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Milí priatelia, 
za posledné obdobie prešlo tak veľa 
udalostí, ktoré hlboko otriasli mojimi 
presvedčeniami a prinútili ma znova 

triezvo pozerať na to, čo sa deje okolo mňa, ba i vo 
mne. Triezvy pohľad neznamená zmenu uhla, ale 
skôr oslobodenie sa od nejakej naivity, že to, čomu 
verím, alebo komu verím (z ľudí), je bezchybný.

Žiaľ, kým je vo svete hriech, je v ňom aj právo 
sa mýliť. Nami tu v Rusku silno zatriaslo vyhláse-
nie čiastočnej mobilizácie. Zo dňa na deň sa voj-
nový konflikt priblížil nielen k našim hraniciam, 
ale priamo do našich domácností, ba i do klášto-
rov, kde sa nachádzajú vojensky povinní chlapi, 
otcovia, bratia, spolubratia, priatelia. Nikto niko-
ho nechce stratiť. Snaha ukryť sa, utiecť, kým ne-
pominie nebezpečenstvo, sa stalo v mohých prí-
padoch jediným nápadom, ktorý prichádzal do 
úvahy a možné ho bolo uskutočniť. Veľkú vojnu 
nechce nikto, absolútne nikto, od politických špi-
čiek až do posledných úbožiakov, aj napriek sme-
lým rečiam, falošnom hrdinstve a nadutej odvahe 
gaučových generálov, keď sa otázka začína týkať 
bytostne hocktorého z nich. Hnev, nenávisť, na-
dávky zasiahli rozhovory dotknutých ľudí, čo bolo 
asi najtypickejšou reakciou, ktorá na veci aj tak nič 
nezmenila, okrem toho, že dodala spoločenstvu 
pocit beznádeje, až paniky, že všetko je veľmi zlé. 
Preto aj tie úteky za hranicu, skrývanie sa a pod. 
Z jednej strany ja chápem, čo sa deje v ľudských 
dušiach, no z druhej strany som znepokojený.

Je prirodzené hľadať bezpečné miesto, v kto-
rom sa môžeme ukryť sami. Je však nebezpečné, 
ak to SAMI je bez tých, ktorých máme na starosti, 
pretože ich sa vec zatiaľ netýka. 

Znova, ako pri tzv. pandémii, sa ukázalo, že 
smrť je pre kresťanov absolútnym nešťastím, ktoré 
nie je možné preniesť ani skrze hrdinstvo. Ja ne-
viem, prečo si doposiaľ v Cirkvi uctievame muče-
níkov, ktorí si šli po veniec víťazstva, pričom im 
nebolo treba zachraňovať rodiny, a boli nadšení, 

že skrze krátke muky dosiahnu večnú slávu. Žiaľ, 
moje pokolenie nie je schopné ani ochotné risko-
vať, ani keď sa jedná o najbližších. A tu vec nie je 
v propagande, ktorá žiaľ má svoje miesto v hoci-
ktorom tábore, vec je v osobnej zodpovednosti 
a ochote byť chlapom tam, kde sa to najviac čaká. 
Ja osobne prežívam a bojím sa o priateľov, ktorí 
sa varia v tamtom kotle, hoc sa tam nehrnuli. Pri 
tom nie všetci sú na našej (ruskej) strane. Ale ja sa 
modlím za každého z nich, aby nedovolili nenávis-
ti zhltnúť ich srdcia, páchať krivdy, ale sa v zdraví 
vrátili k nám. Aký výsledok by v tomto konflikte 
nebol, všetci vedia, že platiť bude treba vždy len 
a jedine Rusku. A to bude vynúteným hrdinstvom 
(alebo z európskeho pohľadu – trestom) pre všet-
kých občanov.

Všimnite si vzory skloňovania mužského rodu. 
Oni presne vyjadrujú podstatu mužského povo-
lania a služby: CHLAP je pre každú jemu zverenú 
dušu (život) HRDINA – pevný, mocný a neohybný 
DUB, makajúci na sebe a pre druhých ako STROJ, 
aby všetci mali dostatok a bezpečnosť. Vojna je, 
bola a bude zlom, pretože je miestom pre zne-
užitie osobných, egoistických výhod, nekontro-
lovateľného hriechu a neporiadku, v ktorom sa 
dá skryť podstata vecí, cieľov i ambícií. Doteraz 
však platí príslovie, že všetko zlé je na niečo dob-
ré, tak aj tento celospoločenský smrteľný hriech 
vie Božia premúdrosť premeniť na novú lekciu, 
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ktorá nás môže vrátiť do koľají normálnosti, úcty a spravod-
livosti. Komfortný život so všetkými demokratickými slobo-
dami, materiálnymi a technickými vymoženosťami, prebyt-
kom, vychoval generáciu neschopnú vydržať na jeden deň 
zatvorené obchody, náhodný úder pleca o stojací predmet, 
po škále bolesti rovnocenný pôrodu (irónia), za to ochotnú 
celý svoj naničhodný spôsob bezstarostného života vyložiť 
na obzretie celému svetu pre bezduché lajky i falošný pocit 
populárnosti. A žiaľ, toto bezduché spoločenstvo sa potom 
hrnie meniť hodnoty vybudované a vybojované mozoľmi 
a životmi predchádzajúcich pokolení, v mene pseudohodnôt 
zvráteností. Ja odporúčam z tohto uhla pohľadu pozorovať, 
čo a prečo sa v skutočnosti deje. Svätý Otec František mi na 
svojej návšteve v Kazachstane „zobral z úst“ súdenie o celej 
dnešnej situácii, ktorú už nazval treťou svetovou vojnou, 
a pozval vzhliadnuť ďalej, ako len na konflikt našich dvoch 
štátov. Tým sa celá vec začína podobať na akútny chirurgic-
ký zákrok, ktorým je pre záchranu života nevyhnutné vyre-
zať zhubný nádor totalitárnych neoliberálnych „hodnôt“.

Kresťan sa však vôbec nemusí, ba ani nemá spoliehať na 
zbrane. Pre nás najsilnejším inštrumentom vo viere je mod-
litba a pôst, ktorými sa zmäkčujú srdcia, odzbrojujú vojaci, 
zmierujú vodcovia, podriaďujú národy, no nie sebe, ale Bo-
žej vôli o nás. 

Milí čitatelia, želám vám znova v sebe vychovať ľudí mod-
litby a viery, ktorí vlastné i cudzie hriechy premodlia na sku-
točné obrátenie a ochotu skromnosťou, úctou a dobrotou 
pracovať na spoločnom dome ľudskej rodiny, s osobitosťami 
a darom našej vlastnej kresťanskej – katolíckej kultúry.  •
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▲ Ratzingerovu cenu 2022 dostanú jezuitský teológ 
Fédou a židovský právnik Weiler

Ratzingerovu cenu za rok 2022 si prevezmú fran-
cúzsky jezuitský teológ prof. Michel Fédou a práv-
nik židovského vierovyznania prof. Joseph H. H. 
Weiler, známy svojou angažovanosťou na obranu 
symbolu kríža na talianskych školách. Svätý Otec 
František im ocenenie odovzdá vo Vatikáne pri ce-
remónii 1. decembra v Klementínskej sále Apoštol-
ského paláca. Prof. Michel Fédou sa narodil v roku 
1952 v Lyone vo Francúzsku. Je rehoľným kňazom 
zo Spoločnosti Ježišovej. Od roku 1987 bol profeso-
rom dogmatickej teológie a patristiky v jezuitskom 
Centre Sèvres v Paríži, kde bol neskôr dekanom Te-
ologickej fakulty a prezidentom samotného Cen-
tra. Je členom rád viacerých teologických združení 
a komisií pre ekumenický dialóg s luteránmi a pra-
voslávnymi. Je autorom početných diel, najmä z ob-
lasti patristiky a kristológie. Joseph Halevi Horowitz 
Weiler, narodený v roku 1951, pôsobil ako profesor 
práva na viacerých univerzitách a právnických 
vzdelávacích inštitútoch v USA (New York, Har-
vard), ale aj vo Veľkej Británii a v rôznych častiach 
sveta. Bol prezidentom Európskeho univerzitného 
inštitútu vo Florencii. Je autorom mnohých prác 
o ústavnom, medzinárodnom a európskom práve 
a o ľudských právach. Je židovského vierovyznania 
a je známy tým, že obhajoval Taliansko na Európ-
skom súdnom dvore v kauze verejného umiestňo-
vania krížov na školách. Americká katolícka uni-
verzita mu udelila čestný doktorát. •

Milí misijní priatelia!

„Svätí nie sú hrdinovia, ale hriešnici, 
ktorí nasledujú Ježiša na ceste pokory 
a kríža, a tak sa ním nechajú posväco-
vať, pretože nikto sa neposväcuje sám.“ 
Táto myšlienka Svätého Otca Františ-
ka nás môže obohatiť a upriamiť náš 
duchovný pohľad na posolstvo sviatku 

všetkých svätých, ktorý slávime hneď na začiatku novembra. 
Cirkev vo svojej múdrosti ustanovila sviatočné dni, ktoré nám 
dávajú možnosť zísť sa spoločne ako rodina a osláviť to, čím 
sme ako Boží ľud. Sviatok Všetkých svätých je jedným z tých-
to osobitných dní. Je dňom, kedy si pripomíname tých, čo nás 
predchádzali vo viere. Svätí, ktorých slávime, nie sú len mu-
čeníci a výnimoční kanonizovaní svätci. Vo sviatku všetkých 
svätých slávime tých svätých, ktorých Nový zákon opisuje ako 
veriacich v Ježiša a jeho nasledovníkov. Napríklad svätý Pavol 
sa obracia na kresťanov v Korinte ako na tých, ktorí sú “posvä-
tení v Kristovi Ježišovi, povolaní byť svätí” (1 Kor 1, 2). Podob-
ne oslovuje aj Efezanov: “Svätí a veriaci v Ježiša Krista” (Ef 1, 1). 
Inými slovami - oslavujeme svoje úžasné povolanie a poslanie! 
Všetci sme pozvaní patriť medzi tých stoštyridsaťštyritisíc vy-
volených, o ktorých sa hovorí v Knihe zjavenia (Zjv 7, 4). Nejde 
tu totiž o presný obmedzený počet, ale o symbol plnosti, ako 
znak toho, že všetci ľudia sú povolaní naplniť Božie kráľovstvo.
Počas niekoľkých tisícročí nespočetné množstvo ľudí obetovalo 
svoje životy v láske, službe a modlitbe. Misionár, rehoľná ses-
tra, kňaz vo farnosti, otec a matka rodiny, starí rodičia... A tento 
zoznam by mohol pokračovať ďalej. Vo svojej kázni na vrchu 
nám Ježiš ukázal cestu ku svätosti: absolútna dôvera v Boha, 
tichosť a pokora, hlad po spravodlivosti, milosrdenstvo, úsilie 
o pokoj. Ak budeme každý deň kráčať v Ježišových šľapajach, 
môžeme prežívať nebo na zemi. Niekedy je táto cesta ťažká, 
lebo si vyžaduje, aby sme odložili bokom svoje záujmy. No 
vždy, keď nás Ježiš volá, aby sme ho nasledovali, dáva nám aj 
silu a vedie nás k víťazstvu. 
Chcem vás, milí misijní priatelia, pozvať na púť do Svätej zeme 
na Kvetnú nedeľu 2023. Je to púť nášho časopisu Hlasy a teda 
púť misijných priateľov a horliteľov. Putujte s nami do Svätej 
zeme, kde zároveň budeme ďakovať Pánovi za 100. výročie pô-
sobenia misionárov verbistov na Slovensku, ktoré si budeme 
pripomínať a sláviť v roku 2023.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za misijných horliteľov a odberateľov Hlasov 
odslúžim 4. novembra 2022. 
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▪ Vznikne Komisia pre svedkov viery

S výhľadom na Svätý rok 2025 
ustanoví pápež František Komisiu 
pre svedkov viery. O pripravova-
nom zriadení Komisie informoval 
prefekt Dikastéria pre kauzy svä-
tých kardinál Marcello Semeraro. 
Pre vatikánske médiá vysvetlil zá-
kladné aspekty tejto myšlienky: 
„Takáto iniciatíva sa už uskutoč-
nila pri príležitosti Veľkého jubilea 
2000. Ján Pavol II. chcel, aby sa vy-
zdvihli tieto postavy mužov a žien, 
ktorí síce neboli kanonizovaní, ale 
mocným spôsobom preukázali 
svoju vieru. A tak bola zriadením 
tejto komisie poverená Komunita 
Sant'Egidio. Bol zostavený zoznam 
so životopismi ľudí, ktorí oslovili 
celý kresťanský svet, nielen ka-
tolícky. Činnosť komisie bola vy-
medzená na Veľké jubileum 2000. 
Táto myšlienka je tu opäť pri prí-
ležitosti budúceho Svätého roka. 
Pápež sa vyjadril, že túto komisiu 
opäť ustanoví, tentoraz ju však ne-
bude viazať na jednu konkrétnu 
príležitosť, ale spojí ju s činnosťou 
Dikastéria pre kauzy svätých. Bude 
teda zriadená stabilná komisia.“ •

