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ilí priatelia!
Keď vstupujeme do mesiaca pomenovaného podľa rímskeho boha
vojny, nikto z nás netuší, ba ani si
neuvedomuje, o akej vojne ide reč. Tento rok
nám však dáva jasný smer – začiatok Pôstu - boj
s vlastnými slabosťami, s hriechom.
Žiaľ, posledné mesiace sme boli vystavovaní
neustálej manipulácii o prípadnej vojne, ktorá
sa mala od decembra udiať na východ od našej
hranice, preto málokto rozmýšľa o vojne ako
o vnútornom boji, tým viac, že naši čelní predstavitelia nás hlboko zaťahujú do cudzieho konfliktu, opierajúc sa o falošné alebo skôr zneužité
kresťanské čnosti spolupatričnosti.
Vojna bola, je a bude vždy len zlom. Keď si pritom uvedomíme finančnú výhodu, ktorú vďaka nej získava úzka skupina ľudí, je hnus vôbec
o nej uvažovať či ju pripúšťať, nie to ešte vyvolávať. Tento hriech však začína hlboko-ďaleko od
politických vyjadrení. Začína v nás, v našom rozume, ktorý nás robí najvyšším a najkrajším výtvorom Božej premúdrosti – ľuďmi. Bez rozumu
je slobodná vôľa ako druhý aspekt našej duchovnej cennosti v Božích očiach darom-nedarom, zaťahujúcim nás do zatratenia.
My sme si zvykli hľadať alebo cítiť hriech narušením Božích prikázaní – vykonal zakázané,
alebo nevykonal prikázané. Vo vyznaní svojej
hriešnosti na začiatku sv. omše však spomíname aj zanedbanie dobrého, a to sa netýka len
dobrých skutkov, to sa týka každého dobra – milosti, ktoré sme dostali, dostávame a aj napriek
vlastnej hlúposti a lenivosti budeme v nádeji
dostávať od najvyššieho Dobra, lebo ono, teda
ON, sa nikdy nevzdáva a verí nám viac, ako sme
schopní my sami.
Tohtoročný Pôst je po dvoch rokoch výnimočne vhodným časom na uvedomenie si ceny vlastného rozumu ako základu našej ľudskosti, múdrosti, duchovnosti a koniec-koncov spasenia.
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Áno, presne v tejto postupnosti, do samého spasenia. Ľudskosť je rozumom opodstatnená, pretože tu sa začína umelecký proces tvorenia, keď tá
„dômyselná opica“ berie do rúk palicu a používa
ju najskôr ako lopatu a hneď nato ako predmet
na kreslenie prvých litografií. Naša praktickosť,
ako vyjadrenie múdrosti, je nerozlučne spojená
s umeleckými schopnosťami, ktoré nie sú ničím
iným ako duchovnou potrebou vyjadriť svoje
skutočné povolanie – nie zvieraťa, ale duchovnej
bytosti. Práve náš rozum, ktorý sa ateistické filozofické ideológie pokúsili postaviť proti viere,
je základom hľadania, nachádzania a poklonenia sa Tvorcovi – záruke a jedinej príčine spásy.
Je potrebné si počas pôstu uvedomiť, ako strašne hrešíme proti svojmu rozumu. Možno nie vždy
ako jednotlivci, ale ako celé spoločenstvo. Ani
sme si nevšimli, ale svojím hltaním obrovského
množstva zbytočnej informácie, obrazov sme
sa stali konzumentami, ktorých vykrmujú ako
prasce na deň zakáľačky. Mnohí z nás už stratili
chuť zaoberať sa tým, kto a čo im hovorí dnes,
čo hovoril včera, nakoľko sa snaží byť úprimný
a verný svojim slovám, prísľubom, ako vie priznať
svoju neznalosť, kompetentnosť alebo nekompetentosť. Pozeráme sa na pekné, milé a mladé tváre, a nevnikáme do slov, ktorými masírujú naše
uči, naše mysle, naše srdcia. Výsledná nenávisť,
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hnev, nedôvera, sklamanie, predsudky sú len priamym dôsledkom celého hriešneho procesu.
Klamanie a zastieranie sa stalo normou verejných vystúpení len vďaka našej neochote prenikať k podstate slov,
zapamätať si, čo sa nám sľubuje alebo zvestuje. Hlúposť
nie je čnosť, ako by sme si to chceli nahovoriť evanjeliovými slovami: „Blahoslavení chudobný duchom...“ Ona
je hriechom proti našej ľudskosti i proti Bohu, ktorý nás
skrze rozum pozýva k poznaniu večných právd. A nielen
k poznaniu, ale aj k získaniu.
Zdá sa, že hlúpy sluha, ktorý zakopal talent striebra zo
strachu pred riskom i pred svojím pánom, je nám bližší
ako jeho spolusluhovia, ktorí pracovali, obracali a získali
dvakrát viac. My nesmieme byť ani leniví, ani hlúpi, lebo
oba stavy sú vyjadrením nášho hriešneho pádu, ktorý si
nevyžaduje nič iné, ako zostať ležať.
Ľudia sa obyčajne hrozne urážajú, keď im hovoria, že sú
hlúpi. Na to, aby sme im mohli dokázať mylný pohľad na
nás, treba usilovne počúvať, rozmýšľať, analyzovať a syntetizovať informáciu s faktami, ktoré sa okolo nás dejú
a nedovoliť, aby hŕstka neskúsených krikľúňov manipulovala našou slobodou, našou budúcnosťou i našou vierou.
Milí čitatelia, želám vám, aby Duch Svätý, ktorý odhaľuje všetko skryté, pomohol vám poznať svoju úbohosť,
ale aj svoju cenu, svoju slabosť i Božiu silu v nás, všetky
strachy, ale i nádej, že Kristov kríž nebol zbytočným v boji
za naše duše.
P. Michal Marhefka SVD •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!
Dnes je Popolcová streda a pre kresťanov katolíkov je to
začiatok pôstneho obdobia. V evanjeliu zaznie program
pôstneho obdobia: modlitba, pôst a almužna. Modlitba má
upriamiť našu pozornosť na Pána Boha, pôstom dávame do
poriadku seba samého, svoje osobné nedostatky a nezriadenosti a almužnou myslíme na našich bratov a sestry, na
iných, ktorým pomáhame. Na začiatku veľkého pôstu počujeme slová: “Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš!”
Chceme sa skutočne pokoriť pred Pánom, aby nás prijal.
A toto je aj skutočnou príčinou pôstneho programu: modlitby, pôstu a almužny.
Veľký pôst je obdobím na zastavenie lavíny času. Nie je to
čas sebatrýzne, ale čas oslobodenia sa od toho, čo nás spútava. Namáhavého síce, ale zároveň prinášajúceho radosť.
Každý za seba by mal vedieť, čo sú tie putá v jeho prípade
a čo ho z nich môže vyslobodiť: lakomého charita, rozbehaného stíšená modlitba, workoholika čas na odpočinok
a vzťahy, alkoholika a fajčiara askéza... A pre nás všetkých,
čo máme v sebe tendenciu to hlbšie duchovné odkladať, je
to čas začať hneď!
Prajem vám, milí priatelia misií, požehnaný čas pôstu
i s novým číslom Hlasov, ktoré držíte v rukách. Nech vám
je tento časopis opäť prostriedkom ako sa priblížiť našim
bratom a sestrám v misách a nech je vám zároveň povzbudením v radostnom prežívaní pôstu.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za misijných horliteľov
a odberateľov Hlasov
odslúžim 1. marca 2022.
Šéfredaktor
2
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▲ Zavádzať právo na potrat je mylné, varujú biskupi EÚ
Komisia biskupských konferencií Európskej únie
(COMECE) na čele s kardinálom Jeanom-Claudom
Hollerichom SJ vyjadrila hlboké znepokojenie
nad návrhom francúzskeho prezidenta Macrona
vložiť do Charty základných práv Európskej únie
„právo na potrat“. „Starostlivosť o ženy v tehotenstve má byť povinnosťou našich spoločností,“
zdôrazňujú biskupi. Uvedomujúc si zložitú situáciu, v ktorej sa ocitajú matky v núdzi uvažujúc
o potrate, európski biskupi vo vydanom vyhlásení zdôrazňujú, že je potrebné poskytnúť im pomoc a podporu. Ako uvádzajú, starostlivosť o tieto ženy je súčasťou služby Cirkvi a „musí byť aj
povinnosťou našich spoločností.“ Vo vyhlásení
COMECE ďalej čítame: „V európskom ani medzinárodnom práve nie je uznané právo na potrat.
Pokus o zmenu tejto skutočnosti je nielen v rozpore so základnými európskymi presvedčeniami
a hodnotami, ale bol by to nespravodlivý zákon,
ktorý by nemal etický základ a bol by predurčený
na to, aby bol príčinou večných konfliktov medzi
občanmi EÚ.“ Návrh prezidenta Emmanuela Macrona zaviesť „právo na potrat“ ako „vdýchnutie
nového života do našich základných práv“, ktorý vo svojom prejave 19. januára 2022 adresoval
Európskemu parlamentu, je čosi celkom mylné,
varuje COMECE. Európska integrácia by mala
vždy „podporovať a presadzovať rešpektovanie
rôznych identít a vyhýbať sa ideologickému vnucovaniu“, uzatvárajú biskupi. •
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◀ Jednota kresťanov vo Svätej zemi rastie, vraví kustód Svätej zeme
Audiencia u Svätého Otca nás povzbudila a usmernila, hovorí páter Francesco
Patton. Napriek zložitému blízkovýchodnému kontextu nechýbajú príklady
prežívaného bratstva, dodáva františkánsky kustód Svätej zeme v rozhovore
pre vatikánske médiá. „Nešetrili sme podrážky našich topánok,” parafrázuje
páter Patton minuloročné pápežské posolstvo ku Dňu médií. „Tí, ktorí pracujú v médiách vo Svätej zemi, si musia obúvať podrážky, aby si uvedomili
mnohé bolesti a problémy, ktoré existujú, ale aj zrnká dobra, ktoré nájdete
aj v oblastiach, kde konflikt trvá už desať rokov, ako je Sýria.“ Pripomína, že
starostlivosť františkánskej kustódie zahŕňa aj Libanon, ktorý zasiahla hlboká
hospodárska a politická kríza, alebo oblasti, ktoré v posledných dvoch rokoch
veľmi utrpeli v dôsledku pandémie, ako napríklad Palestína a Jeruzalem. „Trúfam si povedať, že Svätá zem je miestom, kde sú kresťanské komunity najbližšie k jednote. Povedal by som, že vo Svätej zemi sa možno menej teoretizuje
o ekumenizme, ale jednota sa viac uplatňuje v praxi“ – dodáva ďalej Patton. •

▪ V Spojených arabských emirátoch
otvorili apoštolskú nunciatúru

▪ Vietnam: Dominikánsky kňaz bol
zavraždený útočníkom nožom

Svätá stolica otvorila svoju apoštolskú nunciatúru v Spojených
arabských emirátoch. Stalo sa tak
symbolicky v Medzinárodný deň
ľudského bratstva (4. februára). Svätú stolicu na otvorení apoštolskej
nunciatúry v Abú Zabí reprezentoval substitút Štátneho sekretariátu Mons. Edgar Peña Parra. V príhovore pri inaugurácii nunciatúry
Mons. Peña Parra pripomenul 15.
výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Vatikánom
a Spojenými arabskými emirátmi. V tejto súvislosti poznamenal:
„Som presvedčený, že vzťah, ktorý
sa za toto obdobie vytvoril, je založený na vzájomnom pochopení
významu viery a pozitívnej roly,
ktorú by malo náboženstvo zohrávať v spoločnosti. Bolo to potvrdené presne pred tromi rokmi počas
apoštolskej cesty pápeža Františka
v tejto krajine, keď spolu s veľkým
imámom Al-Azharu Ahmedom Al-Tajíbom podpísal prelomový Dokument o ľudskom bratstve pre
mier a spolužitie vo svete.“•

29. januára vo Vietname zavraždili dominikánskeho kňaza. Útočník nožom zaútočil na Giuse Tran
Ngoc Thanh OP počas jeho služby v spovednici. Páchateľ bol zadržaný a je vo väzbe. „Odovzdávame nášho brata do rúk Pána,“
povedal arcibiskup Aloisio Nguyen Hung Vi, ordinár z Kon Tum,
počas zádušnej svätej omše. Dominikán Tran pracoval v dominikánskej komunite v misijnej oblasti Dak Mot. Ako sa uvádza na
sociálnej sieti vietnamskej dominikánskej provincie, keď v kostole pred poslednou svätou omšou
v ten večer spovedal, napadol ho
nožom duševne narušený muž.
Ďalší dominikán sa zranil, keď sa
snažil zadržať útočníka. Svedkovia útoku v kostole zostali v šoku.
Otec Tran dostal prvú pomoc, no
po prevoze do nemocnice a niekoľkohodinovom boji o život pol
hodinu pred polnocou zomrel.
Kňaz Tran sa narodil v roku
1981 v Hočiminovom meste. Za
kňaza bol vysvätený v roku 2018. •

▲ Svätý Otec vyjadril solidaritu
Ekvádoru postihnutému živelnou
pohromou
Solidaritu obyvateľom Ekvádoru
vyjadril pápež František po živelnej
pohrome, ktorá zasiahla krajinu 31.
januára. Zosuv sopečného úbočia
a záplavy bahna po silných dažďoch
v oblasti hlavného mesta Quito vyhasili 27 ľudských životov a množstvo
ľudí pripravilo o strechu nad hlavou. Telegram v mene Svätého Otca,
ktorý uisťuje Ekvádorčanov o svojej
modlitbe a spolucítení so všetkými
zasiahnutými, zaslal do Quita vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

Neuveď nás
do pokušenia
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Biegun Wschodni, unsplash.com

„Neuveď nás do pokušenia,“ čítame
v evanjeliu 1. pôstnej nedele. Takmer
denne väčšina z nás odrieka tieto slová
v najznámejšej modlitbe, akú sa kedy
ľudia modlili. A predsa, mnohí z nás zápasíme so zmyslom týchto slov. Totiž
ako môže Boh niekoho viesť do pokušenia? Boh predsa nie je prameňom
pokušení ani vodcom do nich.

