregácia služobníc 
Ducha Svätého a v  roku 1896 
Kongregácia služobníc Ducha 
Svätého večnej poklony.

Osobitná úcta k Duchu Svä-
tému sa stala u sv. Arnolda jeho 
charizmou. Úplne ponorený do 
života v Duchu žil uchvátený 
jeho prítomnosťou a veľkosťou, 
krásou a  láskou. Duch Svätý 
bol pre neho zdrojom radosti 
a blaženosti, darcom všetkých 
Božích darov a milostí. Láska 
k Duchu Svätému mu dodávala 
silu a odvahu a zaručovala mu 
úspech vo všetkom, čo robil 
pre dobro duší. Denne recitoval 
modlitbové hymny k jeho úcte. 
Osobitná zbožnosť k tretej bož-
skej osobe bola napokon nielen 
jeho charizmou, ale stala sa 
tiež dušou jeho života a srdcom 
jeho duchovného rastu.

Duch Svätý a Najsvätejšia 
Trojica
V Duchu Svätom videl zaklada-
teľ zavŕšenie vnútorného života 
Boha. Život Najsvätejšej Trojice je 
v Duchu Svätom dokonale napl-
nený – jednota prirodzenosti, ale 
trojica osôb – plnosť večnej radosti 
a blaženosti. Opakovane zdôrazňo-
val, že Boží Duch prebýva s Otcom 
a Synom v kresťanovi posvätenom 
milosťou, oslavuje v ňom Otca 
a Syna, a buduje tak chrám Božej 
lásky. Preto nazýval Ducha Sväté-
ho architektom nádherného chrá-
mu Božej lásky v človeku a taktiež 
umelcom ľudského života – ako 
dal totiž život telu prvého Adama 
a oživil telo druhého Adama, tak 
v jeho pôsobení vidíme počiatok 
každej ľudskej existencie.

Len na pozadí chápania vzťahu 
medzi Duchom a Trojicou môže-
me ľahko pochopiť, prečo Arnold 

Úplne 
ponorený do 
života v Duchu 
žil uchvátený 
jeho 
prítomnosťou 
a veľkosťou, 
krásou 
a láskou.  
Duch Svätý 
bol pre neho 
zdrojom 
radosti 
a blaženosti, 
darcom 
všetkých 
Božích darov 
a milostí.
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veril, že úcta k Duchu Svätému je 
vždy predchodcom úcty k ďalším 
dvom osobám Trojice. Totiž duša, 
ktorá skutočne miluje a klania 
sa Duchu Svätému, sa potrebuje 
vrátiť k Otcovi a Synovi, z ktorých 
Duch vychádza. Otec a Syn posvä-
cujú ľudstvo skrze Ducha Svätého 
a skrze Neho sa približujú k ľud-
stvu a ľudia k nim. Pod vedením 
Ducha Svätého získal zakladateľ 
jasnejšie pochopenie významu ta-
jomstva Najsvätejšej Trojice a stále 
hlbšie prenikal do tohto tajomstva, 
ktoré mu zostalo najdrahšie. Duch 
Svätý je treťou osobou Najsvätej-
šej Trojice, ktorá sa ako chrono-
logicky posledná zjavila ľudstvu. 
Okrem toho dokončuje proces 
dokonalosti duše – je „kanálom“, 
ktorým Božstvo vylieva svoj prúd 
milosti a lásky. Preto je teda naj-
istejším sprievodcom k pochope-
niu Trojice.

Duch a Cirkev
Sv. Arnold zdôrazňoval skutoč-
nosť, že Boh Otec založil Cirkev 
v Synovi a napĺňa ju sladkou prí-
tomnosťou Ducha Svätého, od 
ktorého pochádza jej nekonečná 
vitalita. S prorockou víziou uni-
verzálnej šírky, ktorá presahuje 
hranice Spoločnosti a zahŕňa celý 
svet, Arnold vyzýval najprv svo-
jich spolubratov a potom i sestry 
a širšiu verejnosť, aby s dôverou 
hľadeli do budúcnosti v bytostnej 
odovzdanosti a vernosti Duchu 
Svätému. V  jednom zo svojich 
článkov (Príď, Duchu Svätý, č. 17) 
napísal: „My katolíci sa musíme 
utiekať k Duchu Svätému, aby 
svojou milosťou vplýval na srdcia 
a vôľu, na obranu dobrých zásad. 
On mocne zasiahne do chodu sve-
tových dejín, keď ho budeme čas-
tejšie a vrúcnejšie verejne vzývať. 
Svätá Cirkev vyznáva vo svojich 

hymnách, že Jemu patrí tá istá 
sláva ako Otcovi a Synovi. Čím 
viac ho budeme uctievať, tým 
viac budeme hodní jeho milosti, 
a tým viac a úplnejšie sa splní to, 
o čo sa modlíme. Nech teda tretia 
božská osoba je stále viac pozná-
vaná, chválená a zvelebovaná!“

Modlitby ku cti Ducha Svätého
Arnold zvlášť v posledných ro-
koch svojho života verejne neho-
voril bez toho, aby aspoň krátko 
nespomenul tretiu osobu Najsvä-
tejšej Trojice. Podobne jeho lis-
ty, praktiky zbožnosti zavedené 
v rôznych spoločenstvách, mod-
litby, ktoré zložil pre potreby tých 
istých spoločenstiev, básne, ktoré 
mu pripisovali, vyjadrovali rastú-
cu radostnú vďačnosť Duchu Svä-
tému ako otcovi všetkých požeh-
naní. Najmä v jeho modlitebnom 
živote vidíme, ako hľadal a nasle-
doval vedenie Ducha Svätého. Vo 
všetkom, čo urobil alebo neuro-
bil, sa Arnold nechal viesť jeho 
múdrosťou a  láskou. Často vý-
slovne zdôrazňoval, že nechať sa 
viesť Duchom je súhrn a podstata 
dobrého úmyslu. Dobrý úmysel 
je vedúcou silou našej činnosti 
a keď je to urobené v múdrej lás-
ke Ducha Svätého, spája človeka 
s tou láskou, ktorou Najsvätejšia 
Trojica miluje samu seba.