▲ Svätí nie sú ľudia, ktorí patria do 
histórie, ale formujú históriu aj dnes

„Svätí, to nie sú ľudia, ktorí pat-
ria do histórie, ale tí, ktorí for-
mujú históriu aj dnes, takže 
treba dobre pochopiť, o čom je 
svätosť,“ povedal pre Vatikánsky 
rozhlas prefekt Dikastéria pre 
kauzy svätých kardinál Marcello 
Semeraro. Z iniciatívy dikastéria 
sa konal v Ríme trojdňový kon-
gres o svätosti: „Svätosť dnes,“ 
ktorý prebiehal od 3. do 6. ok-
tóbra na pôde Patristického in-
štitútu Augustinianum. Kardinál 
poukazuje na to, že ak chcú svä-
tí zmeniť históriu, musia nieke-
dy ísť proti prúdu spoločenskej 
mentality. Je to možné, preto-
že zostávajú slobodnými ľuďmi, 
oslobodenými cez Krista. •

▲ Zverejnili tému Dňa médií 2023

Už je známa téma 57. svetového dňa 
spoločenských komunikačných pros-
triedkov: „Hovoriť srdcom.“ Jej latin-
ský podnadpis „Veritatem facientes 
in caritate (Ef 4,15)“ odkazuje na vý-
zvu sv. Pavla v Liste Efezanom: „Žime 
podľa pravdy a v láske.“ Tému zverej-
nili vo Vatikáne koncom septembra 
v súvislosti so sviatkom svätých ar-
chanjelov, medzi ktorými je aj patrón 
komunikátorov svätý Gabriel. Téma 
myšlienkovo nadväzuje na predošlú 
z roku 2022 „Počúvať uchom srdca.“ 
Hovoriť srdcom znamená „zdôvod-
niť nádej, ktorá je v nás“ (porov. 1 Pt 
3,14-17), a robiť to s miernosťou, pou-
žívať komunikáciu ako most, a nie 
ako múr. V čase, ktorý je poznačený 
polarizáciou a prehnanými disku-
siami, sme pozvaní ísť proti prúdu. •

◀ Moskovský katolícky arcibiskup: pápež sa snaží deeskalovať vojnu na Ukrajine

Situácia na Ukrajine je skutočne znepokojujúca, preto pápež František vyna-
kladá maximálne úsilie na deeskaláciu konfliktu. Odvoláva sa na to katolícky 
moskovský arcibiskup Paolo Pezzi, ktorý zdôrazňuje bezprecedentný charak-
ter nedeľnej (2. 10.) výzvy pápeža Františka, ktorý nikdy predtým nevenoval celé 
svoje uvažovanie vojne na Ukrajine počas nedeľnej modlitby Anjel Pána. Arci-
biskup poznamenáva, že Svätý Otec sa od začiatku vojny prihovára za Ukrajinu 
a apeluje na modlitby za mier, no výzva prezidentovi Ruska, aby prerušil špirálu 
násilia a smrti, a prezidentovi Ukrajiny za otvorenosť skutočným mierovým ná-
vrhom, mala výnimočnú intenzitu. „Toto volanie vyšlo z hĺbky srdca spojeného 
s bolestným Kristovým srdcom,“ hovorí arcibiskup metropolita Katolíckej arci-
diecézy Panny Márie v Moskve a zdôrazňuje, že situácia na Ukrajine je skutočne 
veľmi znepokojujúca a nemožno to tajiť. „Táto úzkosť vyplýva z prehlbovania 
konfliktu,“ hovorí a poukazuje na to, že pokiaľ sa Františkove slová dotknú sŕdc 
prezidentov aj lídrov medzinárodného spoločenstva, môžu zmeniť osud sveta. •
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Hoci titul kráľ je hlboko bib-
lický a   bohatý na zmy-
sel, to, ako ho pochopí-
me v súvislosti s Kristom, 

bude zrejme v konečnom dôsledku 
závisieť nielen od toho, čo si osobne 
predstavujeme pod pojmom kráľ, ale 
hlavne od toho, aká je naša osobná 
skúsenosť a náš osobný vzťah k Ježi-
šovi Kristovi. 

Keď som tak premýšľal nad touto 
otázkou v  súvislosti so mnou, pri-
šiel mi na um jeden veľmi silný ob-
raz, ktorý sa nachádza v Duchovných 
cvičeniach sv. Ignáca z Loyoly. Sv. Ig-
nác, zakladateľ jezuitov, je autorom 
30-dňových duchovných cviče-
ní, ktoré spôsobili v dejinách 
Cirkvi toľko dobra, ako dote-
raz máloktorá vec. Duchovné 
cvičenia sa rozdeľujú na štyri 
týždne, z  ktorých každý má 
svoj presný zámer. Na začiatku 
druhého týždňa, čo je moment, 
kedy si človek robí svoje život-
né rozhodnutie, sv. Ignác pred-
kladá exercitantovi na rozjíma-
nie obraz, ktorý sa mnohým dnes zdá 
dosť stredovekým, no ktorý, ak si ho 
preložíme do modernej reči, nesie 
v sebe veľmi silnú myšlienku. Je to 
obraz o volaní kráľa. Sv. Ignác hovorí: 
Predstavte si kráľa, ktorý bol vyvole-
ný Bohom. Tento kráľ je veľmi ctený 
všetkými, vzdávajú mu česť knieža-
tá aj jeho podriadení, mužovia, ženy 
aj deti. Všetci ho majú radi. Jedného 
dňa tento kráľ vystúpi pred svojich 
podriadených, pred občanov svojho 

kráľovstva, a prednesie im túto pros-
bu: „Mojou túžbou je prekonať všet-
ky choroby, všetku chudobu, všetku 
nevedomosť, všetko utláčanie a ot-
roctvo – jedným slovom všetko to, 
čo stojí proti človeku – všade na sve-
te. Kto je ochotný pripojiť sa ku mne 
pri naplnení tohto projektu, nech 
príde. Ale nech si uvedomí, že taký 
človek musí zdieľať so mnou všet-
ky životné strasti, ktoré ja zdieľam. 
Bude jesť to isté jedlo ako ja, piť ten 
istý nápoj ako ja, obliekať sa tak, ako 
ja. Taký človek bude musieť pracovať 
so mnou deň čo deň, bdieť so mnou 
noc čo noc. Bude sa musieť so mnou 

deliť o námahu, aby som sa ja potom 
mohol deliť s ním o víťazstvo.“ (Da-
vid L. Fleming, S. J., A Contempora-
ry Reading of the Spiritual Exercises. 
A Companion to St. Ignatius’ Text. 
The Institute of Jesuit Sources, St. Lo-
uis, 1980, str. 25) Skrátka takíto ľudia, 
jeho nasledovníci, sa musia zrieknuť 
všetkého toho, na čo boli doteraz 
zvyknutí a byť ako on, ich kráľ; mu-
sia byť rovní jeden druhému, inak 
nebudú schopní dosiahnuť svoj cieľ. 

Aká bude odpoveď? 
Ako budú občania jeho kráľovstva na 
jeho pozvanie odpovedať? Mohli by 
sme snáď povedať, že to všetko bude 
závisieť od toho, čo títo jeho obča-
nia budú vlastniť, čoho všetkého sa 
budú musieť pre tohto svojho kráľa 
zrieknuť. Ak nemajú nič, potom zrej-
me ich odpoveď nebude ťažká. No ak 
toho vlastnia viac či veľa, bude sa im 
rozhodovať ťažšie. No toto zrejme ne-
bude pravda. Treba si všimnúť, že kráľ 
svoje pozvanie neadresuje žobrákom 
alebo bezdomovcom svojho kráľov-
stva. Keby bol, iste by nemal problém 
pozbierať armádu pomocníkov. Títo 
by si povedali: "Poďme, veď aj tak nič 
nemáme. Takto sa nám snáď aj pošťas-
tí. Možno na ceste niekde aj zbohat-
neme.“ Kráľ nestál o takýchto ľudí; t.j. 
nestál o ľudí, ktorí by nemuseli nič 
opustiť. Od ľudí, ktorí by nemuseli 
pre svoje rozhodnutie priniesť žiadnu 
obetu, sa toho veľa očakávať nedá. Bez 
obete nejestvuje túžba. A bez túžby 
zapojiť sa do práce na realizácii jeho 

Pozvanie Kráľa

 Text: P. Milan Bubák SVD
 Foto: Ondrej Pešta SVD

Skrátka takíto ľudia, jeho 
nasledovníci, sa musia zrieknuť 
všetkého toho, na čo boli doteraz 
zvyknutí a byť ako on, ich kráľ; 
musia byť rovní jeden druhému, 
inak nebudú schopní  
dosiahnuť svoj cieľ. 
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projektu, ho nie je možné realizovať. 
Projekt, aký mal kráľ, si vyžadoval 
pracovníkov, ktorí by boli doslova 
posadnutí šialenou túžbou po jeho 
realizácii a ktorým by nebola na ces-
te k tomu žiadna obeta veľká. Ak by 
tam nebola obeta, nebola by tam ani 
vernosť túžbe. Vernosť je výsledkom 
len obete. Preto skorej, než kráľ vyj-
de pred svojich občanov s pozvaním, 
sa postará o to, aby jeho občania mali 
všetko, čo k svojmu životu potrebujú. 
Aby mali jedlo, pokrm, ošatenie, býva-
nie, istotu. Až potom, keď už toto všet-
ko majú, im adresuje svoje pozvanie 
sa toho zrieknuť a ísť s ním. 

Každý súdny človek by možno po-
vedal, že veď toto je predsa šialenstvo. 
Najprv si budovať svoj život a svoju 
existenciu a potom sa toho všetkého 
zrieknuť. Je možné, že to je šialenstvo, 
ale iba pre človeka, ktorý nezažil, čo 
to je milovať kráľa šialenou a vďač-
nou láskou. Človek, ktorý pochopil, 
že jeho kráľ ho pozýva nie do prvej 
línie, kde bude on strádať a kde ho 

bude kráľ riadiť, povedzme z nejakej 
svojej vzdialenej kancelárie, ale nao-
pak, volá ho k spolupráci na diele, do 
ktorého sa on kráľ zapojí rovnakou 
mierou, ako každý jeden jeho spolu-
pracovník, nebude mať veľký prob-
lém zrieknuť sa všetkého a ísť s ním. 

Motív byť ako kráľ
Motívom u občanov kráľa malo byť 
to, aby zatúžili byť ako ich kráľ. Mať 
s ním spoločenstvo. Milovať ho šiale-
nou láskou. Láskou, ktorá by ich núti-
la k nemu sa pridať. Šialená láska plo-
dí šialenú túžbu. A táto láska a túžba 
ich núti pridať sa nielen k jeho osobe, 
t. j. že by tvorili s ním spoločenstvo, 
ale aj k  jeho vízii, t. j. k  tomu, aby 
pracovali na širšom projekte šírenia 
dobra v celom svete, po realizácii kto-
rého on šialene túžil. Ak človek túto 
túžbu nemá, potom nebude mať mo-
tív, a teda nebude mať magnet, ktorý 
by ho nepretržite v šťastí i v nešťas-
tí, v zdraví i v chorobe ťahal. Nedáv-
no som počul jedno prirovnanie: Ak 

chceš ľudí dostať k tomu, aby vypláva-
li na more, nedávaj im do rúk sekeru 
a dosky, asfalt a plachty, aby si mohli 
zhotoviť loď. Nedávaj im žiadne ná-
stroje. Inšpiruj v nich túžbu po mori. 
Tá ich bude už sama viesť k tomu, aby 
si postavili loď, aby potom mohli na 
to more vyplávať. 

My sme celý liturgický rok kráčali 
s Kristom a s Cirkvou. Prežili sme spo-
lu s ním všetko. Nechali sme sa ním 
katechizovať. Nechali sme si pôsobiť 
na rozum, ale aj na city. Niektorí to ro-
bíme možno už viac rokov. A teraz je 
tu, na konci liturgického roka potreba 
urobiť rozhodnutie. Tak čo, nadšenec, 
čo urobíš? Pôjdeš za mnou? Pomôžeš 
mi dobyť svet? Zapojíš sa do môjho 
projektu? Alebo si zvolíš ešte nejaký 
čas na premýšľanie? A ak, potom ako 
ešte dlho?

Aby ste ma správne pochopili: čo sa 
tu od nás žiada, nie je opustenie všet-
kého, čo máme a odchod na nejakú 
križiacku výpravu alebo na púšť. Ide 
tu skorej o vnútornú slobodu, o rela-
tivizovanie všetkého, čo vo svojom ži-
vote máme, okrem lásky Božej. 

A presne toto je výzva, ktorú nám 
všetkým, mužom a ženám, chlapcom 
a dievčatám, adresuje Boh cez Cirkev 
dnes na sviatok Krista Kráľa. A toto 
je aj jeden zo zmyslov sviatku Krista 
Kráľa. Aké bude moje rozhodnutie? 

