hlasy 5
Foto: P. Martin Štefanec SVD

Z DOMOVA A MISIÍ

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

ZAMYSLENIE

Pod ochranou
Matky

Text:
P. Michal
Marhefka SVD
Foto:
P. Piotr
Handziuk SVD

V

eľactení priatelia, keď sme sa pred mesiacom zasväcovali spolu so Svätým
Otcom Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie, mali sme možnosť znova oživiť
potrebu detskej oddanosti i dospelej zodpovednosti, ako aj spoluúčasti na liečení, obnove, a tým
aj záchrane sveta.
Zdravas, ave – Anjelské pozdravenie začína
krásnym slovom, ktoré po slovensky nám už máločo pripomína, ale kto si ešte pamätá ruštinu,
hneď mu príde na um pozdrav – zdravstvuj, teda
drž sa v zdraví. Po dvoch rokoch strachu z choroby je tento pozdrav viac ako symbolický, ba samotné slovo vystupuje požehnaním pre každého, kto ho vyslovuje, alebo počuje. Tak sa naša
úprimná detská modlitba pred Bohorodičkou
stáva zbožným a žičlivým pozdravom všetkým,
za koho sa obyčajne modlíme.
Zdravas, svätá Panna, rajská nebies brána, slávna Matka Božia, pritom večne Panna. Nejako tak
sa začína hymnus na mariánske sviatky. A celý
mesiac máj by mal byť požehnaním nielen pre
zaľúbených, ale pre detsky úprimne ľúbiacich
ako Pannu Máriu, tak i svojich drahých, ktorých
zahŕňame modlitbami. Preto...
...zdravas, otcovia, pastieri, milovaní synovia
Nebeskej Matky, pozvaní slúžiť jej Synovi, držať
ho v rukách a štedro rozdávať svojim veriacim.
Zdravo a štedro rozdávajte milosti jeho sviatostí, najmä zmierenia, ktoré vracia stratených pod
ochranný plášť Márie a zbavuje prísneho súdu.
Buďte silní a zdravo mysliaci, otvorení a vždy
Kristovi, aby vás nikto nemohol obviniť z prenevery kňazskej službe pre vlastnú výhodu, komfort, alebo bezpečnosť, či politické pritakávanie.
Zdravas, všetci, čo nesiete zodpovednosť za riadenie spoločnosti, za obce, mestá, kraje a štáty.
Žite a prekvitajte so svojimi národmi. Pamätajte na to, že oni si vás zvolili a vám zverili svoje
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osudy. Zachovajte si česť a ctite slobodu každého jednotlivca. Slúžte svojim ľuďom, lebo to je
podstata vášho úradu. Zostávajte ľuďmi, bratmi,
sestrami, synmi, matkami, priateľmi, ktorí najlepšie súcitia s im rovnými.
Zdravas, šikovní a usilovní podnikatelia, bankári, ekonomici a im podobní. Rozvíjajte svoje
talenty, zúročujte ich, pamätajúc, že vám boli
zverené. Nezakopávajte svoje dary v betónových
trezoroch, ani ich nepremrhajte ako bludný syn
svoje dedičstvo. Pamätajte, že spoločné šťastie
a dobro sa dosahuje jedine v spolupráci jedných
s druhými, ako je aj plodom usilovnosti obyčajných pracujúcich.
Zdravas, umelci, speváci, výtvarníci, humoristi, herci, literáti, športovci. Buďte zrdkadlom
Božej krásy, čností, múdrosti a cudnosti. Všednosťou unavené duše povznášajte, zatemnené
trápeniami osvetľujte, smutné veseľte, zúbožené
povzbudzujte. Svoj život nepredávajte, ale dávajte. Buďte tvárami dobra a ľudskosti. Chráňte sa
bohatstva, pýchy a chamtivosti.
Zdravas, lekári, učitelia, predavači, pracovníci
všetkého druhu. Na vás leží najväčšia časť dobra,
duchovného, ako aj materiálneho bohatstva, hodnôt a všetkého, na čo je spoločnosť schopná. Vypĺňajte s radosťou svoje úlohy, ceňte sa navzájom,
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neporovnávajte a nezáviďte, ale naopak, povzbudzujte sa,
aby ste nestrácali nádej, nenechávali sa oklamať a vedeli sa
postaviť jedni za druhých.
Zdravas, nepriatelia naši, nepriatelia Cirkvi, neprajníci a iní,
lebo vy nás učíte trpezlivosti a pokore. Hľadajte pravdu a ona
vás oslobodí od predsudkov, nenávisti, nevedenia a zloby.
Zdravas, buď každý, kto počuješ meno Ježiš, lebo v ňom
ti zažiarila spása. Skrze neho ti je daná Matka, zdravým
i šťastím oplývajúca, veď samého Boha nosila pod srdcom.
Ona ťa chce naučiť tej istej radosti, nosiť Boha v srdci, prijímajúc ho ústami v Eucharistii a vyznávajúc jazykom vo
svedectve života.
Zjavenie Panny Márie vo Fatime, ktoré si v máji pripomíname, je plné nádeje, ak ho vieme čítať nielen výstrahami,
ale predovšetkým odporúčaniami, ako sa vyvarovať nešťastia. Naše neustále vzájomné požehnávanie, v ktorom nás
katolíkov turíčnici už dávno predbehli, može byť zárukou
poslušnosti Božej vôli, Máriinej materinskej lásky i kresťanskej povinnosti žehnať a nepreklínať.
Verím, milí priatelia, že akákoľvek úloha, ktorá stojí
pred nami, sa dá zvládnuť, ak budeme pracovať vo viere
a vzájomnej úcte. Božia Matka, ktorá prvá počula pozdrav
AVE, neopúšťa ani jeden národ, ktorý ju vzýva, aj hoci by
na jednom jedinom, zabudnutom kúsočku zeme, či to bude
Šaštín, Levoča, ukrajinské Počajev i Kyjev, alebo ruský Valaam či Tichvin. Prajem vám, aby ste sa nebáli, veď sme pod
ochranou Matky. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!
Oslávili sme zmŕtvychvstalého Krista
Pána, ktorý nám priniesol život a chuť
do života. Po pôste, prípravnom čase,
celá príroda ožila. Preniká nás vôňa
kvetov, rozkvitnutých stromov, orchester vtákov, ako aj radosť z nového
života. Spievame radostné aleluja. Napriek mnohým problémom vo svete máme chuť žiť. Predsa len i napriek všetkému prežívame radosť. Máme máj. Máme najkrajší mesiac,
ktorý je v Cirkvi venovaný Matke Božej. Mária má najvznešenejšie postavenie medzi ľudským pokolením. Je vzorom
viery, nádeje a lásky. Je veľkodušná v starostlivosti o blaho
ľudí. Preto sa k nej mnohí znova a znova utiekajú, aby s jej
pomocou vedeli kresťansky naplno žiť. S ňou sa chceme
modliť. Mária je najkrajším kvetom – ružou. Ako ružový
ker odovzdala tomuto svetu Ježiša – ružu. V Loretánskych
litániách sa môžeme dozvedieť, že Mária je ruža duchovná.
Aj pri modlitbe ruženca pokračujeme od perly k perle, od
ruže k ruži. Na Veľkú noc pozeráme viac na tŕnie ako na
ružu: Mária musela znášať utrpenie a bolesti. Okolo Turíc
rastú pivónie, kvety podobné ruži, ale bez tŕňov. Na Márii
„bez bolesti“ vidieť, čo sa nám a Cirkvi dostáva: vykúpenie
a radosť, spoločenstvo a dary Ducha. Na Turíce vidíme Máriu ešte medzi učeníkmi. Potom dostáva plody vernosti. Je
s telom a dušou vzatá do neba, prijíma odmenu nebeskej
radosti. Ruža je najkrajším kvetom, aj keď má tŕne. A vlastne už by to nebola ruža. Som rád, že Mária je najkrajším
kvetom, ružou. Mária ako ruža s tŕním nám ukázala, ako
máme byť spojení s Kristom, a to v utrpení a bolesti. Ak sa
chceme páčiť Bohu, potrebujeme plniť Jeho vôľu, niesť svoje kríže, nechať sa prepichnúť kopijami bolesti ako Mária
a premýšľať vo svojom srdci o utrpení, zle, ktoré nám svet
uštedruje a, samozrejme, veľmi milovať ako Mária. Pri tom
všetkom nezabudnite, že na nás neustále svieti slnko a zohrievajú nás jeho teplé lúče. Boh bol s Máriou vždy. Mária
za nás oroduje.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za misijných horliteľov a odberateľov Hlasov
odslúžim 2. mája 2022.
Šéfredaktor
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▲ Pápež sa na Malte modlil za Ukrajinu pod bombami
„svätokrádežnej vojny“
Nedeľnú modlitbu Anjel Pána počas svojej apoštolskej cesty na Malte venoval pápež František
osobitne za všetkých, ktorí trpia „svätokrádežnou vojnou“ na Ukrajine. V závere svätej omše
na námestí vo Floriane vyslovil Svätý Otec vďaku
všetkým obyvateľom Malty za vrelé prijatie a osobitne všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní
podujatia. Pri tejto príležitosti pozdravil aj veriacich rozličných vierovyznaní, s ktorými sa počas
krátkej návštevy ostrova stretol. Veriacich povzbudil uchovávať si vieru jej šírením: „Na tomto
ostrove sa dýcha cítenie Božieho ľudu. Zachovajte
si to, pamätajúc, že viera rastie v radosti a posilňuje sa v darovaní. Pokračujte v reťazi svätosti,
ktorá priviedla toľkých Malťanov darovať sa s oduševnením Bohu a druhým.“ Ďalej sa pápež František obrátil k mládeži, ktorá pre ostrov predstavuje budúcnosť: „Drahí mladí priatelia, podelím
sa s vami o tú najkrajšiu vec v živote. Viete, ktorá to je? Je to radosť nasadiť sa v láske, ktorá nás
robí slobodnými. Ale táto radosť má meno: Ježiš.
Prajem vám tú krásu zamilovať sa do Ježiša, ktorý je Bohom milosrdenstva - dnes sme to počuli
v evanjeliu - a ktorý vo vás verí, sníva o vás, miluje vaše životy a nikdy vás nesklame. A aby ste
vždy kráčali vpred s Ježišom aj s rodinou, s Božím
ľudom, nezabúdajte na korene. Zhovárajte sa so
starými ľuďmi, hovorte so starými rodičmi, hovorte so staršími!“•
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▪ Kardinál Krajewski vezie na Ukrajinu už druhú sanitku od pápeža
Kardinál Konrad Krajewski sa vydal na tretiu cestu do Kyjeva s darom od pápeža Františka. Trvala od Kvetnej nedele do Zeleného štvrtka. Dar druhej sanitky
na Zelený štvrtok má veľkú symbolickú hodnotu, vysvetľuje Apoštolská dobročinná pokladňa. Pripomína gesto blízkosti a služby, ktoré Ježiš urobil počas Poslednej večere v predvečer svojho umučenia, keď umyl nohy svojim učeníkom.
Darom ďalšieho záchranného vozidla sa pápež František „skláňa pred mužmi
a ženami Ukrajiny zranenými vojnou a dosvedčuje svoju blízkosť. Keď zraneného, chorého alebo inak núdzneho človeka povezú v tejto sanitke, bude môcť
pocítiť objatie a útechu pápeža, ktorý chce umyť a pobozkať nohy tým bratom
a sestrám, ktorí trpia nespravodlivým násilím vojny.” Pápežský almužník prežíval na Ukrajine Svätý týždeň, stretol sa s tamojšími obyvateľmi a slávil s nimi
veľkonočné triduum. „Poskytnutie sanitky patrí ku gestám „magistéria srdca“,
uzatvára vyhlásenie Apoštolskej dobročinnej pokladnice, „ktorými chce pápež
František slúžiť Cirkvi a nechať sa viesť Duchom Svätým. •