Na záver uvádzam dve inšpi-
ratívne modlitby, ktoré napomá-
hali Arnoldovi a dodnes napomá-
hajú členom jeho kongregácií 
rásť vo vzťahu k Božiemu Duchu. 
Nech sú inšpiráciou aj pre všet-
kých tých, ktorí túžia rásť v du-
chovnom živote a byť ohlasova-
teľmi evanjelia.

„Bože, Duchu Svätý, všetko z  lásky 
k Tebe! Amen.”
„Pred Svetlom Slova a Ducha milos-
ti nech ustúpi temnosť hriechu a noc 
nevery. A  nech žije Srdce Ježišovo 
v srdciach všetkých ľudí. Amen.“  •
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„Čím sa odvďačím Bohu za všetko, čo mi 
dal?“ (Ž116,12) Vždy keď počujem slo-
vá tohto žalmu, spomeniem si na jed-
nu situáciu vo svojom živote. V mojej 
mysli sa vynorila podobná myšlienka 
v čase, keď mi Boh splnil jeden z mojich 
veľkých snov. Ako študentka vysokej 
školy som získala štipendium na ročné 
štúdium vo Francúzsku. Prežívala som 
takú vďačnosť, že som túžila dať Bohu 
niečo naspäť za to všetko, čo mi daroval. 

Rozhodla som sa, že ten po-
sledný rok štúdia v Paríži ve-
nujem zároveň na rozlíšenie 
svojho povolania. V tom čase 

som totiž čoraz viac rozmýšľala nad 
zasväteným životom, ale nevedela 
som, či je to moja cesta. A ako to zvy-
čajne býva, Boh už mal svoj plán. :) Po-
darilo sa mi nájsť si ubytovanie v ko-
munite s mladými, ktorí chceli 
prežiť jeden rok v kresťanskej 
komunite, aby si upevnili svoju 
vieru, alebo si odpovedali na dô-
ležité otázky. Počas tohto roku 
nás na našej ceste sprevádzala 
zasvätená laička a kňaz. Každý 
z nás dostal tiež svojho patróna. 
Mojou patrónkou sa stala sv. Te-
rezka z Lisieux. A hoci som k nej 
nemala rozvinutú žiadnu špeciálnu 
úctu, všetko, čo som o nej začala čí-
tať, sa dotýkalo môjho vnútra. Bola 
mi čoraz bližšia a vďačím jej za to, že 
mi pomohla rozpoznať, v čom spočí-
va každé povolanie – v sebadarovaní 
z lásky: „Milovať znamená dať všetko 
a dať samú seba.“ (Sv. Terezka)

Dnes som už 9 rokov v  Misijnej 
kongregácii služobníc Ducha Svätého. 

Zdá sa mi, že ten čas prešiel veľmi 
rýchlo. Momentálne sa nachádzam 
v provinciálnom dome našich sestier 
v Poľsku, kde sa spolu s dvoma ďalší-
mi poľskými sestrami pripravujeme 
na naše večné sľuby. Túto prípravu 
u nás nazývame probácia a môže tr-
vať od 6 do 9 mesiacov. Mohla by som 
povedať, že je to čas akéhosi zhodno-
tenia svojej duchovnej cesty, čas ob-
zretia sa späť na to, čo bolo a kde sa 
nachádzam teraz. Je to tiež čas modlit-
by a posledného zváženia, či sa naozaj 
chcem odovzdať Bohu týmto konkrét-
nym spôsobom. 

Patrónom našej probácie, ktorá sa 
začala 22. októbra 2021, sa stal sv. Ján 
Pavol II. Naším prvým duchovným im-
pulzom bolo „vyjsť na púšť“. Ako sym-
bol, ktorý nás mal sprevádzať na tejto 
ceste, sme dostali „ružu z Jericha“. Je 

to púštna rastlina známa svojou mi-
moriadnou schopnosťou vrátiť sa k ži-
votu po vysušení. Je tiež nazývaná ako 
ruža znovuzrodenia. Unášaná vetrom, 
schúlená v suchom klbku dokáže pre-
žiť mnohé roky na púšti bez známky 
života. S  príchodom dažďa a  vlahy 
však ožíva – celá sa rozvinie. Dokon-
ca nadobudne zelenkavú farbu a za-
nechá vo vlhkom prostredí semienka. 

Mňa osobne zaujali dva aspekty tejto 
nezvyčajnej rastliny, ktoré som si pre-
pojila nielen s probáciou, ale celkovo 
so svojím misijným povolaním. Prvým 
je nechať sa unášať. Dovoliť Bohu, aby 
ma viedol svojimi cestami. Veľakrát sa 
nám stáva, že chceme mať veci podľa 
svojich predstáv, pretože veríme, že tak 
to je pre nás najlepšie. Vytvárame si ide-
ály o tom, ako by mal náš život, vzťahy 
a duchovná cesta vyzerať a myslíme si, 
že ak sa nám to nedarí či neplní, ideme 
zlým smerom. Potom sme väčšinou 
sklamaní, frustrovaní či znechutení. 

Na mojej ceste za Bohom som však 
pochopila, že to nie ja mám určovať 
smer cesty, ale Boh. Som pozvaná otvo-
riť oči, uši a  srdce Božiemu vedeniu 
v každom okamihu a objavovať ho 

Boh je ten, čo mi naznačuje kroky 
tanca. Mojou úlohou je zladiť 
sa s jeho krokmi a hudbou. Som 
pozvaná tancovať s ľahkosťou 
a dôverou, že Ten, čo ma vedie, 
 ma nikdy nepustí zo svojich rúk.

V znamení  
ruže z Jericha

 Text a foto: Sr. Jana S. SSpS

• Naša spoločná púť začína

• Predstavenie Môj polámaný Kristus
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v prítomnej chvíli, v mojom vlastnom 
vnútri a tiež v človeku, ktorý je práve 
teraz pri mne.