N

katastrofu, ktorá sa odohrala v Škótsku koncom minulého storočia: keď
sa zrútil do rieky vlak, ktorý prechádzal po – dovtedy všetkými obdivovanom – moste, ktorý bol skonštruovaný z vtedy nového materiálu: zliatiny.
Tento most sa jednoducho pod vplyvom počasia a po ňom prechádzajúceho vlaku zrazu náhle zlomil. Nevydržal zaťaženie.
Po takýchto rôznych katastrofách
sú ľudia čím ďalej tým opatrnejší
a predpisy i pravidlá na uvedenie nových materiálov alebo vo všeobecnosti nových vecí na trh sú veľmi prísne.
Napríklad predpisy ohľadom odolnos-

a pozadí Božieho slova
1. pôstnej nedele, ktorú nazývame aj nedeľou pokušenia, máme možnosť sa na
tieto slová konečne pozrieť zbližša.
Je známe, že keď sa chce uviesť do
všeobecného používania nejaký
nový prostriedok, predchádza
ho skúšanie. Skúšajú sa lieky,
... tri pokušenia z evanjelia:
skúšajú sa potraviny a skúšajú
pokušenie k moci, k vlastneniu
sa aj materiály. V stavebníctve
a pýche sú vzorcovými
máme dnes materiály, o ktorých
pokušeniami a je len málo ľudí,
sa nám pred rokmi ani len nektorí dokážu s mocou v rukách,
snívalo. A len vďaka nim môžes peniazmi a slávou zostať aj naďalej
me dnes stavať takmer nemožjednoduchými a čestnými ľuďmi.
né stavby: elegantne a ľahko
vyzerajúce, akoby sa vznášajúce v ovzduší, no predsa v skutočnosti ti voči ohňu, tlaku a mnohým iným
prenášajúce obrovskú hmotnosť a tla- namáhaniam.
ky. Tieto materiály prišli na scénu ako
Tieto pravidlá sú veľmi pochopiteľvýsledok nových objavov a samozrej- né a určite ich hlboko schvaľujeme, aj
me testov. Nie všetky materiály, kto- keď niektoré z nich, keď ich musíme
ré prišli na scénu ako zázračné pros- zachovať vo vlastnom živote, v nás vytriedky, sa osvedčili. Sú známe mnohé volávajú nevôľu. V podstate, objektívkatastrofy, ktoré sa udiali jednodu- ne, sme však radi, že sú. Ak má byť vec
cho preto, lebo nevydržali materiály, dobrá, musí obstáť aj v extrémnych
na ktoré sa ľudia spoliehali. Spisova- podmienkach.
teľ Cronin vo svojom diele KlobučníTo isté sa robí aj s ľuďmi, ktorí sa
kov hrad napríklad spomína jednu rozhodnú na mimoriadne podujatia:
4

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

MAREC 2022

napríklad na let do vesmíru alebo na
výstup na najvyšší končiar sveta. Simulujú sa podmienky a okolnosti,
v ktorých sa dotyčný človek bude nachádzať a on ich musí zvládnuť. Ak
nie, potom napríklad do vesmíru poslaný byť nemôže.
Znova aj s týmto hlboko súhlasíme.
Avšak, ako je možné, že toto pravidlo
testovania sa pred tým, než sa pustíme
do veci naživo, nezachovávame vždy?
Máte veľa ľudí, ktorí dostali moc, sú
napríklad v politike, alebo sa stali známymi zásluhou istých svojich schopností, alebo zbohatli a mnohí títo ľudia nielenže nie sú tými, čím bývali,
ale stali sa z nich doslova diabli. Tie
tri pokušenia z evanjelia: pokušenie
k moci, k vlastneniu a pýche sú vzorcovými pokušeniami a je len málo
ľudí, ktorí dokážu s mocou v rukách,
s peniazmi a slávou zostať aj naďalej
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jednoduchými a čestnými ľuďmi. Čo
sa týka moci, pripomeniem vám výrok Abraháma Lincolna, ktorý som tu
nedávno spomínal: „Človek je schopný zniesť v živote veľa skúšok a príkorí. No ak chceš naozaj vyskúšať jeho
charakter, daj mu moc.“ Naozaj, až
moc ukáže, čo je v nás. A nemyslime
si, že musí ísť zrovna o moc povedzme
amerického prezidenta. Aj upratovačka má svoju moc. Malú, ale predsa...
To, ako zaobchádzame s mocou, veľa
hovorí o našom charaktere. A to isté
platí o peniazoch. Peniaze sú silným
pokušením. Veď prečo sa toľko hovorí
o majetkových priznaniach tých, ktorí
sú pri moci. Začať zneužívať peniaze,
kupovať si za ne všetko možné i nemožné (spomeňme si na kúpenie si
vraždy jedného z mocných v atómovej
energetike na Slovensku pána Korca
z Piešťan) je čosi, v čom veľmi mnoho

ľudí neobstálo a čo ich nakoniec doviedlo do pekla. A sláva, kedy sa človek
začne správať ako poloboh alebo dokonca boh, nie je tiež zriedkavá. Arogancia, plynúca z pocitu velikášstva,
je tá najodpornejšia vlastnosť, aká sa
len pod slnkom nachádza.
Nie všetci, ktorí majú moc, peniaze
a slávu však takto dopadli, a teda musia dopadnúť. Máte ľudí, ktorí sú aj
uprostred bohatstva skromní a štedrí, ktorí s mocou v ruke dokážu ľuďom a ľudskému spoločenstvu slúžiť
a slávu vyplývajúcu z rozvoja svojich
talentov vedia nasmerovať na toho,
kto je zdrojom a prameňom všetkej
slávy. A v tomto všetkom dokážu byť
opravdivo skromní a príťažliví.
V čom je to, že niektorí v tomto
všetkom obstoja a niektorí nie? Myslím, že vo dvoch veciach: 1. sú ľudia,
ktorí nemajú na to, aby im bola daná

do ruky moc, bohatstvo a sláva. Ako
zvykol hovoriť jeden môj známy: „Každý z nás máme prah schopností, ktorý
by sme v pravde mali poznať.“ A nikdy
sa poza tento prah nesnažiť ísť. Po ten
prah som perfektný v tom, čo robím,
nad tento prah to už nezvládnem. Sem
spadá výzva k dobrému sebapoznaniu.
Ak som človek, ktorý kdesi v jadre je
chamtivý alebo lačný po moci, alebo
pyšný, alebo mám aj iné vlastnosti,
ktoré ma už toľkokrát zradili: som
napríklad nervák, alebo som perfekcionista, či idem na doraz... Potom by
som sa mal uspokojiť radšej s málom.
Mal by som si jednoducho povedať:
„Som liatina, a preto železničný most
zo mňa nebude!“ Alebo: „Som slama,
a preto by som k ohňu nemala liezť!“
Preto máme v kresťanskej tradícii
ľudí, ktorí ušli, keď ich chceli poveriť vecami, o ktorých vedeli, že v nich
neobstoja. Boli o tom s takmer stopercentnou istotou presvedčení. A preto
vsadili na: „Ratuj svoju dušu!“ Alebo
2. sú ľudia, ktorí majú na to, aby sa im
dala do rúk aj moc, aj bohatstvo, aj sláva, no ktorí by si mali neustále uvedomovať, že by nemal prejsť deň, kedy
by netestovali svoj stav. Tak ako most,
na ktorom je nepretržite pripevnený
merací prístroj, ktorý mi dokáže ukázať, kde som, aký je môj stav.
A prosba „neuveď nás do pokušenia...“ je presne o tomto: prosíme
Boha, aby nám buď nedával úrady,
pocty či pozície, v ktorých by sme my
osobne zlyhali (hoci iní môžu v nich
obstáť dobre), alebo ho prosíme, aby
bol neustále pri nás a dokázal nás dokonca aj drasticky „kopnúť“, keď to
pôjde som mnou z kopca.
Ježiš bol na začiatku svojej cesty.
To, čo sme počuli v evanjeliu, ten jeho
príbeh na púšti bol testom jeho charakteru: či obstojí. Keby nebol obstál,
nebolo by radno pre neho ísť ďalej do
jeho služby. Nebol by obstál ďalej v ničom. Lenže on na púšti obstál, a tak sa
ukázal ako súci na svoju ďalšiu dráhu.
Kiež dokážeme aj my takto testovať
svoj charakter. •
MAREC 2022
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Svätý Otec poskytol interview
v priamom televíznom prenose

deštruktívna agresia, ktorá sa začína niečím veľmi malým, ale chcem to tu spomenúť: začína sa jazykom, klebetením.
Ale klebetenia v rodinách, v susedstvách
spôsobujú ničenie.“

Za dôverný vzťah rodičov s deťmi
Text: TK KBS
Foto: Vatican News

P

ápež František je známy celým
radom rozhovorov pre médiá,
od časopisov až po dokumentárny film. 6. februára však vôbec
po prvý raz prijal pozvanie na rozsiahly
rozhovor v priamom televíznom prenose. Večer o trištvrte na deväť sa z Domu
sv. Marty spojil s diskusnou reláciou „Che
tempo che fa“ na kanáli RAI 3 talianskej
štátnej televízie.
Skúsený moderátor Fabio Fazio kládol
pápežovi otázky na témy ako vojna, migranti, ochrana stvorenstva, vzťah medzi
rodičmi a deťmi, zlo a utrpenie, modlitba, budúcnosť Cirkvi a potreba priateľov.
Neobišiel ani pápežovu veľkú tému milosrdenstva. Právo človeka na to, aby mu
bolo odpustené, by sa malo považovať za
„ľudské právo“, uviedol v tejto súvislosti
Svätý Otec. Nikomu totiž neslobodno
vziať šancu napraviť svoj život.
Pápež sediaci v kresle pred kamerou
v Dome sv. Marty skoro hodinu pokojne
odpovedal na otázky moderátora v štúdiu. Svoje odpovede ohľadom viery a života Cirkvi ilustroval Ježišovými podobenstvami o milosrdnom Samaritánovi
či o návrate strateného syna. Fabio Fazio v rozhovore neobišiel ani vzťah s Bohom. „Čo je to vlastne modlitba?“ opýtal
sa. „Nuž, je to ako keď sa dieťa zhovára so
svojím otcom,“ vysvetlil s jednoduchosťou pápež František.

Od ľahostajnosti k starostlivosti
Pri otázke prečo sa svet nevie zbaviť vojen pápež František ako príklad pripomenul srdcervúce ľudské utrpenie v Jemene.
„Vojny medzi bratmi sprevádzajú ľudstvo
neustále, ako to hovoria biblické príbehy
Kaina a Ábela či Babylonskej veže. Je to
6
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niečo ako anti-zmysel stvorenia, keďže
vojna je vždy ničením. Pracovať na pôde,
starať sa o deti, vychovávať rodinu, starať
sa o rozvoj spoločnosti: to je budovanie.
Viesť vojnu však znamená ničiť, je to mechanizmus deštrukcie.“
Ohľadom témy biedy a utrpenia pápež
pozval zamyslieť sa nad ľahostajnosťou
zoči-voči obrovským rozdielom vo svete: jedna časť je rozvinutá, kde má človek prístup ku vzdelaniu a práci, a je tu
druhá časť, kde umierajú deti, hynú migranti, pričom vidíme nespravodlivosť aj
v našich vlastných krajinách:
„Veľmi škaredým pokušením je odvrátiť pohľad na druhú stranu, čiže nepozerať sa,“ skonštatoval pápež. Médiá
síce všetko ukazujú, „ale my si od toho
dávame odstup: trochu si polamentujeme, že je to tragédia, ale potom je to,
akoby sa nič nestalo“. „Nestačí vidieť, je
potrebné cítiť, treba sa dotýkať,“ zdôraznil pápež František a dodal, „chýba nám
dotyk s utrpením a dotyk nás vedie k hrdinstvu. Myslím na lekárov, zdravotné
sestry a ošetrovateľov, ktorí v tejto pandémii položili svoje životy: dotkli sa toho
nešťastia a rozhodli sa zostať pri chorých.“
Svätý Otec v rozhovore vyzval k postoju „starostlivosti“, ktorého potreba sa
ukazuje aj zo sociálneho hľadiska. To, čo
dnes zažívame, je v skutočnosti problém
„sociálnej agresivity“, ako to ukazuje aj
fenomén šikanovania, upozornil pápež:
„Túto našu agresivitu je potrebné vychovávať. Agresivita nie je sama osebe
negatívna, pretože na ovládnutie prírody, na dosiahnutie pokroku, na budovanie je agresivita potrebná, existuje takpovediac pozitívna agresivita. Je tu však