Modlime sa na záver so sv. Igná-
com: “Večný Pán a Kráľ celého stvo-
renia, prichádzam v pokore k tebe. 
S pomocou a podporou Márie, tvojej 
Matky, a všetkých svätých a silne po-
hnutý tvojou milosťou. A tak ti ponú-
kam seba samého a dávam sa ti k dis-
pozícii k  práci na tvojom projekte. 
Hlboko si želám byť s tebou v prijí-
maní všetkých útokov a zneužívaní 
voči tebe, ako aj všetkej chudoby, ako 
duchovnej, tak aj telesnej. Rozhodu-
jem sa pre toto všetko slobodne, len 
nech je to na tvoju väčšiu česť a slávu. 
Ak ma teda, môj Pán a Boh, prijímaš 
do svojej služby, vezmi a prijmi ma 
do takého štýlu života, aký vedieš ty. 
Amen.”  •

5HLASY Z DOMOVA A MISIÍNOVEMBER 2022

HLASY Z MISIÍ



pomocný biskup Mons. Jozef 
Haľko. Prítomní boli aj kňazi, 
Stanislav Krajňák SVD a Martin 
Štefanec SVD, kňazi Univerzit-
ného pastoračného centra a ďalší 
kňazi, bohoslovci, vysokoškolskí 
profesori a hostia. Vo veľkej sále 
Univeritného pastoračného cen-
tra sa zhromaždili stovky vysoko-
školákov a za doprovodu spevác-
keho zboru na úvod svätej omše 
vzývali Ducha Svätého spievaním 
hymnu k Duchu Svätému. Vo svo-
jej homílii Mons. Haľko poukázal 
na udalosti, ktoré sú mimoriadne 
hneď na začiatku akademického 
roka, keď piati študenti zahynuli 
pri nehode na Zochovej ulici ces-
tou na internáty a do školy. „Mu-
sím povedať za seba a asi aj za 
vás, že stojím v pokore omráčený 
tým, čo sa stalo.” Je tu pokušenie 
zabudnúť na to, že stojíme v Bo-
žej prítomnosti. A všetko, čo sa 
okolo nás a medzi nami odohrá-
va, je nejaké poučenie, posolstvo. 
Tá realita je tvrdá, a predsa nám 
Ježiš v dnešnom evanjeliu hovo-
rí: “Nadväzujte spojenie s vaším 
Otcom aj vtedy, keď zažívate ťaž-
ké chvíle.” „Pane čo nám chceš 
povedať v  situácii, v ktorej sa 
nachádzame?“ spýtal sa biskup 
Haľko. Vy ste mladí ľudia a mož-
no mladým ľuďom sa nehovorí, 
že aj v Písme je napísané “ži tento 
prítomný okamih tak, ako keby 
si ho mal žiť poslednýkrát. Lebo 

nevieme dňa a nevieme ani hodi-
ny.” Pán nám hovorí jasne a na-
liehavo, “žite prítomný okamih 
v čistote pred Bohom, v milosti 
posväcujúcej, aby kedykoľvek 
sa vás Pán spýtal na film vášho 
života, mohli ste mu povedať: 
„Pane, kráčal som životom, sna-
žil som sa, bojoval som, spove-
dal som sa, prijímal Eucharistiu. 
Padajúc, vstávajúc som chcel žiť 
podľa tvojho programu a projek-
tu, ktorý je naznačený v tvojom 
svätom Evanjeliu.” 

Biskup Haľko povzbudil štu-
dentov k životu v plnosti a tiež 
k plneniu si povinností, živo-
tu podľa Božieho Slova v  láske 
k Bohu a blížnym aj počas štúdia 
na vysokej škole a pobytu na in-
ternátoch v Mlynskej doline.

Po svätej omši sa konalo agapé, 
kde, ako býva zvykom, sa prítom-
ní mohli posilniť študentským 

Univerzitné pastorač-
né centrum svätého 
Jozefa Freinademe-
tza v Bratislave (UPe-

Ce) otvorilo nový akademický 
rok 2022/2023 slávnostným Veni 
Sancte. Otvorenie sa uskutočnilo 
v priestoroch UPeCe na interná-
toch v Mlynskej doline. Privíta-
nie študentov začalo slávnostnou 
svätou omšou, ktorej hlavným 
celebrantom bol bratislavský 

Veni Sancte v UPeCe 
obetovali za zosnulých na 
Zochovej ulici

 Text: Martin Štefanec SVD
 Foto: Matej Blaho
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jedlom: rožkami a nátierkami. 
Tie pripravil gastro tím. Jednou 
z myšlienok tejto slávnosti bola 
snaha pozvať nových študentov, 
aby sa začlenili medzi UPeCe spo-
ločenstvo, ale aj ponuka, ktorú 
nám dáva Ježiš, pretože on má 
pre každého z nás pripravené je-
dinečné miesto.

Predstavili sa noví študenti, 
ktorí prišli do Bratislavy zo všet-
kých kútov Slovenska. Predstavili 
sa tiež jednotlivé študentské tímy 
UPeCe, ktoré v rámci UPeCe pô-
sobia. Tie si pripravili kreatívne 
videá zo svojej činnosti. Noví štu-
denti tak mali príležitosť vybrať 
si a začleniť sa do jednotlivých tí-
mov, ktoré prispievajú k bohaté-
mu programu a životu v UPeCe 
Bratislava.

UPeCe v Bratislave vedú mi-
sionári verbisti od jeho vzniku 
v roku 1997.  •

• 
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▼▲ Zakorenení v Božom Slove, 
premenení Duchom Svätým

Pondelok 3. októbra 2022 sa v Misijnom 
dome Matky Božej na nitrianskej Kal-
várii konal formačný deň pre verbis-
tov Slovenskej provincie Spoločnosti 
Božieho Slova. Prednášajúcim bol pá-
ter Stanislav Orečný SVD, ktorý je čle-
nom Juhofilipínskej provincie SVD. Vo 
svojich dvoch prednáškach sa venoval 
reaktualizácii spirituality SVD v 21. sto-
ročí. Páter Stanislav poukázal na to, ako 
posledné štyri generálne kapituly SVD 
v rokoch 2000 – 2018 hodnotili spôso-
by integrálnej obnovy jej života a misie 
v súčasnom svete, a ako implementova-
li nové prvky založené na rozlišovaní 
znamení čias. Najprv sa hovorilo o his-
toricko-spirituálnom profile zakladate-
ľa SVD sv. Arnolda Janssena (1837–1909) 
a samotnej kongregácie s  jej víziami 
v 21. storočí, a následne sa páter zaobe-
ral trinitárnou, inkarnačno-kristologic-
kou a pneumatologickou spiritualitou 
zakladateľa, ich rozvojom a výzvami 
v dnešnej Spoločnosti Božieho Slova. 
Po prednáškach nasledovala diskusia, 
spoločná modlitba a slávnostný obed. •

▶ Stretnutie „laických misionárov 
MAZ“ v Nitre

Od 30. septembra do 2. októbra sa ko-
nalo v Ivanke pri Nitre, v kláštore Mi-
sijných sestier služobníc Ducha Svä-
tého – SSpS prvé stretnutie laických 
misionárov, tzv. MAZ, z nemeckého 

– Misionar auf Zeit   – misionár na 
čas. Ide o projekt, ktorý už niekoľko 
rokov funguje v  iných provinciách 
SVD a SSpS, kde pre záujem laických 
dobrovoľníkov organizujeme také-
to stretnutia, v ktorom mladí ľudia 
chcú svojou dobrovoľnou činnosťou 
prispieť v misijnej činnosti v našich 

Udalosti
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komunitách v zahraničných misiách. 
Misionár na čas je mladý muž alebo 
žena, ktorý na určitý čas – zvyčajne 
na jeden rok – odíde na misijnú skú-
senosť do rôznych krajín sveta, pre-
dovšetkým tam, kde my pracujeme. 
Takýto misionár má byť mladým kres-
ťanom, ktorý pracuje pre lepší svet 
a  sociálnu spravodlivosť, pretože je 
o tom náboženský presvedčený. Má sa 
zapájať do života iných kultúr a nábo-
ženstiev, aby sa učil porozumieť iným, 
a to cez bytie a život s nimi. Misionár 
sa delí so svojou vierou, prináša Kris-
ta a posolstvo evanjelia do všetkých 
situácií života. Na to, aby mladý kres-
ťan – misionár mohol odísť na takú-
to skúsenosť, sa vyžaduje aj príprava.  
Naša príprava, ktorú organizujeme, 

trvá jeden rok, a tá je rozdelená na 
niekoľko víkendových stretnutí, kde 
robíme semináre napr. o našej spiritu-
alite a charizme (SVD-SSpS), o sebapo-
znaní, identite, interkulturalite, kul-
túrnom šoku, misiológii a mnohých 
iných témach, spolupracujúc s laický-
mi misionármi, ktorí už prežili takú-
to zahraničnú misijnú činnosť. Tento 
rok sme stretnutie spojili s dňom SVD, 
kde sme sa zúčastnili aj na fatimskej 
sv. omši v Nitre na Kalvárii, kde po 
sv. omši mal prezentáciu aj misionár 
pôsobiaci na Filipínach – páter Peter 
Fillo SVD, ktorý veriacim rozprával 
o svojej misii na Filipínach, o potrebe 
a úlohe misijnej činnosti. •

▼ Bohoslovci verbisti bežali beh 
Devín-Bratislava

Národný beh Devín – Bratislava sa 
uskutočnil v nedeľu 9. októbra 2022. 
Pre tento beh sa rozhodli traja boho-
slovci verbisti Lukáš Hanúsek SVD, 
Václav Plánka SVD a Dávid Kancián 
SVD. Bežali za tím „Verbisti SVD“. Cel-
kom kurióznu situáciu zažil Dávid 
a podal nasledujúce svedectvo: „9. ok-
tóbra 2022 som zabehol prvýkrát Ná-
rodný beh Devín Bratislava. Na tré-
ningy nebolo veľa času, a tak som mal 
bázeň, ako to vlastne dopadne. V deň 
samotného behu som sa spolu s dvo-
ma spolubratmi – Vaškom a Lukášom 
dostavil špeciálnym autobusom na 
miesto štartu. Pred štartom som si dal 

svoje číslo 1450 na tričko. Keďže sme 
boli traja bežci, tak sme sa pomodli-
li modlitbu Sláva Otcu. Samotný beh 
som si užíval, jednak, že som behal 
spočiatku pohodovým tempom a od 
polovice som mohol zrýchliť. Dobe-
hol som z posledných síl, keďže som 
nechcel uberať z tempa na konci. Ve-
čer dívajúc sa na číslo dresu, som si ale 
niečo uvedomil – zabehol som to za 1 
hodinu 4 minúty a 50 sekúnd. To bolo 
moje štartovné číslo! A tak svedčím, 
ako ma Boh milo prekvapil a prejavil 
mi svoju lásku. Verím, že aj vám Boh 
prejavuje svoju lásku, a tak vás pozý-
vam k všímavosti si jeho lásky a dob-
roty každý deň.“ •

UDALOSTI 
november 2022

1. november
Slávnosť Všetkých svätých, priká-
zaný sviatok; P. Jozef Hanzély SVD, 
15. výročie úmrtia (2007); 
2. november
Spomienka na všetkých verných zo-
snulých (dušičky);
9. november
P. Štefan Zloch SVD, 30. výročie úmr-
tia (1992); nov. Beatus Pavol Schingler 
SVD, 50. výročie úmrtia (1972);
13. november
Svetový deň chudobných;
16. november
Narodeniny P. Paulusa Budi Klede-
na SVD, generálneho predstaveného 
SVD (1965); 
17. november
Deň boja za slobodu a demokraciu - 
štátny sviatok;
20. november
Slávnosť Krista Kráľa;
25. november
P. Vojtech Kováčik SVD, 15. výročie 
úmrtia (2007);
27. november
1. adventná nedeľa; 
28. november
Bl. Mária Helena Stollenwerk, SSpS, 
spoluzakladateľka misijnej kongregá-
cie Služobníc Ducha Svätého a kon-
gregácie  Služobníc Ducha Svätého 
ustavičnej poklony. 

◆ ◆ ◆

Úmysel apoštolátu modlitby na me-
siac: Modlime sa za trpiace deti, naj-
mä za deti bez domova, za siroty, za 
obete vojen, aby mali istotu, že sa im 
dostane vzdelania, a aby mohli zažiť 
rodinnú lásku.
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Ako si sa ocitol na misiách v Paríži? 
Keď som bol na štúdiách v Paríži, otvá-
rala sa nová farnosť, ktorú nám zveril 
biskup v našej diecéze Saint-Denis. Do-
stal som návrh, či by som nechcel ro-
biť niečo nové, keďže som už dlhší čas 
pôsobil na Madagaskare. Po 13 rokoch 
misie na Madagaskare, aj tým, že vlast-
ne ovládam jazyky Stredoeurópskej 
provincie SVD, kde je nemčina a fran-
cúzština, po osobnej reflexii som sa roz-
hodol, že zmením misiu a zostanem vo 
Francúzsku. A tak od roku 2014 som 
preložený do Stredoeurópskej provin-
cie SVD a pôsobím v Paríži. 

Pracoval som dva roky vo farnosti 
Noisy-le-Grand, ktorú nám zveril pán 
biskup. Je to také väčšie mesto, 80 000 
obyvateľov. Verbisti tam spravujeme 
6 farností a veľkú katolícku školu. Ale 
po dvoch rokoch bola potreba zmeny 

v našej prvej farnosti, kde boli personál-
ne zmeny, tak ma pán biskup poprosil, 
aby som prijal miesto farára v 3 farnos-
tiach. Takže teraz som už štvrtý rok fa-
rárom v Rosny-Sous-Bois. 