Veľmi sa mi páčia slová jednej fran-
cúzskej laičky, konvertitky Madeleine 
Delbrêl, ktorá nasledovanie Krista na-
zýva tancom poslušnosti, kde radosť 
a intímne prepojenie s Bohom sú ne-
oddeliteľnou súčasťou. Boh je ten, čo 
mi naznačuje kroky tanca. Mojou úlo-
hou je zladiť sa s jeho krokmi a hudbou. 
Som pozvaná tancovať s ľahkosťou a dô-
verou, že Ten, čo ma vedie, ma nikdy 
nepustí zo svojich rúk. 

Druhým odkazom ruže znovuzrode-
nia pre môj zasvätený život je, že som 
závislá na vode. Bez nej sa podobám 
suchému klbku zmietanému vo vetre. 
Toto prirovnanie nadobúda pre mňa 

ako služobnicu Ducha Svätého oveľa 
hlbší význam, ak sa na to pozerám bib-
licky. Voda je vo Svätom písme symbo-
lom Ducha Svätého. To Duch Svätý ma 
vlastne privádza k plnosti života. Iba 
v ňom a skrze neho dokážem vydať zo 
seba to najlepšie, byť tým, kým naozaj 
som – milovaným Božím dieťaťom. Iba 
ak moje srdce horí ohňom milosrdnej 
lásky, dokážem plniť vôľu Boha Otca, 
ktorý sám je Láskou. 

Moja probácia sa čoskoro chýli ku 
koncu. Ďakujem Bohu za všetky sestry, 
ktoré boli so mnou a za program, kto-
rý bol pre mňa obohatením. Nech žije 
svätý trojjediný Boh v našich srdciach 
a v srdciach všetkých ľudí! On je náš po-
koj, svetlo a nádej!

Sr. Jana S. SSpS  •

 

"Kráčame s Božím 
slovom"

Na webovej stránke verbisti.sk bola 
spustená sekcia JUBILEUM 1923 – 
2023, na ktorej chceme uverejňovať 
materiály týkajúce sa nášho jubilea 

– sto rokov našej prítomnosti na Slo-
vensku a v Čechách. Oficiálny začia-
tok jubilea bude 15. januára 2023 na 
Slávnosť sv. Arnolda Janssena v kos-
tole na Krupinskej v Petržalke.

Toto jubileum nás zaväzuje k pohľa-
du do minulosti. Spomíname na zná-
mych i neznámych, ktorí stáli pri nás 
za celých sto rokov. Sú to naši spolu-
bratia, ktorí sem prišli pred sto rokmi 
a začali s výchovou prvých chlapcov, 
budúcich misionárov. Myslíme aj na 
dobrodincov, ktorí veľkodušne a ne-
zištne pomáhali misionárom.

Pozeráme sa aj do budúcnosti, a to 
s dôverou v Boha, ktorý toľkokrát pre-
javil svoju milosť v našom živote. Bu-
dúcnosť je pre nás všetkých veľkou 
neznámou, ale nie je to kráčanie do 
tmy. Mottom nášho jubilea sú slová: 

„Kráčame s Božím slovom.“ Chceme 
teda počúvať, čo nám On hovorí v na-
šom vnútri, čo nám hovorí vo svojom 
slove, vo Svätom písme. Toto je najis-
tejšia cesta, po ktorej môžeme kráčať. 
Emauzskí učeníci kráčali do neistoty, 
nevedeli, kam idú a čo majú robiť. Pri 
lámaní chleba spoznali, s kým kráčali. 
Vtedy si spomenuli, že im „horeli srd-
cia,“ keď počúvali toho, ktorý im otvá-
ral Písma. Potrebujeme a chceme mať 
tieto horiace srdcia. Ony sa zapaľujú 
tým, že kráčame s Ním a počúvame 
jeho slová. Toto je program pre našu 
budúcnosť.

Prežívame našu prítomnosť. Chce-
me tento čas využiť na slávenie. Mal 
by byť dňami oslavy Boha za to, čo 
robí. Nech zaznejú slová vďaky, ale 
predovšetkým, nech v našom vnút-
ri je vďaka za to, čo vykonal Boh sám 
v srdciach neraz slabých ľudí, aby ich 
použil ako nositeľov a hlásateľov evan-
jelia na všetkých svetadieloch. •

• Oslavujeme Veľkú noc

• Stretnutia na tému vďačnosť
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Poslaním seniorov je stať sa 
„tvorcami revolúcie nežnos-
ti“, aby sme „spoločne oslo-
bodili svet od tieňa osamelos-

ti a démona vojny“. O tom píše pápež 
František vo svojom Posolstve k druhé-
mu ročníku Svetového dňa starých 
rodičov a seniorov, ktorý sa bude slá-
viť 24. júla s témou: „Ešte aj v starobe 
budú prinášať ovocie.“ Názov posolstva 
je prevzatý z modlitby Žalmu 92. Jeho 
obsah predstavil v Tlačovom stredisku 
Svätej stolice prefekt Dikastéria pre 
laikov, rodinu a život kardinál Kevin 
Farrell spolu s trojicou odborníkov na 
oblasť pastorácie seniorov a aktívneho 
starnutia z Vatikánu, Indie a Talianska.

Duchovná a neozbrojená revolúcia
Pápež v  posolstve seniorov vyzýva 
k „aktívnemu pestovaniu duchovné-
ho života“, aby sa stali požehnaním 
pre všetkých navôkol. „Zostarnúť nie 
je odsúdenie, ale požehnanie,“ zdôraz-
ňuje pápež a dodáva:

„Staroba nie je zbytočným obdobím, 
v ktorom by sme sa mali vzdať a odho-
diť veslá života, ale obdobím, v ktorom 
ešte môžeme prinášať ovocie: je tu 
nové poslanie, ktoré nás čaká a pozýva 
obracať pohľad do budúcnosti.“ Petrov 
nástupca starých ľudí pozýva „stať sa 
protagonistami duchovnej a neozbro-
jenej revolúcie“ – „revolúcie nežnosti“.

