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M ilí priatelia, 
nedávno som sa dopočul, že 

z krajne ľavicových kruhov Spoje-
ných štátov sa vyplavil do mediál-

neho priestoru návrh pokladať ruženec za sym-
bol extrémistov. Stalo sa to tak, že katolíci, ktorí 
pevne stoja za kresťanskou morálkou, modlia sa 
pred abortívnymi klinikami, sú horlivými ctiteľ-
mi tejto modlitby.

Spomienka na Ružencovú Pannu Máriu bola 
v Cirkvi zavedená pápežom – sv. Piom V. po ná-
mornom víťazstve nad  Osmanmi pri Lepante, 
ktoré bolo vymodlené práve sv. ružencom.

Kým som bol mladým katolíkom, nemal som 
rád túto modlitbu, pretože sa mi zdala pomalá 
a nudná, okrem toho nás pán farár Róth nútil 
sedieť počas nej v štalume (historická lavička 17. 
storočia s dvierkami). A ešte aj naše ľubické bab-
ky sa modlili osobitne pomaly. Ba ani ako kňaz 
som jej nebol zvlášť verný, hoci počas nejednej 
cesty som sa ju mohol pomodliť.

Dnes je, sláva Bohu, všetko trochu ináč. Ruže-
nec sa sám snažím pomodliť každý deň, okrem 
nedele, vtedy sa mi vôbec nedarí nájsť si čas, aj 
keď väčšinou sa ho modlím v pohybe. V našej far-
nosti sme boli svedkami sily ruženca, keď sme si 
po troch rokoch vymodlili opravu kostola. Verím, 
že to nebude posledná milosť.

Nechcem však byť pokladaný za fanatika-svä-
tokupca, ktorý si vynucuje u Boha niečo za niečo. 
Ruženec, aj keď je mojou takmer každodennou 
praktikou, doposiaľ ho nedokážem brať spontán-
ne ako niečo, pri čom nachádzam komfort. On 
je pre mňa časom, ktorý si vyžaduje námahu, 
ale tá je vzápätí opodstatnená a vynahradená. Je 
to tá časť našej duchovnej praxe, kde nám Boh 
dáva možnosť zasadiť sa za vec, vložiť sa do toho, 
a tým viac si ceniť milosť, ktorú nám Boh dá rád 
aj nezištne.

Veci, ktoré sa dejú okolo nás, ma nenechávajú 
na pokoji. Mám sto chutí začať nejakú revolúciu: 

či v spoločnosti, či v Cirkvi. Ale ak sa hlbšie a dlh-
šie zamyslím, spomínam na osudy hociktorého 
povstalca, ktorý svoj život skončil tragicky, a má-
lokedy jeho dielo vytrvalo dlho. Vychádza mi 
z toho, že jedinou cestou je iba modlitba, a tým 
viac ruženca, pretože osobitne pri ňom si uve-
domujeme spoločenstvo s Máriou a jej Synom – 
Ježišom Kristom, o ktorom rozjímame praktic-
ky pri každom tajomstve. A keby len o Kristovi. 
Ružencom rozjímame o celom svojom duchov-
nom živote, kde sme spolu s Máriou prichytení 
pri  modlitbe, aby sme mohli vychytiť moment 
hlbokého tajomstva v otvorenej zodpovednosti  
a vzápätí bežali slúžiť. My Krista prijímame do 
srdca podobného chlievu, v ktorom sa on naro-
dil, aby sme splnili povinnosti zákona a našli sa 
tam, kde je dom jeho Otca. Rovnako chceme vo 
svojom živote dosvedčiť, že s Ním v jordánskych 
vodách počujeme Otcov hlas a nebojácne nasle-
dujeme Krista, nesúc jeho obuv a plniac jeho 
slovo, ktoré nás skrze pokánie privádza do Bo-
žieho kráľovstva, s jeho slávou zjavenou na Tá-
bore a darovanou ako nekončiaci sa pokrm lás-
ky v Eucharistii.

Rovnako cítime stud, hanbu, prežívajúc, že 
Kristovo utrpenie nezriedka akoby zbytočne cedí 
jeho krv v Getsemani, keď my znova a znova hre-
šíme jedným a tým istým spôsobom, začínajúc 
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telesnosťou, skrze sexualitu, telesné pôžitky, zlú pamäť, 
oči, závisť, neochotu pomôcť až po jeho odvrhnutie, keď sa 
až na pár osôb všetci rozpŕchli. Pri tom všetkom sme pozva-
ní vnímať cenu našej spásy, pre rozmnoženie vďačnosti, aby 
sme vzápätí skutočne pocítili nový život v zmŕtvychvsta-
ní a nádej na miesto v budúcom veku, ktoré nám Ježiš šiel 
pripraviť. S Duchom Svätým, vyliatym hojne na nás, sme 
pozvaní žiť znova Kristovým slovom, ale nielen v čítaní, 
ale aj v jeho aktívnom a smelom hlásaní, na konci ktorého 
nás znova, tak ako na začiatku týchto odsekov, čaká Má-
ria – prvá oslávená sestra, ktorá sa nám stála Matkou, aby 
udržovala našu nádej na naplnenie všetkých prisľúbení.