Mohol by si priblížiť, odkedy 
pôsobia verbisti vo Francúzsku? 
Naša misia verbistov vo Francúzsku 
siaha iba do roku 1990. Verbisti prišli 
do Francúzska, bývali najskôr u sestier 
františkánok. Bolo to v centre Paríža. 
Pobyt verbistov vo Francúzsku bol ur-
čený na to, aby bola vytvorená možnosť 
pre spolubratov učiť sa francúzsky ja-
zyk. A tiež pre tých, ktorí robili post-
graduálne štúdiá, aby mali kde bývať. 
To trvalo 10 rokov. Všetci spolubratia, 
ktorí vtedy študovali vo Francúzsku, 
tak prešli cez tento dom. Učili sa jazyk 
a študovali. Potom okolo roku 

Verbisti a ich misie 
v Paríži

 Text: P. Martin Štefanec SVD
 Foto: P. Martin Štefanec SVD, Archív SVD France

Páter Marcel Martinko SVD je rodák zo Spišského Štiavnika. V Spoločnosti 
Božieho Slova je od roku 1991, teda už 31 rokov. Po prvých sľuboch v roku 1992 
študoval filozofiu a rok teológie v Bratislave. V roku 1995 ho predstavení po-
slali na štúdiá teológie do St. Augustína v Nemecku. Štúdium ukončil v roku 
2000, kedy bol aj vysvätený za kňaza. Pôsobil rok ako novokňaz vo farnosti 
v Nemecku. Pri večných sľuboch dostal misijné určenie Madagaskar. Pred 
odchodom na Madagaskar strávil na jazykovom kurze vo Francúzsku jeden 
rok. Potom odišiel na Madagaskar, kde v misiách pôsobil 13 rokov. Od roku 
2014 je v Paríži, kde robil doktorandské postgraduálne štúdium a je kňazom 

pôsobiacim v pastorácii. O nej nám rozprával v nasledujúcom rozhovore. 

 

• P. Marcel Martinko SVD s prvoprijímajúci-
mi deťmi v kostole na predmestí Paríža
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2001 až 2002 sa zmenili pravidlá v Spo-
ločnosti Božieho Slova ohľadom učenia 
sa jazyka a začali sa organizovať kurzy 
francúzskeho jazyka vo francúzsky 
hovoriacich krajinách Afriky, tak ten 
dom stratil akosi opodstatnenie. Zača-
li sme sa zamýšľať, čo s našou prítom-
nosťou v Paríži.

Ako ste sa rozhodli? Akým 
skupinám sa verbisti v súčasnosti 
venujú? 
Prišla ponuka z viacerých diecéz a vlast-
ne vychádzajúc z našej charizmy SVD 
a našej práce medzi okrajovými sku-
pinami, rozhodli sme sa pre diecézu 
Saint-Denis. Táto diecéza je najchu-
dobnejšou vo Francúzsku. Je to diecéza, 
ktorá sa nachádza v prímestskej časti 
Paríža. Tam niekedy boli sústredené 
všetky fabriky, priemysel, kde bolo sa-
mozrejme veľa robotníkov, ktorí v tých 
fabrikách pracovali. Takže to bola taká-
to voľba. Je to diecéza, kde je prítomná 
mnohorakosť kultúr a národnos-
tí z celého sveta. A to nám verbis-
tom akosi zodpovedá. Takže v kla-
sickej farskej pastorácii sme od 
roku 2004, kde nám biskup zve-
ril prvú farnosť a postupne pred 
5 až 6 rokmi sme začali druhú 
farnosť – Noisy-le-Grand. To, čo 
v  týchto farnostiach vyhovuje 
našej verbistickej charizme, je 
tá multikulturálnosť. A zodpove-
dá nám to, že tiež vydávame svedectvo 
schopnosti žiť spoločným životom spo-
lubratov z rôznych národností v jednej 
komunite. Je to pre nás každodenná re-
alita, že žijeme medzi ľuďmi, z ktorých 
mnohí sú na okraji spoločnosti. Každý 
spolubrat verbista má svoje dary a sna-
žíme sa, aby každý mohol realizovať tie 
dary, ktoré dostal, takže momentálne 
pôsobíme piati spolubratia na dvoch 
misiách a čakáme na šiesteho, ktorý bol 
nedávno vysvätený za kňaza. 

Aké národnosti verbistov sú 
zastúpené vo vašej komunite? 
Spolubratia sme z Poľska, Toga, Kon-
ga, z Indie a ja som zo Slovenska. To je 

v tých spomínaných dvoch farnostiach. 
Konkrétne v mojej farnosti mám spo-
lubrata z Indie a teraz od septembra 
spolubrata z Konga.

Prichádzajú do Paríža verbisti na 
štúdiá? 
Na našej fare je vlastne dom, kde 
máme možnosť prichýliť spolubratov, 
ktorí prechádzajú cez Paríž, alebo tiež 
tých, ktorí prídu na postgraduálne štú-
diá. Aj keď máme limitované možnosti, 
predsa je tu možnosť vytvoriť priestor 
na bývanie pre spolubratov, ktorí prí-
du z iných krajín do Paríža študovať.

Máš aj nejakú inú úlohu okrem 
služby farára vo farnosti?
Áno, som tiež dištriktným predstave-
ným pre spolubratov vo Francúzsku 
a tiež mám funkciu tzv. Superior Dele-
gatus, čo je služba pomoci a predstave-
ného pre spolubratov, ktorí prichádza-
jú na štúdiá zo zahraničia.

Ako vyzerá služba verbistu vo 
farnosti v Paríži? 
Ako farár vlastne pracujem vo všetkých 
oblastiach. V našich 3 farnostiach sú to 
3 dosť odlišné farnosti v strede mesta. Je 
to taká klasická farnosť Francúzska. Dru-
há je viac-menej farnosť, kde sú Francúzi, 
ale už 2. až 3. generácia pochádzajúca zo 
skorších prisťahovaleckých vĺn zo Špa-
nielska, z Talianska, z Poľska. A tretia far-
nosť je nová, tá má iba 50 rokov. To je na 
sídlisku, a tam je zmiešanina všetkých 
národností, ktoré prichádzajú a odchá-
dzajú. Je tam veľa Afričanov, veľa Francú-
zov z bývalých kolónií. Máme tam veľa 
ľudí z karibských ostrovov. Je tam tiež 
veľa Indov, ľudí zo Srí Lanky, bohato je 

zastúpené obyvateľstvo z Ázie, z Vietna-
mu. Je to podobné ako v mojej bývalej 
farnosti, kde sme mali zastúpených 35 
národnosti.

Ako hodnotíš túto misijnú službu? 
Je to pekná práca, ale je náročná. Je to iný 
štýl pastorácie ako na Slovensku. Pri ta-
komto objeme práce musím veľmi počí-
tať so spoluprácou laikov. Tí robia veľkú 
časť práce, ale tiež iba po večeroch alebo 
cez víkendy, keď prídu domov z práce. 
To je obdivuhodné, ako oni dokážu obe-
tovať svoj čas, aby to šlo dopredu.

Vo Francúzsku sa katechizmus neučí 
v školách v rámci vyučovania nábožen-
stva, ale sa učí v rámci farského života. 
Čiže väčšinou je to buď v stredu popo-
ludní, alebo v sobotu a nedeľu. S týmto 
nám pomáhajú práve laici. 

Ako u vás vyzerá pomoc blížnym? 
Zapájajú sa do nej aj členovia 
farnosti? 
Hoci sme vo Francúzsku, je tu veľa chu-
dobných. Takže väčšinou veľmi spolu-
pracujem s charitou. V našej farnosti je 

Je to pre nás každodenná realita, 
že žijeme medzi ľuďmi, z ktorých 
mnohí sú na okraji spoločnosti. 
Každý spolubrat verbista má svoje 
dary a snažíme sa, aby každý mohol 
realizovať tie dary, ktoré dostal...
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aj diecézne centrum charity, takže tam 
spolupracujeme veľa. Je to centrum, kde 
poskytujeme pomoc ľuďom, ktorí majú 
problém s ubytovaním, alebo sú bezdo-
movci, alebo majú problém nájsť si uby-
tovanie a prácu. Prichádzajú k nám. Je 
tam možnosť dostať raňajky každý deň, 
sú tam priestory, kde si môžu vyprať 
bielizeň. Charita im dokáže poskytnúť 
aj právnickú pomoc pri procese ako do-
stať papiere na pobyt a nájsť alebo do-
stať prídavky na deti, sociálnu pomoc. 

Pritom máme tiež zriadenú predajňu 
šatstva, kde zbierame šatstvo a títo ľudia 
si ho môžu za symbolickú cenu kúpiť. To 
sa robí v spolupráci s charitou a ľuďmi 
z farnosti. Treba povedať, že je tu veľká 
spolupráca medzi náboženstvami: isla-
mom, judaizmom a kresťanstvom vďaka 
tomu, že je tu zmes kultúr a národností 
a zmes náboženstiev. V tých okrajových 
častiach na sídliskách, kde sú tie prob-
lematické skupiny obyvateľstva, skúša-
me pomáhať, kde sa dá. Napríklad pri 

doučovaní detí alebo mladých študen-
tov, ktorí sa pripravujú na štúdium na 
univerzite. Sú vytvorené programy, kto-
rými zabezpečujeme týmto študentom 
doučovanie.

Čo takí ľudia vo farnosti najviac 
potrebujú?
Kňaz je tu pre nich a je s nimi. Prítom-
nosť je najdôležitejšia. Sprevádzajúca 
prítomnosť. Sme stále v procese, čiže 
sme na ceste a spolu kráčame ďalej. Kňaz 
vlastne je tým, ktorý sa stará.

Ako vidíš budúcnosť misie v Paríži?
Kým je čo robiť, tak v budúcnosti je stá-
le nádej. V tých našich dvoch misiách sú 
obrovské možnosti rozvíjania apoštolá-
tu. Jedným z problémov, ktorý máme, 
je, že spolubratov, ktorí by chceli a boli 
ochotní sa zapojiť do pastorácie, nie je 
až tak veľa. Stále bojujeme s personálny-
mi otázkami. S nedostatkom spolubra-
tov, pretože momentálne sme boli dvaja 
na troch farnostiach. To je trochu málo. 
A v druhej farnosti máme 6 kostolov + 
školu, tak boli traja spolubratia vlastne 
pre 80 000 obyvateľov, a to je takisto veľ-
mi málo. Máme aj veľa aktivít na úrovni 
diecézy. Máme spolubrata, ktorý je na po-
lovičný úväzok zodpovedný za pastorá-
ciu povolaní v diecéze. Ďalší spolubrat je 
zodpovedný za formáciu trvalých diako-
nov diecéze. Máme chvalabohu dosť veľa 
katechumenov, ktorí chcú prijať sviatosti. 
A to si vyžaduje tiež personálne, osobné 
sprevádzanie na tejto ceste. Čiže to zabe-
rá aj viacej času a vyžaduje veľa námahy 
od kňazov. Každý rok pripravujeme as-
poň 20 ľudí na krst a ďalších 10 až 15 ľudí 
na prvé sväté prijímanie. Tento rok sme 
na birmovku pripravovali 18 dospelých.

Takže vidím to veľmi nádejne. Bu-
dúcnosť v Paríži je, kým sú ľudia, ktorí 
sa otvárajú Duchu Svätému, počúvajú 
a chcú sa pridať. Tam je vždy budúc-
nosť. A to je budúcnosť aj verbistickej 
misie.  •

• So spolubratmi v Petržalke
• Vo farnosti verbistov na okraji Paríža
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Môj zanietený pohľad do albu-
mu zrazu prehluší o. Stanko, kto-
rý ku mne podíde, zoberie mi al-
bum z ruky a povie: “Poď k nám, 
práve rozprávam o Dolomitoch, 
v ktorých sme boli s mladými 
toto leto. Tie fotky, čo pozeráš, 
sú fotodokumentáciou týžden-
ného výletu v nich.” Postavil som 
sa a pristúpil k hlúčiku ľudí, kto-
rí počúvali Stanka, ako rozprával 
o  turistickom zážitku v  talian-
skych Alpách, do ktorých každo-
ročne berie odvážnu skupinku 
mladých z UPC. Všetci vrátane 
mňa počúvali s údivom. Po krat-
šej prezentácii a následnej deba-
te som na záver nečakane dostal 
pozvanie na ďalší ročník, ktorý 
sa má uskutočniť nasledujúci rok 
v lete 2022. Hoci nie som pravi-
delný návštevník UPC a nie som 
zaradený do žiadneho spoločen-
stva, prišla mi to ako zaujímavá 
akcia a prostriedok, ako spoznať 
atmosféru a život ľudí, ktorí bu-
dujú toto živé a zdravé spoločen-
stvo angažovaných kresťanov. 

Je začiatok školského roka 
2022/2023 a na výlet v Dolomi-
toch spomínam ako na jednu 
z najkrajších udalostí môjho ži-
vota, ktoré vo mne zanechali ne-
zmazateľnú stopu. A to z viace-
rých dôvodov.