Učiť mierumilovnému životu 
s pozornosťou voči najslabším
„Nie náhodou sa vojna vrátila do Eu-
rópy v čase, keď generácia, ktorá ju 

prežila v minulom storočí, sa poma-
ly vytráca,“ konštatuje pápež. Potre-
bujeme hlboké obrátenie, aby každý 
dokázal rozpoznať v druhom brata, 
zdôrazňuje Svätý Otec a dodáva:

„My, starí rodičia a seniori máme 
jednu veľkú zodpovednosť: učiť ženy 
a mužov našej doby vidieť druhých 
rovnakým chápavým a nežným po-
hľadom, aký venujeme našim vnú-
čatám. Vycibrili sme našu ľudskosť 
starostlivosťou o blížneho a dnes mô-
žeme byť učiteľmi mierumilovného 
spôsobu žitia, pozorného k tým naj-
slabším. Tento postoj môže byť myl-
ne považovaný za slabosť či rezigno-
vanie, no práve tichí, a nie agresívni 
a násilníci, budú dedičmi zeme (po-
rov. Mt 5,5).”

Ako sv. Jozef chrániť v srdci 
maličkých
„Jedným z plodov, ktoré sme povo-
laní prinášať, je ochrana sveta,“ píše 
seniorom pápež s vysvetlením:

„Všetci sme prešli náručím našich 
starých rodičov, ktorí nás držali na 
kolenách. Dnes je však čas, aby sme 
na našich kolenách držali – prostred-
níctvom konkrétnej pomoci alebo 
len modlitby – spolu s našimi vnú-
čatami aj to množstvo vystrašených 
vnúčat, ktoré sme ešte nespoznali 
a ktoré možno utekajú pred vojnou či 
kvôli nej trpia. Chráňme si v našom 
srdci – ako to robil sv. Jozef, nežný 
a starostlivý otec – tých maličkých 
z  Ukrajiny, Afganistanu, Južného 
Sudánu...“

Modlitbou prispieť k zmene sŕdc
Pápež seniorov vyzýva stať sa tvorca-
mi revolúcie nežnosti prostredníc-
tvom modlitby:

„Drahí starí rodičia, drahí seniori, 
v  tomto našom svete sme povolaní 
byť tvorcami revolúcie nehy! Urobme 
to tak, že sa naučíme stále viac a lep-
šie používať ten najvzácnejší nástroj, 
ktorý máme a ktorý je najvhodnejší 
pre náš vek: modlitbu. (...) Naša dôver-
ná modlitba môže urobiť veľa: môže 
sprevádzať výkrik bolesti trpiaceho 
človeka a môže prispieť k zmene sŕdc. 
Môžeme byť stálym „chórom“ veľkej 
duchovnej svätyne, kde prosebná 
modlitba a pieseň chvály podporujú 
spoločenstvo pracujúce a bojujúce na 
poli života.“

Seniori  
ako protagonisti  
revolúcie nežnosti

 Text: TKKBS
 Foto: Paul Haring, CNS photo
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Oslobodiť svet od tieňa osamelosti 
a démona vojny
Svätý Otec všetkých dôrazne vyzýva 
k navštevovaniu osamelých seniorov:

„Pozývam vás ohlasovať tento Deň vo 
vašich farnostiach a spoločenstvách; ísť 
navštíviť tých najosamelejších starých 
ľudí, doma alebo v domovoch, kde sú 
umiestnení. Konajme tak, aby nik ne-
prežil tento deň v samote. (...) Navšte-
vovať osamelých seniorov je v dnešnej 
dobe skutkom milosrdenstva!

Prosme Pannu Máriu, Matku Nežnos-
ti, aby nás všetkých urobila tvorcami re-
volúcie nehy, aby sme spoločne oslobo-
dili svet od tieňa osamelosti a démona 
vojny,“ zakončuje svoje posolstvo k 2. 
svetovému dňu starých rodičov a senio-
rov pápež František.  •

 

Základný kameň nového centra symbolic-
ky poklepali kňazi z dekanátov Sobrance 
a Michalovce s košickým pomocným bis-
kupom Mons. Marekom Forgáčom. Pri 
tejto príležitosti prinášame v plnom zne-
ní sprievodný list rektora Pastoračného 
centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad 
Uhom Pavla Hudáka.

Drahí priatelia,
hoci už tretie desaťročie organi-

zujeme púte v rodisku blahoslavenej 
Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom 
(prvú púť sme usporiadali v máji 1999), 
dodnes sme odkázaní na prenájom 
priestorov v miestnych školách. S tým 
je spojené obrovské množstvo práce 
pred každou púťou: v piatok popo-
ludní zmontovať pódium v telocvični, 
naťahať káble ozvučenia a osvetlenia, 
techniku oživiť a zladiť, zavesiť čelné 
plachty, zatemniť okná, priniesť lavič-
ky, pripraviť oltár, vytvoriť liturgický 
priestor a vyzdobiť celé pódium, upra-
viť triedy na prenocovanie účastníkov, 
poroznášať molitany, pripraviť jedáleň 
a kuchyňu, všetko označiť, pripraviť 
služby, aby to fungovalo a mnoho ďal-
šieho. V nedeľu popoludní zas musíme 
dať všetko rýchlo do pôvodného stavu 
a priestory upratať tak, aby v pondelok 
mohol v škole pokračovať vyučovací 
proces. Za celé tie roky, až do príchodu 
pandémie, sme tento proces museli 
absolvovať takmer každý mesiac. Je to 
časovo náročné a psychicky aj fyzicky 
nás to veľmi vyčerpávalo.

Stovky dobrovoľníkov, ktorí prešli 
Domčekom, túto náročnosť služby za-
kúsilo. Prevozmi sa tiež ničila techni-
ka a materiály. No po celý čas sme žili 
nádejou, že raz sa to zmení a budeme 

mať vlastné priestory, v ktorých bude-
me môcť organizovať púte a stretnutia 
pre mladých a rodiny.