▲ Kláštory na západe Ukrajiny sú plné
vyčerpaných ľudí, potrebujú pomoc

▪ V Burkine Faso uniesli 83-ročnú
rehoľníčku

Podľa oficiálnych odhadov sa až
6 miliónov ľudí na Ukrajine presunulo z východu a juhu na západ
krajiny, kde sa cítia bezpečnejšie.
Na situáciu upozorňuje Pápežská
nadácia ACN. Mnohí o svoje domovy prišli, alebo sú z miest, kde sa
pre pretrvávajúce násilie a nedostatok zdrojov už nedá žiť. Kňazi
a rehoľníci, s ktorými nadácia ACN
na Ukrajine spolupracuje už roky,
pravidelne informujú o situácii.
Sestry z Kongregácie svätého Jozefa v meste Ľvov pomáhajú vysídlencom aj miestnym všetkými svojimi kapacitami. „V každom kúte
kláštora spia ľudia v posteliach aj
na matracoch na zemi. Sú veľmi
vďační za možnosť umyť sa, zajesť
si niečo teplé a oddýchnuť si. Niektorí strávili viacero dní v pivniciach
alebo v krytoch,“ vysvetľuje sestra
Tobiasza. Okrem ubytovania vo
svojom kláštore pomáhajú sestry
ľuďom hľadať rodiny, ktoré môžu
prijať utečencov aj inde, najmä
v Poľsku. Organizujú aj prepravu
rodín, väčšinou matiek s deťmi. •

Americkú misionárku, 83-ročnú sestru Suellen Tennysonovú
uniesli v noci z pondelka na utorok
4.-5. apríla v Burkine Faso. Skupina
ozbrojených mužov vnikla do rehoľnej komunity vo farnosti Yalgo
na severe krajiny a odvliekla rehoľníčku, ktorá pôsobí vo farnosti od
roku 2014 a je tiež zodpovednou za
miestne zdravotné stredisko. Je to
vôbec po prvýkrát, čo bola počas
už niekoľko rokov trvajúcej krízy v Burkine Faso unesená rehoľníčka, uvádza misijná agentúra
Fides. Útoky džihádistov spätých
s Al-Káidou v tejto zóne prebiehajú najmenej sedem rokov. V celej
krajine si už vyžiadali viac ako 2
000 mŕtvych a takmer dva milióny vysídlených osôb. Unesených
či zabitých bolo aj viacero kňazov.
Medzi tých, ktorí vyviazli živí, patrí
taliansky kňaz Luigi Maccalli, ktorého uniesli v roku 2018. Prepustený bol v roku 2020. Únosy sa týkajú
najmä cudzincov zo Západu, ich
cieľom je predovšetkým získanie
výkupného. •

▲ Cesta pápeža do Kyjeva nie je vylúčená
Kardinál Parolin 7. apríla odpovedal
novinárom na otázky ohľadom situácie na Ukrajine. Nevylúčil možnosť
cesty pápeža Františka do Kyjeva: „Ide
o to zistiť, aké dôsledky by mala táto
cesta, či by skutočne prispela k ukončeniu vojny,“ povedal kardinál a ďalej
zdôraznil „princíp legitímnej obrany“,
no zároveň zopakoval výzvu, aby sa
urobilo všetko pre to, aby sa zabránilo
eskalácii: „Ozbrojená odpoveď, vždy
úmerná agresii, ako nás učí Katechizmus, môže viesť k rozšíreniu konfliktu, ktorý môže mať katastrofálne následky.“ Dúfajme, že „sa všetci vrátime
k rozumu a nájdeme spôsob, ako toto
dobrodružstvo bez návratu ukončiť“. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

V Nedeľu Dobrého
pastiera prosíme za
duchovné povolania
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

Š

tvrtá veľkonočná nedeľa, Ne- vyplýva z presvedčenia, ako neférovo
deľa Dobrého pastiera, sa na- sa médiá postavili voči Cirkvi. Aj iné
zýva aj nedeľou duchovných inštitúcie či cirkvi zakusujú škandály,
povolaní. Aj keď viem, že ho- no s nikým sa tak nezachádzalo, ako
vorenie o duchovných povolaniach s Katolíckou cirkvou.
nie je pre niektorých príjemné (lebo
Píšem o tom preto, lebo sme svedkamajú dojem, že ich niekto verbuje), mi paradoxov: ľudia útočia na duchovnie je možné sa mu vyhnúť. Totiž aj no a na ich nositeľov, no v tom istom
napriek tomu, že v súčasnosti máme čase po ňom túžia. No keď na základe
veľa útokov na kňazov, bez nich sa tejto túžby k duchovnu prídu, často sú
nezaobídeme. V médiách sa napríklad hovorí o tom, ako sme
my kňazi platení z peňazí daňo...sme svedkami paradoxov: ľudia
vých poplatníkov a pritom sme
útočia na duchovno a na ich
obyčajnými darmožráčmi, robí
nositeľov, no v tom istom čase po
sa posmech z Cirkvi a z jej práce
ňom túžia. No keď na základe tejto
a nechýba irónia ani na niektotúžby k duchovnu prídu, často sú
ré komponenty nášho životného
podvedení.
štýlu (napríklad celibát). A pritom všetkom aj napriek tomuto všetkému veriacich ľudí neubúda. podvedení. Lebo naporúdzi nemajú niPred časom som čítal v českom Kato- koho solídneho, kto by im poslúžil, ale
líckom týdenníku, že napríklad vo akýchsi falošných prorokov.
Francúzsku podľa štatistiky je v súSv. Ján Mária Vianney sa raz vyjadril:
časnosti 55 % veriacich ľudí. V USA „Zoberte ľuďom kňaza a budú sa klaňať
aj napriek pertraktovaniu škandálov zvieratám.“ Tento výrok si treba prelokňazov, na ktorých si schuti zgustli žiť do svojej vlastnej reči: Ak nemáte
mnohé médiá, návštevnosť ľudí nepo- niekoho, kto by ľuďom asistoval v ich
klesla, ale naopak vzrástla. P. Benedikt hľadaní, potom sa nechajú zviesť kdeGroeschel hovorí, že po tom všetkom, komu a kdečomu, pretože duchovno
cez čo americká Cirkev prešla, keď on potlačiť nemožno.
cestuje – a cestuje vo svojom rehoľKde ale vziať tých, ktorí by sa oddanom habite – zakusuje od mnohých li tejto službe? Vidíme, že počet povonáhodných spolucestujúcich zaujíma- laní klesá, aj keď je pravdou – vyplýva
vé prejavy lásky a empatie. Dávajú mu to z posledných štatistík – že v poslednajavo svoje cítenie s Cirkvou, ktoré nom desaťročí sa semináre začínajú
4
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zapĺňať zasa nanovo. No je to nárast
dosť nepatrný. Kde sú príčiny?
Uviedol by som niekoľko:
1. Rodina. Nedostatok detí....
2. Veľkodušnosť. Je veľa tých, ktorí
pozerajú na všetko cez výhody: zárobok, zisk, odmena. Dať zadarmo a dať
pri tom veľkodušne dnes neletí. Vidíme to konečne vo všetkých rovinách
nášho života. Napríklad aj v našom
centre badáme dosť často, ako veľa je
tých, ktorí berú a ako málo tých, ktorí
zadarmo, veľkodušne aj dávajú...
3. Kríza záväzku. Tá sa prejavuje vo
všetkých formách života: nielen v rehoľnom alebo kňazskom stave, ale aj
napríklad v manželstve.
4. Strach. Toto je pre niektorých
dôvod, prečo odmietnu myšlienku
povolania: strach, že nebudem vedieť
vystupovať, strach, či to budem vedieť, strach, či budem schopný znášať
frustrácie a neúspechy... Strach sa rieši
odovzdanosťou do Božej vôle...
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Pápež má zámer
zúčastniť sa na
septembrovom
Kongrese náboženstiev
v Kazachstane

Svedectvo o mojom vlastnom
povolaní
Hoci som vyrástol vo formálne veriacej rodine, nebol som ako kňaz prijatý.
Môj otec ma ako kňaza nikdy neprijal.
Moja matka, hoci sa s tým neskôr zmierila, pôvodne bola veľmi proti. Mojej
vysviacky sa však nedožila. Jeden z mojich súrodencov bol silne proti. A je
dodnes. Ja som však od istej chvíle cítil, že chcem byť kňazom. Chcel som,
aby mi Boh toto povolanie dal. Nadchol
ma príklad nielen miestneho kňaza,
ale aj kniha o sv. Tarzíciovi. Pamätám
si, ako som sa veľmi, veľmi modlil za
to, aby mi Boh dal dar kňazstva. Okrem
iných aktivít som chodil na dve miesta, ktoré sú pre mňa dodnes veľmi dôležité: Kaplnka Trnavskej Panny Márie
a Božské Srdce u františkánov v Trnave. Tam som dokonca napísal na stenu
ceruzkou modlitbu za moje kňazstvo.
Aby ste vec chápali: bola to doba komunizmu a z tých, ktorí sa prihlásili,
prijaté bolo nepatrné percento. Ja som

nakoniec bol prijatý – na odvolanie –
a dnes som kňazom. Často si kladiem
veľa otázok. Nebol som nikdy v ničom
brilantný, nikdy som v ničom nevynikal. No vždy bola vo mne silná túžba
a vôľa a tiež snaha o hľadanie súvislostí. A toto si snažím uchovať dodnes.
Dnes som kňazom. Prežil som veľa
kríz, ktoré boli výsledkom križovatiek,
na ktoré ma moja cesta kňazstva priviedla. Nikdy to neboli však krízy o to,
či zostať, alebo odísť. Vždy sa jednalo
o to, či pokračovať takto, ako doteraz,
alebo ísť hlbšie... Hlbšie sa mi často ísť
nechcelo, no nakoniec som s tým niečo musel robiť.
Musím vám povedať, že nikdy by
som si nič iné nevybral. Kňazstvo bola
pre mňa tá najlepšia voľba, akú som
mohol urobiť. Padám veľa ráz a robím
veľa hlúpostí, no mám dobré úmysly.
Svoje kňazstvo a tých, ktorí sú mi zverení, milujem. A povzbudzujem aj niektorých z vás: nebojte sa. Kňazstvo je
šťastná cesta... •
MÁJ 2022

Pápež František má zámer cestovať do Kazachstanu pri príležitosti
7. kongresu lídrov svetových a tradičných náboženstiev, ktorý sa bude
konať v septembri v hlavnom meste krajiny Nur-Sultan. Potvrdil to
riaditeľ Tlačového strediska Svätej
stolice Matteo Bruni. Pápež o tomto svojom zámere hovoril počas
videospojenia s prezidentom Kazachstanu Kassymom-Jomartom
Tokajevom.
Prvý kongres svetových a tradičných náboženstiev sa konal v Astane v roku 2003, pričom mal za vzor
„Deň modlitieb za pokoj“ vo svete,
ktorý zvolal v Assisi sv. Ján Pavol II.
v januári 2002. Spomínaný kongres
mal potvrdiť pozitívny prínos rozličných náboženských tradícií k dialógu a svornosti medzi ľuďmi a národmi po napätí, vyvolanom atentátmi
z 11. septembra 2001.
Témou tohtoročného medzináboženského kongresu bude „Úloha
lídrov svetových a tradičných náboženstiev v sociálno-duchovnom
rozvoji ľudstva v postpandemickom
období“. •
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POMOC UKRAJINCOM

Na hraniciach pomáhajú
verbisti i vysokoškoláci
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív SVD

24. februára vtrhli ruské vojská na nezávislú Ukrajinu a začala sa vojna. Vojenská akcia
okamžite spôsobila obrovskú vlnu utečencov, ktorí sa presúvajú do susedných krajín.
Mnohých táto situácia nenechala nečinnými, ale práve naopak, rozhodli sa ísť pomáhať,
a to priamo na hranice. Viaceré komunity Spoločnosti Božieho Slova sa ponúkli a zaregistrovali na prijatie utečencov z Ukrajiny. Niektoré z nich už prijali určitú časť na svojich
miestach. Okrem toho naši spolubratia pomáhajú hľadať rodiny, ktoré by utečencov prijali. Taktiež pomáhajú na hraniciach a na staniciach buď prekladom z ukrajinčiny, alebo
iným spôsobom – presúvaním sa do iných miest. Je neistota v tom, ako dlho budú utečenci potrebovať ubytovanie, s tým spojené živobytie a zdravotnú pomoc. V niektorých
prípadoch si nachádzajú nové miesto. Niektorí verbisti aj študenti z Univerzitného pastoračného centra v Bratislave pomáhajú priamo v teréne utečencom v ich ťažkej situácii.