Od témy mladých, ktorí sú niekedy obeťami veľkého pocitu osamelosti, sa debata dostala k vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Pápežova rada rodičom sa dá zhrnúť
do slova „blízkosť“: vytvárať si s deťmi
vzťah blízkosti. Pápež pripomína: „Keď
mladé páry chodia na spoveď alebo keď
sa s nimi rozprávam, vždy im položím
otázku: „Hrávate sa so svojimi deťmi?“
... Niekedy počúvam bolestné odpovede:
„Ale otče, keď odchádzam z domu do práce, spia a keď sa večer vraciam, opäť spia.“
Je to krutá spoločnosť, ktorá sa odpútava
od svojich detí.“
„Ide tu o nezištnú štedrosť vo vzťahu
k vlastným deťom: hrať sa s nimi, nebáť
sa detí, toho, čo hovoria, ich hypotéz.
Alebo dokonca keď sa dieťa, už staršie,
dospievajúce pošmykne, byť mu nablízku, zhovárať sa s ním ako otec, ako
matka.“
„Tí rodičia, ktorí nie sú svojim deťom
nablízku a len aby mali od nich pokoj,
povedia: „Tu máš kľúč od auta, zájdi
si niekam,“ nerobia dobre. Naopak, je
veľmi pekné, keď sú si rodičia takmer
sprisahanecky blízki so svojimi deťmi.“

HLASY Z MISIÍ

Aj pápež potrebuje priateľov
Otázky mierili aj do veľmi osobnej oblasti, keď pápež prezradil, že aj on potrebuje mať zopár dôverných priateľov a že priateľské vzťahy sa mu ľahšie
udržiavajú v prostredí vatikánskej ubytovne, v Dome sv. Marty. So srdečnosťou vysvetlil svoju nedávnu návštevu
u starých známych v predajni cédečiek
a platní v centre Ríma. Debata prešla aj
k pápežovej láske k hudbe, klasickej,
ale i tangu. Na všetečnú otázku prezradil, že ako správny „Porteño“ – obyvateľ
Buenos Aires – ani on nemohol v mladosti netancovať v rytme tanga.
Svätý Otec objasnil i svoje rázne
rozhodnutie spred vyše 30 rokov skoncovať s pozeraním televízie. Odpoveď,
ktorá v publiku sediacom v televíznom
štúdiu vyvolala výbuch smiechu, sa týkala jeho detských túžob: chcel sa stať
mäsiarom, akého vídaval na trhovisku,
kam chodieval s mamou a tetou: „Mäsiar nosil na opasku veľkú peňaženku,
plnú peňazí. To sa mi ohromne páčilo
- my Janovčania to máme v krvi. Aj Piemontčania, ale tí to lepšie zakrývajú,“
zažartoval pápež. Ako dospievajúci si
zvolil profesiu chemika, neskôr ho to
ťahalo k medicíne, až prišlo povolanie
ku kňazstvu.
S televíznymi divákmi sa pápež František rozlúčil prosbou o modlitbu. •

Obrátenie
v Amerike
Text: Miriam S.
Foto: Gustavo Espinosa, unsplash.com

Z

ačalo sa to tým, že sestra išla na jeden rok študovať do USA a dostala
sa do kresťanskej rodiny. My s manželom sme boli neveriaci a vlastne celá
naša rodina na oboch stranách. To nám
však neprekážalo, aby sme ako správni
Slováci využili možnosť za výhodných
podmienok sestru navštíviť, ale najmä
sa na vlastné oči presvedčiť, ako to s tou
Amerikou naozaj je.
Keď nás konečne taxík vysadil pred
domom našich hostiteľov, nahodili
sme strojený úsmev, vediac, že nech
by títo Američania boli akokoľvek nesympatickí, nadutí, falošní (ako sme si
ich predstavovali), musíme to vydržať
a usmievať sa až do konca. Najbližší týždeň sme boli predsa odkázaní na ich postele, jedlo i auto, bez ktorého presuny
v Amerike sú takmer nemožné.
Po tom, ako nám ukázali našu izbu,
pozvali nás k stolu. V jedálni sme si všimli plagát: „Boh je neustálym poslucháčom každého rozhovoru.“ Nevenovali
sme mu pozornosť. Jedli sme dobrú
teplú večeru a rozprávali sme sa. Napodiv, úsmevy našej americkej rodiny
boli úprimnejšie ako tie naše. Z ich otázok a rozhovorov bolo cítiť nefalšovaný záujem o nás, o naše životy, o to, čo
máme radi, čo nás teší a naopak, z čoho
sme smutní.
Len čo sme večer ostali v našej izbe
s manželom sami, naše reklamné
úsmevy zahanbene spľasli. Čo to bolo?
Žeby Boh, v ktorého sme neverili, bol
s nami pri stole a počúval celý náš rozhovor? Mali sme pocit, akoby sme ten
večer strávili s priateľmi, s ktorými sme

sa poznali už roky a mali sme sa radi.
Takúto Ameriku sme nečakali.
Boli sme plní očakávania iného amerického sveta. Vedeli sme, že veľa toho
za jeden týždeň nestihneme, predsa
sme však nejaké plány mali. Krásna
príroda, národné parky, pozorovanie
inej mentality. A ja som túžila vidieť –
predstavte si – naživo mrakodrap. Bol to
môj sen, taký, ako kedysi bolo pre mňa
snom naživo vidieť more.
Mali sme však smolu. Počasie v Kalifornii sa práve v deň nášho príchodu
pokazilo a celý týždeň husto pršalo.
Naše plánované výlety do národných
parkov sme zamenili za každodenné
návštevy obchodných centier, v ktorých sme sa poväčšine len tak ponevierali. Keďže počasie sa stále nezlepšovalo, väčšinu času sme trávili doma,
v teple a suchu medzi štyrmi stenami,
v spoločnosti našich hostiteľov, vzdialení 120 míľ od najbližšieho mrakodrapu
v San Franciscu.
Ale to nám už akosi nevadilo. Čím
viac času sme trávili s domácimi v rozhovoroch, tým viac sme sa tešili na každý ďalší rozhovor. Bolo to zvláštne a nevysvetliteľné. Keby nám niekto pred
cestou povedal, že mnoho času presedíme v domácnosti s americkou rodinou,
nikam by sme ani nešli. Takto premárniť čas v Amerike?! Vylúčené! A predsa!
Naše stretnutie s nimi zatriaslo našimi hodnotami, vnímaním vecí, sveta,
ľudí... Zanechalo v nás vedomie toho,
že Boh možno predsa len existuje, keď
mohol počúvať naše rozhovory. O tom,
že ich počúval, dnes nemáme pochýb. •
MAREC 2022
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Udalosti
▪ 20. výročie Misijného domu
a Kostola sv. Arnolda Janssena
v Petržalke
V nedeľu 16. 1. 2022 sme slávili hody
v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena,
ku ktorému patrí kostolík zasvätený
tomuto svätcovi (v liturgickom kalendári sa slávi 15. januára). Vďaka uvoľneniu opatrení v poslednom týždni bolo
možné zúčastniť sa sto ľuďom na každej sv. omši, pričom sa slávili štyri (tri
dopoludnia a jedna večer).
Kazateľmi doobedných slávení boli
spolubratia z Nitry, dvaja bývalí rektori
misijného domu (P. Ján Kušnír a P. Jozef
Strečka) a provinciál P. Pavol Kruták. Sv.
omše boli doprevádzané hraním a spevom zboru i organistami kostola, vôňou
kadidla, nechýbal slávnostný sprievod
či spievanie „pápežskej hymny“. V kázňach sa, samozrejme, rozoberal život
8
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a príklad zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova. Opäť sa vyzdvihovala jeho
nezlomná dôvera v Božiu vôľu a ochota
plniť ju. K tomuto cieľu ho viedla silná
zbožnosť (množstvo času na kolenách
a v modlitbe) a zároveň ohromná pracovná vyťaženosť (tisíce napísaných
listov, založenie troch kongregácií, neustále stavebné práce, behanie po úradoch a pod.) Je až neuveriteľné, ako sa
človek, ktorý sa dá k dispozícii Bohu,

môže stať tak veľmi plodným. A ešte neuveriteľnejšie je, koľko si napriek tomu
musí vytrpieť, často aj od tých najbližších, aj od vlastných spolubratov.
V kázňach sa spomínalo tiež na začiatky samotného Misijného domu
v Petržalke, nakoľko sa pripomínalo
20. výročie jeho posviacky (toto výročie
síce pripadalo už na september minulého roku, ale kvôli vtedajším opatreniam a tiež návšteve pápeža Františka

UDALOSTI

UDALOSTI
marec 2022
2. marec
Popolcová streda;
4. marec
Ekumenický svetový deň modlitieb
žien;
16. marec
P. Martin Magda SVD, 10. výročie
úmrtia (2012);
sa jeho slávenie presunulo na dnes).
Kvôli či skôr vďaka nepriaznivým okolnostiam sa pred dvadsiatimi rokmi hľadalo miesto pre nový formačný dom,
ktorý by slúžil na výchovu nových
misionárov. Ten nakoniec našiel svoje miesto, a to v opustenej, už značne
zničenej a bezdomovcami obývanej
škôlke. Mnohí okolití obyvatelia spomínajú, aké bolo to miesto vtedy zanedbané a dokonca nebezpečné. Oproti
tomu je dnes okolie misijného domu
upravené, neustále obnovované a najmä využívané tak ľuďmi z farnosti, ako
aj tými zo susedstva.
Na časový úsek posledných desiatich rokov bolo možné nahliadnuť
v brožúrke, ktorá bola k tejto udalosti pripravená a ktorá obsahuje fotky
z udalostí a momentov, ktoré sa za
jednotlivé roky udiali. Každý si ju mohol po sv. omši vziať domov ako pamiatku na tento deň a nejeden sa v nej
aj našiel. Okrem toho bolo vytvorené
krátke video, ktoré zachytáva celých
20 rokov histórie misijného domu, na
jednej strane zmeny samotného areálu a zariadenia domu, na druhej strane
samotných misionárov, ktorí už prešli,
či ešte prechádzajú svojou formáciou,
prípravou na svoju misiu.
K správnemu sláveniu patrí aj spoločenstvo pri stole. Nakoľko to podľa
pandemickej situácie bolo možné, sa
po rannej sv. omši vonku na parkovisku

podávali toasty s kávou a koláčmi. Tí,
ktorí zavítali na jednu z dvoch sv. omší
pred obedom (o 10.00 a 11.15), boli pozvaní do záhrady misijného domu, kde sa
podával okrem spomenutých koláčov
a kávy aj kotlíkový guľáš.
Takéto spoločné stretnutie bolo naposledy možné pred takmer jeden
a pol rokom, keď si seminaristi obnovovali svoje rehoľné sľuby v roku 2020,
taktiež v misijnom dome. Odvtedy už
prešlo veľa času a dnešná udalosť sprítomnila nádej, že možnosť opätovného
stretávania a zdieľania sa v spoločenstve je už opäť na dohľad. Treba ešte
dodať, že na tomto slávení malo účasť
množstvo dobrovoľníkov, ktorí obetovali svoj čas a prostriedky, podieľali sa
na organizácii a boli základom úspešného priebehu udalosti.
Nakoniec si dovolíme uviesť slová rektora misijného domu P. Johnyho Ambattu, ktoré zazneli po každej
sv. omši na tejto slávnosti: „V prvom
rade ďakujeme svätému trojjedinemu
Bohu za to, že si vybral nás verbistov,
aby mohol zviditeľniť svoju prítomnosť v tomto mieste. S vďačnosťou
si spomíname na všetkých, ktorí pomohli dokončiť toto Božie dielo, aj
tým, ktorí mu svojou prítomnosťou,
svojimi modlitbami a príspevkami
napomáhajú, aby mohlo pokračovať
vo svojom poslaní a misii podľa potrieb času.“ •

19. marec
Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny
Márie, patróna Spoločnosti Božieho
Slova; br. Timotej Ján Sula SVD, 30.
výročie úmrtia (1992);
22. marec
Svetový deň vody;
23. marec
P. Anton Javorský SVD, 20. výročie
úmrtia (2002);
24. marec
Deň modlitieb a pôstu za umučených
misionárov (výročie zavraždenia bl.
Oscara Romera v San Salvadore
1980);
25. marec
Slávnosť Zvestovania Pána.
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu modlitby
na mesiac marec:
Modlime sa, aby sme ako kresťania tvárou v tvár bioetickým problémom vždy podporovali ochranu života modlitbou aj skutkami.
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Kto je ten „robotník“
vo vinici Pánovej –
svedectvo o Benediktovi XVI.
Text: Kard. Fernando Filoni
Foto: EOHSJ Malta, Vatican News

Prinášame text kardinála Fernanda Filoniho, veľmajstra Rytierskeho rádu Svätého
hrobu, publikovaný koncom januára v denníku L’Osservatore Romano.

K

ard. Fernando Filoni (75) bol
v rokoch 2011 až 2019 prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov, v období 2007
až 2011 bol substitútom Štátneho sekretariátu Svätej stolice pre všeobecné
záležitosti a predtým pôsobil v diplomatických službách ako nuncius na Filipínach, v Iraku a Jordánsku.