Prvým bol samotný turistický 
zážitok z hôr. Masív Dolomitov 
je špecifický tým, že pozostá-
va prevažne zo skál a skalnatej 
sute, keďže ich hrebeň a vrchy 

sa zvyčajne nachádzajú v nad-
morskej výške 2000 m n m a viac. 
V pamäti mi utkvelo niekoľko 
krásnych scenérií. Hneď prvou 
bola prekrásna panoráma, kto-
rú sme videli z dedinky Oies. 
V nej sme boli ubytovaní prvé 
dni, a  toto miesto je rodiskom 
Jozefa Freinademetza a pútnic-
kým miestom zároveň. Druhým 
intenzívnym momentom boli vý-
hľady z prvého zdolaného skal-
natého masívu Dolomitov, kto-
rý vytvára pomyselnú hradbu 

Bol začiatok školského 
roka 2021/2022. V  jed-
nu krásnu nedeľu po 
UPeCečkárskej omši 

v Libresse si len tak obzerám ná-
hodnú knižku pohodenú na sto-
le pri akvárku. Keď som si v nej 
začal listovať, uvedomil som si, 
že to nie je obyčajná knižka, ale 
album. Až sa mi nechcelo veriť, 
že to, čo vidím na vlastné oči, sú 
fotky. Všetky zachytené scené-
rie a panorámy, ktorými som sa 
postupne začal kochať, vyzerali 
ako namaľované. A to až do takej 
miery, že som si myslel, že to je 
určite nejaký pre mňa neznámy 
štýl umenia, ktorého cieľom je čo 
najlepšie pretaviť umelo vytvore-
nú scenériu do reality. 

V Dolomitoch  
s pátrom Stanislavom SVD

 Text a foto: Miroslav Žák

• Dolomity oplý-
vajú krásnymi 
výhľadmi

• Na hrebeňoch 
vrchov bol sneh 
i ľad
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okolo kostolíka Santa Croce. Ne-
zabudnuteľným zážitkom bolo 
sedlo Forcella di Putia, ktoré nám 
ponúklo prekrásne výhľady na 
dolinu, v ktorej sme nakoniec 
prenocovali v prvý deň našej hre-
beňovky. Vzhľadom na to, že 
toto miesto bolo pastvinou pre 
stádo kráv, spríjemnili nám náš 
prvý nocľah v  prírode svojou 
návštevou. Priam božským zá-
žitkom bol z tohto miesta aj vý-
chod slnka, ktorý sme si vedeli 
užiť z pohodlia spacákov. Keďže 

sme mali stany natočené pria-
mo na východ, stačilo len otvo-
riť vchod do stanu a krása rannej 
zory nás zaliala a hneď prebu-
dila naše rozospaté oči . Otužo-
vanie v  prírodnom vodopáde, 
chladené pivko alebo teplý čaj 
na chate, príjemné rozhovory 
a nespočetné množstvo ďalších 
detailov spestrilo náš každoden-
ný program. Vrcholom celého 
výletu bolo pokorenie jednej 
z  najvyšších hôr Dolomitov – 
Monte Civetta, ktorá je vysoká 

3220 metrov nad morom. Na jej 
zdolanie bolo potrebné mať so 
sebou feratový set, keďže výstup 
nebol triviálny a mnohé úseky si 
vyžadovali lezenie. Samozrejme 
aj istá dávka odvahy a sily boli 
nutnosťou, keďže sa jednalo o ce-
lodennú túru – z parkoviska sme 
vyrazili o 8:00 a naspäť prišli ve-
čer o 22:00. Chvalabohu, všetci 
sme to zvládli bez akejkoľvek 
ujmy na zdraví. Dokonca sme náš 
výlet zakončili typickým talian-
skym jedlom – pizzou – o 23:00 
v reštaurácii, ktorá bola o takejto 
hodine ešte otvorená a kuchyňa 
ešte fungovala. Hoci to nebolo 
zdravé, ale jedlo nemusí byť vždy 
zdravé. Stačí, že je chutné.

Okrem nemého úžasu z príro-
dy som zažil aj niekoľko duchov-
ných zážitkov. Napríklad omše 
v prírode alebo západy slnka, 
pri ktorých sme sa ako 15-členná 
skupina modlili ruženec a adoro-
vali výhľad na panorámu Dolomi-
tov, ktoré sa pred nami rozpre-
stierali od východu až po západ.

No a v neposlednom rade to 
bolo spoločenstvo ľudí, ktorí na 
mňa spravilo veľmi dobrý dojem. 
Asi nikdy v živote sa mi nestalo, 
že za týždeň by som s úplne ne-
známymi ľuďmi vytvoril tak sil-
né puto a hlboké priateľstvá, že 
ku koncu nám bolo do plaču, že 
sa to celé musí skončiť. Táto otvo-
renosť spoločenstva mi prišla 
veľmi charakteristická pre tento 
výlet a nebol som jediný, kto to 
tak vnímal.

Veľmi som vďačný za to, že 
som mohol tento výlet absolvo-
vať a verím, že sa podobnej ak-
cie v budúcnosti ešte zúčastním. 
Ak by niekto váhal, či má alebo 
nemá na podobnú udalosť ísť, 
a to len kvôli tomu, že nikoho 
z UPC nepozná, z vlastnej skúse-
nosti môžem povedať, že len to 
nech nie je prekážkou. Prídete 
o veľa. ;)  •

• P. Stanislav 
Krajňák SVD 
je v horách ako 
ryba vode

• Nocovanie 
v Dolomitoch 
má svoje čaro

• Navštívili sme 
i Oies, rodný 
dom sv. Jozefa 
Freinademetza, 
patróna UPeCe 
Bratislava
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Sprievodca: 
• PaedDr. Michal Pitoniak, 
• Martin Štefanec SVD,  

šéfredaktor Hlasov z domova a misií

Termín: 27. 3. – 3. 4. 2023
Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite ne-
opakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožen-
sko-duchovným bohatstvom na celý život. 
Prežijete neopakovateľný zážitok programom Kvet-
nej nedeľe v Jeruzaleme.

Cena: 750,- EUR 
Záujemci hláste sa P. Martinovi Štefancovi na: 
stefanec888@gmail.com 
alebo tel. č.: 0903 809 632

V cene je zarátané: 
• letenka, letiskové a palivové príplatky,
• 7 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3-lôžkových 

izbách so soc. zariadením, 
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobu-

som, 
• odborný sprievodca – kňaz,
• autobusová doprava na letisko a späť.

V cene nie je zarátané: 
• obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu 

Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD (platí sa pria-
mo sprievodcovi vo Sv.Zemi)

• cestovné poistenie UNIQA s pandemickým pripo-
istením /4,20 € /deň/osoba 

• príplatok za 1-lôžkovú izbu 220 €

Putujte s Hlasmi do Svätej zeme! 
Kvetná nedeľa v Jeruzaleme

Milí čitatelia. Po krásnych a vydarených púťach s čitateľmi Hlasov vo Svätej zemi v minulých rokoch organizujeme aj v pôste 
2023 púť do Svätej zeme. Zažite jedinečné duchovné momenty. Počas Kvetnej nedele sa zúčastníme neopakovateľnej at-
mosféry v sprievode mestom Jeruzalem. Tešia sa na vás P. Martin Štefanec SVD, šéfredaktor Hlasov a otec Michal Pitoniak, 
sprievodca vo Svätej zemi. 
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Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,15 
USD. Pri pohybe kurzu o 5 % si vyhradzuje 
cestovná kancelária právo na úpravu ceny.
Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 me-
siacov po návrate!

Dôvody 
k radosti

 Text: čitateľ Marek 
 Foto: Archív SVD

Jedna rozprávka bratov Grimmov-
cov hovorí o tom, keď Boh stvoril 

osla, ako prišiel za ním a povedal 
mu: „Ty, osol, budeš žiť tridsať ro-
kov!“ Ale osol namietal: „Pane Bože, 
to je veľa! Koľko bremien sa nano-
sím, koľko bitky dostanem a ani mi 
poriadne nažrať nedajú! Mne stačí 
osemnásť rokov!“ „Dobre, budeš ich 
mať!“ odpovedal Stvoriteľ.

Psovi Pán Boh povedal: „Tebe 
dám tridsať rokov života!“ „To je 
veľa,“ bránil sa pes. „Koľko sa na-
behám, koľko kopancov dostanem, 
iba kosti budem dostávať žrať, až 
ma z toho rozbolia zuby a všetky mi 
vypadajú. Stačí mi, Pane, dvanásť 
rokov a budem spokojný.“ „Dobre, 
nech sa stane, ako chceš ty,“ súhla-
sil Pán Boh.

Následne Boh stvoril opicu a po-
vedal jej: „Ty ale môžeš žiť tridsať 
rokov, ty predsa nepracuješ!“ „Nie, 
Pane Bože,“ zaprotestovala opička. 

„Nepracujem, ale deti sa mi smejú, 
stále musím pred nimi robiť kade-
jaké opičinky! Unavuje ma to. Stačí 
mi desať rokov života.“ „Dobre, bu-
deš ich mať!“

Potom stvoril Pán Boh človeka: 
„Dám ti tridsať rokov života.“ Človek 
sa začal brániť: „To je ale málo! Zasa-
dím strom a ani neuvidím jeho plo-
dy. Splodím deti a ani sa nedočkám 
radosti z nich!“ „Dobre,“ odpovedal 
Pán Boh. „Dám ti tridsať rokov živo-
ta ľudských, kedy budeš žiť po ľud-
sky. Ale pridám ti osemnásť rokov 
osla, kedy budeš žiť ako osol – bu-
deš nosiť bremená iných a dostávať 
za to kopance. Pridám ti aj dvanásť 
rokov psa – budeš polihúvať a budú 
ti padať zuby. A pridám ti aj desať 

rokov opice. Budeš sa nezmyselne 
motať a deti sa ti budú smiať.“

Tak sa človek dopracoval k  toľ-
kým rokom života.

Môže sa ale z takéhoto života ra-
dovať? To snáď tí, ktorí žijú svoj ži-
vot ako v bavlnke, ale ja určite nie! 
Pri toľkých starostiach!

Znie to celkom autenticky, ale 
keď sa na nariekajúcich ľudí pozrie-
me, vidíme, že majú rovnako veľa 
dôvodov k nariekaniu ako k rado-
vaniu. Už Dostojevský múdro napí-
sal: „Ľudia, ktorí nariekajú, ako sa 
majú zle, väčšinou majú všetko, čo 
potrebujú ku šťastiu. Ibaže oni hľa-
dia iba na to zlé.“

Keď sa pred rokmi konala synoda 
biskupov, bolo badať, akí sú na nej 
európski biskupi ustarostení, una-
vení, plní problémov pastoračných 
i teologických. V protiklade s nimi 

„farební“ biskupi hovorili: „Nás v Af-
rike síce morí hlad, ale od toho času, 
ako smieme slúžiť bohoslužby po 
našom, radujeme sa a  rastieme.“ 

„Nás v Latinskej Amerike utláčajú 
veľkostatkári a medzinárodné mo-
nopoly. Máme málo kňazov. Ale náš 
ľud sa schádza na slávenie liturgie 
aj bez kňazov, pomáhame si navzá-
jom. Držíme pohromade, radujeme 
sa, rastieme.“ „Nás v Ázii hubia fa-
natickí moslimovia, ale po konci-
le nám Krista ohlasujú ľudia našej 
rasy, našou rečou. Rastieme a radu-
jeme sa z toho.“

Ako je to u  nás, na Slovensku, 
v  našej farnosti? Aj nám by po-
mohlo, keby sme si uvedomili, za 
čo všetko smieme byť Bohu vďační. 
Prežime nasledujúce dni v radost-
nej vďačnosti Bohu za to, čo máme 
a čo môžeme. 

„Kresťan sa teší z  toho, že žije, 
i  keď je zmierený s  tým, že raz 
zomrie. Kresťan má rád svet okolo 
seba i ľudí navôkol. Kresťan vie, že 
radosť si nemôže kúpiť, zabezpečiť 
ju iba pre seba. Vie, že na to, aby bol 
skutočne radostný, musí radosť ro-
biť aj druhým.“ (Ladislav Simajchl) •

Termín:  

27. 3. – 3. 4. 2023

Cena: 

750,- EUR
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Keby mi niekto v minulosti po-
vedal, že raz navštívim Argen-
tínu, v živote by som mu neu-
verila. Prvé, čo by mi napadlo, 

by bola nejaká telenovela s peknými, 
španielsky hovoriacimi hercami, a to je 
asi tak všetko. Mojím snom nikdy nebo-
lo cestovať po svete. Ja – taký domased... 
Vždy som chcela ostať v mojej rodnej 
dedine – Oravskej Polhore, nájsť si ne-
jakého dobrého muža, postaviť si dom 
a založiť si rodinu. Mojím snom nikdy 
nebolo stať sa rehoľnou sestrou. Až raz 
som zacítila volanie opustiť všetko a ísť 
za ním... A tak :-). Povedať mu áno mi síce 
trochu trvalo, ale nakoniec som to pred-
sa len spravila. Roky plynuli a aj som zlo-
žila prvé sľuby. Po tých tretích som ako 
juniorka dostala misijné určenie na 3 
roky do južnej Argentíny. Dnes je tomu 
už rok a dva mesiace, čo som tu, a tak by 
som sa chcela podeliť s niektorými moj-
imi zážitkami.

Aktuálne sa nachádzam v komunite 
v provincii Neuquén na okraji hlavného 
mesta vo veľmi chudobnej oblasti, kde 
majú ľudia postavené domy na ilegálnej 
pôde (a aj preto náš dom nemá adresu, 
akoby sme pred štátom ani neexistova-
li). Domy našich susedov sú veľmi jedno-
duché a maličké a náš je tiež veľmi malý.