P. Pavol Hudák SVD
Pomáhal na hranici vo Vyšnom
Nemeckom. Počas služby sa stretol aj s kardinálom Michaelom
Czernym SJ, osobitným vyslancom pápeža Františka pre utečencov z Ukrajiny, ktorý navštívil
hranicu vo Vyšnom Nemeckom
a odtiaľ prešiel na Ukrajinu. P. Pavol Hudák SVD je zaangažovaný

v skautskej službe, preto na hranici bol so skautkami a pomáhali
Ukrajincom podľa toho, čo aktuálne najviac potrebovali, duchovne i manuálne. •

P. Tomáš Gerboc SVD
Našiel si čas a vybral sa na východnú hranicu pomáhať na hraničný prechod Ubľa hneď v prvých dňoch po vypuknutí vojny.
Utečencom pomáhal ako kňaz
a dobrovoľník, a to hlavne pri vybavovaní formalít a základnej pomoci, ktorú potrebovali utečenci
pri vstupe do našej krajiny. •

P. Stanislav Krajňák SVD
Pomáhal utečencom na železničnej stanici v Košiciach. Ako spomína, ubytovaný bol v Dome pokojnej staroby. „Mal som z toho
zmiešaný pocit, ale bolo to celkom fajn,” spomína. Väčšinou
mával nočné služby, kde bolo
treba najviac pomáhať. Vlaky
a autobusy prichádzali z hraníc
6
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a P. Stanislav usmerňoval utečencov podľa toho, kam chceli cestovať ďalej. Väčšinou išli do Poľska, Česka, ale stalo sa, že chceli
ísť i do Veľkej Británie, Turecka,
Grécka za svojimi príbuznými.
„S náčelníkom stanice som bol dohodnutý. Kúpil som si lístky napr.
do Prahy a Bratislavy. Keď prišiel
vlak s utečencami, iba sme rozdávali lístky podľa toho, kto kam
chcel cestovať ďalej. Takto sme
urýchlili tie prestupy.” •

Ondrej Vereš, študent
z UPeCe Bratislava
Na hranicu sa dostal cez Slovenský skauting. Pôsobil vo Vyšnom Nemeckom. Spomína, že
situácia bola veľmi špeciálna
a neopakovateľná. Bola to dobrovoľnícka práca, fyzická práca,
organizácia ľudí, triedenie vecí,

HLASY Z MISIÍ

Jakub Kvasňák, študent
z UPeCe Bratislava

komunikácia priamo s ľuďmi,
ktorí prichádzali na naše územie.
Celková kooperácia medzi všetkými zložkami na hraniciach.
Jedna zmena trvala 12 hodín.
V čase, keď pôsobil na hranici,
tam pôsobili ďalší traja študenti
z UPeCe z Bratislavy. „Keď som
videl čistú vďačnosť ľudí z Ukrajiny, ich úprimnú vďačnosť, pohlo to mojím srdcom. Krásnym
momentom bolo, keď sa stretli
so svojimi rodinami alebo priateľmi, ktorí si ich prišli zobrať na
hranicu. Tiež ma silno zasiahla
spolupráca medzi dobrovoľníkmi, políciou, hasičmi, zdravotníkmi. Bola tam veľká ochota
a spolupráca. Mám z toho veľmi
dobrý pocit, že tí ľudia tam tak
ochotne plnili svoju prácu a robili v podstate aj veci navyše podľa
situácie.“ •

Alžbeta Novotná, študentka
z UPeCe Bratislava
Pomáhala na hranici vo Vyšnom Nemeckom. Bola na registrácii v registračnom stane.
Situáciu hodnotí veľmi pozitívne z pohľadu, že ľudia veľmi
pomáhajú. „Chodilo veľmi veľa
ľudí, ktorí chceli pomôcť. V istom momente cez víkendy bolo
veľa ochotných dobrovoľníkov,
ktorí cez týždeň pracovali, ale
víkend sa rozhodli obetovať
pre utečencov. Pre mňa bolo
veľmi silné vidieť to, ako veľmi chcú ľudia pomáhať a ako
sú veľmi ochotní dať zo svojho
času. Niektorí si brali aj dovolenky z práce, alebo sa vypýtali
zo školy, aby mohli ísť pomôcť.
Bolo veľmi silné vidieť to, akí
sú ľudia od srdca dobrí, že chcú
pomáhať.” •

Pôsobil vo Vyšnom Nemeckom.
Je už druhý rok skautom, preto sa k tejto službe dostal prostredníctvom skautskej služby.
Z UPeCe Bratislava tam stretol
9 ľudí. Staral sa o stany. Zadeľoval ľudí do stanov, dbal o to, aby
tam bola čistota. „Niektorým
už odľahne, keď prekročia hranicu. U ďalších som badal ešte
určitý stres, lebo cestovali ďalej
do iných krajín. Veľmi veľa pre
nich znamená, keď ich privítame s tým, že cítia, že tu nie sú
ako utečenci, ale že my ich vítame a chceme im pomôcť,” hovorí Jakub.
„Najviac ma oslovilo, že pri vojne môžeme vidieť to najhoršie
z ľudí, tú najhoršiu stránku, kedy
sme ochotní ubližovať niekomu
inému. Ale práve na hraniciach
som mohol vidieť aj tú najlepšiu stránku ľudí, koľko sa dokážu vzdať, koľko dokážu obetovať
a pomôcť. A to bolo veľmi povzbudzujúce pre mňa.” Stretol sa aj
s tromi ukrajinskými chlapcami,
Dobrovoľníci
ktorí
sú dobrovoľníci z Ukrajiny
a kňazi verbisti
u
nás.
Majú 17 rokov a študujú
pomáhajú
v Košiciach. Pochádzajú z oblasutečencom
ti, v ktorej sa bojuje. A títo chav pravej chvíli
lani
pomáhajú svojim krajanom.
Každý sa
„Veľmi
silným momentom bolo,
stretáva
keď prišla jedna rodina. Chcel
so silnými
som sa s nimi rozprávať, ale som
príbehmi ľudí
nevedel ukrajinsky. Tak som sa
z Ukrajiny
ich spýtal, či vedia po anglicky.
utekajúcich
A vtedy 13-ročný chlapec predstúpred vojnou
pil predo mňa a jednal so mnou
s autoritou dospelého muža, otca
rodiny. Tak ma to zaskočilo, ani
som nebol pripravený na niečo
také. Nasmeroval som ich na autobus, kde chceli ísť, pomohol
som im s vecami. Jediné, čo som
mu stihol povedať, bolo, aby bol
odvážny a staral sa o svoju rodinu.
Potriasli sme si rukou a rozlúčili
sme sa.“ •
MÁJ 2022
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UDALOSTI

Udalosti

provincii SSpS nové voľby. Novou
provinciálnou predstavenou sa stala
sr. Mária Valéria Florková SSpS. (Na
fotke sa nachádza v strede). Sr. Jozefína Račeková sa stala novou členkou

▲ Nové vedenie misijných sestier
Počas 15. generálnej kapituly Misijnej kongregácie služobníc Ducha
Svätého si sestry zvolili nové generálne vedenie. Novou predstavenou
celej kongregácie na obdobie 6 rokov
sa stala sr. Miriam Altenhofen SSpS
z Nemecka. Spolu s ňou bolo zvolených päť sestier, ktoré budú pracovať
ako jeden tím. Vtedajšia provinciálna predstavená Slovenskej provincie sr. Jana Pavla Natália Tóthová sa
stala taktiež generálnou radkyňou.
(Na fotke sa nachádza vpravo). V dôsledku toho prebehli v Slovenskej
8
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provinciálnej rady (na fotke vľavo)
a doplnila tak päticu sestier vo vedení provincie. Sestrám vyprosujeme
Božie požehnanie, múdrosť a svetlo
Ducha Svätého. •

UDALOSTI

UDALOSTI
máj 2022
1. máj
Sv. Jozef, robotník;
8. máj
Nedeľa Dobrého pastiera,
Deň modlitieb za duchovné povolania; Deň víťazstva nad fašizmom;
Deň matiek;
13. máj
Bl. Panna Mária Fatimská;
▲ Misijná rodina vo farnosti v Terni
V prvý aprílový víkend bolo stretnutie
misijnej rodiny vo Farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni pri Prešove.
Terniansky farár Peter Čigáš spolu so
svojím kaplánom Petrom Rusnákom
boli natoľko otvorení, že chceli, aby
celá farnosť mala príležitosť zapojiť
sa do tohto spoločenstva misijnej rodiny. A tak okrem farského kostola
v Terni bolo stretnutie aj vo filiálnych
kostoloch vo Veľkom a Malom Slivníku
a v Mošurove. Bola možnosť slávenia
sv. omše v každom kostole a k tomu

prednáška o Ježišovi Kristovi v evanjeliách, Lectio divina i o aktualitách
Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a vo svete. Z tejto farnosti pochádzali naši dvaja pátri verbisti – Ferdinand a Félix Majerníkovci, ktorí už
odišli do večnosti. Chceme poďakovať
duchovným z farnosti za pomoc, podporu a ochotu pri napomáhaní a šírení
misijnej myšlienky. •
◀ Výroba veľkonočných sviec

u verbistov v Prahe

Na piatu pôstnu nedeľu sa v Uhřínevsi na fare v zrkadlovej sále stretlo 47
farníkov, ktorí si pod vedením otca Juraja Beganyho SVD vytvorili nádherné
veľkonočné sviece – paškály. Otec Juraj nám na začiatku priblížil históriu
slávností svetla a veľkonočnú sviečku
ako symbol Krista: „pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“. A potom
sme sa všetci pustili do práce, najprv
sme si vystrihli šablóny, obkreslili ich
na farebné voskové pláty, z nich vyrezali symboly Veľkej noci ako baránky,
kríže či ratolesti. Nesmel chýbať letopočet a písmená Alfa (A) a Omega (Ω).
Deti si vymaľovali aj veľkonočné vajíčka a všetci sme odišli s krásnymi výrobkami, ktoré nás budú tešiť nielen
vo veľkonočnom období. •

20. máj
Výročie úmrtia bl. Jozefy H. Stenmans (1903), spoluzakladateľky misijných sestier SSpS;
24.máj
Svetový deň modlitieb za Cirkev
v Číne;
26. máj
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána;
začiatok novény pred sviatkom Zoslanie Ducha Svätého.

◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu modlitby
na mesiac máj:
Modlime sa za mladých ľudí, ktorí sú
pozvaní žiť naplno, aby si od Panny
Márie osvojili umenie počúvať, dôkladne rozlišovať, odvahu veriť a odhodlanie slúžiť.