Kto je ten „robotník“ vo vinici Pánovej
Kto je Benedikt XVI.? To je otázka, ktorá sa v týchto dňoch vynára v mysliach
mnohých ľudí. V dňoch veľkého utrpenia pre neho a pre Cirkev.
Na začiatku svojho pontifikátu (2005)
sa vyslovil, že sám seba vníma ako pokorného sluhu v Pánovej vinici, mysliac
na podobenstvo z Matúšovho evanjelia
(21,33-43). V tomto podobenstve Ježiš
stigmatizoval správanie tých, ktorí svojou nevernosťou zničili vinicu, vysadenú s obetavosťou a oddanosťou. Do tejto Bohom milovanej vinice, ktorú treba
dobre obrábať, poslal pán robotníkov.
Bola jeho vlastníctvom a robotníci sa
o ňu mali starať, a nie sa jej zmocniť.
Spoznal som Benedikta XVI. osobne najmä odvtedy, ako ma na začiatku svojej pápežskej služby povolal do
Ríma z Filipín, kde ma rok predtým
poveril úlohou pápežského reprezentanta. Dobre si pamätám na naše prvé
10
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stretnutie, bolo to začiatkom júla 2007.
Vymenoval ma za zástupcu (substitúta)
Štátneho sekretariátu, teda za jedného
zo svojich najbližších spolupracovníkov.
To mi umožnilo navštevovať ho aspoň
raz týždenne, aby sme hovorili o otázkach, ktoré mu ležali na srdci a aby som
dostal vhodné usmernenia o mnohých
aspektoch života kúrie a Cirkvi.
Úrad substitúta mal na starosti aj organizovanie pápežských ciest, takže
počas štyroch rokov, ktoré som strávil
v úrade, kým som bol vymenovaný za
prefekta kongregácie pre misie vo svete, som mal možnosť sprevádzať ho do
rôznych krajín, kam podnikal svoje
apoštolské cesty.
V tých rokoch s plnou silou vystúpila
„otázka pedofílie“ v Cirkvi. Nebola známa v tom rozsahu, v akom sa ukázala

potom postupne. Vždy mi však bola jasná vôľa Benedikta XVI. postaviť sa k nej
s rozhodnosťou.
V tomto smere môžem dosvedčiť predovšetkým jeho hlbokú a veľmi vysokú
morálnu a intelektuálnu čestnosť. Toto
je nespochybniteľné, aj keď nechýbajú
takí, ktorí dnes proti nemu broja. Oni
majú slobodu tak robiť, ale ja môžem
potvrdiť, že som v ňom nikdy nenašiel
nejaký tieň či snahu niečo skrývať či minimalizovať. Ani jeho delikátnosť pri riešení vecí hlbokého morálneho zmyslu
si nemožno zamieňať s neistotou alebo
niečím iným.
Dobre poznám aj jeho nesmiernu
utrápenosť tvárou v tvár vážnym cirkevným otázkam a jasne si pamätám jeho
vyjadrenie, ktoré vyslovoval s hlbokým
povzdychom: „Aká bezodná je priepasť,
do ktorej sa upadá z ľudskej biedy!“ Toto
ho vnútorne sužovalo a niekedy zostával
dlho mlčať. O to viac, ak sa tieto ľudské
biedy dotýkali mužov Cirkvi.
Mal zreteľnú citlivosť voči obetiam.
Keď pri príprave apoštolských ciest (Spojené štáty, Austrália atď.) dostával žiadosti o stretnutia s obeťami zneužívania,
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Po dvojročnej prestávke
budú môcť pútnici
v Lurdoch vstúpiť do
Jaskyne zjavení

povedal mi o nich; chcel poznať, čo
si myslím o tom, ako vyhovieť týmto
žiadostiam. Môžem potvrdiť, že odporúčal dva aspekty, na ktoré veľmi dbal:
1. hlboká úcta k obetiam, ktorých
identitu treba chrániť; preto chcel,
aby sa stretnutia konali mimo dosahu
kamier alebo iných vizuálnych prostriedkov. Nechcel svedkov, ale chcel,
aby som ja bol medzi tými zopár diskrétne prítomnými;
2. prial si, aby stretnutie nebolo
istým druhom „audiencie“ s jednoduchým podaním ruky a rýchlym
pohľadom, ale skutočným modlitebným stretnutím; aby malo duchovný
rozmer a odohrávalo sa pred Bohom,
od ktorého treba vyprosovať milosrdenstvo. Preto si osvojil myšlienku,
aby sa stretnutia konali v kaplnke
pred Eucharistiou. Takto, po niekoľkých minútach modlitby s obeťami,
po vážnych chvíľach nadviazania vzťahu, sa zvykol spoločne pomodliť Otče
náš; venoval pozornosť každej z obetí, počúval ich s viditeľným a hmatateľným dojatím a na konci každému
zveril ruženec.

Na týchto stretnutiach bolo cítiť nielen poníženie, ktorým trpeli obete, ale
aj poníženie muža Cirkvi, ktorý si nikdy nevedel predstaviť, že by sa mohli
stať také úpadkové činy, a predsa teraz ponúkol balzam modlitby a úľavu
solidárnosti v mene toho Boha, ktorý
sa ponížil a vzal na seba stav človeka
a jeho hriechy. Pri každom stretnutí
bol vždy opravdivý ľudský a duchovný
cit, prv zneuctený. Bolo tam tiež zverenie Bohu hlboko pohnutých bratov
a sestier, bola tam prosba zo strany
celej Cirkvi k Bohu o odpustenie a bol
tam záväzok, v ktorom Benedikt XVI.
spojil milosrdenstvo a spravodlivosť.
Urobil tak prostredníctvom opatrení,
ktoré predtým neexistovali.
Toto je ten Benedikt XVI., ktorého
som zblízka poznal. „Pastier“, „robotník“ v Pánovej vinici, ktorý mal
v srdci – neustále – hlbokú „starostlivosť o všetky cirkvi“ a o trpiace, padlé
a bezbožné ľudstvo, v zhode s tým, čo
povedal, keď kedysi v jedno popoludnie, 25. apríla 2005, navštívil Baziliku
svätého Pavla „za hradbami“, apoštola
pohanov. •
MAREC 2022

V Lurdoch sa viera prejavuje v gestách
ľudovej zbožnosti, v jednoduchých znakoch svetla, vody a skaly. Preto je také dôležité, že po dvojročnej prestávke budú
môcť pútnici opäť vstúpiť do Jaskyne zjavení a dotknúť sa skaly. Odkazuje to rektor tejto svätyne. Pripomína nám, že všetky tieto gestá ľudovej zbožnosti sa riadia
pokynmi Panny Márie. Veriaci, ktorý sa
dotkne skaly, tak vyjadruje svoju dôveru.
Je pre neho symbolom Máriinej ochrany.
Kňaz Ribadeau-Dumas priznáva, že
dvojročný zákaz vstupu do jaskyne, ktorý
spôsobili pandemické obmedzenia, bol
pre pútnikov bolestivým časom. Od sviatku Panny Márie Lurdskej, 11. februára,
je zrušený. Kúpanie v bazénoch sa však
zatiaľ neobnoví. Pred pandémiou ich využívalo 350-tisíc pútnikov každý rok. Ribadeau-Dumas ubezpečuje, že svätyňa
chce osloviť všetkých, ktorí prídu, najmä
mladých ľudí a individuálnych turistov.
„Zaujímame čoraz viac misionársky
postoj. Chceme prinášať radostnú zvesť,
ktorá bude vyjadrená v dialógu medzi
Máriou a Bernadetou. Nie každý, kto sem
príde, vie, kde je. Chceme im zvestovať
milosť, ktorá pôsobí na tomto mieste
a ktorá odtiaľto plynie. Vieme, že svätyňa v Lurdoch sa do istej miery vytratila
z kolektívnej pamäte Francúzov, pretože ju starší nepreniesli na mladých, ktorí
sem prichádzajú. Preto im ju pomáhame
objavovať, aby aj oni zažili radosť, pokoj
a bratstvo na tomto jedinečnom mieste,
v atmosfére modlitby.“ •
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20 rokov
Misijného domu
sv. Arnolda v Petržalke
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív SVD

• Veriaci na omši u verbistov v Petržlake
v období pred covid-om

V januári na sviatok sv. Arnolda Janssena slávili verbisti 20. výročie založenia Misijného domu v Petržalke. Tento misijný dom je formačným domom
verbistov a vzišlo z neho už veľa kňazov a misionárov. Súčasný rektor domu
P. Johny Ambattu SVD poskytol pre Hlasy rozhovor, kde nám priblížil význam tohto misijného domu pre rehoľu i pre samotné okolie.
Akú funkciu v súčasnosti plní Misijný
dom v Petržalke?
Misijný dom sv. Arnolda Janssena je
dom misionárov verbistov. Bývajú tu
kňazi – misionári, ktorí pochádzajú zo
Slovenska aj z iných krajín. Je to tiež
formačný dom, takže sú tu aj slovenskí
a zahraniční seminaristi. Študujú teológiu na univerzite a prechádzajú misijnou formáciou s nádejou, že raz sami
budú misionármi niekde vo svete alebo vo svojich domácich krajinách. Pri
misijnom dome sa nachádza Kostol sv.
Arnolda Janssena, kde slúžime sv. omše,
vysluhujeme sviatosti a máme stretnutia pre ľudí z okolia.
Čo je tu také špeciálne?
Ako na každom inom mieste, rovnako
špeciálni a jedineční sú predovšetkým
ľudia, ktorí sú tu a s ktorými sa stretávame a spolupracujeme. Jednou zo zaujímavostí, ktoré máme hneď vo vstupnej

sále misijného domu pod mozaikou sv.
Arnolda Janssena, sú vlajky reprezentujúce krajiny, z ktorých pochádzajú
naši spolubratia, ktorí prišli na Slovensko. Za kostolom v zadnej časti záhrady
nájdete sochu Guadalupskej Panny Márie a svätého Juana Diega. Po nedeľných
a sviatočných sv. omšiach na veriacich
vonku čaká tzv. „coffee bike“. Dobrovoľníci z misijnej rodiny a mladí ľudia
vám z neho pripravia misijnú kávu
a nechýba ani nejaký ten koláčik. Ľudia
tak majú možnosť trochu viac sa spoznať, porozprávať a tvoriť spoločenstvo.
Kto sa stará o chod tohto domu a záhrady?
Väčšinou my sami, teda bratia seminaristi a kňazi. Každý má pridelený svoj
rajón v dome, o ktorý sa stará a udržiava ho. Bratia sú veľmi talentovaní
a zruční, veľa vecí vedia doma opraviť
aj sami. Každý piatok poobede spoločne
pracujeme vonku okolo domu.
MAREC 2022

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

13

INTERVIEW

• Jednou z mnohých obľúbených udalostí
v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena
býva misijný jarmok

Vedúci seminaristov nám rozdelí úlohy
a my ho poslúchame .
Veľká vďaka patrí aj štedrým a dobrým ľuďom z kostolného spoločenstva,
ktorí nám pomáhajú pri rôznych opravách domu (vodovod, elektrina, hosťovské izby) a organizovaní rôznych
slávností. Starajú sa o nás a naše potreby ako rodina. Zo srdca ďakujeme.
Spolu s misijným domom tu bol postavený
aj kostol. Kedy v ňom bývajú bohoslužby?
Sv. omše máme celý týždeň od pondelka do nedele večer o 18.30. V nedeľu okrem večernej sv. omše sú zvyčajne dve sv. omše aj doobeda, a to o 8.00
a o 10.00 (v tejto pandemickej situácii
sme pridali ešte tretiu doobeda o 11.15).
Pri kostole sa stretávajú rôzne spoločenstvá. Koľko spoločenstiev sa tu stretáva
a aká je ich činnosť?
Áno, povedal by som, že spoločenstvo
pri našom kostole je živé a radostné. Sú
tu rôzne stretká s mladými ľuďmi. Niektoré vedú aj naši kňazi. Máme stretká
pre mladé manželské páry, miništrantov, mladých mužov, kresťanský klub
seniorov. Máme tiež dve skupiny misijnej rodiny – sú to ľudia, ktorí s nami
14
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úzko spolupracujú a rozličnými spôsobmi podporujú misijné dielo Cirkvi.
Mnohí veriaci, ktorí k nám dnes prichádzajú, navštevovali v minulosti Univerzitné pastoračné centrum J. Freinademetza, kde spoznali našu spiritualitu
a misijnú charizmu.
Ako vidíš budúcnosť tohto domu a spoločenstiev?
O budúcnosti môžem s istotou povedať
len toľko, že všetko je v Božích rukách :).
Vieme, že počet povolaní do zasväteného života všeobecne klesá. Tak je
to aj v našom formačnom dome. Preto
je náš dom otvorený tiež pre seminaristov zo zahraničia. Tak som v podstate
prišiel aj ja z Indie. To nás učí intenzívnej spolupráci a je to tiež obohatením
pre celé naše spoločenstvo.
Čo sa týka nášho kostolného spoločenstva, mnohí mladí ľudia a rodiny
prichádzajú a fungujú veľmi pekným
spôsobom. Myslím si, že budúcnosť
Cirkvi ako takej spočíva práve v takýchto malých spoločenstvách, ktoré
kráčajú spolu a vzájomne sa povzbudzujú vo viere. K tomu nás pozýva aj
Sv. Otec František počas tohto obdobia
prípravy na synodu.