Táto komunita je typ komunity „in-
serción“, ktorá je v Latinskej Amerike 
pomerne rozšírená. Znamená to žiť a byť 
medzi chudobnými, ale nielen žiť medzi 
nimi, ale aj žiť ako oni. A preto sa snaží-
me o jednoduchší spôsob života. Komu-
nita vznikla tesne pred pandémiou, má 
dva roky, a tak teda misijnej práce je tu 
veľmi veľa. Základným cieľom je sfor-
movať kresťanskú komunitu, ktorá by 

mohla fungovať, keď sestry odídu. Preto 
všetky akcie a apoštoláty, ktoré robíme, 
nerobíme samy, ale vždy s laikmi, aby 
sme ich “zaučili” a aby oni potom mohli 
pokračovať v tom, čo sme tu my zasiali. 
Máme tu jeden veľký projekt, ktorý sa 
volá „Ser mujer – Byť ženou“. Keďže Ar-
gentína je známa svojím „mačizmom“ – 
dominanciou mužov, snažíme sa formo-
vať ženy, aby našli svoju identitu, svoje 
postavenie v spoločnosti, aby sa nebáli 
vyjadriť svoj názor a podobne. Taktiež 
pre ne organizujeme rôzne workshopy, 
ako napríklad rôzne ručné práce, počas 
ktorých objavujú svoju ženskosť. Tieto 
workshopy sú určené pre všetky ženy, 
nezávisle od viery, avšak každý štvrtok 
a sobotu večer máme špeciálne „katolíc-
ke“ stretká, ktoré sa volajú „Mujere de fe – 
Ženy viery“. Počas týchto stretiek spozná-
vame ženy, ktoré vystupujú v Biblii a ich 
životy prirovnávame k našim životom. 
Tieto stretká sú veľmi hlboké, miestne 
ženy sa delia so svojimi životmi, často-
krát s ťažkými zážitkami, ktoré neboli 
nikdy vypovedané. Veľmi im to pomáha 
v ich osobnom raste, ako i v znovuobjave-
ní svojej identity a dôstojnosti ako ženy.

Ja okrem toho mám na starosti dou-
čovania. Každý štvrtok poobede prichá-
dzajú deti a mladí z našej štvrte do našej 

„casity“ (zabudla som povedať, že všetky 
tieto akcie mávame v jednom „domče-
ku“, ktorý sa nachádza vedľa našej ko-
munity. Je to malý kontajner, ktorý má 
ale všetko, čo potrebujeme k našej misij-
nej práci). Vzdelanie je tu na veľmi níz-
kej úrovni. Mnohí napríklad netušia, že 
existujú krajiny, ktoré sú od Argentíny 
tak vzdialené, že potrebuješ ísť 2 lietadla-
mi, aby si sa tam dostal, alebo že existujú 

krajiny, v ktorých sa hovorí iným jazy-
kom, ako je španielčina alebo angličtina. 
Mnoho tretiakov a štvrtákov nevie čítať 
a písať. Samozrejme, pandémia k tomu 
len dopomohla, pretože niektoré deti os-
tali takmer 2 roky bez vzdelávania (keď-
že sú z chudobných rodín, nemali note-
book, mobil alebo internet, a ak aj mali, 
mali jeden pre 5 detí, takže vyučovania 
sa mohlo zúčastniť len jedno). Taktiež 
mnohí z rodičov sú analfabeti a nevedia, 
ako svojim deťom vysvetliť dané učivo. 
Ich domy častokrát majú len jednu izbu, 
v ktorej sa odohráva všetko, a tak deti 
nemajú ani priestor na to, aby si mohli 
v pokoji sadnúť a spraviť domáce úlohy. 
Okrem toho navštevujem aj jednu do-
spelú ženu, ktorá si dokončuje strednú 
a pomáham jej s matematikou a anglič-
tinou. V soboty poobede mám na starosti 
hry s deťmi – snažím sa animovať rôzne 
skupiny mladých, aby pripravili pre deti 
hry a nejaké občerstvenie.

Veľmi dôležitým aspektom tejto misie 
je „volanteada“. Čo to je? V praxi niečo, 
čo robia svedkovia Jehovovi. Ale nie, ne-
ľakajte sa. Prosto chodíme po ulici a roz-
dávame letáčiky s akciami, ktoré robí-
me v našom domčeku. Ľudia tu nemajú 
zvonček, a  tak pred každým domom 
tlieskame. Ak niekto výjde von, odovzdá-
me mu leták a trošku s ním pokecáme 
a ak nie, necháme leták v bránke. Na za-
čiatku som sa veľmi hanbila tlieskať, pri-
šlo mi to veľmi trápne, ale časom som si 

Pozdrav z južnej 
Argentíny

 Text a foto: sr.Veronika Bernadette Grižáková SSpS
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zvykla. Jediným problémom, ktorý tu 
mám, sú psi. Pretože sú všade a keďže 
ľudia nemajú poriadne bránky, hneď 
vyjdú na ulicu, brešú a chcú vás uhryz-
núť. Sestry mi povedali, že ak ťa ešte ne-
uhryzol pes, tak si nebola v štvrti, tak sa 
to snažím brať s humorom (aj keď trošku 
ľutujem, že medzi tými desiatimi injek-
ciami, ktoré mi dali na Slovensku, nebo-
la tá proti besnote).

Jedným z darov, ktoré mi tu Boh dal, je 
možnosť vidieť ho v tvárach obyčajných 
ľudí. Veľmi rýchlo som za do nich zaľúbi-
la – do Ježišových maličkých, evanjelio-
vých chudobných. Od nich sa učím ako 
milovať, ako odpúšťať, ako si užívať život 
i keď toho veľa nemáš, ako dávať všetko. 
Každá osoba z tejto štvrte má príbeh, kto-
rý by si zaslúžil osobitnú kapitolu. Roz-
hodla som sa preto predstaviť vám aspoň 

dve, a teda nielen písať o tom,“čo robím 
ja pre nich” ale aj “čo robia oni pre mňa”, 
pretože cítim, že mi dávajú veľmi veľa.

Prvý z nich je Noe. Má 7 rokov. Chodí 
každý deň po ulici a pýta jesť. Mama sa 
oňho, ktovie prečo, nestará, neposiela 
ho do školy, pošle ho na ulicu a on chu-
dák robí, čo môže. Keď sa hrá s deťmi, je 
dosť agresívny a veľmi cítiť, že potrebuje, 
aby mu niekto prejavoval rodičovskú lás-
ku. Raz som ho zobrala na kopec, ktorý 
máme za domom. Vlastne, on sám mi to 
navrhol, lebo sa cítil sám a chcel mať spo-
ločnosť. Bola to veľmi pekná prechádzka. 
Noe mi ukazoval, kam mám stúpiť, aby 
som nespadla. A keď sme v diaľke zbadali 
psov, uistil ma, že ma pred nimi ochráni. 
Keď sme sa vracali domov, opýtal sa ma: 

“Máš chlieb?” Vtedy som sa takmer roz-
plakala. Vkročila som do nášho domu, 

zobrala 2 kúsky chleba a alfajor (typickú 
argentínsku sladkosť). Potom som mu 
spravila čaj. Noe rozlomil kúsok chleba 
a ponúkol mi ho. Tu mi prebehol obraz 
z evanjelia, ako Ježiš lámal chlieb a dával 
ho svojim apoštolom. Vtedy som si po-
myslela: Toto je Eucharistia, toto je živý 
Boh. Druhý kúsok chleba si však skryl 
a povedal, že si ho nechá pre seba, lebo 
keď ho ukáže bratovi, bude chcieť viac 
a viac nemá a zajtra tiež nebude mať. Po-
tom som ho pozvala nachvíľu do domu 
zohriať sa. Povedal totiž, že on v dome 
nemá elektrinu a býva mu zima. Neskôr 
som ho odprevadila k jeho skromnému 
domčeku, objala ho a popriala mu dobrú 
noc. V ten večer som myslela veľa na slo-
venské deti. Keby tak oni raz stretli toho-
to chlapca. Už nikdy by nevyhodili obed, 
ktorý by im pani kuchárka doniesla. Noe 
totiž ani nevie, že existujú nejaké duká-
tové buchtičky, mäso s ryžou alebo ces-
toviny. On vždy pýta len chlieb. Chlieb je 
jedlo, ktoré pozná a na ktoré je zvyknutý.

Ďalšia osoba je 50-ročná žena. Je dosť 
pri sebe, má veľa náušníc v uchu, pred-
né zuby zhnité... Človek by ju na prvý 
pohľad hneď odsúdil. Keď však začala 
rozprávať svoj príbeh, chcelo sa mi pla-
kať. Je to matka, ktorá má 10 detí, z toho 
3 adoptované. Všetky 3 pochádzajú od 
jedných rodičov, ktorí berú drogy. Keď 
ich táto matka adoptovala, mala už svo-
jich 5 detí. Vtedy sa jej opýtali: „Nie je to 
veľa, ďalšie 3 deti? Nechcete si adoptovať 
pre istotu len 1?“ Ona povedala, že nie, že 
chce všetky 3, lebo sú súrodenci, rodina, 
aby mohli byť spolu. To, že ona aj oni sú 
z chudobných pomerov ju nezaujímalo. 
Vtedy som si pomyslela: toto je svätosť. 
Toto je to, čo hovoril Ježiš: “Zvelebujem 
ťa Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci 
ukryl pred múdrymi i rozumnými a zja-
vil si ich maličkým.” Mne, čo bolo toľko 
dané a s takým poznaním, čo mám....no, 
mám čo robiť, aby som žila LÁSKU tak na-
plno ako oni. Títo Ježišovi chudobní a ma-
ličkí, oni sú vám vlastne iné kapacity.

Veľmi ďakujem Bohu za túto misiu, 
pretože verím, že ma premieňa v  lep-
šieho človeka. Prosím vás o modlitby za 
mňa i za argentínsky ľud.  •
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Zapamätajme si, že prvým cieľom 
komunikácie je odhalenie, a nie 
rozriešenie. Inak povedané, mu-
síme veci otvoriť. Nechcime sa 

dať chytiť do starej pasce úniku vraviac: 
„Aký zmysel má hovoriť s touto osobou? 
Nezáleží jej na tom, čo poviem. Nezmení 
sa.“ Často to môže byť zbabelý útek z na-
šej strany. Azda nás ovláda strach. Musím 
si uvedomiť, že dôležité je moje odhale-
nie. Ako iná osoba prijme či odmietne 
moje posolstvo, je druhoradé. To je dô-
vod, prečo mnohí zblúdia. Za prvoradý 
cieľ komunikovania považujú zmeniť 
toho druhého; prvoradým cieľom však je 
moja zodpovednosť za odovzdanie posol-
stva. Keď to dokážem, pocítim zadosťuči-
nenie, pretože som odovzdal svoje 
posolstvo s pocitom dôstojnosti 
a sebaúcty. Pravdaže, jestvuje tu 
riziko znechutenia a uvedomenia 
si, že vzťah sa možno nezlepší, ba 
že sa azda ešte zhorší! No väčšiu 
škodu spôsobím sebe a druhému, 
keď neuspejem odovzdať mu svo-
je posolstvo otvorene a úprimne. 

Ak zmeníme náš spôsob komuniko-
vania, staneme sa v ňom obratnejšími 
a účinnejšími, uplatníme základnú me-
tódu, ako môžeme skutočne a opravdivo 
zmeniť seba a azda ovplyvniť naše vzťa-
hy k lepšiemu. Keď napríklad zameníme 
svoj sarkastický spôsob rozprávania za 
zdvorilejší, šance na zlepšenie našich 
vzťahov sa výrazne zvýšia. Pozoroval 
som nápravu v mnohých manželstvách 
vďaka tomu, že jeden z manželov roz-
vinul zdravý a úprimný spôsob komu-
nikácie. Druhá strana časom upustila 

od starého škodlivého modelu vyjadro-
vania. Spoluzávislé cykly komunikácie 
sa rozpadnú, keď jedna strana prelomí 
tento kruh. 

V Písme sa Boh charakterizuje ako 
ten, ktorý sa zjavuje. Veď Ježiš bol seba-
zjavením Boha. Zbaviť sa našich masiek 
môže byť ohrozujúce, nielen pre nás sa-
mých, ale aj pre tých, ktorým sa odha-
ľujeme. Sebaodhalenie si vyžaduje nes-
mierne veľa dôvery – je to však jediná 
cesta, ako vlastne – napriek rizikám – 
môžeme azda rozvinúť dôverné vzťahy. 

Aj matky by sa mali čo najčastejšie 
prihovárať bábätkám. Matka môže byť 
zamestnaná praním či varením, keď sa 
však zároveň stále rozpráva s dieťaťom, 

vzniká zážitok úzkeho puta. Dieťa cíti, že 
sa oň starajú, že ho milujú a že je chcené. 
Takto je stanovený základ dôvery. Dieťa 
sa učí dôverovať svojej matke, zároveň 
však začína získavať sebadôveru. Erik 
Erikson opisuje túto dôveru ako prvý 
základný stupeň ľudského psycho-soci-
álneho vývinu a ako základ zdravej osob-
nosti. Všetko to má svoj začiatok v náručí 
matky alebo otca, v ich vzájomnom dia-
lógu a v dialógu s ich dieťaťom. 