MÁJ 2022
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Pomoc blížnym mi
dáva zmysel
Text: P. Lukáš Hanusek SVD
Foto: Martin Štefanec SVD

• Kaplnka v Domove sv. Jána z Boha

Domov sv. Jána z Boha je nízkoprahové denné centrum na Hattalovej ulici
v Bratislave. Jeho účelom je pomáhať ľuďom v nepriaznivej životnej situácii
– tým, ktorí majú problém uspokojiť svoje základné životné potreby. V domove sa okrem stravy, hygieny, ošetrenia či zaodenia ponúka tiež sociálne
poradenstvo či pomoc pri uplatňovaní práv. Zámerne sme navštívili kuchyňu,
ktorá patrí k miestam, kde sa často zdržuje misijná sestra sr. Laura, z Kongregácie služobníc Ducha Svätého. Práve ju sme oslovili, aby nám priblížila
život a prácu tohto centra. Položili sme jej niekoľko otázok.
Milá sr. Laura, ako dlho tu pôsobíš a čo
je tvojou zodpovednosťou?
Pracujem tu už štvrtý rok a veľmi som
si po svojej predchádzajúcej činnosti priala konkrétnu manuálnu prácu.
Prvé dva roky som bola na stredisku
osobnej hygieny. A keď nám asi pred
rokom a pol odišiel kuchár, tak som
sa ujala kuchyne. Možno aj s takou
trocha trúfalosťou, ale začala som.
Trúfalosťou? Nebolo varenie tvojím koníčkom už od detstva?
Absolútne nie. Doma sa mi smiali, že
idem do kláštora a variť neviem. Nie,
variť som nevedela vôbec, niečo som
sa naučila až počas rokov v kláštore.
Ale dnes varím rada a baví ma to. Mám

nejaké svoje recepty, ale nerobím nič
špeciálne. Pritom varím z toho, čo
mám k dispozícii.
Ako si sa tu v centre ocitla? Mala si už
predtým skúsenosť s podobnou prácou?
Ľudia bez domova mi boli vždy blízki,
ešte skôr ako som vstúpila do kláštora. Vyrastala som totiž neďaleko Žakoviec, kde to bolo vtedy ešte v začiatkoch a páčilo sa mi to. Musím povedať,
že som sa veľmi rozhodovala, rozlišovala, že kam: do Žakoviec alebo k misijným sestrám?
Posledné roky pred príchodom sem
som pôsobila v Ríme v oblasti formácie. Aj tam sme sa spolu so
MÁJ 2022
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sestrami venovali ľuďom na okraji.
Síce s našou obmedzenou znalosťou
taliančiny, ale bolo možné často použiť aj iné jazyky. Keď som si potom po
svojom návrate na Slovensko hľadala
prácu a prišla ponuka voľného miesta
tu, bola som veľmi rada. Chcela som
totiž robiť prácu, ktorá nie je psychicky, mentálne zameraná, ale viac fyzicky. A som spokojná.
Toto nízkoprahové centrum sa volá Domov sv. Jána z Boha. Prečo domov a prečo sv. Jána z Boha?
Preto sv. Jána z Boha, lebo centrum
patrí a bolo zriadené rehoľou milosrdných bratov: Sv. Ján z Boha je ich zakladateľ aj patrón. A prečo domov? Lebo
cieľom centra je vytvoriť skutočne domov pre ľudí, ktorí tu prichádzajú – aspoň na tých pár hodín. Myslím si, že
budova je na to dobre zariadená a snažíme sa tu vytvárať takú atmosféru.

Čo je/býva pre teba najťažšie a naopak,
čo ťa najviac napĺňa pri práci s – evanjeliovo povedané – tými poslednými?
Táto práca, služba ma naučila nezovšeobecňovať, nehádzať ľudí do jedného vreca. Hoci sa tu niekedy aj najedujem a hocičo poviem. Vnímam,
že za každým človekom je osobný príbeh. Nemôžem povedať, že človek je
na ulici preto, lebo... Veľmi sa zmenil
môj pohľad v priebehu rokov, očistil
sa. Trochu menej hodnotím a menej
posudzujem a odsudzujem. To je veľký posun.
Teší ma vždy, keď vidím, že sa ľudia
niekde posunú. Že sa niekde uchytia,
podarí sa im oddlžiť, začnú nový život.
Že sa tešia z práce, ktorá sa im ponúkne. To je potom aj naša radosť, moja
osobná, ale aj mojich kolegov.
Čo je smutné a bolestné: umrelo
nám veľmi veľa ľudí počas tohto roku.

Nemôžem povedať, že človek

Koľko ľudí tu denne nachádza útoje na ulici preto, lebo... Veľmi sa
čisko?
zmenil môj pohľad v priebehu
Na obed prichádza okolo 60 – 70
rokov, očistil sa. Trochu menej
ľudí, niekedy viac, niekedy menej. Pred začiatkom epidémie to
hodnotím a menej posudzujem
bolo do 100 ľudí, potom sme oba odsudzujem. To je veľký posun.
medzili počet kvôli bezpečnosti
aj kvôli opatreniam, ktoré z tejto
situácie vzišli. Tak sme zošli až na čís- Naozaj veľa. Neviem, či len v dôsledku
lo 50, teraz zase navyšujeme. Kolíše to, vírusu, alebo ľudia už boli vyčerpaní
ale momentálne varím do 80 obedov, z celej situácie. Nosím tiež v srdci jednu bolesť: S jednou pani folkloristkou,
aby bolo pre všetkých.
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ktorá žila niekoľko rokov na ulici,
sme sa postupom času zblížili. Vtedy
som ešte nebola v kuchyni a spoznali sme sa, keď som ju ošetrovala. Tu
je ešte jedna zaujímavosť: cez ošetrovania – tak som to vnímala – keď som
sa dotýkala tela, rán (väčšinou sme
vyberali stehy, zalepovali, ošetrovali
rozbité hlavy, kolená...), keď som sa
dotýkala ľudí, oni sa vtedy vedeli aj
otvoriť. Akoby som sa dotkla ich duše.
A táto pani za mnou prichádzala čoraz
častejšie, chcela sa porozprávať. V poslednom čase bola za mnou asi dvakrát, ale bola som vždy zaneprázdnená, mala som práve na starosti prácu,
ktorá bola prvoradá, a tak som jej povedala: potom... A to potom už neprišlo. Umrela. Tak sa dobýjala, tak veľmi chcela čosi povedať. Mňa to vtedy
veľmi zasiahlo, že som na ňu nemala
čas. Asi týždeň alebo dva pred smrťou
sa ešte veľmi chcela porozprávať, aj
som jej prisľúbila, že len chvíľočku
ma počká, dokončím ešte čosi a potom poobede sa stretneme. Ona však
odišla, alebo som ju nevedela nájsť...
nechcem sa teraz ospravedlňovať, ale
jednoducho sme sa už nestretli. Prišiel len oznam, že umrela. Tak to mi
je naozaj veľmi ľúto.
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• Sr. Laura varí a vydáva obedy v Domove sv.
Jána z Boha

Poskytujeme možnosť dobrovoľníctva.
Aj sa nám niekedy sami hlásia, najmä
mladí ľudia, napríklad cez facebook
alebo cez stránku, pýtajú sa ako pomôcť, donesú nejaké veci. Väčšinou
nám ľudia nosia šaty do šatníka, potraviny alebo riady do kuchyne, alebo
čo potrebujeme. Tak aj to je možnosť
a je to pre nás veľká pomoc. Dostávame ju niekedy cez rôzne organizácie,
napr. tu boli mladí ľudia cez projekt
Godzone, rôzne akcie organizuje nadácia Pontis (giving Tuesday na jar a na
jeseň, zbierka šatstva a potrebných
vecí a pod.), a pod. Jedna spoločnosť
sa nedávno nahlásila, že tento rok by
k nám chceli prísť pracovať na jeden
deň. Majú 50 zamestnancov a máme
im pripraviť zoznam, v čom by nám
mohli pomôcť. Tak sme si hneď spísali, že chceme vybieliť či vykonať určité rekonštrukčné úpravy. Verím, že to
bude veľká pomoc pre nás.

Vidieť, že máš možnosť sa s ľuďmi, ktorí tu prichádzajú, rozprávať aj ich lepšie
poznať. Sú otvorení aj na duchovné témy,
sú medzi nimi veriaci ľudia?
Áno, je možnosť sa porozprávať,
majú veľa otázok. Rozoberáme aj duchovné témy, aj rôzne kritické otázky. Títo ľudia očakávajú od Cirkvi
veľkú pomoc, tak niekedy som aj
tým konfrontovaná. Mávame inak
„duchovné štvrtky“, keď je v kaplnke
možnosť zúčastniť sa sv. omše alebo
modlitby. Kolega Peťo zaviedol miniružencové spoločenstvo, kde sa
on sám modlieva so skupinkou ľudí.
Myslím si, že mnohí ľudia, ktorí tu

chodia, sú veriaci. Buď chodili do kostola, alebo majú základy viery. Modlíme sa tiež vždy pred jedlom a vidieť,
že sa vedia modliť. Niektorí sa aj pravidelné spovedajú, ale nie je ich veľa.
Takže aj toto im ponúkame, keďže
sme kresťanské zariadenie. V Bratislave je viac zariadení, ktoré sú štátne. My sme však kresťanské a oni to
rešpektujú. Napríklad tí, ktorí nechcú byť na sv. omši, tak vo štvrtok ani
nechodia.
Pre tých, ktorých oslovuje práca pre
druhých, ako je možné pomôcť, zapojiť
sa do tohto požehnaného diela?

Počas našej návštevy sa tu vyskytla aj
jedna vyhrotená situácia, ktorá sa nezaobišla bez kriku. Akým spôsobom získavaš silu pre službu, oddychuješ, ako
zvládaš takéto situácie?
Niekedy sa udeje také niečo, že som
„nervná“ aj ja a že sa vykričím. Smejeme sa tu niekedy, že som taká ježibaba,
aká som asi predtým nebola. Možno
niečo vo mne je a občas to takto vychádza von :) . Reagujem niekedy emočne
a aj ma to mrzí, niekedy potom idem
domov peši až na Námestie SNP, aby
som sa ukľudnila. Ale najviac čerpám
v modlitbe, večer, keď hodnotím deň.
Ukľudňujem sa tak, že sedím v tichu,
robím nejakú ručnú prácu, a tak prehodnocujem deň.
Vďaka sr. Laure za jej zdieľanie a službu, ktorú vykonáva. Svoju prácu robí veľmi poctivo,
s veľkou dávkou lásky, radosti a kompetencie. Prajeme jej veľa požehnania v jej ďalšej
činnosti. •
MÁJ 2022
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Môže byť príroda našou
morálnou učiteľkou?
Text: Marek Orko Vácha, Místo, na němž stojíš, je posvátná země
Foto: Milk Tea, unsplash.com