Aká je Tvoja skúsenosť – skúsenosť misionára z Indie na Slovensku?
India je federálna republika, má 29 štátov. Každý štát má svoj jazyk, zvyky, iné
podnebné pásmo. Ja pochádzam z Keraly – juhozápad Indie. V rámci môjho
štúdia som cestoval, študoval a žil v rôznych štátoch. Takže keď som prišiel na
Slovensko, už som mal určitú skúsenosť žitia mimo svojho štátu a kultúry. Samozrejme, slovenský jazyk, jedlo
a sneh v zime, to bolo pre mňa niečo
celkom nové. Na začiatku bol aj určitý
zápas zvyknúť si a prispôsobiť sa týmto
novým veciam. Pamätám si, že keď som
prichádzal do rôznych dedín a miest na
Slovensku v rámci pastorácie, ľudia boli
tiež prekvapení, keď ma prvýkrát videli. Keď zistili, že som kňaz a hovorím
po slovensky, nadobudli väčšiu dôveru
a tešili sa z mojej prítomnosti. To dodalo radosť aj mne v mojom misijnom povolaní. Vnímam, že naši ľudia sú otvorení a tešia sa novým seminaristom zo
zahraničia. S veľkou radosťou ich zapájajú do rôznych stretiek a aktivít.
Vidíš nejaký rozdiel v prijímaní misionárov domácimi oproti tomu, ako keď si
prišiel na Slovensko ty?
Keď som prišiel ja, už tu boli seminaristi z Indonézie. Dá sa povedať, že ja som
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už prišiel do rozbehnutého systému.
Jeden rozdiel však vidím. V mojom
čase nebolo ešte tak veľa ľudí, ktorí by vedeli so mnou komunikovať
v cudzom jazyku. Dnes už je mnoho
mladých ľudí, ktorí hovoria viacerými
cudzími jazykmi a vedia sa s novými
seminaristami porozprávať, kým sa
oni naučia po slovensky. A to je dobré.
V čom vidíš najväčší prínos tohto misijného domu pre obyvateľov Petržalky?
Prvým a tým hlavným prínosom
nášho domu je prítomnosť Pána Ježiša, ktorý skrze sviatosti prichádza
a dáva sa ľuďom. Okrem toho, ľudia
majú možnosť byť súčasťou nášho
medzinárodného spoločenstva, čo
je vzájomné obohatenie pre nás
všetkých. Organizujeme tiež misijné podujatia – misijné jarmoky, kde
ľudia môžu ochutnať rôzne jedlá
z iných krajín, kúpiť si nejaký suvenír a prispieť na misijné projekty bratov, ktorí vyrastajú v našom
dome. Naši mladí misionári, ktorí tu
boli ako študenti, sa vždy, keď sú na
Slovensku, u nás zastavia a podelia
sa so svojou misijnou skúsenosťou.
Pre ľudí je to veľká radosť, lebo ich
poznajú, podporujú a môžu vidieť
na vlastné oči ich prácu. •
• Obyvatelia misijného domu v Petržalke
– kňazi a seminaristi SVD. Každý z nich
má určitú pastoračnú a duchovnú službu

Pomoc hladujúcim
v Kayole v Keni
Text: P. Anthony Amissah SVD

M

isionári Spoločnosti Božieho Slova
prišli do Kayole v roku 1990, aby
ponúkli pastoračnú a sociálnu prácu. Pri
poskytovaní týchto služieb identifikovali naliehavú potrebu lekárskej starostlivosti v oblasti Kayole. To viedlo k vytvoreniu Farského zdravotného strediska
Božieho Slova. V roku 2014, keď som bol
správcom farnosti Božieho Slova, som
obrátil svoju pozornosť na veľmi hladných a skľúčených chudobných v tejto
oblasti. Rozhodol som sa s nimi spolupracovať, aby som dal dôstojnosť týmto
ľuďom, ktorí stratili nádej na podporu
spoločnosti. Tým, že im poskytujeme
jedlo, im dávame silu vedieť, že ešte nie
je všetko stratené.

Kde sa koná táto služba
Oblasť Kayole má približne 600 000 obyvateľov a veľká časť z nich je chudobných. Mnohí sú nezamestnaní. Kayole
je takmer obklopená slumami – Soweto, Matopeni, Spring Valley a Gatwikira
– každý menej ako 1 kilometer od farnosti verbistov.
Cieľom programu je poskytnúť jedlo
chudobným každý víkend. Potravinové
balíčky sa rozdávajú každú sobotu v areáli kostola. V jednu sobotu v mesiaci pripravujeme jedlo až pre 180 ľudí. Cieľom
stravovacieho programu je zabezpečiť,
aby príjemcovia neboli závislí len na pomoci Cirkvi. Ide o dlhodobý program,
ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa
príjemcovia dokázali udržať v nasledujúcich rokoch.

Potraviny pre najnúdznejších
Vek našich príjemcov je od 6 do 98 rokov. Väčšina dospelých v programe sú
slobodné matky. Zo 44 starších príjemcov v programe sú len dvaja muži. Viac
ako 140 detí žije na ulici, alebo sú siroty.
Mnohí z týchto ľudí majú fyzické
choroby, ktoré zahŕňajú bolesti hlavy,

žalúdočné ťažkosti, problémy s hrudníkom, svalové kŕče a celkovú slabosť.
Značný počet príjemcov trpí chronickými ochoreniami, ako sú srdcové choroby a HIV/AIDS. Žiaľ, nemáme financie
na to, aby sme sa postarali o ich zdravotné potreby, ale naším cieľom je poskytnúť ľuďom s HIV/AIDS zdravú a vyváženú stravu.
Máme sociálneho pracovníka, ktorý
vykonáva návštevy v domácnosti pre
tých, ktorí majú domov. Z týchto návštev sme sa dozvedeli, že mnohí z našich príjemcov nemajú slušné domovy. Väčšina žije v domoch vyrobených
z kartónových krabíc s pretekajúcimi strechami a špinavými podlahami.
Mnohí z nich spia na starých handrách.
Obyčajne máme 160 až 180 detí z ulice spolu s rodinami ulice, ktoré prichádzajú pre jedlo. Potravinové balíčky,
ktorých je spolu 180, sa rozdávajú každú sobotu ráno a účastníci prichádzajú
z ulíc do areálu kostola, aby si ich vyzdvihli. Balíčky rozdáva sociálny pracovník farnosti, ktorý navštívi miesta
bydliska ľudí a pozná ich. V kostole sa
cítia vítaní a žiadaní. Niektorí mladí
z farnosti pomáhajú pri umývaní riadu. Pred jedlom títo mladí idú do ulíc,
aby pozvali účastníkov do kostola. Všetci núdzni sú vítaní bez ohľadu na ich
náboženstvo. Počas jedla sa naši mladí
ľudia stretávajú s deťmi ulice a povzbudzujú ich, aby opustili ulicu a tiež aby
sa vyhýbali drogám.

Nádeje a sny do budúcnosti
Okrem ponuky jedla chudobným je
jedným z cieľov programu poskytnúť
deťom bezpečný oddych na ulici. Dúfam, že časom deti, ktoré sú pripravené vyjsť z ulice, nájdu v našej základnej
škole miesto, kde im pomôžeme opäť
zapadnúť do spoločnosti. Je to náročné,
ale s pomocou dobrých ľudí sa to dá.
Program sa stará aj o starých ľudí,
ktorých opustili rodiny a nechali
zomrieť od hladu. Jedným z našich cieľov je znížiť úmrtnosť týchto ľudí. Náš
program sa stal záchrannou misiou pre
mladých aj starých. •
MAREC 2022
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MISIJNÁ KRAJINA

Misijná krajina
Togo a Benin
Text: P. Karol Bošmanský SVD
Foto: Dreamafrica, archív SVD

Po tvrdej počiatočnej požehnanej
práci boli misionári po I. svetovej
vojne v roku 1918 z Toga vyhostení. Až v roku 1973 mohli v práci
pokračovať. Misijná činnosť misionárov SVD sa úspešne rozvíjala
a postupne sa rozšírila do Beninu.

M

edzi Ghanou zo západu a Nigériou
z východu sú vtesnané dva štáty, ktoré
sa rozprestierajú ako dva pomerne úzke pásy zeme od Atlantického oceánu v Guinejskom zálive smerom na sever. Sú to Togo
a Benin. Hranica medzi nimi je
skôr umelá a ustanovili ju kolonizátori. Oba štáty majú mnoho
spoločného, napr. viaceré kmene s ich jazykmi. Podnebie je na
juhu prímorské, teplé, vlhké, postupne k severu je stále suchšie
až po prechod do savany.
Togo má rozlohu o málo väčšiu ako Slovensko. Žije tu štyri
a pol milióna ľudí, z ktorých je
milión tristo tisíc (28 %) katolíkov, 50 % tvoria tradičné náboženstvá (animizmus), 20 % tvorí
islam. Úradný jazyk je francúzština, hoci obyvateľstvo tvoria hlavne černošské kmene Eweov (35 %)
a Kabyov (22 %) i ďalších. Stredná dĺžka života bola donedávna
u mužov 53, u žien 57 rokov. Gramotnosť u mužov je 45 % (1990).
Hlavné mesto je Lomé. Čo sa týka
zamestnania: 75 % obyvateľov sa
venuje poľnohospodárstvu (26 %
16
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územia pokrýva orná pôda) a 20
% priemyslu a obchodu.
Krajina sa vyznačuje ťažbou
dreva, fosfátov, bauxitu, rúd železa a chrómu, pestovaním manioku, obilnín, kávovníka, kakaovníka, podzemnice olejnej
a kokosovej palmy. V 17. – 18. storočí bola krajina jedno z najväčších centier obchodu s otrokmi.
Benin je dvakrát väčší ako
Togo, ale má iba o tretinu viac
obyvateľov, okolo šesť miliónov
štyristo tisíc. Z toho je asi milión
a pol katolíkov (25 %). Prevažne sa vyskytujú prírodné náboženstvá (animizmus) a zbytok
sú moslimovia. Úradný jazyk je
francúzština, hoci obyvateľstvo
tvoria hlavne pôvodné africké
kmene: Adžovia, Baribovia, Jorubovia, Sombovia, Fulbovia a ďalšie národnosti. Stredná dĺžka života bola donedávna u mužov

48 a u žien 51 rokov (1990). Gramotnosť bola 28 % (1987). Hlavné
mesto je Porto-Novo.
Poľnohospodárstvu sa venuje
60 % a priemyslu 3 % obyvateľstva. Vyváža sa bavlna, palmový
olej, káva, podzemnica olejná
a drevo.
V 16. – 19. storočí tu bol rozsiahly obchod s otrokmi. Misijná
história krajiny Togo sa začína
koncom 19. storočia mučeníckou smrťou zakladateľa misie
Otca Morana, ktorý sem prišiel
zo susedného Dahomeya (Beninu) a zomrel po roku účinkovania otrávením. Potom sa ujali diela misionári Spoločnosti
Božieho Slova (SVD). Togo bolo
po Číne a Argentíne tretím misijným územím, ktoré prevzal
zakladateľ Spoločnosti Arnold
Janssen v roku 1892. Misionári
SVD sa postarali o postavenie historickej katedrály. Okrem toho
postavili aj ďalšie cirkevné budovy. Vydali spevník a modlitebnú knižku a ďalšie náboženské
knihy. Medzi nimi to bol aj katechizmus v miestnych domorodých rečiach.
Po tvrdej počiatočnej požehnanej práci boli misionári po
I. svetovej vojne v roku 1918
z Toga vyhostení. Až v roku 1973
mohli v práci pokračovať. Misijná

MISIJNÁ KRAJINA

činnosť misionárov SVD sa úspešne rozvíjala a postupne sa rozšírila do Beninu. Do roku 1993 bolo
Togo a Benin dištriktom provincie Ghany. Od 1. marca 1993 sa
vytvorila samostatná régia Togo-Benin, ktorá sa delí na štyri
okrsky – dištrikty: Lomé, Bassar-Kabou, Guérin-Kouka-Kante
a Benin. Ustanovili sa koordinátori pre Apoštolát povolaní, pre
Spravodlivosť a pokoj, pre Sociálnu komunikáciu a pre Biblický apoštolát.
V Togu pracujú misionári SVD
v troch diecézach: Sokodé, Depaon a v arcibiskupstve Lomé.
V Benine pracujú v diecézach Parakou a Dzougou. Ich práca spočíva v pastorácii na farách a na
misijných staniciach.
Islam a skutočnosť, že ľudia
patria k rozličným kmeňom
s rôznou rečou, misijnú prácu
vo všeobecnosti veľmi sťažuje.
Jednotlivé fary sú geograficky

dobre lokalizované a tvoria súvislé „misijné územie SVD“. Ku
farám však patria jednotlivé misijné stanice, ktoré sú od seba
vzdialené až 100 km. V takomto
území sa často hovorí aj v štyroch rozličných miestnych rečiach, čo núti misionára si ich
osvojiť a nie je to ľahká situácia.
V Misijnom dome Arnolda
Janssena v Bassare sa konajú duchovné obnovy, exercície a rôzne
kurzy. V Kabou je zriadené veľké stolárstvo, v ktorom sa mladí ľudia z okolitých dedín učia
stolárskemu remeslu a pracujú.
Stolárstvo vedú členovia SVD.
Je to v oblasti, v ktorej sú veľmi
zlé hospodárske a sociálne podmienky. V tejto oblasti sa nachádza veľké množstvo prívržencov
islamu.
V Lomé je rozsiahla farnosť,
ktorá je veľkým strediskom
pre veriacich z rozličných kmeňov, čo je pre internacionálnu