Spôsob dialógu, o ktorom teraz ho-
vorím, neznamená táranie o životných 

banalitách alebo o počasí. Môžeme totiž 
s druhými hovoriť a hovoriť a v skutoč-
nosti nikdy neviesť zmysluplný rozho-
vor, alebo môžeme vážne komuniko-
vať otvorením svojho vnútorného sveta 
druhému. Všetci sme si všimli nejaký 
manželský pár stolovať spolu v reštaurá-
cii bez toho, žeby si niečo povedali. Je to 
smutný výjav! Keď sa dvaja ľudia zúčast-
ňujú na spoločnom stolovaní, môže to 
byť príležitosť, aby sa navzájom zdieľali. 

Dve osoby, ktoré sa navzájom hlboko 
zdieľajú, môžu často mlčky a celkom po-
kojne sedieť, lebo sú emocionálne zjed-
notené. Cítia sa vo vzájomnom zväzku 
bezpečne, nie sú vzdialené. Ich mlčanie 
predstavuje prvotriedne ticho. Avšak 
u ľudí, ktorí sa zriedka hlboko zdieľa-
jú, je takéto mlčanie prázdne, strach 
a pocit odcudzenia sú v ňom hneď pod 
povrchom. 

Sebakomunikácia 
Ak máme byť efektívnymi komuniká-
tormi, musíme byť dobrí aj v komuni-
kovaní so sebou. Sami so sebou hovorí-
me veľa, aj keď nie sme si toho vedomí. 
Je dôležité si to uvedomiť, ak sa máme 
poznať. Je dôležité pýtať sa seba sa-
mých, či sme alebo nie sme si vedomí 
toho, čo sa odohráva v našom vnútor-
nom svete: našich myšlienok, postojov, 
potrieb, no najmä celého rozsahu na-
šich pocitov. Sú tu tiež spomienky na 
minulosť, na zranenia i radosti nášho ži-
vota. Uvedomujeme si ich? Ak áno, mô-
žeme intenzívne komunikovať s druhý-
mi. Častejšie sa však stáva, že ľudia nie 
sú v styku so sebou. Nie sú si istí svoj-
imi názormi a myšlienkami o tom, čo 
sa odohráva v ich vnútri. Vedia to azda 
opísať vo všeobecnosti, napríklad že sa 
necítia dobre, alebo že sú rozhorčení, 
avšak nevedia rozpoznať určité pocity 
zranenia, hnevu, sklamania či strachu. 

V našom vnútri sa často nachádza 
niečo, čo ja volám negatívne nahrávky, 
z ktorých zaznievajú popletené a skresle-
né výroky, ktoré so sebou nesieme už od 
detstva. Veľmi často sú chybné a vždy ni-
čivé. Ovládajú nás. Sme si vedomí takých 
negatívnych názorov ako: „Si babrák!“ 

Hojenie zranených vzťahov
Kniha na pokračovanie: 
časť IV.

 Text: Martin H. Padovani
 Foto: Archív SVD

Sebaodhalenie si vyžaduje 
nesmierne veľa dôvery – je to však 
jediná cesta, ako vlastne – napriek 
rizikám – môžeme azda rozvinúť 
dôverné vzťahy.
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„Nedokážeš to urobiť!“ „Si nesympatic-
ký!“ „Nikto ťa nemá rád!“ Ak sa takéto 
pásky stále prehrávajú, ich obsah nás 
môže ochromiť a vyvolať v nás pocity 
viny, bezcennosti, veľkú úzkosť a nízku 
sebaúctu. Tieto pocity zasa vytvoria ďal-
šie negatívne myslenie o sebe – a bludný 
kruh sa zamotáva ďalej. 

Môžeme prelomiť tento kruh po prvé 
tým, že zmeníme svoje myslenie. Kni-
ha Dr. Dávida D. Burnsa o depresii Fe-
eling Good (Cítim sa dobre) rozoberá 
práve tento problém a poukazuje na 
to, že ak túžime cítiť sa lepšie, musíme 
začať so zmenou toho, čo si o sebe mys-
líme a ako sa vnímame. Spôsob, akým 
zmýšľam o sebe, môžem zmeniť hneď, 
aj keď je skreslený či popletený; uzdra-
viť choré city potrvá oveľa dlhšie. Musí-
me ich konfrontovať a odmietnuť tým, 
že si vypracujeme nové a odôvodnené 
úsudky o sebe. 

Na chvíľu budem žiť v napätí medzi 
mojimi názormi, ktoré ohlasujú o mne 
dobré veci, a mojimi negatívnymi pocit-
mi. Musíme byť stále v styku so svojimi 
pocitmi, bez ohľadu na to, aké skreslené 
môžu byť, a musíme sa snažiť pochopiť 
ich pôvod. Čím viac ich môžeme vytrie-
diť, tým skôr budeme schopní dôvo-
diť jasnejšie a robiť zdravé životné roz-
hodnutia. To je jeden z cenných cieľov 

zdravého komunikovania a poraden-
stva. Pomáhajú nám rozriešiť a pochopiť 
naše nezdravé pocity. 

Zdôrazňujem túto vnútornú komuni-
káciu ako zásadnú stránku našej schop-
nosti komunikovať s inými. Ak zmýšľa-
me o sebe zle a cítime sa nedobre, treba, 
aby sme sa o to podelili s inou osobou 
a takto dosiahli uzdravenie. Práve toto sa 
odohráva v poradenstve alebo v zdieľaní 
s dôverným priateľom. Inak povedané, 
musíme mať odvahu a dôveru zdieľať 
náš vnútorný svet s niekým. 

Keď je náš vnútorný komunikačný 
systém zmätený, nemôžeme komuni-
kovať s druhými účinne, pretože buď 
príliš zaujímame obranný postoj (obvi-
ňujeme ich, alebo si mylne vysvetľujeme 
to, čo hovoria), alebo sme voči nim príliš 
poddajní a ústupčiví. Tento druhý stav 
nastane kvôli tomu, že sa zúfalo snaží-
me, aby nás prijali a mali radi, a bojíme 
sa odmietnutia. Sme príliš zmätení, aby 
sme komunikovali účinne. 

Byť vnútorne v styku so svojím vnút-
rom je pre komunikáciu s inými pod-
statné. To je jedným z dôvodov, prečo 
mnohí ľudia sú biednymi komunikátor-
mi vo svojich osobných vzťahoch. Často 
nie sú v  styku so svojím vnútorným 
svetom. Nekomunikujúci manžel býva 
príčinou väčšiny depresií, znechutenia 

a prázdnoty, ktorú zakusujú mnohé vy-
daté ženy. To tiež vysvetľuje zvyk niekto-
rých žien, že sa nadmieru venujú svojim 
deťom, priateľkám alebo sporom. Je to 
určitý spôsob, ako sa vyrovnať so sklama-
ním z toho, že majú nekomunikujúceho 
manžela. Otázky umenia komunikácie 
medzi mužmi a ženami zoširoka rozo-
berajú knihy You Just Don’t Understand 
(Ty mi jednoducho nerozumieš) Deborah 
Tannenovej a Men are from Mars, Wo-
men are from Venus (Muži sú z Marsu, 
ženy z Venuše) Johna Graya. 

Prečo ženy dovolia svojim manželom, 
aby im to hladko prešlo od začiatku? 
Často si myslia, že postupom času sa títo 
muži zmenia. Nesprávny predpoklad! 
Možnosť zmeny nenastane, kým ženy 
nevyvinú spojené úsilie, aby pevne a jas-
ne vyjadrili svoju potrebu komunikovať, 
ako aj svoje sklamanie z mlčania svojich 
manželov. V tom spočíva možnosť, že 
muži môžu byť ovplyvnení či nútení, 
aby zmenili svoje mĺkve správanie. Žena 
však pred sobášom musí dbať na to, či jej 
možný budúci manžel, ktorého miluje 
a ctí si ako „silný a mlčanlivý typ“, nie je 
azda vôbec neschopný či neochotný ko-
munikovať. Ak áno, neber si ho! Debo-
rah Tannenová v uvedenej knihe opisuje 
veľký rozdiel medzi mužskými a ženský-
mi spôsobmi komunikácie. Píše o tom, 
že muži hovoria zo svojho vonkajšieho 
sveta, kým ženy zo svojho vnútorného; 
muži sú zaujatí svojím postavením v ži-
vote, kým ženy sa zaujímajú o vzťahy. 
A všetko sa to začína v detstve v závislos-
ti od spôsobu, akým sú chlapci a dievčatá 
vychovávaní. Komunikácia medzi pohla-
viami si vyžaduje úsilie a pochopenie. 

Naše slová majú tvorivú silu. Do náš-
ho vzťahu vnášame uzdravenie a posvä-
tenie vtedy, keď sa delíme o svoje slová. 
Zo semena našej komunikácie klíči ná-
dej na lepší vzťah s inými a s Bohom. Keď 
si svojimi slovami vzájomne vyjadruje-
me svoje myšlienky a pocity, vdychuje-
me život do našich vzťahov. Toto sa nazý-
va intimitou. Takáto intimita sa v našich 
dôležitých vzťahoch môže zrodiť iba ne-
pretržitým úsilím z našej strany o dobrú 
komunikáciu.  •
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Dňa 20. júla o 10.00 hod. do-
leteli na letisko Schwechat 
v Rakúsku spolubratia Peter 
Do Huy Xuan a Jozef Nguy-

en Van Cuong. Leteli dovedna 16 ho-
dín s  medzizastávkami na Taiwane 
a v Thajsku. Obaja sú verbistami, majú 
za sebou štúdium filozofie a dva roky 
teológie. Na Slovensko prišli v rámci 
svojej rehoľnej formácie prostredníc-
tvom medzinárodného programu OTP, 
aby tu strávili dva roky. Spolubratia 
pochádzajú zo stredného Vietnamu, 
pričom ich rodiská sú od seba vzdia-
lené len čosi viac ako 100 kilometrov. 

Prvý rok ich čaká štúdium sloven-
ského jazyka, ktoré momentálne reali-
zujú dopoludnia na Univerzite Komen-
ského v Bratislave a v popoludňajších 
hodinách s viacerými lektormi z far-
nosti. Po osvojení si jazyka nasleduje 
pastoračný rok, keď budú priradení do 
jednej z našich farností s cieľom získať 
praktické skúsenosti.

Frt. Jozef je najmladším zo súro-
dencov a má ešte jednu sestru a dvoch 

bratov. Pred vstupom do rehole vyštu-
doval bakalársky stupeň na univerzite 
v odbore cestovný ruch. Okrem toho, 
ako býva zvykom u kandidátov kňaz-
stva v jeho provincii, prežil jeden rok 
na fare v neďalekej farnosti. Jeho hob-
by sú futbal, volejbal, pingpong a pre-
chádzky. 

Frt. Peter pochádza zo siedmich sú-
rodencov (má jednu sestru a piatich 

bratov), pričom on je tretím v poradí. 
Jeden z mladších bratov sa tiež vydal 
na cestu zasväteného života a momen-
tálne študuje v diecéznom seminári. 
Peter má za sebou rovnako ako Jozef 
štúdium na univerzite: absolvoval ba-
kalársky stupeň na pedagogickej fakul-
te v odbore učiteľstvo hudobnej výcho-
vy. Jeho hobby sú futbal, volejbal, rád 
bicykluje či hrá na klavír. 