B

ol horúci letný deň, ležal som
Zrazu ma zaujal maličký lumok, ktorý
na bruchu v ihličnatom lese z oblohy padol ako meteor, nezmenšea príjemne oddychoval. To su- nou rýchlosťou priamo až do zeme. Hľaché ihličie všade navôkol na dal som miesto pristátia. A našiel som
horúcej zemi vytváralo dojem akejsi ne- v zemi malilinký kruhový otvor, obklohostinnej „krajiny“. Zrazu som zbadal pený vydolovanou hlinou. Ak bol lumok
pavúka, asi pol centimetra veľkého, ako tvorcom tejto stavby, muselo ho to stáť
sa obozretne približoval k „hore“ ihličia, množstvo úsilia. A práve tento lumok ma
veľkej snáď ako orech. Urobil to rovnako, primäl vnímať veci podrobnejšie.
ako by som to urobil ja – vyšiel až na vrNaraz som začal vidieť veci, ktoré som
chol „hory“, aby prípadnú korisť na opač- predtým nevidel. Neďaleko bol ďalší krunej strane mohol prekvapiť zhora. Žiadna hový otvor v zemi a potom ešte jeden.
korisť tam však nebola – všade len mŕtvo Na zemi blanité krídlo nejakého tvora.
a ticho – ako je v lese len v čase najväč- Trochu ďalej kúsok modrej chitínovej
šej páľavy. A tak sa pavúčik usídlil
na najvyššom vrcholku „kopca“
a vyčkával.
Jeho pohyb mi pripomínal
Po chvíli márneho čakania sa
pretrhaný čas – v jednej chvíli
presunul na iné „pohorie“ – jeho
bol pavúčik na jednom mieste
občasné drobné skoky za pomoci
a v rovnakej chvíli na inom, ako
všetkých ôsmich nôh boli rýchlejv zle zostrihanom filme, akoby jeho
šie ako moje oči stíhali spracovať.
skoky boli rýchlejšie ako čas sám.
Jeho pohyb mi pripomínal pretrhaný čas – v jednej chvíli bol pavúčik na jednom mieste a v rovnakej
chvíli na inom, ako v zle zostrihanom výstuže zadočka neznámeho chrobáka.
filme, akoby jeho skoky boli rýchlejšie
Uvedomil som si, že týchto sto centimetrov štvorcových ihličnatého lesa je
ako čas sám.
Konečne na javisko vstúpil osamelý bojovým poľom. Podzemné kryty, sklamravec. Nikdy som netušil, že pavúky diská ulovených húseníc lumkov, obytné
majú tak dobré oči a tak dobré nohy. Ten bunkre a maskovacie siete proti útokom
skok mohol mať dobrých desať centimet- vo vzduchu. Pozemná armáda pavúkov,
rov, cez „hory“ a „úvaly“ a pavúk dopadol obrnené vozidlá chrobákov v pancieroch
na dobre vypočítané miesto, centimeter z chitínu, mravce s plameňometmi kyseod mravca – samozrejme tak, že mravec liny mravčej. Vzdušná armáda ťažko vysi to ani nevšimol. Pavúk na moje prekva- zbrojených ôs a na zemi zvyšky brnenia,
penie nezaútočil, len sledoval mravca, rozbité panciere, zostrelené „lietadlá“,
ktorý v ceste pokračoval ďalej a o chvíľu rozlámané meče a štíty po strašnej bitke
o prežitie. Po bitke, ktorá prebieha stále
zmizol z môjho obzoru.
14
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a nieto v nej milosti pre porazených. Prepadnutia zo vzduchu, zo zeme či z podzemia. Vyhráva silnejší a rýchlejší a ten,
kto využije moment prekvapenia. Svet
neustálej vyhladzovacej vojny, kde jediná
nepozornosť znamená definitívnu smrť.
Miliardy rokov vojen, genocíd, kanibalizmu a vraždenia. Pojmy dobro a zlo tu
neboli a ani nebudú objavené.
Tento úvodný príbeh nám má pomôcť
pochopiť, že človek v prírode morálku
hľadať nemôže. Pritom dnešná doba nie
je chudobná na také názory, že vzor pre
morálne jednanie človeka smieme v prírode hľadať, pretože príroda je múdra
a harmonická. Je to láskavá, tmavá, hebká a femininná Mother Nature. Tí, ktorí
si stoja za touto predstavou, hovoria, že
to, čo je v súlade s prírodou, je v súlade
s Bohom – a takto je to istotne správne.
Znie to krásne, ale nie je to pravda.
Albert Schweitzer kedysi presne povedal, že príroda vyzerá nádherne a je
úžasná, ak sa na ňu dívame zďaleka. Ale
pokiaľ na ňu hľadíme zblízka, vie byť
hrozivo strašná. Príroda – to totiž nie sú
len nádherné západy slnka vysoko v horách, jesenné lesy a jarný vtáčí spev či
rozkvitnuté horské lúky. Príroda – to sú

MISIJNÁ RODINA

aj kliešte prenášajúce encefalitídu, ovady, komáre, prvoky spôsobujúce maláriu, baktérie, ktoré spôsobia boreliózu,
choleru a malomocenstvo, vírusy, ktoré
vedú k ochoreniam ako vtáčia chrípka,
SARS, besnota, ebola, AIDS atď.
V potravinovom reťazci sa každý niekým živí a niekým je požieraný. Kam sa
oko pozrie, všade niekto niekoho zabíja, parazity majú svoje parazity, niekto
požiera vlastné mláďatá. „Staroby“ sa vo
voľnej zvieracej ríši dožíva len málokto.
Predstaviť si Mother Nature, t. j. matku
prírodu ako vľúdnu, ženskú, tajomnú,
to je veľký omyl.
Príroda nemôže byť našou morálnou
učiteľkou. Pretože okrem človeka v nej
nikto nemá slobodnú vôľu, nikto si nevie
zvoliť dobro a zlo. Veci sa v prírode jednoducho dejú, bez morálneho znamienka.
V prírode je márne hľadať nejaké morálne vzory, pretože v nej nijaké nie sú.
Pritom sú ľudia, medzi nimi aj vedci, ktorí tvrdia, že opak je pravdou. Dosvedčuje to aj pár príkladov: denná tlač
raz v článku Vedci proti monogamii
konštatovala, že manželstvo je vraj prekonaná inštitúcia, pretože vedci zistili,
že medzi cicavcami je len málo druhov

monogamných. Je pravda, že asi len 6 %
cicavcov je monogamných. Pre človeka
však z toho nevyplýva vôbec nič.
Niekedy je zasa inštitúcia manželstva príkladom zo sveta zvierat podporovaná. V Spojených štátoch sa veľkej
popularite teší prekrásny film Pochod
tučniakov, ktorý v kategórii dokumentárnych filmov získal druhú najvyššiu
sledovanosť. Tento snímok opisuje život
antarktických tučniakov cisárskych a ich
obetavú starostlivosť o mláďatá. Aj konzervatívni zástancovia manželstva sú po
pozretí tohto filmu spokojní. Veď „aj tie
božie hoviadka sa o seba tak pekne starajú, samček obetavo zahrieva vajcia a čelí
ľadovým búrkam, kým sa jeho družka
nevráti z ďalekej cesty za potravou.“ „Tučniaky cisárske sa zdajú byť krásnym príkladom „manželskej vernosti“ a príkladnej starostlivosti o mláďa,“ uzatvárajú
komentátori. To všetko je samozrejme
veľmi zaujímavé a pekné, ale... Človek
ostáva v pomykove, že by vzorom pre
jeho manželstvo mal byť tučniak.
Alebo hraboš. Taký Microtus ochrogaster je miláčikom súčasných genetikov,
lebo je striktne monogamný a zistilo sa,
že za jeho monogamiu je zodpovedný

jediný gén. Jeho blízke príbuzné druhy
sú už polygamné. Tak čo – má byť hraboš
Microtus ochrogaster vzorom pre moje
manželstvo?
Alebo ešte jeden príklad: v nórskom
Osle sa konala výstava Against nature?
(Proti prírode?) Výstava prezentuje fotografie mnohých homosexuálnych zvierat. Autori zdôrazňujú posolstvo výstavy:
aj v prírode možno nájsť príklady homosexuality u zvierat. Robia to zvieratá a robia to aj ľudia, homosexualita nie je nič
neprirodzené.
Pokiaľ budeme mať zvieratá za naše
vzory, smieme sa báť chvíle, že niekoho
napadne, že v prírode existujú „otrokárske“ mravce alebo gorily, ktoré zabíjajú
vlastné mláďatá. Alebo si vezmime osičku Ampulex compressa, ktorá jedovatým
žihadlom dokáže ochromiť švába. Keďže
však osička je omnoho menšia ako šváb
a nie je schopná ho uniesť, osička švába
žihadlom len omámi, šváb je schopný sa
pohybovať, opticky vyzerá tak, akoby bol
v tranze. Osička Ampulex ho za tykadlo
odvlečie do svojej podzemnej nory, kde
na neho nakladie vajíčko. Larvička má
tak pripravenú živú nepohyblivú „konzervu“, z ktorej opatrne vyžiera najskôr
svaly a až na záver životne dôležité orgány, čím nakoniec švábovi spôsobí smrť.
Ťažko by sme si vedeli predstaviť niečo ukrutnejšieho – ale príroda sa takto
chová.
Preto, prosím, neargumentujme napríklad pri manželskej nevere tým, že
aj príroda sa takto správa. Z 30 miliónov
druhov organizmov na Zemi sme totiž
jediní, ktorí nesieme bremeno slobody.
Zároveň je človek zo všetkého stvorenia jediná bytosť, ktorá si dokáže uvedomiť krásu Zeme. Je to bytosť, ktorá
namaľovala prvými nesmelými ťahmi
na stenu jaskyne prvé umelecké dielo,
ticho zanôtila prvú pieseň, nesmelo urobila prvý tanečný krok a ako jediná dokáže pozrieť na hviezdy s nevyslovenou
otázkou. Človek je jediná bytosť vesmíru, ktorá sa pýta na dobro a zlo a ktorá sa
navzdory svojim neraz „pochrámaným“
dejinám dokáže učiť milosrdenstvu, odpúšťaniu a láske. •
MÁJ 2022
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Vytúžená
trojdňová adorácia
po dva a pol roku
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

T

rojdňová adorácia (3DA) je
populárna duchovná akcia, ktorá sa v UPeCe Bratislava koná vždy v pôste
a advente. Bolo tomu tak aj tohto
roku. Hoci sa adorácia konala už
tridsiaty druhýkrát, predsa toto
podujatie bolo výnimočné. 3DA
sa totiž konala po 2,5 ročnej prestávke. Hoci 3DA tím v UPeCe bol
celý čas pripravený a mal aj dohodnutého hosťa, táto adorácia
sa mohla konečne uskutočniť až
v tohoročnom pôste na Kvetnú
nedeľu. Témou bolo: „Kto je Boh,
v ktorého verím?“ Hosťom trojdňovej adorácie a prednášajúcim
bol páter Ján Štefanec SVD, ktorý
bol správcom UPeCe v rokoch 2007
– 2016. Podelil sa so študentami
s tým, čo tvorí konštitutívne prvky prežívania nášho vzťahu s Bohom. To sa deje prostredníctvom
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uvedomenia si toho, kým sme boli
stvorení, tej prvej príčiny, ktorá
je za všetkým tým, čo žijeme a čo
sme dostali potom pekne vysvetlené skrze Ježiša Krista, ktorý prišiel na tento svet a nám hovoril
o svojom Otcovi. Páter Ján Štefanec SVD vysvetlil, čo rozoberal vo
svojich prednáškach počas 3DA:
„Snažím sa hovoriť o viere a snažím sa hovoriť o úskaliach, ktoré
sú s vierou spojené, pretože v súvislosti s prežívaním viery je dôležitých mnoho vecí. Jednak to,
z akého prostredia človek vychádza, aký je náš „background“, kde
sme sa narodili, robili prvé kroky
viery v rodine, farnosti. Potom veľmi dôležitá vec je, ako vnímame
svoju vlastnú sexualitu, pretože
sexualita je obrovská sila, obrovský dar predovšetkým, ktorý nás
vlastne vedie stále hlbšie k Bohu

bez toho, že by sme si to možno
celkom uvedomovali. V týchto súvislostiach je stále kam sa posúvať, pretože tie vzťahy, ktoré žijeme, majú byť životodarné, ako je
životodarný aj vzťah s tým, ktorý
nás povolal k životu. Potom je tam
množstvo ďalších vecí, ako napríklad strach, ktorý máme v súvislostiach života s prežívaním niektorých dôležitých etáp života. Potom
je to zápas s pochybnosťami, ktoré
sa vyskytujú na ceste našej viery.
Snažím sa privádzať poslucháča
k tomu, že je veľmi veľa pekných
vecí, ktoré nachádzame v Božom
slove ako zdroj pre posilnenie našej viery. Prostredníctvom Písma
sa snažíme ešte hlbšie preniknúť
do tajomstva Boha, spoznávať ho.
Potom učenie mnohých veľkých
teológov, či už sv. Augustína, sv.
Tomáša Akvinského a mnohých
súčasných autorov, ktorí tak isto sa
snažia odpovedať na tieto otázky.“

UPECE BRATISLAVA

Po 2,5 roku sa spoločenstvo na
3DA teda znovu zjednotilo v modlitbe a v úvahách o viere a živote. Okrem prednášok program
samozrejme spočíval v modlitbe, adorácii pred vyloženou Sviatosťou. Bola možnosť individuálnej a skupinkovej modlitby. Po
každej prednáške bol rozhovor
v skupinách na tému prednášky.