A ten čas je tu! Sme nesmierne radi, 
že konečne máme na stole stavebné po-
volenie a začíname so stavbou Centra 
pre mládež. Neviete si predstaviť, akú 
máme z toho radosť. A možno niekto-
rí aj viete, keďže s nami prežívate naše 
radosti i starosti. Pomaly sa nám ozý-
vajú ľudia, ktorí nám chcú pomôcť pri 
stavaní centra. Ak aj vy cítite túžbu stať 
sa súčasťou tohto krásneho Božieho 
diela, pozývame vás spolu s nami tvo-
riť, spolu budovať a spolu žiť pre tento 
projekt. Už desaťročia toto miesto for-
muje mladých pre ich budúce povola-
nia, založenie zdravých manželstiev 
a šťastných rodín. Desaťtisíce ľudí spo-
znalo príbeh Anky Kolesárovej, ktorý 
ovplyvnil príbehy mnohých. Krásne du-
chovné ovocie tohto pútnického miesta 
môžeme zakusovať v našich rodinách. 
Blahorečenie Anky Kolesárovej znáso-
bilo radosť a vedomie, že tu ide o veľké 
veci. Je na nás, čo pre budúce generá-
cie urobíme. Teraz nastal čas, keď za-
číname budovať Centrum pre mládež 
vo Vysokej nad Uhom, v ktorom budú 
pokračovať púte radosti, zrelosti aj 
rodín. A keď už budeme vo vlastných 
priestoroch, chceme tu organizovať aj 
iné stretnutia a aktivity.

Chceme poprosiť o pomoc každé-
ho jedného z vás. Potrebujeme pomoc 
modlitebnú, materiálnu aj finančnú. 
Ak chcete výstavbu centra podporiť, 
váš finančný dar môžete zaslať na účet 
Pastoračného centra Anny Kolesárovej 
s poznámkou „stavba“. Ponúkame vám 
aj možnosť získať Tehličku pre Anku vo 
forme magnetky za dobrovoľný príspe-
vok. O napredovaní výstavby Centra vás 
budeme priebežne informovať. 

V mene všetkých jednotlivcov, mla-
dých a rodín, otec Pavol Hudák, rektor 
Pastoračného centra Anny Kolesárovej 
vo Vysokej nad Uhom. (+421 905 405 
674 alebo hudakpavol1@gmail.com – 
v prípade konkrétnej pomoci) Blaho-
slavená Anna Kolesárová, oroduj za 
nás!  •

V rodisku bl. Anny 
Kolesárovej začali 
stavať nové  
Centrum pre mládež

 Text: pre TK KBS informovali 
Jaroslav Fabian a Mária Aľušíková

21HLASY Z DOMOVA A MISIÍJÚN 2022

HLASY Z MISIÍ



Misijný dom sv. Arnol-
da Janssena som začala 
pravidelne navštevovať 
od  roku 2004 na popud 

mojej sestry Hildy, ktorá v tom čase 
bývala na Vranovskej ulici a už dlh-
šiu dobu chodila do kostola pri misij-
nom dome.

Od roku 2004 som zažila veľmi veľa 
pekného, príjemného, užitočného 
a kresťanského v spoločenstve veria-
cich. Spomeniem len niektoré milé 
akcie a udalosti ako púť do Lúrd a La 
Salette v roku 2005, púť do Krakova 
v Poľsku v roku 2007, púť do Svätej 
zeme v roku 2009, do Mariazellu, na 
Moravu a na viacero pútnických miest.

Do roku 1993, kedy som sa „obráti-
la“ a začala žiť lepším a správnejším 
kresťanským životom, som urobila 
viacero životných chýb, omylov, ne-
správne konania. V roku 1971 som sa 
vydala v kostole za katolíka, ale o dva 
roky sme sa rozišli a úradne rozviedli. 
Deti sme nemali. Po siedmich rokoch 
v roku 1980 som sa vydala znova, ale 
už len civilne a za evanjelika. Jedno 
horšie ako druhé. Z toho dôvodu som 
nemohla pristupovať ku sviatostiam. 
Najprv mi to ako vlažnej kresťanke ka-
tolíčke veľmi nevadilo, ale od môjho 
obrátenia v roku 1993 mi vážne chýba-
la možnosť pristupovať ku sviatostiam. 
Od spomínaného roku som začala in-
tenzívne pátrať po možnosti, ako to 
napraviť. Tie moje chyby a omyly ne-
bolo možné tak jednoducho a ľahko 
napraviť. Nikdy som však nestratila 

vieru a  nikdy ma neopustila nádej, 
že to raz predsa len dosiahnem. Stá-
le som chodievala do kostola na sväté 
omše, modlila som sa a prijímala som 
duchovne, ale pri každom jednom du-

chovnom prijímaní sa mi tisli slzy do 
očí, prečo ostatní môžu a ja nie. Mož-
nosť nápravy nastala až v roku 2012, 
kedy som už 6 rokov s mojím civilným 
manželom nežila. Prihlásila som sa 
na rozhovor u vdp. Mgr. Jozefa Dúca, 
ktorý bol vtedy farárom vo farnosti Sv. 
rodiny, kam podľa bydliska patrím. Po 
rozhovore na jeho odporúčanie som 
napísala žiadosť o  povolenie pristu-
povať ku sviatostiam spolu s čestným 
vyhlásením o  tom, že s  manželom 
žijeme spolu ako brat a sestra. Otec 
Jozef Dúc poslal žiadosť bratislavské-
mu arcibiskupovi Mons. Stanislavovi 

Zvolenskému dňa 3.9.2012. Na kladnú 
odpoveď som čakala s hlbokou vierou, 
pokorou a obrovskou nádejou asi 6 
mesiacov.

Dlhé roky predtým som sa často 
modlievala k svätému Júdovi Tadeášo-
vi ako k svojmu patrónovi a ku svätej 
Rite z Cascie, patrónke v bezvýchodis-
kových situáciách, aby sa prihovára-
li za mňa u Boha a prosili ho o milosť 
znova pristupovať ku sviatostiam. 

Najväčšiu a  neopísateľnú radosť 
som u verbistov zažila 28. marca na Ze-
lený štvrtok v roku 2013, kedy som po 
doručení listu okamžite prišla za pát-
rom Jozefom Strečkom SVD, aby som 
mu oznámila radostnú správu. V ten 
deň som totiž dostala list, ktorým mi 
bolo udelené povolenie pristupovať 
ku sviatostiam. Po 32 rokoch môžem 
znova prijímať Božie telo! List bol pod-
písaný pomocným biskupom Mons. Jo-
zefom Haľkom. Od toho dňa prijímam 
Božie telo s hlbokou úctou, pokorou, 
s  veľkým rešpektom a  s  obrovskou 
radosťou už aj z toho dôvodu, že som 
mala takú dlhú absenciu. Konečne 
som mohla začať žiť plnohodnotný 
kresťanský život. Doslova si užívam 
túto milosť, ktorá slúži na zlepšenie 
môjho kresťanského života a mojich 
návykov, ale najmä na slávu Božieho 
milosrdenstva.