Obaja chalani bývajú nateraz spolu 
s ostatnými študentmi v Misijnom dome 
v Bratislave. Okrem štúdia sa aktívne za-
pájajú aj do aktivít a služieb domu. Sú 
veľkým prínosom a povzbudením pre 
komunitu, sme za nich vďační. Postupne 
ich počuť stále viac rozprávať po sloven-
sky a už si zvykli aj na našu stravu. Prosí-
me o sprevádzanie týchto našich bratov 
vo vašich modlitbách.  •

Príchod spolubratov z Vietnamu 
na OTP  
(Overseas Training Program)

 Text a foto: Lukáš Hanúsek SVD
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Prvá láska sveta:  
Mária, Matka Božia
Fulton J. Sheen
Autor nám so svojou príťaž-
livou výrečnosťou a dôvti-
pom predkladá pôsobivý ob-
raz Preblahoslavenej Panny 
Márie. Spája v ňom hlboké 
duchovno s históriou, filo-
zofiou a teológiou.
256 strán; cena: 11,90 eur

Modlitbový denník 2023 
Marián Kováčik (ed.)
Prakticky zostavená pomôc-
ka s pekným dizajnom, ur-
čená pre každého, kto chce 
rozvíjať svoj duchovný ži-
vot. Zároveň v denníku náj-
deme myšlienky, ktoré od-
zneli na synode v roku 2021.
224 strán; cena: 7,90 eur

Večný život pod 
drobnohľadom
Ralph Martin vytvoril klenot 
medzi príručkami pre tých, 
ktorí sa chcú vydať na cestu 
svätosti, a to jazykom, ktorý 
je zrozumiteľný a zaujme aj 
moderného čitateľa. Každý, 
kto hľadá úplný plán duchov-
nej cesty, ho tu nájde. 
472 strán; cena: 13,90 eur

Pohľad na očistec 
Vydavateľstvo Serafín
Knižku možno pripojiť k du-
chovnej, mystickej a teologic-
kej tradícii Cirkvi. Vedie nás 
k modlitbe za duše, ktoré si 
už samé nevedia pomôcť a zá-
roveň nás drží v bdelosti, aby 
sme pamätali na vlastnú dušu.
198 strán; cena: 5 eur

Tichá ruža mučeníctva
Libor Rösner
Románové spracovanie života 
svätej Filomény, mučeníčky 
čistoty, ktorá sa nebála svet-
skej moci a dokonca odmiet-
la ponuku na sobáš od samot-
ného cisára. S odvahou radšej 
čelila smrti, pretože jej srdce 
patrilo Ježišovi.
165 strán; cena: 8,90 eur

Svätá Zdislava - Milosrdná 
liečiteľka 
Ľudovít Gabriš (ed.)
Je uctievaná ako patrónka ro-
dín a rodinného života. V bro-
žúrke nájdete krátky životo-
pis, zázraky na orodovanie 
svätej Zdislavy a rôzne mod-
litby a pobožnosti. 
78 strán; cena: 2,50 eur

Vianoce vysvetlené deťom 
Aurora Magni
Knižka ozrejmí malým čita-
teľom správny význam tých-
to sviatkov. Cez evanjeliové 
príbehy rozlíšia podstatné 
a menej dôležité veci a krát-
ke zamyslenia im pomôžu 
plnohodnotne prežiť tento 
čas milosti a radosti.
32 strán; cena: 6,90 eur

Meditácie na Advent 
a Vianoce
Mária Celesta Crostarosa
Zastav sa. Uvažuj, vnímaj, 
pozoruj, čo Boh robí pre 
teba. A potom choď a  rob 
podobne … 
134 strán; cena: 3,50 eur

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 
počet ks stručný názov cena
-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:
Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/7769420; fax: 037/7769437; mail: verbum@svd.sk

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



Po uzavretí zmluvy medzi Bohom a izra-
elským ľudom, zmluvy, ktorá niesla dô-
sledky pre každodenný život, veľmi rých-
lo nastáva situácia zlyhania v záväzku zo 
strany ľudu. Poznáme ju ako príbeh o zla-
tom teľati. Hoci začína hriechom Izrae-
la, prináša najmä dynamiku Mojžišovho 
zápasu o záchranu ľudu. 

Zlaté teľa
Pozadím zhotovenia zlatého teľaťa bola 
absencia Mojžiša. Kniha Exodus spomí-
na jeho vystúpenie na vrch spolu s Jozu-
em a to, že „zostal na vrchu štyridsať dní 
a štyridsať nocí“ (24,18). Ovocím jeho po-
bytu na vrchu sa stal dar dvoch kamen-
ných tabúľ, ktoré boli „popísané Božím 
prstom“ (31,18). V texte Knihy Exodus 
sú tieto dva momenty oddelené dlhou 
vsuvkou, ktorá prináša podrobný návod 
na zhotovenie svätostánku (kap. 25–31).

Keďže Mojžiš dlho neprichádza, 
ľud prežíva úzkosť a kladie si otázku, 
ako sa to s ním skončilo. A odohrá sa 
to, čo už poznáme ako vyhotovenie 
a klaňanie sa zlatému teľaťu. Otázka 
je: Ako je možné, že ľud, ktorý počul 
Boží hlas z ohňa na Sinaji, a tiež prí-
kaz „Neurobíš si modlu“, si o nece-

lých štyridsať dní robí zlaté teľa, aby 
sa mu klaňal ako Bohu? Nuž, nejde tu 
ani tak o vytvorenie si „iného“ boha 
(Ex 32,4), ale pomýlený spôsob uctie-
vania. Zo strany ľudu šlo o materiál-
ne „uistenie sa“ o prítomnosti Boha: 
a tak si vytvorili jeho obraz, portrét 
– ako to predtým videli v Egypte. Vy-
tvorenie teľaťa bol jednoducho myl-
ný spôsob riešenia neistoty, bol to 
ešte úplne egyptský spôsob vnímania 
Božej prítomnosti.

Mojžišova obrana ľudu
Keď Boh oboznamuje Mojžiša s tým, čo 
sa deje v tábore počas jeho neprítom-
nosti, odvíja sa medzi ním a Mojžišom 
zaujímavý dialóg (Ex 32,7-14). Boh totiž 
oboznamuje Mojžiša so svojím záme-
rom vyhubiť ľud a urobiť z neho, Moj-
žiša, nový národ. Priam akoby si pýtal 
od neho dovolenie: „Teraz ma nechaj, 
nech zahorí môj hnev...“ (32,10) No 
Mojžiš to tak nenechá – má odvahu 
postaviť sa proti Božiemu zámeru a ar-
gumentovať.

Najprv Bohu pripomína: Ty si Boh, 
ktorý vyviedol Izrael z Egypta. Si teda 
zodpovedný. Tu badať i veľkú pokoru 
Mojžiša, pretože sa tým de facto vzdáva 
nároku byť protagonistom vyvedenia 
(32,1). Ďalej dodáva: A čo by na to po-

vedali Egypťania? Veď zničenie Izraela 
by bolo zlyhaním Boha. To Boh nemô-
že dopustiť. Kompromitoval by sa. No 
a nakoniec, ako posledný argument, 
pripomína Bohu prísľuby dané Abra-
hámovi. Požaduje, aby bol Pán verný 
svojim prísľubom.

Božiu odpoveď zhrňujú slová: „Pán 
oľutoval nešťastie, ktorým chcel na-
vštíviť svoj ľud“ (32,14). Nechal Mojžiša, 
aby zabojoval za ľud. Vzápätí ale dôjde 
k prekvapivej epizóde.

Hriech  
a odčinenie

 Text: P. Marek Vaňuš SVD
 Foto: Herrada z Landsbergu, 12. storočie
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"Vydavateľ časopisu spracúva mnou poskytnuté osobné údaje na účely 
zasielania predplateného časopisu. Predplatiteľom sa stávam zaplatením 
určenej sumy. Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskyt-
nutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vy-
mazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť 
osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 
18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie 
poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj pro-
stredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že moje 
osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu."

Predplatné na rok 2023 je 12 eur 
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova

IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

E. Drugdová - Vidiná 50,-€ • D. Hrnčiarová – Vidiná 50,-€ • 

Členovia ruženca – Vidiná 200,-€ • A. Kamenská – Vidiná 

60,-€ • A. Segečová – Vidiná 40,-€ • A. Kamenská – Vidiná 

50,-€ • A. Rapčanová – Vidiná 50,-€ • J. Mikulášová – Vidiná 

30,-€ • A. Riasová – Vidiná 20,-€ • E. Hašková – Vidiná 

20,-€ • A. Jackuliaková – Vidiná 10,-€ • E. Janštová – Vidiná 

20,-€ • O. Sujová – Vidiná 20,-€ • Čitatelia Hlasov – Vidiná 

20,-€ • Prvoprijímajúce deti – Vidiná 60,-€ • p. Tatkovská 

– Mníšek nad Popradom 60,-€ • Bohuznáma z Obýc 20,-€ • 

Bohuznáma rodina – Melek 60,-€ • Čitatelia Hlasov – Horný 

Vadičov 50,-€ • Ružencové bratstvo Hrnčiarovce nad Parnou 

100,-€ • Bratstvo sv. ruženca Obyce 100,-€ • Bohuznáma 

rodina Soblahov 100,-€ • Ružencové spoločenstvo Soblahov 

250,-€ • Odberatelia hlasov Žabokreky n. Nitrou 30,-€ • Ru-

žencové spoločenstvo Budatínska Lehota 50,-€ • Bohuzná-

ma Červeník 50,-€ • Odberatelia Hlasov Dežerice 60,-€ • 

Rodina z Diviny 100,-€ • Odberatelia Hlasov Čierne pri Čadci 

25,-€ • Spoločenstvo sv. ruženca Žilina 74,-€ • Odberatelia 

Hlasov Svrčinovec 20,-€ • Členovia ruže Imrichovej 40,-€ • 

Ružencové spoločenstvo Soblahov 200,-€ • Odberatelia 

Hlasov Velčice 70,-€ • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,-€ •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 

DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

Rozbité tabule
Keď Mojžiš zostúpi z vrchu, má v rukách „dve tabule zákona“ (32,15). 
Napriek tomu, že sú sväté a takmer nerozbitné (kameň), Mojžiš ich roz-
trieska. Prečo? Dá sa to vysvetliť zápalom hnevu? Veď len krátko pred-
tým sa u Boha za ľud prihováral, prosil, aby sa Boh nehneval! Nuž, asi 
bolo dôvodom jeho gesta niečo iné. Rabíni to zvyknú priblížiť príbehom 
princa, ktorý sa zasnúbi s dievčaťom. Keď však pošle svojho sluhu, aby 
šiel po ňu a priviedol ju do jeho domu, ten ju nachádza už v druhom 
stave. Čo urobí sluha? Roztrhá „ketubah“, manželskú zmluvu. Je lepšie, 
aby bola považovaná za slobodnú ženu, ako by mala byť vydatá. Totiž 
vydatá žena, ak sa odhalí, že spáchala cudzoložstvo, musí byť ukame-
ňovaná. Nevydatá žena naopak ešte môže nájsť riešenie pre svoj omyl.

Preto rozbitie tabúľ zákona vyjadruje prejav milosti voči Izraelu. Ide 
o úkon vypovedania zmluvy. Boh, prostredníctvom Mojžiša, ničí ten 
zákon, ktorý by odsúdil ľud na smrť. Boh je ochotný zrieknuť sa svojho 
zákona, ktorý je pritom spravodlivý a svätý, je ochotný upustiť dokonca 
aj od Desatora, len aby zachránil svoj ľud. Ak si má vybrať medzi svojím 
zákonom a svojím ľudom, Boh neváha obetovať zákon. V podobnom 
duchu píše Pavol, keď hovorí, že Boh cez Ježišov kríž anuloval doku-
ment nášho odsúdenia; zrušil zákon, ktorý nás odsudzoval (Kol 2,14). 
Keď teda Mojžiš rozbíja tabule – Božie dielo – je to gesto lásky, nie hnevu.

Tabule zákona napísané Božím prstom nie sú sväté samé osebe, ale 
len vzhľadom na to, že ich zachovávame. Nie sú sväté v sebe samých, 
ináč by riskovali, že by sa stali modlou ako zlaté teľa. Biblia nie je svätá 
pre seba samu: stáva sa svätou – Svätým písmom – v miere, do akej ju 
čítame a čítaním si ju osvojujeme, uskutočňujeme ju. Je to ľudská po-
slušnosť, čo posväcuje zákon. Ale ak ju nečítam, ak si ju neosvojujem, 
čiže nezvnútorňujem ju, Biblia môže zostať po celý život na poličke 
mojej knižnice bez toho, aby sa stala niekedy svätou. Aj to nás učí Moj-
žiš tým, že rozbíja tabule zákona.
Odčinenie
Po horlivom odstránení tých, ktorí sa nedištancovali od hriechu (Ex 
32,21-29), Mojžiš odchádza opäť k Pánovi, hovoriac ľudu: „Ja teraz vystú-
pim k Pánovi, hádam ho budem môcť uzmieriť za váš hriech.“ Hovorí 
„hádam“: nie je to vôbec isté. Uzmieriť, čiže odčiniť – teda zaplatiť osob-
ne. Mojžiš biednymi slovami berie hriech ľudu na seba a je pripravený 
platiť z vlastného vrecka. Je pripravený sám zomrieť namiesto Izraela, 
len aby bolo ľudu odpustené, len aby sa zachránili aspoň tí druhí. „Ak 
neodpustíš všetkým – vraví Mojžiš Bohu – vytri ma zo svojej knihy, 
ktorú si napísal.“ Má pod tým zrejme na mysli „knihu života“, o ktorej 
sa hovorí aj na iných miestach (Ž 69,29; 139,16) a ktorá zaznamenáva 
osobné skutky každého. Vymazanie z nej sa rovná smrti. Mojžiš je pri-
pravený zomrieť za život ľudu.

Za povšimnutie stojí reakcia Pána, ktorá hovorí o potrestaní; nie ko-
lektívnom, lež vzhľadom na tých, čo sa previnili. Rabíni poznamená-
vajú, že Boh tentokrát nezapočítava hriech, ale v „deň ich navštívenia“ 
(Ex 32,34), teda vždy, keď bude robiť „zúčtovanie ich hriechov“, bude im 
tento hriech pridaný. Vyjadrujú tým určitú nezmazateľnosť hriechu so 
zlatým teľaťom, lebo zanechal na ľude neodstrániteľnú stigmu. Kedy-
koľvek sa Izraeliti previnia ako národ, ich hriech súvisí s duchovnými 
pozostatkami hriechu so zlatým teľaťom. Hriech sa totiž neuskutočňuje 
vo vákuu; dedičstvo minulosti nás určitým spôsobom poznačuje.  •

25HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

NOVEMBER 2022



ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

27. MAREC – 3. APRÍL 2023

SVÄTÁ ZEM
KVETNÁ NEDEĽA V JERUZALEME

 Využite možnosť 
 navštíviť Svätú Zem!
 Putujte s Hlasmi!
 Cena 750 EUR

Prihlasovanie a viac info u o. Martina Štefanca:

stefanec888@gmail.com

Tel.č.: 0903809632