Pri týchto skupinkových diskusiách pomáhali animátori, ktorí
boli vopred na to určení. „Bolo
dôležité nájsť postrádané hodnoty, ktoré sme počas covidu stratili a znovu sa priblížiť k Bohu. Pre
mňa osobne bolo dôležité byť tu
s ľuďmi, ako som ja, ktorí majú
podobný pohľad na vieru, na Boha
a na svet, pred ktorými môžem

byť sama sebou a chváliť Boha
v každom čase,“ povedala členka
3DA tímu Kristína Chudobová.
„Je to výborný čas duchovne načerpať, nabrať nových síl a získať
nový pohľad na svet,“ vyjadril sa
študent Andrej. „Prišlo mi to ako
celkom zaujímavé obohatenie
môjho života. Prišla mi aj celkom
zaujímavá téma. Hľadám odpoveď
na niektoré otázky v živote,“ povedal študent Tadeáš.
Počas 3DA prebiehali aj krížové cesty, chvály, sv. omše, sviatosť zmierenia. Kňazi UPeCe P.
Stanislav Krajňák SVD a P. Martin
Štefanec SVD vysluhovali sviatosť
zmierenia a boli prítomní aj na
ďalšom programe. V sobotu večer sa od 22.00 do 24.00 konala vo
veľkej sále UPeCe služba požehnávania so Sviatosťou, počas ktorej
odzneli modlitby a piesne študentov. Mimochodom, stojan na Najsvätejšiu sviatosť pre trojdňové
adorácie v UPeCe darovali veriaci
z Kysúc, z Čierneho pri Čadci. Trojdňová adorácia v UPeCe Bratislava sa skončila na Kvetnú nedeľu
hlavnou sv. omšou a stretnutím
pri otázkach študentov, na ktoré odpovedal hosť Ján Štefanec
SVD. „Ďakujeme za všetky prednášky a povzbudenia, bolo to pre
nás veľkým duchovným obohatením,“ vyjadrili sa študenti na
záver 3DA. Položili hosťovi P. Jánovi Štefancovi poslednú otázku,
čo by chcel povedať účastníkom
trojdňovej adorácie. „Účastníkom
3DA chcem popriať, aby sa nebáli
spochybňovať svoju vieru. Aby sa
nebáli klásť Bohu otázky, aby sa
nebáli Boha, aby sa nebáli „pohádať sa s ním“, keď im niečo nepasuje. Pretože v tomto zápase, chvení alebo v tomto boji, akokoľvek
to nazveme, je to on, ktorý sa nám
vždy poodhalí nejakým spôsobom. Môžeme zachytiť tú jeho prítomnosť a môžeme potom z toho
veľa čerpať pre náš život.“ •
MÁJ 2022
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VLAKOM NA VÝCHOD

Vlakom na východ
Útek z vyhnanstva
XXVII.časť
Text: Mária Byrska
Foto: Priscilla du Preez, unsplash.com

Jerz

Doslov

Jerzyk uvidel svojho otca o osemnásť Mária Byrská sa narodila v prvých rorokov neskôr. V Londýne. Loď poma- koch 20. storočia ako druhá z piatich
ly plávala proti prúdu rieky Temže detí Pavla Vilčevského, ktorý vlastnil
a približovala sa k brehu. Na brehu majetok na Veľkej Kurzelovej na Postálo mnoho ľudí čakajúcich svojich dolí. Revolúcia 1917 ho donútila opusblízkych z Poľska. My, pasažieri, sme tiť rodinný dom a majetok. Odišiel do
stáli tesne vedľa seba, opretí o bok blízkeho mestečka Veľká Ušica. Keďlode. Vedľa mňa stál Jerzyk, za ním že od roku 1920 Veľká Kurzelová už
nepatrila do Poľska, Vilčevskí sa prešedivá pani v hnedom plášti.
Mne sa zdalo, že trvá večnosť, kým sťahovali do Čenstochovej, kde Másme zakotvili a bol spustený most. ria začala navštevovať gymnázium.
Druhá svetová vojna stretla VilPasažieri nesmeli ešte asi pol hodiny vystupovať. Pozerala som smerom čevských znova na Podolí, kde rodik brehu a chcela som čo najskôr uvi- čia Márie, podobne ako jej muž Byrdieť tvár dávno nevideného muža.
ský, mali majetky v pohraničných
Medzi čakajúcimi stáli spolu celé miestach okolo Husjatyna. Mária
rodiny, muži s kvetmi v rukách. Náhle som počula zvýšený hlas Jerzyka: „Mama! Pozri!
Nepozerá na mňa! Áno, nie na
Tam stojí tato!“ Pozrela som sa
mňa! On pozerá na tú šedivú paniu
tým smerom. Áno, to bol môj
a je akýsi vzrušený! Cítila som sa
Jerz! V ruke držal kyticu kvetov
akosi zvláštne. Čo na tej žene vidí?
a mával nám klobúkom.
Pomyslela som si so závisťou.
Nepozerá na mňa! Áno, nie
na mňa! On pozerá na tú šedivú paniu a je akýsi vzrušený! Cítila som sa akosi zvláštne. Čo bola matkou niekoľkomesačného
na tej žene vidí? Pomyslela som si syna Jerzyka, keď koncom septembra 1939 ŠTB uväznilo jej muža a ona
so závisťou.
Jerzyk vybehol na breh medzi musela s dieťaťom opustiť dom. Máprvými a priviedol ku mne svojho ria žila v Kopyčinciach do 1940. roku,
otca. Jerz až teraz pochopil, že tá kedy bola spolu s dieťaťom vo vagóštíhla tmavovlasá žena je jeho ženou. noch, v ktorých sa prevážajú zvieratá,
„Ja som si myslel, že po všetkých tých- deportovaná do Kazachstanu.
to skúškach si zosivela,“ povedal so
Mária nemohla vydržať vo vyhnanstve. Veľmi sa bála o život syna.
vzrušením, hladiac moje kučery.
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Rozhodla sa utiecť. S pomocou dobrých ľudí koncom novembra spolu
s dieťaťom došla do Poľska.
Ďalšie roky okupácie Mária Byrská
s pomocou rodičov a sestry strávila
v Tarnopole a Ľvove. Po vojne sa rodičia Vilčevskí usadili pod Opoľom.
Máriin brat Václav sa z vojny nevrátil a jej muž po rôznych táboroch
s armádou Andersona opustil ZSSR
a presťahoval sa do Anglicka.
Povojnové časy predĺžili rozluku
rodiny Byrských až do časov vlády
Gomulku v roku 1958.
Jerzy Byrský až ako 19-ročný mládenec spoznal v Londýne svojho otca
a Mária sa mohla nakoniec stretnúť
s mužom. Do Poľska sa už nikdy nevrátila.

VLAKOM NA VÝCHOD

Kňaz z Černihova:
jedného dňa budú
kryty prázdne ako
Ježišov hrob
Text: Vatican News

Jej rozprávanie bolo napísané v rokoch 1983 – 1985 z magnetofónovej pásky. Pri prenesení nahovoreného textu
na papier bolo potrebné niektoré časti skrátiť a štylisticky spracovať. Fakty
však ostali autenticky nezmenené. Text
má hodnotu svedectva. Má osobný charakter, čo podčiarkuje špecifickú citovosť Márie, jej bohatstvo spomienok,
podrobnosti, postrehy.
Osudy Márie Byrskej a jej malého
synka sú časťou osudov Poliakov, ktorí boli na rozkaz Stalina vyhnaní na
východ, na Sibír, do Kazachstanu – na
utrpenie a na smrť.
Čítajúc túto knihu, spomeňme si na
nich. Sovietska okupácia východných
poľských zemí trvala od septembra
1939 do júna 1941. Vagónmi pre dobytok

bolo vyvezených 120 – 150 tisíc obyvateľov Poľska. Keď pozeráme na obete
týchto čias, nesmieme zabudnúť i na
gesto dobrej vôle, ktoré prejavovali
obyvatelia sovietskeho impéria voči vyhnancom. Rozprávanie Byrskej to jasne
ukazuje a cení si to.
Úspech úteku autorka pripisuje svojej odvahe, neobyčajnému šťastiu, ale
tiež, ako sama stále podčiarkuje, pomoci jednoduchých ľudí, ktorých stretala.
Hlboké cítenie solidárnosti s vyhnancami a väzňami im káže, hoci sa obávajú o svoj osud, pomôcť matke, ktorá
zachraňuje svoje dieťa. Keď je položená otázka „chlapček alebo dievčatko?“,
prekračuje sa hranica oddeľujúca sovietsku „neľudskú zem“ od sveta ľudských hodnôt. •

Podporovať svojou prítomnosťou ľudí
v protileteckých úkrytoch, pozývať ich
k modlitbe, rozprávať deťom príbehy,
počúvať a utešovať tých, ktorých srdcia sú plné horkosti z tej bolesti, ktorú
prežili: to je poslanie mladého gréckokatolíckeho kňaza, pre ktorého sa kryty stali jeho prvou „farnosťou“.
V nedeľu ráno prišli Ježišovi učeníci k hrobu, kde bolo uložené jeho
telo, a našli ho prázdny. Rovnako aj
žaláre a protiletecké kryty ukrajinských miest budú jedného dňa prázdne, pretože Kristus vstal z mŕtvych a aj
pre nás nastane vzkriesenie. Toto prirovnanie často používa otec Roman
Hrydkovec, ukrajinský gréckokatolícky kňaz, keď sa rozpráva s obyvateľmi
Černihova, kam prišiel v decembri minulého roka vykonávať svoju kňazskú
službu a kde zostal napriek nebezpečenstvám, ktoré priniesla vojna. Nie
náhodou otec Roman hovoril o krytoch: od začiatku ruskej invázie sa
rozhodol, že jeho poslaním je byť tam,
kde sú ľudia - v pivniciach - a ponúknuť
im slovo útechy a nádeje.
Minulý rok sa stal kňazom a v decembri bol poslaný do Černihova, 150
kilometrov na severovýchod od Kyjeva, aby založil novú gréckokatolícku
komunitu. „Farnosť existovala len na
papieri,“ hovorí s úsmevom. „Ešte tu
nebolo nič: žiadni ľudia, žiadny kostol, žiadny pozemok, na ktorom by
sa dalo stavať, takže som musel začať
odznova.“
Aj keď nemal farnosť, mladý kňaz
sa rozhodol zostať v Černihove, keď
vypukla vojna. „Ľudia sa začali skrývať v úkrytoch a ja som cítil, že mojím poslaním je byť s nimi,“ hovorí
otec Roman. •
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Služba Misijných sestier
služobníc Ducha Svätého
je všade tam, kde je potrebné podporovať život
Text: Sr. Pia Ľubomíra Michalicová SSpS
Foto: Sr. Ivica Kúšiková SSpS

11. marca 2022 sme sa so spolusestrou Ivicou vydali na cestu do Vyšného Nemeckého. Chceli sme priložiť
ruky i srdce k pomoci dobrovoľníkom,
ktorí tu už dva týždne, 24 hodín denne, 7 dní v týždni zabezpečovali všetko najpotrebnejšie pre tých, ktorých
vojna donútila opustiť svoje domovy.