Chcela by som sa touto cestou poďa-
kovať za veľkú pomoc, podporu a mod-
litby pátra Igora Kráľa SVD, ktorý ma 
v  tejto túžbe úprimne podporoval. 
V tom čase bol prefektom v Misijnom 
dome sv. Arnolda Janssena. Uisťoval 
ma, že Bohu nič nie je nemožné, po-
silňoval ma v  nádeji a  vo viere. Po-
vzbudzoval ma, aby som sa modlila 
k Božiemu milosrdenstvu a ak aj ja 
budem milosrdná k iným, aj Boh bude 
milosrdný ku mne.

Mnohým známym aj príbuzným 
hovorím, že modlitby skôr či neskôr 
sú vždy vypočuté, tak sa stalo aj v mo-
jom prípade. Vďaka Bohu! Do konca 
života budem stále ďakovať za vypo-
čutie mojich modlitieb a za milosti, 
ktoré som dostala.  •

Môj najradostnejší  
„Zelený štvrtok“ u verbistov  
aj v živote...

 Text: Angela Fabrici 
 Foto: Archív Angela Fabrici
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Nový Zákon (vreckový)
Nový zákon v praktickom 
vreckovom formáte s úvod-
mi k  jednotlivým knihám 
a poznámkami renomova-
ného biblistu Jozefa Heriba-
na. Pápež František ustavične 
povzbudzuje, aby sme Bibliu 
nosili všade so sebou, čo táto 
vrecková forma umožňuje.
822 strán; cena: 9 eur

Moje prvé sväté prijímanie
Angela M. Burrinová
Knižôčka je nielen peknou 
pamiatkou na veľmi vý-
znamný deň v živote dieťa-
ťa, ale môže byť aj denníč-
kom, kde si zapíše vlastné 
myšlienky z čítania Biblie či 
predsavzatia...
44 strán; cena: 6,20 eur

Zjavila sa Panna Mária
Beppe Fabbrigno (ed.)
Zjavenia  sú zaiste niečím 
nadprirodzeným, čo ľudskou 
mysľou iba ťažko pochopí-
me. Práve toto tajomstvo sa 
nám kniha snaží aspoň čias-
točne priblížiť, aby sme ve-
deli rozoznať pravé od ne-
pravého.
141 strán; cena: 7 eur

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

Príbeh svätej Rity
André Bonet
V tvári svätej Rity možno čí-
tať Božiu lásku už od jej útle-
ho detstva. Tá istá láska víťazí 
v žene, ktorú po rozličných ži-
votných skúškach pozname-
nala staroba, a ešte jasnejšie 
sa zjavuje v jej tvári, ktorú zra-
ňuje tŕň z Kristovej koruny.
192 strán; cena: 9,90 eur

Uctievame si Pannu Máriu
Štefan Vrablec (ed.)
Prečo uctievať Pannu Máriu? 
Modlíme sa k nej, lebo to 
zodpovedá biblickému pro-
roctvu, a teda výzve Svätého 
písma: "Od tejto chvíle blaho-
slaviť ma budú všetky pokole-
nia" (Lk 1,48). 
96 strán; cena: 3,20 eur

Zatiahni na hlbinu
Equipo Bíblico Verbo
Biblické stretnutia formou 
Lectio Divina, čo je rozjíma-
vá kresťanská metóda mod-
litby, rozšírená najmä v Rím-
skokatolíckej cirkvi. Je úzko 
spojovaná s benediktínskou 
spiritualitou.
250 strán; cena: 12,10 eur

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu
Vincent Malý (ed.)
Obsahuje liturgickú mod-
litbu, odprosujúcu a zasvä-
cujúcu pobožnosť, verejné 
pobožnosti na prvý piatok 
a prisľúbenia Božského Srd-
ca, litánie a novénu.
93 strán; cena: 1 eur
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Cesta izraelského ľudu k slobode 
prináša so sebou rôzne výzvy. 
Naposledy sme si všimli mo-
ment skúšky, ktorá má člove-

ku pomôcť pochopiť seba samého. Ďalší 
aspekt, ktorý charakterizuje putovanie 
ľudu po púšti, je reptanie. Všimnime si 
ho bližšie, nakoľko úzko súvisí s prícho-
dom protivníka, ktorý chce zamedziť 
pokračovaniu na ceste slobody a ktorý 
v prípade skúsenosti Izraela na púšti 
dostáva meno: Amalek.

Zábudlivosť
Reptanie či ponosovanie sa, alebo šom-
ranie opisuje skúsenosť skúšky Izraela 
z ľudského, takpovediac psychologic-
kého uhla pohľadu. Reptanie totiž nie 
je iba protestovanie voči niekomu, ale 
určitý druh psychologického „odventi-
lovania sa“, ktoré dobre poznáme i my, 
keď už nevládzeme a dochádza nám tr-
pezlivosť. Reptanie spočíva v istom fa-
lošnom porovnávaní s minulosťou, so 
situáciami, ktoré sme prv prežili, a tak 
ide o určitú regresiu.

Pre lepšie vysvetlenie je dobré vrá-
tiť sa k Ex 14,31, teda k záveru zázraku 
mora. Čítame tam, že „ľud uveril v Boha 
i v Mojžiša, jeho služobníka“. Ľud vidí 
zázrak a verí. Ale veľmi rýchlo na ten zá-
zrak zabúda. Hneď pri prvej ťažkosti sa 
ľud sťažuje... Je ľahké veriť v Boha, keď 
nám dáva vidieť svoje zázračné zname-
nia, no akonáhle prídu ťažkosti, zabú-
dame na ne. Teda prvou príčinou repta-
nia je istý druh zabudnutia, zavinenej 
zábudlivosti milostí a darov, ktoré sme 
dostali v minulosti.