misijnú spoločnosť SVD ideálne
pracovné územie. Tu sa udeľuje
najviac krstov a z tohoto územia pochádza najviac povolaní
pre SVD. V Lomé sa nachádza
Centrálny misijný dom, rezidencia regionálneho predstaveného
SVD, byty pre spolubratov, ktorí prichádzajú z rozličných dôvodov do hlavného mesta a do
materského domu. Prebieha tu
výchova postulantov. Je to centrálny dom pre duchovné vedenie miestneho kléru. Nachádza
sa tu centrum Biblického apoštolátu pre celú régiu, ktorý vedú
misionári SVD. Konajú sa tu pravidelne semináre pre kňazov,
rehoľníkov, katechétov i laikov.
Biblické centrum v Lomé, ktoré je diecéznym zariadením, vedie jeden spolubrat SVD. Centrum vydáva diela biblickej
spirituality a má medzinárodnú
úroveň.
Inštitút sv. Pavla pre náboženskú výchovu v Lomé spravuje jeden zo spolubratov SVD. Ďalší
spolubratia organizujú a prednášajú v jednotlivých kurzoch. V inštitúte študujú mnohí rehoľníci,
ako aj laici. Poriadajú sa tu kurzy
teológie, pedagogiky a katechetiky. Jeden zo spolubratov SVD
je profesorom v medzidiecéznom Veľkom seminári v Lomé,
kde študuje 120 seminaristov zo
všetkých diecéz Toga.
V régii Togo-Benin je 47 členov Spoločnosti Božieho Slova.
Z toho je 37 kňazov, 4 bratia laici
a 6 bohoslovcov. Priemerný vek
je 38 rokov. Spolubratia pochádzajú z 13 národností. Prácu vo
farnostiach a na misijných staniciach vykonáva 63 %, zvláštny
apoštolát vedie 10 %, pastoráciu
povolaní a vzdelávanie vykonáva
5,7 % spolubratov.
Afrika sa stáva svetadielom nádeje, ktorý dôveruje Cirkvi a Spoločnosti Božieho Slova. •
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v Kazachstane hneď pridelí byt, či dostanú prácu a ako sa k nim chovajú miestni
ľudia, ktorí sa musia s nimi deliť o prácu
a jedlo. A tak ďalej, a tak ďalej... Otázka
šla za otázkou. V čase rozhovoru vošiel
do izby vojak a zastavil sa pri dverách. Za
ním vošli dvaja chlapi. Prisadli si na lavicu, popočúvali a odišli. Nakoniec pribeText: Mária Byrska
hol asi dvanásťročný chlapec a povedal,
Foto: Tsunami Green, unsplash.com
že je hladný…
Mašina matka vstala: „Choď do kuchyne a počkaj. Hneď prídem a dám ti
ošli sme do studenej, ale čis- čínskej hranice. Som dvadsiaty prvý deň večeru. Poď, zjedz s nami večeru a dieťa
tej izby. Sadli sme si k stolu. na ceste. Pomôžte mi!” Prosebne som sa napije mlieka.” Tieto slová boli adreJerzyk driemal na mojich ru- pozrela na ženy. Jerzyk podišiel ku mne sované mne a potvrdené priateľským
kách a Maša pozerala na mňa s topánočkou v ruke, vzala som ho na poklepaním po pleci.
so zvláštnym výrazom tváre. Ja namiesto kolená a obúvala som ho. Naša situácia
Matka vyšla prvá, my o chvíľu za ňou.
toho, aby som jej hovorila, že utekám sa akosi upravovala. Nikto ma nevyha- Na chodbe sa Maša zastavila a ozvala sa
z vyhnanstva a verím, že mi pomôže, dzoval a Jerzyk sa o chvíľu napije mlieka. tichým hlasom: „Hovorila si, že ruskí ľusom mlčala. Akosi mi bolo ťažko hovoriť. Ktovie? Možno mi pomôžu.
dia ti pomohli v úteku.” Povedala pomaCítila som sa veľmi zle, chýbali mi vhod„Chlapček alebo dievčatko?” opýtala ly. „Ja – sa ti tiež budem usilovať pomôcť.
né slová. Neverila som, že mi Maša bude sa nežne Maša. „Chlapec,” odpovedala Ľúto mi je dieťaťa. Také malé a už toľko
chcieť pomôcť. Mlčanie sa predlžovalo. som. „Koľko má rokov?” „O päť dní bude vytrpelo,” hovorila, hladiac Jerzyka po
Do izby vošla žena, zamkla dvere, opre- mať rok a deväť mesiacov.” „A kedy vás tváričke. „Ale tri týždne prebíjajúc sa
la sa o ne a nehovoriac ani slovo, poze- vyviezli?” „Trinásteho apríla tohto roku. cez Rusko, bez pasu, je maličkosť v porala na nás. Jerzyk akoby ožil, zosunul Vozili nás tri týždne po celom Rusku, až rovnaní s prechodom cez hranice. V nosa z mojich kolien a začal naháňať bielu potom otvorili vagóny. Deti zomierali vembri je voda vysoká a prudká. Hocikde
mačku. Stará žena prešla pomaly
ju neprejdeš, zvlášť s malým dieťaťom. Je
potrebné prejsť cez brod, a ten je veľmi
niekoľko krokov, sadla si na laviBála som sa, aby sa nezopakovala
cu a ostro sa opýtala: „Prečo si sem
strážený. Ja ti brod cez rieku neukážem,
scéna s krčmárom. Ťažko som
prišla? Čo chceš od Maše?” Porolebo keď ťa chytia, vytiahnu z teba, kto
dostala zo seba: „Možno máte
zumela som, že žena je Mašinou
ti ho ukázal. Musím ísť s tebou a dozvemlieko
na
predaj?
Dieťa
je
hladné.”...
matkou. Ako to povedať? Že mám
dieť sa, kedy bude najlepší moment. Keď
nádej, že mi jej dcéra pomôže v iledobre trafíme, možno ešte dnes budeš
Tvár ženy trocha zjemnela.
gálnom prekročení hranice? Bála
v Poľsku.” A čo keď netrafíme na dobrý
som sa, že ma vyhodí z domu.
okamih, tak čo potom? Sama myšlienka
Hrdlo mi vyschlo, nemala som dostatok počas cesty, ale môj prežil. V Kazachsta- na to spôsobila, že som sa začala triasť.
vzduchu. Bála som sa, aby sa nezopako- ne bol dlho chorý. Ťažko s malým dieťaVečera bola výborná. Domáci postavala scéna s krčmárom. Ťažko som do- ťom žiť vo vyhnanstve. Teda som ušla.” vili na stôl samohonku, varenú kapustu
stala zo seba: „Možno máte mlieko na „A ako si prešla taký kus cesty?” „Autami, a čerstvý chlieb. Ja som sa postarala o klopredaj? Dieťa je hladné.” Obe ženy pozre- vlakmi, koňmi a pešo. Bolo to veľmi dlho, básu, o ktorej hovoril vojak: „Susedia
li na Jerzyka. Čiapočka sa mu zosunula ale akosi, chvála Pánu Bohu, Jerzyk dob- dnes zabili prasa, možno od nich kúpiť
z ucha, tváričku mal špinavú, rúčky tiež re znášal cestu.” „A že ľudia ťa nevydali klobásu. Bola by výborná do kapusty.“ Ja
a nemal jednu topánku. Tvár ženy trocha vláde?” začudovala sa Maša, „v Rusku som tiež tak myslela, vytiahla som niezjemnela. Ozvala sa druhý raz: „Máme bez pasu neprenocuješ.” „Noci sme trá- koľko rubľov a o chvíľu sa chlapec vrátil
mlieko pre dieťa, ale predtým povedz, vili v krčmách, na dvoroch, vo vlakoch, s niekoľkými pármi klobásy.
odkiaľ si a po čo si sem prišla.” „Utiekla v súkromných domoch. Ľudia asi vedeli,
Rozhovor sa začal po vypití pálenky.
som z vyhnanstva a vraciam sa do svo- že utekáme, ale nikto ma neudal. Pomá- Najprv som nakŕmila Jerzyka chlebom
jej vlasti do Poľska.” Akosi sa mi uľavilo. hali nám. Ruskí ľudia sú dobrí. Nikto ne- s jablkovým džemom a mliekom a keď
„Prišla som poprosiť Mašu, aby mi ukáza- ukrivdil môjmu dieťaťu.”
zaspal, sadla som si vedľa Maše. Ona na
la brod na rieke.” „Z akého vyhnanstva?”
Rozhovor sa preťahoval. Obe mňa čakala s dvoma pohárikmi, ktoré
opýtala sa krátko. „Z Kazachstanu, spod ženy chceli vedieť, či sa vyhnancom boli do polovice naplnené zelenkavou

Vlakom na východ

Útek z vyhnanstva XXV.časť
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tekutinou. „Vypime, na tvoj šťastný návrat do Poľska,“ povedala. „Ja musím byť
triezva,“ zaprotestovala som, „to je určite silné a ja som už vyše roka nemala
v ústach alkohol.“ „Pi!“ povedala rázne
Maša. „To ti urobí dobre a keď bude čas ísť
do rieky, ja sa postarám, že vytriezvieš!“
Pri stole sedelo niekoľko chlapov,
vojak, asi dvanásťročný Mašin brat, jej
matka a akási mladá žena. Všetci už raz
vypili. Opäť naplnili poháriky a teraz čakali na mňa. Vypila som do dna. Bola to
určite samohonka, bola pekelne silná.
Kašľala som, krútila sa mi hlava a Maša
mi posunula plný tanier s kapustou, klobásou a chlebom. Hneď tiež doliala do
oboch pohárikov.
Niekoľko hodín sme sedeli s Mašou
v jej kuchyni a boli sme úplne „naliate“.
Pred nami stáli fľaše a poháriky. Jerzyk
spal a ja som sa cítila veľmi dobre. Všetko, čo ma predtým trápilo, niekde zmizlo. Bolo mi veľmi dobre lietať v myšlienkach v diaľavách, nebyť zviazaná s nikým
a ničím. Bola som ako balón, ktorému sa
podarilo utrhnúť od šnúrky a lietať nad
vlastným životom. Bol to veľmi príjemný pocit. Vôňa alkoholu, poháriky a fľaše svedčili o veľkej „pijatike“. Zatvorila
som oči a lenivo som skúšala myslieť na

to, s kým som pila a v akom dome bola
táto „pijatika“. Zo začiatku som sa nemohla sústrediť. Môj radostný balónik
začal pomaly padať a moje myšlienky sa
začali vracať do reality. Rozhliadala som
sa po izbe, spomínajúc udalosti včerajšieho dňa. Nepamätám si, či som jedla, ale
asi áno, lebo som nebola hladná. Dôkladne si pamätám, že po večeri odišli všetci
muži z kuchyne. Počula som kroky pod
oknom, teda odišli z domu. Určite, hoci
som bola opitá, bola som všímavá na
správanie sa okolia. Teraz ich tu vidím
znovu. Sedia so sklonenými hlavami,
akoby na niečo čakali. To isté som si pomyslela o Maši a o žene sediacej vedľa nej.
Jedine stará žena, matka Maše, opitá tancovala. Bola driečna, mala jemné pohyby, príjemne sa na ňu pozeralo. Ona tiež,
ako spiaci Jerzyk, bola slobodná a bezstarostná. V ostatných som cítila silné napätie. Pozrela som sa na Jerzyka. Spokojne
spal. Teda spokojne som ďalej pozerala
na tanečnicu. Bolo príjemné nemyslieť
na budúcnosť.
V určitom okamihu ma Maša poklepala po pleci. „Je čas, vezmi dieťa a poď so
mnou.“ Porozhliadala som sa po izbe. Stará žena prestala tancovať, oprela sa o pec
a pozerala za nami, ako odchádzame.

Chlapov v izbe nebolo, ani som si nevšimla, kedy vyšli. Hneď za dverami sme zabočili vľavo a zastavili sme sa za zadnou
stenou domu. Ticho prišla nejaká žena
a vzala môj batoh. Dala som jej ho. Maša
mi vzala Jerzyka, hovoriac: „Nepoznáš
cestu. Potkneš sa a môžeš spadnúť. Dieťa
sa zobudí. Môže zaplakať.“ Súhlasila som
a išla som za ňou. Bola tma a skutočne
som sa niekoľkokrát potkla na strmom
chodníku. Išli sme čoraz pomalšie. Zrazu
Maša zastala, sadla si, nepúšťajúc Jerzyka z rúk. „Tu je treba počkať,“ zašepkala,
„zobuj si pančuchy, lebo si ich namočíš.“
Prisadla som si k nej. V Poľsku si obujem suché pančuchy. Ale kde ich teraz
schovať? Vo vrecku plášťa sa namočia.
Od Maše som vedela, že voda mi dôjde
vyše pása. Zmyslela som si, že si ich dám
okolo krku a započúvala som sa do inštrukcií Maše:
„Musíš ísť ticho, aby voda nečľapotala.
Nie veľmi pomaly, ani veľmi rýchlo. Celý
čas pozeraj na druhú stranu rieky, aby si
prípadne nezabočila. Po ľavej strane ležia skrútené pichľavé drôty...“ Šepkala:
„V lete, keď je voda plytšia, je ich vidieť.
Nedaj Bože, aby si na ne stúpila. Po pravej
strane je hlbšia priehlbina, môžeš stratiť
rovnováhu a spadnúť. A strážnikov sa neboj. Oni sú teraz ďaleko.“
Na akýsi, pre mňa neznámy znak,
sme vstali a podišli k rieke. Počula som
pleskot vĺn. Žena mi podala batoh, Maša
Jerzyka. Môj malý sa nezobudil. Prevesila som si ho cez plece, pridržiavajúc rukou nôžky. Maša ma dvakrát pobozkala
a ľahko potlačila dopredu. Vošla som do
vody. Najprv po členky, potom po kolená.
A keď mi voda siahla po pás, pripomenula som si jej slová: „Pozeraj na protiľahlý
breh, po ľavej strane sú drôty, po pravej
hĺbka. Choď priamo...“
Ja som v tejto temnote breh nevidela. Zablúdila som. Potiahla som Jerzyka
hore, aby si nenamočil nôžky. Nakoniec
som uvidela protiľahlý breh... Poľský
breh. Voda začala klesať, ale prúd bol
silnejší a pod nohami veľké kamene.
Potkýnala som sa. Ponáhľala som sa.
O minútu, o niekoľko sekúnd budem
v Poľsku... •
MAREC 2022
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

„Reč lásky je jediná reč,
ktorej všetci rozumejú.“
(sv. Jozef Freinademetz)
Texta foto: sr. Jozefína Račeková SSpS