V

edenie Diecéznej charity
v Nitre sa postaralo, aby
naše auto nešlo naprázdno a štedro ho naplnilo do
posledného miestečka vyzbieranými darmi: trvanlivými potravinami,
sladkosťami, džúsmi, hygienickými
potrebami, dekami, karimatkami...

• Sr. Školastika pomáhajúca na vlakovej
stanici v Košiciach
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Takže cez Dargov sme ledva vyšli
hore kopcom.
Pod vynikajúcou organizáciou
gréckokatolíckych kňazov a bohoslovcov Košickej eparchie sa táto
materiálna pomoc dostala priamo do
stánkov prvého kontaktu. V tomto
stánku si ľudia hneď po prechode pasovou kontrolou môžu zadarmo zobrať potreby pre osobnú hygienu detí
i dospelých, občerstvenie, oblečenie,
obuv i hračky pre potešenie detí.
Trvanlivé potraviny ako cestoviny, ryžu a pod. sme vyložili v Sobranciach v sklade humanitárnej pomoci. Dobrovoľníci tu vyzbierané veci
triedia a pripravujú na transport kamiónmi do ukrajinských miest alebo na dopĺňanie zásob na miestach
prvého kontaktu priamo na hraničnom prechode.
Ľudia utekajúci z Ukrajiny, väčšinou ženy s deťmi, ale aj starší ľudia,
už pri čakaní na kontrolu pasu zažívajú milé prijatie. Vojaci a policajti im ochotne pomáhajú prenášať
kufre, tašky, častokrát aj deti. Dobrovoľníci im zas ponúknu teplý čaj,
kávu, malý proviant na cestu a nasmerujú ich k ďalším informáciám
a pomoci. Deťom často vyčarí na tvári úsmev darček v podobe malej plyšovej hračky.
Sr. Felicita poslúžila utečencom
z Ukrajiny v Michalovciach vydávaním stravy. Ďalšie sestry sa podľa
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• Na Hlavnej stanici v Bratislave víta
utečencov aj táto tabuľa
• Sr. Immaculata pri triedení vyzbieraných
vecí v sklade v Bratislave
• Sr. Pia pomáha pri prijímaní utečencov vo
Vyšnom Nemeckom
• Pomocnú ruku podávajú aj bohoslovci či
príslušníci policajného zboru

svojich možností pripájajú k dobrovoľníckej pomoci na železničných
staniciach: sr. Školastika v Košiciach
a v okolí – výdajom stravy, poskytovaním informácií a pomocou pri kúpe
cestovných lístkov. Sr. Miroslava Mária je nápomocná na železničnej stanici v Bratislave. Sr. Lucia je aktívna
v telefonickej "službe ucha", ktorá
poskytuje ľuďom v ich rodnom jazyku priestor na načúvanie ich životným príbehom v ich rodnom jazyku.
Je to tiež priestor pre súcit, empatiu,
vzájomné spoznávanie sa i hľadanie
vhodných foriem pomoci. Sr. Anna
Immaculata obetavo trávi svoj voľný
čas v sklade humanitárnej pomoci
v Bratislave, kde je potrebné všetky
darované veci triediť a pripraviť na
ďalšie presuny.
Rady by sme urobili všetko pre to,
aby všetci ľudia mohli žiť v pokoji so
svojimi rodinami. Naše možnosti sú
však obmedzené. O to viac sa všetky sestry – staršie i mladšie – denne
zjednocujeme v modlitbách a obetách za mier vo svete, predovšetkým
na Ukrajine. Vzájomne sa povzbudzujeme, informujeme a hľadáme
cesty pomoci a spolupráce s inými.
Otvárame svoje srdcia i domy na prijatie Pána, ktorý hovorí "mne ste to
urobili".
A tak na pozadí tragédie, akou je
táto vojna, môžeme zažívať – aj tí,
čo pomáhajú, aj tí, ktorí pomoc prijímajú, krásu a bohatstvo vzájomného stretnutia, spoznávania sa, prijatia a podania pomocnej ruky. Každé
ohnivko podpory, či už duchovnej,
alebo materiálnej, sa tu skutočne
spája do spoločného úsilia o pomoc
človeku. •
MÁJ 2022
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ZAMYSLENIE Z LIETADLA

Pápež pri návrate z Malty:
„Sme zamilovaní do vojen...
Na mládeži nezáleží?“
Text: TKKBS
Foto: Catholic News Agency

Hlavné momenty a dojmy z apoštolskej
cesty zhrnul pápež František pri stretnutí
s novinármi počas spiatočného letu z Malty do Ríma. Počas tlačovej konferencie pri
téme vojny na Ukrajine položil otázku: „Na
mládeži nezáleží?“

Zo stretnutí s obyvateľmi Malty si
pápež odnáša silné dojmy
„Veľké nadšenie na cestách, bol som ohromený“. Ako dodal, návšteva „bola trochu
krátka.“ Pred novinármi zvlášť spomenul
osobné stretnutia s migrantmi, ktoré boli
záverečným bodom návštevy.Pripomenul ich situáciu v lágroch na území Líbye a potrebu odľahčiť krajiny priameho
kontaktu zo strany ostatných európskych krajín. Ohľadom vojny na Ukrajine pápež uistil o intenzívnom mierovom
úsilí Svätej stolice: „Vojna je vždy krutosť,
neľudská vec a je v rozpore s ľudským
duchom, nehovorím kresťanským, ale
ľudským. Je to Kainov duch. Som ochotný urobiť všetko, čo sa dá; a Svätá stolica, najmä diplomatická zložka, kardinál
Parolin, Mons. Gallagher, robia všetko,
všetko; nemožno zverejňovať všetko, čo
robia, z dôvodu obozretnosti, dôvernosti,
ale pracujeme na maximum.“

Možná cesta do Kyjeva
K svojej eventuálnej ceste do Kyjeva Svätý Otec uviedol, že prebieha zvažovanie
situácie: „Úprimne som povedal, že tam
plánujem ísť, povedal som, že som vždy
k dispozícii, neexistuje žiadne apriórne
«nie», som k dispozícii“. Pápež tiež potvrdil pokračovanie prípravy stretnutia
s patriarchom Kirillom, ktoré sa rysuje
na Blízkom východe.
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V odpovedi na priamu otázku pápež
František uviedol, že pri nedávnej návšteve ruského veľvyslanectva komunikoval
so samotným veľvyslancom, ale s prezidentom Putinom bol naposledy v priamom kontakte, keď prijal v decembri
jeho telefonát. Hovoril aj o svojom spojení s Ukrajinou, keď sa dvakrát telefonicky rozprával s prezidentom Zelenským,
telefonoval s kyjevským vyšším arcibis-

kupom Ševčukom a z Ukrajiny dostáva
priame informácie aj od argentínskej
novinárky. Pápež vyzdvihol obety, ktoré
prinášajú novinári s nasadením životov
v službe spoločnému dobru.
„Ale aký by bol váš odkaz prezidentovi Putinovi, keby ste mali možnosť s ním
hovoriť?“ opýtal sa novinár Gerry O’Connell z časopisu America Magazine. Pápež
odpovedá:
„Odkaz, ktorý som dal všetkým autoritám, je ten, ktorý robím verejne. Nepoužívam dvojakú reč. Je to vždy to isté.
Myslím, že pod vašou otázkou je aj pochybnosť o spravodlivých alebo nespravodlivých vojnách. Každá vojna sa rodí

z nespravodlivosti, vždy. Pretože je to
vojnová schéma, nie je to schéma mieru.
Napríklad investovanie do nákupu
zbraní. Hovoria mi: Ale my ich potrebujeme, aby sme sa mohli brániť. - A toto je
vojnová schéma. Keď sa skončila Druhá
svetová vojna, všetci si vydýchli a povedali: „Už nikdy viac vojnu: mier!“ A začala
sa vlna práce za mier, aj s dobrou vôľou
nevyrábať zbrane, všetky, ani atómové,
v tom čase, po Hirošime a Nagasaki. Bola
to veľká dobrá vôľa.
Po sedemdesiatich, osemdesiatich rokoch sme na to všetko zabudli. Toľko nádeje sa vkladalo do práce OSN v tom čase.
Vojnová schéma sa však opäť presadila.
Nedokážeme, nie sme schopní myslieť
podľa inej schémy, pretože už nie sme
navyknutí myslieť v schéme mieru.
Boli tu veľkí ľudia: Gándhí a mnohí
ďalší, ktorých spomínam v závere (encykliky) Fratelli tutti, ktorí stavili na schému
mieru. Ale my sme tvrdohlaví! Ako ľudstvo sme tvrdohlaví. Sme zamilovaní do
vojen, do Kainovho ducha. Nie náhodou
je na začiatku Biblie tento problém: „kainovský“ duch zabíjania namiesto ducha
pokoja. „Otče, nemožno!...“
Poviem vám niečo osobné: keď som
v roku 2014 išiel do Redipuglie a videl
som tie mená, plakal som. Skutočne som
plakal, s horkosťou. O rok alebo dva neskôr, na Deň zosnulých, som išiel celebrovať do Anzia a aj tam som videl chlapcov,
ktorí padli pri vylodení v Anziu: boli tam
mená, všetko mladí muži. A aj tam som
plakal. Naozaj. Nerozumel som tomu.
Treba plakať nad hrobmi. Rešpektujem to, pretože je to politický problém,
ale keď sa konala spomienka na vylodenie v Normandii, hlavy vlád sa zišli, aby si
ho pripomenuli, ale nepamätám si, že by
niekto hovoril o tridsiatich tisícoch mladých vojakov, ktorí zostali na plážach.
Otvárali sa člny, vychádzali von a boli
rozstrieľaní guľometmi, tam na plážach.
Na mládeži nezáleží? To ma núti premýšľať a vyvoláva vo mne bolesť. Som
smutný z toho, čo sa dnes deje. Neberieme si poučenie. Nech sa Pán zmiluje nad
nami, nad nami všetkými. Všetci sme
vinní!“ •

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

Ženy v Biblii
Shannon Bream
Ženy, s ktorými sa stretávame
v Biblii, neboli len nenápadné a tiché stvorenia v pozadí slávnych mužov, ale stáli
v centre dejín spásy a Boh
cez ne tvoril budúcnosť nielen Izraela, ale aj budúcnosť
dnešného sveta.
223 strán; cena: 13,90 EUR

Usmernenia pre hriešnikov
Jacek Laskowski (ed.), Ján Mária Vianney
Sv. Ján Mária Vianney má
významný vplyv na ľudí aj
v dnešnej modernej dobe.
Kniha obsahuje krátke myšlienky zamerané na tri oblasti: o hriechu, o sviatosti pokánia a o posledných veciach.
237 strán; cena: 7,50 EUR

Keď sa láska stáva zbraňou
Mária Vicenová
Kniha hovorí o podstate manipulácie a jej znakoch, aby sme
ju dokázali včas odhaliť a vyhnúť sa osobám s manipulátorským správaním a zároveň
ukazuje cestu, ako v Kristovi
uzdraviť svoje zranenia a pošliapanú dôstojnosť.
80 strán; cena: 3,60 EUR

Fatima - som kráľovná ruženca
Brožúra Fatima - som kráľovná ruženca sa venuje udalostiam, ktoré sa odohrali pred
100 rokmi vo Fatime. Má pomôcť k pochopeniu a prijatiu
Fatimského posolstva, jeho
stého výročia s nádejou, že
Nepoškvrnené Srdce Panny
Márie napokon zvíťazí.
80 strán; cena: 1 EUR