Idealizovaná minulosť
Na druhej strane pôvod reptania môže 
byť aj v spomienke, ktorá je však silno 

pozmenená a istým spôsobom sfalšo-
vaná. Človek repce, keď si porovnáva 
prítomnosť, náročnú a plnú sklamania, 
s minulosťou, ktorá v skutočnosti bola 
ešte horšia, no teraz je idealizovaná. 
Sú to tie známe egyptské cibule. Vnú-
torný mechanizmus v tomto prípade 
spôsobuje opomenutie biedy minulosti 
a považovanie minulosti za niečo lepšie 
než prítomnosť. Tu skutočne „snívame 
o inom Egypte“, o Egypte odlišnom od 
toho, čo sme zanechali.

Vezmime si text Ex 16,2-3, kde Boh 
odpovedá na reptanie darom manny, 
a porovnajme s Nm 11,4-6. Na čo si ľud 
spomína z Egypta? Na otroctvo, nútené 
práce, pod ktorými vzdychali k Bohu, na 
deti hodené do Nílu? Nie, na nič z toho! 
Spomína si iba na hojnosť jedla: chlieb, 
mäso, ryby, uhorky a dyne, pór, cibuľu 
a cesnak! Na plné brucho! Čo vidí teraz? 
Nie zázrak, ktorý zakúsil, nie slobodu, 
nie chlieb z neba, ale jednotvárnosť stá-
le rovnakého jedla: „Naše oči nevidia nič 
iné ako túto mannu“ (Nm 11,6).

Okrem iného, ak sme pozorní, neho-
vorí sa ani len to, že by Izraeliti jedli mäso 
(Ex 16,3). Text vraví doslova, že sedeli pri 
hrncoch mäsa, no jedli dosýta chlieb. 
Mäso jedávali ich páni. Ak to trochu pre-
ženiem, dá sa povedať, že v Egypte cíti-
li vôňu mäsa, ktoré však jedli iní, a táto 
vôňa, znak diskriminácie, otroctva, sa 
im teraz stala vôňou blaha. Iste, Egypt je 
veľkou civilizáciou, nemožno ho porov-
návať s nomádskym životom na púšti. 
Zvodnosť, nostalgia museli byť silné. No 
je to civilizácia založená na otroctve, na 
podradnej práci a Hebreji na púšti na to 
rýchlo zabudli. Teda reptanie má dvojaký 
pôvod: zabudnutie na slobodu, ku ktorej 
povoláva Boh, a zabudnutie na otroctvo, 
z ktorého nás Boh vyviedol.

Amalek
Vidíme tak, že na ceste od mora k vrchu 
Sinaj (Ex 15–17) sa na púšti nachádza rad 
udalostí, ktoré sa z teologického uhla 
pohľadu stali pedagogickými skúška-
mi na ceste rastu, kým zo psychologic-
kého uhla pohľadu naopak regresiou, 
reptaniami. Dalo by sa povedať, že všet-
ky tie epizódy možno redukovať na tri 
problémy, ktoré – samozrejme veľmi 
zjednodušene – sú základnými životný-
mi problémami na púšti: problém jed-
la, teda chleba; potom problém vody; 
a problém lupičov, záškodníkov púšte. 
O chlebe a o vode sme už hovorili; zo-
stáva teda posledný problém, posledné 
nebezpečenstvo, a to lupiči. O ňom sa 
hovorí: „Tu prišiel Amalek“ (Ex 17,8). Ra-
bíni si kládli otázku: kedy to prichádza 
ten Amalek, kedy nás napáda nepriateľ? 
A zakaždým zdôraznili prepojenie, kto-
ré sa nachádza medzi spochybňujúcou 
otázkou: „Je teda Pán medzi nami alebo 
nie?“ (Ex 17,7) a okamžitým príchodom 
protivníka. 

Amalek prichádza, keď pochybujeme 
o Pánovej prítomnosti, o jeho pomoci 
a o jeho ochrane. Vtedy sa nechávame 
pohltiť panikou, zmätkom a stávame sa 
korisťou nepriateľa. Zvyčajne totiž púšt-
ni lupiči udierajú od chrbta, napádajú 

Reptanie a nepriateľ
 Text: P. Marek Vaňuš SVD
 Foto: Marysrosaries.com
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"Vydavateľ časopisu spracúva mnou poskytnuté osobné údaje na účely 
zasielania predplateného časopisu. Predplatiteľom sa stávam zaplatením 
určenej sumy. Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskyt-
nutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vy-
mazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť 
osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 
18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie 
poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj pro-
stredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že moje 
osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu."

Predplatné na rok 2022 je 12 eur 
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova

IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

M. Krhútová Topoľčany 45,-€ • Bohuznámy z Merašíc 20,-€ • 
Odberatelia Hlasov Modranka 180,-€ • Čitatelia Hlasov, Posla 
a ruženca Lokca 40,-€ • Vianočný deviatnik Šuňava 320,-€ • 
Odberatelia hlasov Žabokreky n.N. 70,-€ • Odberatelia Hlasov 
a Posla Koplotovce 70,-€ • Kolektív lásky Liptovská Teplička 
340,-€ • Ružencové spoločenstvo Malá Hradná 335,-€ • 
Odberatelia Mladého Misionára Nedožery 60,-€ • Odberatelia 
Hlasov a Posla Valaská Belá 120,-€ • Ružencové bratstvo 
Lietavská Svinná 40,-€ • Odberatelia Hlasov Alekšince 52,-
€ • Veriaci Dolný Oháj 50,-€ • Odberatelia Posla a Hlasov 
Zuberec 180,-€ • Spoločenstvo sv. ruženca 56,-€ • Ružencové 
spoločenstvo Soblahov 250,-€ • Odberatelia Hlasov Svrči-
novec 20,-€ • Odberatelia Hlasov Prusy 50,-€ • Odberatelia 
Hlasov Melčice - Lieskové 150,-€ • Odberatelia Hlasov Cífer 
90,-€  • Odberatelia Hlasov Ruskovce 100,-€  • Čitatelia 
z Hrabového 20,-€ • Dobrodinci Čajkov 50,-€ • Odberatelia 
Hlasov Trenčianske Mitice a Dubodiel 410,-€ • Ružencové 
spoločenstvo Vinodol 50,-€ • Odberatelia Hlasov Sedliacka 
Dubová 150,-€ • MZDSV ružencové bratstvo Považská Bys-
trica 70,-€ • Ružencové spoločenstvo Budatínska Lehota 
50,-€ • Ružencové bratstvo Kučin 30,-€ • Odberatelia Hlasov 
Fačkov a bohuznáma 70,-€ • Čitatelia Hlasov Úľany nad Žtavou 
160,-€ • Odberatelia Hlasov Hraničné 35,-€ • Odberatelia 
Hlasov Žabokreky n.N. 20,-€ • Ruža sv. Faustíny Mútne 50,-€ • 
Čitatelia Hlasov Melek 100,-€ •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 

DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

chvost karavány, kde sú tí najslabší: starci, ženy a deti. Voči Amale-
kovi, ktorý obýval púšť, a teda by mal prejaviť solidárnosť s Izraelom, 
hebrejská tradícia uchováva trvalú nezmazateľnú zášť, ešte hlbšiu než 
voči faraónovi: akúsi damnatio memoriae z pokolenia na pokolenie 
(Ex 17,14-16). Takým Amalekom bol pre Izrael v minulom storočí Hitler.

Boj proti Amalekovi sa odohráva na dvoch rovinách: v údolí, kde 
bojuje Jozue so zvyčajnými zbraňami každého vojenského stretu – kto-
rý, žiaľ, posledné mesiace ukázali ako stále aktuálny – ale aj na vrchu, 
kde sa v skutočnosti boj rozhoduje, kde Mojžiš zápasí so zdvihnutými 
rukami, so zbraňami modlitby. Mimochodom, práve zbraň modlitby 
tak často pripomína v týchto časoch pápež František. Ruky, ktoré po-
dopierajú Áron a Hur, zostali „v rovnakej polohe“ až do konečného 
víťazstva (Ex 17,12). Hebrejčina tam používa výraz, ktorý možno pre-
ložiť ako „boli pevné“ alebo doslova „dôverujúce“. Viera alebo dôvera 
nie je nič iné ako zvláštna pevnosť, špecifická odhodlanosť. Amalek 
víťazí, keď upadáme vo viere; Amalek zakusuje porážku, keď zostá-
vame pevní vo viere. 

Ježišova vernosť
Na záver stojí za pripomenutie, že pokušenia púšte boli tri: ako si 
zabezpečiť chlieb, kde nájsť vodu a ako sa obrániť pred útočníkmi 
či divými zvieratami. Hlad, smäd a nebezpečenstvo. V Ex 16–17 na-
chádzame všetky tri tieto skúšky. Ak by sme sa presunuli na začia-
tok Nového zákona, spozorujeme, že aj v evanjeliu Ježiš čelí trom 
skúškam na púšti; a pri pozornom pohľade v podstate zodpoveda-
jú tým z Exodu. Ježiš na púšti teda znovu prechádza – istým spôso-
bom – skúškami, ktorými prešiel Izrael pri putovaní púšťou, a tam, 
kde Izrael reptal, kde sa obracal naspäť za Egyptom, kde zakopol 
či narazil, tam Ježiš prejavil svoju neochvejnú vieru v Boha, teda 
ukázal sa ako človek naozaj slobodný. Dáva príklad ako zvládnuť 
skúšky.  •
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

Modlitba k Božskému srdcu Ježišovmu

Božské srdce Ježišovo, daruj pokoj našim rodinám, ako si nám to 

prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo.

Božské srdce Ježišovo, buď nám pomocou v práci, potechou v utr-

pení, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srd-

ce Ježišovo.

Božské srdce Ježišovo, buď nám istým útočišťom v živote, zvlášť 

však v hodine smrti, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a naj-

vernejšie Srdce Ježišovo.

Božské srdce Ježišovo, vlej svoje prebohaté požehnania na naše 

podujatia, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernej-

šie Srdce Ježišovo.

Božské srdce Ježišovo, buď morom milosrdenstva pre hriešnikov, ako 

si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo.

Božské srdce Ježišovo, prebuď vlažné duše k novej horlivosti, ako 

si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo.

Božské srdce Ježišovo, daj horlivým dušiam pokoru v dokonalosti 

ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo.

Božské srdce Ježišovo, požehnaj všetky domy, v ktorých Tvoj obraz 

vyvesený a uctievaný býva, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie 

a najvernejšie Srdce Ježišovo.

Božské srdce Ježišovo, daj milosť tým, ktorí na spáse ľudských duší 

pracujú, aby sa i najzatvrdenejšie srdcia obrátili, ako si nám to 

prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo.

Božské srdce Ježišovo, vpíš do seba všetkých, ktorí tvoju úctu roz-

širujú, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srd-

ce Ježišovo.

Božské srdce Ježišovo, dopraj milosť vytrvalosti až do konca a do-

voľ prijať sviatosť zmierenia všetkým, ktorí deväť po sebe nasledu-

júcich mesiacov, každý prvý piatok svätým prijímaním k Tebe sa 

blížia, buď im útočišťom v hodine smrti, ako si nám to prisľúbilo, 

ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo.

Božské srdce Ježišovo, víťaz a panuj nad zlým duchom a všetký-

mi svojimi nepriateľmi, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie 

a najvernejšie Srdce Ježišovo.

Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, rozpomeň sa na prisľúbenia, kto-

ré si nám daroval nekonečným milosrdenstvom svojho Božského 

Srdca, skrze svätú Máriu Margitu. Buď nám ochranou života, po-

mocou v slabostiach, zadosťučinením našich hriechov, náhradou 

našich nedostatkov a zvlášť istým útočišťom v hodine smrti. Amen.

Ó, srdce lásky,

v Tebe skladám všetku svoju dôveru.

Pre svoju krehkosť síce obávam sa všetkého,

ale od Tvojej dobrotivosti dúfam všetko.

(sv. Margita Alacoque)