U

ž od môjho vstupu do Misijnej existuje niečo viac. Nejaká vyššia moc
kongregácie služobníc Ducha alebo energia. A skúšajú rôzne spôsoby,
Svätého ma hlboko oslovova- ako sa s touto energiou spojiť. Bohužiaľ,
la myšlienka svätého Jozefa sa pritom často zapletú do rôznych prakFreinademetza: „Reč lásky je jediná reč, tík bielej mágie, reiki, new age a pod. Vo
ktorej všetci rozumejú.“ Svätý Jozef bol väčšine prípadov nemajú príliš veľkú
prvým misionárom Spoločnosti Božie- dôveru k Cirkvi.
ho Slova v Číne, ktorý si napriek počiaPri jednom nedávnom rozhovore
točným ťažkostiam tak zamiloval ľudí, som si uvedomila, že niektorí si Pána
ku ktorým bol poslaný, že povedal, že aj Boha s Cirkvou vôbec nespájajú. Na
v nebi chce byť Číňanom.
konci toho rozhovoru stál oproti mne
V tomto článku sa s vami, drahí či- človek očividne prekvapený, že my sa
tatelia Hlasov z domova a misií, chcem snažíme nasledovať toho Boha, ktorého
podeliť s mojimi skúsenosťami v kraji- on pravdepodobne hľadá. A že ten Boh
ne, do ktorej som bola poslaná ja. Leží nie je nejaká neosobná energia niekde
hneď za hranicami nášho krásneho Slovenska a aj tu platí, že „lidi
Krásne je, že ľudia hľadajú a majú
slyší jen na lásku.“
túžbu po Bohu. Smutné je, že ho
Po zložení doživotných rehoľhľadajú na nesprávnych miestach
ných sľubov v roku 2018 som doa bez neho ich životy nemajú
stala misijné určenie do Českej
republiky. V tom čase naša kozmysel a naplnenie.
munita sestier menila svoje pôsobisko. Z Kelče, živej a kvitnúcej farnosti blízko Valašského Meziříčí, vo vesmíre, ale vtelená Láska. Krásne je,
sme sa presunuli na misijné územie do že ľudia hľadajú a majú túžbu po Bohu.
Přerova. Hoci vzdialenosť medzi Kelčou Smutné je, že ho hľadajú na nespráva Přerovom bola sotva 50 km, rozdiely nych miestach a bez neho ich životy
v duchovnej a náboženskej oblasti boli nemajú zmysel a naplnenie. A pre nás
obrovské. Počas minulého režimu bol veriacich je výzva, aby sme im svedecPřerov budovaný ako príkladné komu- tvom našich životov v hľadaní pravého,
nistické mesto. A takéto mesto predsa Trojjediného Boha pomohli. Toho Boha,
Boha a Cirkev nepotrebuje… Je smut- ktorý ich miluje a naplní ich životy. Nie
né, že ovocie tejto filozofie je v Přerove je to jednoduché, ale je to naše poslanie.
A myslím, že práve tu sa musí uplatniť
vidieť doteraz.
Přerov je plný kontrastov. Je tu malá reč lásky. Myslím, že nič iné ich už oslohŕstka veriacich kresťanov, ktorí aj v ťaž- viť nedokáže.
kých časoch vytrvali. A potom je tu veľa
Keď píšem o kresťanoch, chcem sa
ľudí hľadajúcich, a tak „inak“ veriacich. podeliť s jedným krásnym svedectvom
Hľadajú „nějaké“ duchovno. Keby ste jednoty z Přerova. Keďže veriacich je tu
sa ich opýtali, povedia vám, že veria, že tak málo, rozdiely, ktoré v histórii často
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viedli ku konfliktom, museli ustúpiť
a kresťania spojili svoje sily do modlitieb
24/7. Ide o medzinárodnú modlitebnú
aktivitu. Kresťania z rôznych cirkví sa
modlia za mesto a ľudí, kde žijú. V Přerove to začínalo v provizórnych podmienkach, teraz je tam už vytvorená aj
spoločná modlitebná miestnosť. Pravidelne sa vyhlási modlitebný týždeň, kde
sa každú hodinu v týždni modlia členovia rôznych kresťanských cirkví. A tak
sa modliac za Přerov striedajú katolíci
s evanjelikmi, husitami, armádou spásy, českobratrskou cirkvou… A nielen sa
spolu modlíme, ale stali sme i priateľmi.
Stali sa z nás naozaj bratia a sestry. Spojil
nás jeden Boh. Myslím, že Pán Ježiš má
z toho radosť.
Čo sa týka mňa, mojou prvou misiou
v Přerove bola práca s rómskou mládežou a deťmi v nízkoprahovom dennom
centre. S deťmi sme sa hrali, vyrábali

MISIJNÉ SESTRY SSPS

• S ľuďmi bez domova
• Na potulkách v okolí
• S farníkmi na púti na Svatom Hostýne
• Karneval s romskou mládežou, sr. Jožka
v strede

rôzne veci, pripravovali úlohy do školy,
skúšali variť. V centre cvičili aj na rôzne spevácke a tanečné súťaže. A veľa,
veľa sme sa rozprávali… Tu som videla,
ako je veľmi dôležité urobiť si na mladých ľudí čas, venovať im pozornosť,
nechať im priestor na vyjadrenie, zdieľať ich smiech aj slzy a pomôcť im nájsť
ich vlastnú vnútornú krásu a hodnotu.
Pri práci s deťmi a mládežou ma často
trápilo, že nie som veľmi kreatívny typ,
„nesypem nápady z rukáva“ a autorita
tiež „nič moc“. Ale časom som si všimla,
že to nakoniec nie je vôbec to najdôležitejšie. Deti sa chceli hlavne objímať,
tí starší rozprávať a všetci potrebovali
cítiť, že sú jedineční a milovaní. Tieto
deti žili veľmi často v ťažkých podmienkach a ich život ani zďaleka nebol ideálny. Boli situácie, v ktorých som mala
problém prijať ich rozhodnutia alebo
spôsob života, ale bola radosť sledovať,

ako im správa o tom, že sú Bohom milovaní takí, akí sú, rozžiarila oči. S deťmi
a mládežou som strávila jeden požehnaný rok. Som vďačná za túto skúsenosť Pánu Bohu i tým, ktorí mi otvorili
svoje srdce.
Po roku som však cítila, že pre mňa
nastal čas ísť ďalej. V Přerove sa práve
otváralo nízkoprahové denné centrum
pre ľudí bez domova. Táto skupina ľudí
mi vždy bola veľmi blízka, a tak som
tam nastúpila. Centrum dostalo meno
Lorenc, po svätom Vavrincovi. Tento
svätec, keď mal priniesť cisárovi poklad Cirkvi, priviedol pred neho chudobných a predstavil ich ako najväčší
poklad Cirkvi. A práve služba a pomoc
chudobným boli úlohou nášho centra.
Keď som kedysi pred rokmi prvýkrát šla pracovať s ľuďmi bez domova,
prichádzala som s myšlienkou, ako ich
budem zachraňovať. Ja, veľká sociálna

pracovníčka. A keď som po štyroch rokoch odchádzala, tak som sa modlila
a ďakovala: Môj Bože, koľko ma tí ľudia
naučili... A tak to pokračuje aj naďalej.
Ľudia v núdzi k nám prichádzajú po
pomoc, ale deliac sa so svojimi životmi
a príbehmi, sme to často my, ktorí dostávajú viac. My im dáme jedlo, oblečenie alebo im pomáhame nájsť prácu
a bývanie. Oni nám ale dávajú svoju dôveru, otvárajú nám svoje srdcia a dávajú
možnosť slúžiť v nich Kristovi. Niekedy
prichádzajú i náročné situácie a nájsť
k sebe cestu nie je ľahké. Pre obidve strany je výzvou rešpektovať naše odlišnosti
a to, aké máme predstavy o správnom
živote my a oni. Práca s týmito ľuďmi je
pre mňa veľkou školou rešpektu k slobodnej vôli každého človeka. Prijať ich
voľby aj keď s nimi nesúhlasím, nevtláčať im svoju predstavu o tom, čo je dobré a čo zlé. Vtedy si vždy opakujem, že
aj Pán Boh rešpektuje moju slobodu.
I keď ju tiež často nevyužívam dobre.
Raz ráno ma veľmi potešila jedna veta
od nášho klienta. Keď sme otvorili centrum, vošiel dovnútra a očividne spokojný povedal: „Tak. Konečne som doma.“
Bola som dojatá. Myslím, že práve toto
je našou úlohou. Dať týmto ľuďom pocit domova. Nech je ich aj naša história
akákoľvek, tvoríme jednu rodinu.
Milí čitatelia, na konci tohto článku
vás chcem poprosiť o vaše modlitby.
Nielen za Přerov, ale za celú Českú republiku. Určite ste už počuli, že je najateistickejšou krajinou v Európe. Po niekoľkých rokoch života v meste, ktoré
má tiež tento prívlastok, si ale trúfam
povedať, že je tiež mimoriadne hľadajúcou. Ľudia túžia po Bohu. Spojme sa
teda v modlitbách, aby Pán posielal dosť
svojich robotníkov, ktorí Ho pomôžu
všetkým hľadajúcim nájsť.
sr. Jozefína Račeková SSpS •
MAREC 2022
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priateľky a narodili sa im deti, ale spoločné.“ Nemohla som uveriť, že
dôverovala som, že Boh na mňa ne- Pán by mi mohol poslať do cesty Petra
zabudol. Táto istota mi dodávala silu. ako partnera, ktorého som očakávaMala som tridsať rokov a znovu oží- la. Ako mi to len mohol urobiť? Mala
vali vo mne myšlienky nad možnos- som veľa otázok, modlila som sa a číťou vstupu do rehole. Táto predstava tala som Bibliu. Stalo sa mi to, čo nik
ma však nijak nenadchýnala a nena- dy predtým v tak významnej miere
pĺňala radosťou. Kde bol ten, po lás- – Boh mi cez pravidelné každodenné
Text: Viera L.
ke ktorého som túžila, po boku kto- čítanie Božieho Slova (nie cez náhodFoto: Archív SVD
rého som úplne normálne – v rodine né otvorenia Písma) postupne dával
popri každodenných starostiach, pri jasné a konkrétne odpovede na moje
výchove detí chcela stráviť život ako otázky a ja som pochopila: Áno, Peter
eľkým zlomom v mojom živote sa manželka a matka?
je ten človek, ktorého mi posiela Pán.
stal moment, kedy sme po vzájomPetra som v spoločenstve stretá- Prijala som to.
nej dohode ukončili náš šesť rokov tr- vala už dávno. Nemala som ho veľmi
Dnes, po štyroch rokoch manželvajúci vzťah s priateľom. Bolo to asi rok v láske, rozhovorom s ním som sa vy- stva môžem povedať: „Peter je ten
po skončení vysokej školy. Veľmi to bo- hýbala, pretože bol kritikom našich nesmierny, Bohom darovaný dar pre
lelo, lebo sme plánovali spoločnú bu- evanjelizačných aktivít a naše vzájom- mňa. Je úžasným manželom, mojou
dúcnosť a naša láska stále trvala. Ale ja, né rozhovory končili nedorozume- veľkou oporou. Sme naozaj rozdielni,
ktorá som objavila nový rozmer života, niami. Inak to bol celkom normálny ale naše rozdiely nás očisťujú a aj oboa to v objavení Boha, som zrazu cítila, mladý muž, citlivý vo svojom srdci. hacujú. Každým dňom nášho manže s týmto človekom sa nebudem môcť I on túžil stretnúť svoju lásku, vždy želstva naša vzájomná láska rastie
deliť o tom najvnútornejšom, najo- tak krásne rozprával o láske k žene, aj vďaka tomu, že Boh je tým prvým
sobnejšom, čo mi Boh ponúka
v našom vzťahu. Túžime po deťoch
a čo sa zrazu pre mňa stalo tak
a veríme, že Pán nám ich v pravom
Vieme, že veľké veci neprichádzajú
vzácnym. Naopak, čím väčšiu račase požehná. Vieme, že veľké veci
dosť som z viery prežívala, tým
neprichádzajú v živote ľahko a vôbec
v živote ľahko a vôbec nemusia prísť
nemusia prísť podľa našich predstáv.
väčší strach môj priateľ zo mňa
podľa našich predstáv. Už sme
mal. Boh ma viedol k ukončeUž sme pochopili, že ten Boží spôsob
pochopili, že ten Boží spôsob je ten
niu nášho vzťahu. Nie je to cesta
je
ten najlepší. Radi sa necháme prenajlepší.
pre každý pár, ale vnímala som,
kvapiť. Zatiaľ pomáhame vo farnosti
pri príprave snúbencov na prijatie
že pre nás dvoch áno. Bol to ťažký vnútorný boj. Nakoniec som
sviatosti manželstva. Máme možnosť
Bohu dokázala povedať: „Pane, ja sa ho o hodnote ženy, o túžbe po rodine, de- svedčiť o tom, ako Boh koná v životeda vzdávam. O jedno ťa však prosím ťoch. Bolo mi ho ľúto, lebo ju vlastne toch tých, ktorí mu dôverujú a po– o obrátenie svojho priateľa. Verím, že stretol, ale jeho cit ostal neopätovaný. vzbudzovať mladých ľudí, aby viac
ak máš pre mňa pripravené niečo iné, Keď som sa s ním rozprávala, uvedo- hľadali Boha a nechali mu priestor
movala som si, že žena, ktorá sa stane vo svojom vzťahu. Táto služba nás tabude to len lepšie.“
A naše cesty sa rozišli. Môj priateľ jeho manželkou, bude v hojnej miere kisto spája a približuje viac k Bohu.
Ešte by som chcela spomenúť dôlesi na moje prekvapenie veľmi rýchlo zahrnutá jeho úctou a láskou. Modlila
našiel nové dievča. Ja som zasa našla som sa, aby mu Pán Boh daroval nao- žitosť modlitby pri hľadaní partnera
jedno úžasné spoločenstvo, v ktorom zaj dobrú manželku.
do manželstva, ako aj spoločnej modsme si vzájomne pomáhali rásť vo vieV živote by som si nebola pomysle- litby v samotnom manželstve. Prináša
re a kde vznikli pekné priateľstvá. Po- la, že Pán nás stvoril ako dve polovice veľké požehnanie.
stupom času nás to viedlo k viacerým jedného jabĺčka, ktoré sa hľadajú, aby
Dnes viem, že Boh moju modlitbu
evanjelizačným aktivitám. Veľmi rada sa mohli spojiť. Pre rozdielnosť našich spred niekoľkých rokov vypočul a dana tieto roky spomínam.
pováh, názorov som to považovala roval mi naozaj lepšie, ako by som si
Uvedomovala som si však, že hoci za absurdnosť. Rovnako ako viace- to sama vedela predstaviť. Týmto nami roky utekajú, otázka môjho ži- rí zo spoločenstva, ktorí sa o našom ším svedectvom by som chcela pov
votného povolania ostáva nevyrieše- novovzniknutom vzťahu dozvede- zbudiť mladých ľudí k trpezlivosti
ná. Prežívala som i ťažké chvíle, naj- li. Pamätám si svoj výrok: „S Petrom a k dôvere voči Bohu, ktorý je verný
mä keď sa postupne povydávali moje by som v živote nedokázala nič mať vo svojich prisľúbeniach. •