Biblia pre prvoprijímajúcich
Marion Thomasová
Táto krásne ilustrovaná Biblia
pre prvoprijímajúcich je určená hlavne pre deti. Učí nás
o Božej láske k nám a nabáda
nás, aby sme ukázali svetu
našu lásku k Bohu a žili tak,
ako nás učí jeho Syn.
157 strán; cena: 12 EUR

Zázraky stvorenia
Louie Giglio, Tama Fortnerová
Veda a vesmír sú veľmi zaujímavé oblasti skúmania Božích stvorení. Celý svet nám
ponúka množstvo podnetov,
ktoré vyvolávajú rôzne otázky a najlepšie a najpresnejšie
odpovede pozná jedine Boh!
208 strán; cena: 12,90 EUR

Spytovanie svedomia pre deti
Jozef Jurko
Spytovanie svedomia pre deti
pomôže pomocou nápovedných otázok pripraviť deti na
sv. spoveď. Otázky sú deťom
zrozumiteľné a prispôsobené
vekovej kategórii.
61 strán; cena: 1,20 EUR

Páter Pio
– Medzi nebom a zemou
2021
Film realisticky zachytáva významné momenty zo života
svätého Pátra Pia a ponúka
odpovede na otázky spojené
s prežívaním utrpenia v rôznych podobách.
Cena: 9,90 EUR

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:

počet ks

stručný názov

cena

-

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

Ulica:
Podpis:			Tel.:
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Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/7769420; fax: 037/7769437;
mail:
verbum@svd.sk
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Skúška
smädu a hladu
Text: P. Marek Vaňuš SVD
Foto: Rudolf von Ems

O

d zanechania Egypta po vrch
Sinaj sa nachádza niekoľko
etáp pochodu púšťou, niekoľko zastavení Izraela, ktoré by
sme mohli nazvať zastaveniami na „ceste slobody“. Ide o náročné kráčanie, plné
nástrah a osídiel. Cesta slobody okrem
toho, že je dlhšia, je i nepohodlnejšia,
a to až do tej miery, že vedie k oplakávaniu pohodlia otroctva, v ktorom predovšetkým nechýbal ani chlieb, ani voda.
Po veľkých nádejach, ktoré sprevádzali
zápas oslobodenia, po období veľkých
divov, nastáva čas tvrdého kontaktu
s realitou, čas dezilúzie, rozčarovania,
sklamania. Skrátka: prichádza skúška.

Podstata skúšky
Putovanie púšťou je z Božieho uhla pohľadu skúškou, ktorá má pedagogický zámer: naučiť Izrael vziať na seba
všetky riziká slobody. Sloboda značí
riziko, neponúka istoty, nič negarantuje, dokonca ani tie najzákladnejšie
potreby spojené s obživou. Ak by sme
si položili otázku: „Aký je rozdiel medzi slobodou a otroctvom?“ Odpoveď
by mohla znieť: „Neistota.“ Otroctvo,
hoc i bolestné a utláčajúce, má istotu,
kým sloboda je neistá. Sloboda vyžaduje robiť deň čo deň rozhodnutia, a preto vovádza do neistoty. Otroctvo ani
len nemyslí na možnosť voľby.
Preto je kráčanie Izraela púšťou nevyhnutné. Isteže, vyplavuje na povrch pochybnosti, odpor, no práve preto umožňuje učiť sa dozrievať, počúvať, chápať.
Je to čas uzdravenia, ako vravia rabíni, na
zahojenie všetkých rán otroctva.
Prečo nás však Boh podrobuje skúške?
Iste si spomenieme na to, ako „Boh
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skúšal [podrobil skúške] Abraháma“
(Gn 22,1). Značí to, že ho „pokúšal“? Že
ho navádzal, aby spravil zlo? Že chcel
smrť jeho syna Izáka? Alebo skôr, že
chcel poznať jeho poslušnosť? „Teraz
som totiž poznal, že sa bojíš Boha:“ to je
význam skúšky. Zvládnuť skúšku značí
dôjsť k bázni pred Bohom. Skúška učí
poslušnosti. Ježiš sám sa musel naučiť
poslušnosti prostredníctvom toho, čo
trpel, prostredníctvom svojich skúšok:
„...z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti“ (Hebr 5,8). Okrem toho skúška dáva
poznať človeku zmýšľanie jeho vlastného srdca. Boh ho už pozná. Preto skúšku
potrebuje človek, nie Boh. Skúška je takpovediac Boží trik, ktorým privádza človeka k pochopeniu seba samého.

Pri horkých vodách
Sloveso „skúšať“ sa objavuje po prvýkrát pri horkých vodách (Ex 15,22-27),
ruka v ruke so zákonom, o ktorom nevedno, čoho sa presne týkal: „...tam im
dal zákon a tam ich podrobil skúške“
(15,25). V každom prípade má svoj význam, že sa tu dáva zákon, ktorý je
treba zachovať. Zákon je nástrojom
skúšky. Na základe zákona môžem
zachytiť svoju poslušnosť alebo svoju
neposlušnosť. Ak ho zachovávam, je
všetko v poriadku, no ak ho nezachovávam, aspoň o tom viem a rozpoznávam seba ako previnilca, a teda potrebujem nájsť spôsob ako to napraviť.
Zákon ma pedagogicky privádza k poznaniu môjho hriechu ako priestupku.
Prirodzene, v tomto všetkom je určitý trestajúci aspekt, ono „prekliatie zákona“, ktoré spomína aj apoštol Pavol
(Gal 3,10). „...[ak] zachováš všetky jeho

ustanovenia [zákona], potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som
postihol Egypťanov“ (Ex 15,26). No ak nezachováš, tie biedy ťa postihnú. Teda zákon otvára riziko uväznenia v bludnom
kruhu. Sám o sebe je zákon dobrý, je užitočný, je pedagogický, je nevyhnutný
na náš ľudský a duchovný rast. No kvôli
nášmu hriechu predstavuje riziko, že sa
zmení na bezvýchodiskové odsúdenie.

Chlieb z neba
Po druhýkrát podrobuje Pán Izrael skúške ohľadom manny. Teda po
skúške smädu prichádza skúška hladu.
Ide opäť o zachovanie zákona: „Hľa, ja
vám dám padať chlieb z neba! Ľud nech
potom vychádza a nech si zbiera, koľko bude potrebovať na deň! Týmto ho
chcem podrobiť skúške, či bude kráčať podľa môjho zákona alebo nie“ (Ex
16,4). Podmienky sú jasnejšie, pretože
nám je známe, aké sú zákony o manne. Sú tri: má sa nazbierať do určitej
miery (asi štyri litre na hlavu); nemá sa
odkladať na nasledujúci deň; a nemá sa
ísť zbierať v sobotu.
V hre je predovšetkým princíp rovnovážneho rozdelenia: manna je pokrm,
ktorý si nik nemôže nazhromaždiť na
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DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!
Odberatelia Hlasov Parchovany 140,-€ • Odberatelia
Hlasov Bzenica 150,-€ • Odberatelia Hlasov Svrčinovec
20,-€ • Rodina H. – Veľký Lapáš 45,-€ • V.D. – Veľký Lapáš
45,-€ • Bohuznáma z Obýc 20,-€ • Odberatelia Hlasov
a Posla – Veľ ké Zálužie 100,-€ • Ružencové bratstvo
Rišňovce 120,-€ • Odberatelia Hlasov Divina 292,-€ •
Bohuznámy Vinodol 50,-€ • Bohuznáma rodina Melek
65,-€ • M. Krhútová Topoľčany 40,-€ • Odberatelia Hlasov z Horného Vadičova 50,-€ • Odberatelia Hlasov pri
Kostole sv. Heleny Trnava 160,-€ • Odberatelia Hlasov
Svrčinovec 20,-€ • Ružencové bratstvo Krížová Ves
500,-€ • Deviatnik ženy Vojňany 140,-€ • Odberatelia

úkor iných, je chlebom, ktorý uspokojuje potreby každého. Manna je
skúškou práve v tomto zmysle: učí žiť v ekonómii vyrovnaného rozdeľovania, nie zhromažďovania; používania dobier proporcionálne
potrebám. Ide o dôležitú logiku, ktorá má budovať vzťahy v slobode,
aby nevytvárala opäť tie situácie otroctva, ktoré boli v Egypte.
No ide tu ešte o čosi viac. Nielen dar manny sa podriaďuje určitým
zákonom, ktoré je potrebné rešpektovať. Samotná manna, chlieb
z neba, je skúškou. Prečo? Pretože je darom, ako taká uniká uchopeniu (Ex 17,21). Je skutočnosťou, ktorá je i nie je. Nie je vždy poruke, ináč by nebola darom. To je ten rozdiel medzi chlebom zo zeme,
ktorý dorába človek a je vždy k dispozícii, a chlebom z neba, ktorý
je čistým Božím darom.
Aká je teda hlbšia „skúška“ manny? Nie je to len obyčajné zachovávanie určitých pravidiel, kedy zbierať či koľko zbierať, aj keď tieto
pravidlá sú potrebné a sú v službe slobody. Skutočná skúška je iná
a je vyjadrená úplne jasne v Knihe Deuteronómium: aby ti Pán dal
pochopiť, že človek nežije len z chleba, z bežného chleba, ale z toho,
čo vychádza z Božích úst, čiže z jeho Slova (Dt 8,3). Presne toto učí
manna: žiť z Božieho slova, ktoré oslobodzuje, ktoré je darom, je
teda neuchopiteľné, nie vždy k dispozícii. Skúška manny nalaďuje
na tóny Božieho slova.
Biblická reflexia v Žalme 78,23-31 hovorí o nebeskom pôvode manny a nazýva ju „chlieb anjelský“, čo preberá neskôr Kniha múdrosti
(16,20-21; 19,21) a spája ju s „ambróziou“, mýtickým pokrmom nesmrteľnosti, ktorý mal priniesť Mesiáš. Niet divu, že Ježiš na to očakávanie odpovedá rozsiahlou Rečou o chlebe v Jn 6,32-58. Manna slúži ako
predobraz samotnej Eucharistie: Chleba z neba, ktorým je Ježiš. Pre
zaujímavosť možno dodať, že podľa židovského talmudu sa manna
prvýkrát ukázala v šestnásty deň druhého mesiaca, čo bol prvý deň
týždňa, teda nedeľa. Privilegovaný deň eucharistického slávenia. •

Hlasov Žabokreky n.N. 20,-€ • Ružencové spoločenstvo
Madunice 100,-€ • Misijné združenie DS Veľ ký Krtíš
50,-€ • Odberatelia Hlasov Oravská Jasenica 200,-€ •
Odberatelia Hlasov Ruskovce 65,-€ • Odberatelia Hlasov
Prusy 100,-€ • Ružencové bratstvo fil. Modra - Kráľová
40,-€ • Rodiny - deviatnik - Skačany 100,-€ • Odberatelia
Hlasov Veľké Uherce 70,-€ • Ružencové bratstvo Terchová 150,-€ • Odberatelia Hlasov Melek 100,-€ • Rodina
Florková Cabaj 20,-€ •

"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)
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Modlitba zasvätenia sa
Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie
Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho Milosrdenstva: zasväcujem
sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo
som a čo mám.
Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa
chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi, Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu
hriešnikov.
Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú
ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého
ma Ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia,
ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval(a) čistotu duše i tela. Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce
mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu.
Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť
všetky svoje záväzky, ktoré som prijal(a) svojím krstným a sekulárnym zasvätením.
Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často
modlil(a) a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na
uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti
Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.
Imprimatur č. 641/2006
V Nitre 31. 5. 2006,
Mons. Marián Chovanec,
pomocný biskup a generálny vikár
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