Ako som našla
toho pravého

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

Svätá Monika
Mark W. Sullivan, Mike Aquilina
Svätá Monika sa takmer dve
desaťročia modlila za svojho
vzpurného syna. Práve táto
vytrvalá modlitba bola požehnaním pre celú Cirkev,
pretože všetci máme úžitok z obrátenia jej syna sv.
Augustína – učiteľa Cirkvi.
120 strán; cena: 7,90 EUR

Páter Jozef Šabo SVD
Dominik Šabo, Mirosław Szumiło
Kniha o detstve p. Šaba, vstupe do rehole verbistov v Nitre,
príčinách úteku do Poľska,
tajného vysvätenia za kňaza,
súdnych procesoch a väznenia v Poľsku a ČSSR. Zachytáva tiež pôsobenie v obci Terchová v rokoch 1975 - 1995.
118 strán; cena: 11,90 EUR

Pôstny navigátor
Jacques - Bénigne Bossuet
50 nadčasových rozjímaní
na pôst od biskupa Jacquesa - Bénigna Bossueta (1627
- 1704), ktorý si svojou podmanivou zbožnosťou a jednoduchou výrečnosťou získal
povesť jedného z najväčších
kazateľov svojej doby.
192 strán; cena: 9,90 EUR

Utrpenie. Trest alebo dar?
Elias Vella
Autor prináša na utrpenie iný
pohľad a vyzýva čitateľov, aby
naň pozerali s radosťou. Pravá
radosť je to, k čomu nás Boh
povoláva. Vella poukazuje na
príklad Jóba, starozákonného
trpiteľa, v ktorom sa iste nájde každá ľudská bytosť.
245 strán; cena: 8,90 EUR

Buď ako oni – pôstne príbehy
(nielen) pre deti
Mirka Hoštáková Blahová
V pôste si stanovujeme rôzne predsavzatia. Zriekame sa
rôznych činností a zrazu zisťujeme, že máme viac voľného času. Ako ho užitočne využiť? Inšpirujme sa svätými.
183 strán; cena: 8,90 EUR

100 myšlienok sv. Margity
Márie Alacoque
Dobrá kniha
Útla publikácia obsahuje
vzácne kratučké výroky tejto svätice a pomôže nám
krôčik po krôčiku prehĺbiť
lásku a úctu k Božskému
Srdcu Ježišovmu.
52 strán; cena: 3 EUR

Plášť svätého Jozefa
Vladimír Repka
Tridsiatnik modlitieb k sv.
Jozefovi. Táto novéna je
o tom, ako si osobitným
a zvláštnym spôsobom vyprosiť patronát tohto veľkého svätca a zároveň mu
vzdávať úctu.
31 strán; cena: 1,50 EUR

Krížová cesta za svätú jednotu Cirkvi
Ján Ivan Mastiliak
Touto modlitbou, ktorej autorom je otec Ján Ivan Mastiliak,
chceme sprevádzať trpiaceho
Krista na jeho ceste na Kalváriu a úpenlivo ho prosiť o zmilovanie pre jeho Cirkev.
32 strán; cena: 0,70 EUR

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:
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stručný názov
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-

Meno a priezvisko:
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Sviatok Paschy
Text: P. Marek Vaňuš SVD
Foto: David Roberts (1828)

J

ednotlivé znamenia, ktoré konal
Mojžiš na Boží pokyn v Egypte a ktoré vyvrcholili ranou smrti prvorodených, mali za cieľ priviesť faraóna k tomu, aby zmenil svoje zmýšľanie
a umožnil ľudu Izraela odísť, čo sa napokon uskutočnilo v rámci sviatku Paschy,
ktorý v našich končinách dostáva častejšie označenie – práve preto, že sa slávil
v noci – sviatok „Veľkej noci“.

Pozadie sviatku
Pascha, hebr. pesach, bol pôvodne sviatkom nomádskych pastierov, ktorý sa
viazal na jarný spln mesiaca a spočíval
v jedení baránka. Otváral nový rok, nové
pasienky. Synovia Izraela, ktorí vzišli
z nomádskeho spôsobu života, uchovávali pamiatku tohto starobylého sviatku
i počas dlhého pobytu v Egypte. Žiadali
faraóna, aby ho mohli ísť sláviť na púšť,
pretože obeta baránka bola pre Egypťanov odporná (Ex 8,21-23). V podstate
tým žiadali to, čo by sme dnes nazvali
právom na slobodu náboženského vyznania.
Nakoniec však Izraeliti Paschu neslávili na púšti, ale ešte v Egypte v noc náreku nad smrťou egyptských prvorodených. Ľud mohol konečne odísť. Preto sa
Pascha a vyslobodenie z Egypta stali od
tej chvíle prakticky synonymami. Vyjdenie z Egypta sa prekrýva so sviatkom
Paschy. Nový význam chce podčiarknuť
i zmena kalendára: od tej chvíle mesiac,
v ktorom sa slávi Pascha, bude „prvý mesiac“. A hoci v neskoršom judaizme sa
nový rok bude sláviť na jeseň (september/október), začiatok náboženského
roka bude naďalej v mesiaci nisan (marec/apríl). Skúsenosť vyslobodenia stanovuje nový začiatok.
24
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„Prechod“
Čo však znamená výraz Pascha? Zvyčajne
ho interpretujeme ako „prechod“ Izraelitov cez more, ktorý znamenal ich záchranu pred faraónovým vojskom. No tá
udalosť dostáva skôr označenie „zázrak“
mora: kôň i jazdec sú ponorení do hlbín
(porov. Ex 15,21). Nejde teda o prechod
Izraela, ale o Pánov prechod. Zodpovedajúce hebr. sloveso pasach značí nielen
prechádzať, ale i „preskakovať“. Sloveso
sa objavuje v súvislosti s vyhladením prvorodených. Boh hovorí: „V tú noc prejdem celou egyptskou krajinou a usmrtím všetko prvorodené [...]. Krv na vašich
domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu záchranu. Keď uvidím krv,
prejdem popri vás [tu používa hebr. text
sloveso pasach] a nezastihne vás nijaký
zhubný úder“ (Ex 12,12-13). Pán teda prechádza, „preskakuje“ izraelské príbytky
označené krvou baránka a ušetrí ich. To
je význam výrazu pesach.
Krv baránka, ktorá sa spomína, ešte
nemá v sebe obetnú hodnotu. Je len
„znamením“, ktoré Pán „vidí“ a prechádza ďalej okolo domov Izraelitov. Obetný
význam dostáva až počas Paschy, ktorú
bude sláviť Ježiš v tú noc, keď ustanovil Eucharistiu a nad kalichom vyslovil:
„Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa
vylieva za všetkých na odpustenie hriechov“ (Mt 26,28).

História a slávenie
Pri opise sviatku Paschy je zrejmé, že
Kniha Exodus kladie väčší dôraz na jej
slávenie v ďalších generáciách, než na samotný historický priebeh. Samotná historická udalosť vyjdenia z Egypta je nedosiahnuteľná, no jej duchovný význam
je nanovo aktualizovaný jej liturgickou

pamiatkou: „Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho sláviť ako Pánov sviatok, z pokolenia na pokolenie ho
budete sláviť ako večité ustanovenie“ (Ex
12,14). Bez tohto odovzdávania z otca na
syna by sa stratil zmysel historickej udalosti. Sláviť „pamiatku“ je však viac ako
len „spomínať“; značí to obnovenie udalosti, jej sprítomnenie. Ako hovorí haggadah pesach, židovské rozprávanie o Pas
che, ktoré podrobne opisuje jej slávenie,
„každý má považovať seba samého, akoby on sám vyšiel z egyptskej krajiny“. To
isté chápanie pamiatky je dôležité i pre
slávenie Eucharistie, podľa Ježišových
slov: „Toto robte na moju pamiatku!“ (Lk
22,19) Nie iba ako spomienku na vzdialenú minulosť, ale sprítomnenie.
Ak je teda Pascha udalosťou určenou
na to, aby bola nanovo prežívaná z pokolenia na pokolenie, je zrejmé, že predpisy s ňou spojené majú poučný charakter.
Protagonistami slávenia sú synovia, ktorým sa poučenie odovzdáva. Oni sú vedení k tomu, aby sa pýtali: Prečo je táto noc
iná než ostatné noci? Prečo túto noc prežívame ináč ako zvyčajne? Dobre prežitá
Pascha je totiž tá, počas ktorej deti kladú
veľa otázok.

Štyri otázky synov
Už spomínaná haggadah pesach rozpracovala do hĺbky štyri konkrétne otázky,

HLASY Z MISIÍ

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!

ktoré sú v biblickom texte a zaviedla rozlíšenie medzi štyrmi synmi:
múdrym, bezbožným, jednoduchým a tým, ktorý ešte nie je schopný
klásť otázky.
„Ten, ktorý sa nevie pýtať,“ je ešte tak malý, že nevie rozprávať, a teda
je potrebné odpovedať, aj keď nekladie priamo otázku (Ex 13,8). Ďalší,
„jednoduchý“ – nie naivný, ale nevinný – kladie úplne základnú otázku: „Čo to znamená?“ (Ex 13,14) Nie je to prepracovaná otázka, ale ani
zlomyseľná; jednoducho nemá také poznanie, aby bol schopný klásť
hlbšie otázky; a dostáva svoju odpoveď. „Bezbožný“ nezaujato hovorí – on sa nepýta, ale jednoducho „hovorí“ – „Čo to máte za zvyk?“ (Ex
12,26) A haggadah poznamenáva, že svojím postojom sa de facto vylučuje z komunity. Odpoveď, ktorú dostáva, je veľmi tvrdá. „To sa robí
pre to, čo pre mňa urobil Pán: pre mňa a nie pre neho. Značí to, že ak
by on bol býval tam v Egypte, nebol by býval oslobodený.“ Konečne
„múdry“ kladie veľmi rozvinutú otázku: „Akéže sú to zákony, nariadenia a ustanovenia, ktoré vám prikázal Pán, náš Boh?“ (Dt 6,20) Rozlišuje
„zákony“, doslova „svedectvá“, čiže špecifické znaky židovstva, ktoré
odlišujú existenciu židov od nežidov (ako modlitebné remienky); ďalej „nariadenia“, čo sú predpisy, ktorých motív nie je hneď zjavný (ako
napr. pravidlá o obradnej čistote); a nakoniec „ustanovenia“, čiže etické
zákony, pochopiteľné a prijateľné pre všetkých, ako napríklad desatoro
Božích prikázaní alebo láska k blížnemu. Čiže múdry vie nielen klásť
otázky, ale je schopný rozlišovať predpisy rôznej povahy.
Každý zo štyroch synov si vyžaduje odlišnú pozornosť, iný typ odpovede. No stojí za to pripomenúť jeden podstatný rozdiel medzi
múdrym a bezbožným synom. Bezbožný hovorí o „zvyku“, čo možno preložiť ako „úkon kultu, obrad“, ale aj „otroctvo“. Bezbožný je
totiž ten, kto chápe službu Bohu ako otroctvo: „Čo znamená pre vás
toto otroctvo? Čo je táto ťarcha, ktorú nám chcete položiť na plecia?“
Ide o syna, ktorý žije slobodu, akoby bola otroctvom, nevie rozlišovať
medzi egyptským otroctvom a pamiatkou oslobodenia. Preto nemôže konať Paschu... Na autentické slávenie Paschy je totiž potrebné pochopiť a prijať dar slobody. •
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Chceš sa stať misionárom? 			

S

„Hľa, tu som, pošli mňa“ (Iz 6, 8)

poločnosť Božieho Slova prijíma mladých mužov,

Podmienkou k prijatiu je úprimná túžba nasledovať Kris-

ktorí majú záujem stať sa misionármi, kňazmi alebo

ta v službe bratom a sestrám, fyzické a psychické zdravie,

rehoľnými bratmi.

maturita a život viery.

Sme rodinou svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou
túžbou po záchrane ľudí všetkých národov.

Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova posielajte do

Sme rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježi-

30. apríla 2022

ša Krista.

Adresa: P. Pavol Kruták SVD, Misijný dom Matky Božej,

Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním od Boha

Kalvária 3, 949 01 Nitra

slúžiť tým, ku ktorým nás posiela.

Viac informácií nájdeš na www.verbisti.sk
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