Všetky významné a Cirkvou priznané zjavenia Panny 
Márie v 20. storočí aktívne vyzývajú veriacich k pravidelnej 
modlitbe sv. ruženca, ktorý je chápaný ako najmocnejšia 
zbraň: ako proti zlu a odpadnutiu moderného sveta, tak 
aj ako sila viery a najmä bratskej lásky, zdržiavajúca tres-
tajúcu Božiu ruku.

Je načase znova sa plne zdôveriť Nebeskej Matke aj sv. 
ružencu, ktorý nás len hlbšie priväzuje ku Kristovi i ku 
svetu a jeho ľuďom, ktorých osud nemôže byť ľahostajný, 
akokoľvek by si ho tí alebo iní zaslúžili.

Milí čitatelia, želám vám, aby ste silu žiadnej modlitby 
nepodceňovali. Nejde o mágiu, ale o cestu k sebe, k blíž-
nemu a predovšetkým k Bohu, ktorý sa rád dáva uprosiť, 
keď vidí nádhernú starostlivosť jedných o druhých, v kto-
rej sa najkrajšie prejavuje jeho otcovský príklad v našich 
synovsko-dcérskych vzťahoch.  •
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▲ V kinách bude nový film o Matke Tereze

V amerických kinách bude mať 3. a 4. októbra pre-
miéru film o Matke Tereze. Dokument Mother Te-
resa: No Greater Love vznikol v produkcii Kolum-
bových rytierov. Zobrazuje život svätice a vplyv, 
ktorý mala ona a jej misionárky lásky po celom 
svete. Režisér filmu David Naglieri chce prostred-
níctvom dokumentu ukázať prácu sestier a Matky 
Terezy a spôsob, akým žijú evanjelium. „Myslím, 
že tento príbeh môže pozitívne ovplyvniť životy 
ľudí a priblížiť ich k viere,“ vyjadril svoju túžbu re-
žisér. „Dokument sa natáčal na piatich kontinen-
toch a predstavuje neuveriteľný prístup k apošto-
látu, ktorý vedú misionárky lásky,“ hovorí Naglieri. 
Jeho obľúbenou časťou sú zábery z Kene, kde sa 
sestry starajú o deti s deformáciami a vážnymi vý-
vojovými poruchami. V dokumente zaznejú aj sve-
dectvá najvyššieho rytiera Kolumbových rytierov 
Patricka Kellyho, biskupa Roberta Barrona, filmá-
ra Jima Wahlberga, ktorý opisuje zásluhy Matky 
Terezy pri jeho obrátení, či priateľa Matky Terezy 
Jima Toweyho a vo filme vystúpi aj postulátor svä-
torečenia kňaz Donald Haggerty. Režisér filmu 
poukazuje, že ten film je iný v tom, že vznikol 25 
rokov po smrti Matky Terezy, a tak mal možnosť 
viac preniknúť do jej života aj sa vyrovnať s veca-
mi, ktoré vyplávali na povrch neskôr. •

Milí misijní priatelia!

Október je misijný mesiac a v celej 
Cirkvi budeme sláviť aj Misijnú ne-
deľu. Cirkev nás v tomto čase pozýva, 
aby sme urobili niečo pred druhých, 
pretože stať sa autentickým Ježišo-
vým učeníkom znamená postaviť sa 

do pokornej a náročnej úlohy služobníka druhých, hľadať 
šťastie a naplnenie tých, ktorých milujeme bez ohľadu 
na náklady pre nás samých. Najlepšie miesto na začatie 
procesu „sebadarovania“ služby je v našich vlastných 
domovoch a na pracovisku. V našich farnostiach sme 
tiež povolaní slúžiť, aby sme neboli obsluhovaní. Môže-
me tu použiť známe „nepýtaj sa“ od Johna Kennedyho: 
„Nepýtaj sa, čo pre teba môže urobiť tvoja farnosť, tvoja 
Cirkev, tvoj Boh. Radšej sa pýtajte, čo môžete vy urobiť 
pre svoju farnosť, pre svoju Cirkev a pre svojho Boha!“ 
Prostredníctvom služby a  obety dosiahneme naplne-
nie toho, k čomu nás Boh pozýva. Tým, že oslobodíme 
iných, oslobodíme aj seba. Tým, že dáme pokoj druhým, 
nájdeme svoj vlastný pokoj. A tým, že sa Kristus identi-
fikuje s druhými, identifikuje sa aj s nami. Misia je služ-
ba a obeta v láske pre spásu všetkých národov. Táto lás-
ka prichádza s trpezlivosťou a poslušnosťou voči Božej 
vôli. Začína sa premenou misionára na veľký nástroj pre 
spásu iných. Kristus nás učí, že byť veľkým znamená byť 
pripravený slúžiť a prinášať obete pre druhých. Keď slá-
vime Misijnú nedeľu, je to tiež výzva, aby sme boli ver-
nejší Božiemu poslaniu v nás aj v druhých. Pripomína 
nám to veľké výzvy, ktoré dnes stoja pred nami v Božom 
poslaní. Dobrou správou je, že tieto výzvy môžeme pre-
konať duchom obety, bezúhonnosti života, pokory a lás-
ky. Uprostred všetkých týchto výziev nachádzajme silu 
v slovách z Listu Hebrejom: „Verme teda, keď sa priblíži-
me k trónu milosti, že nájdeme milosrdenstvo a milosť, 
keď budeme potrebovať pomoc.”

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

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

Šéfredaktor
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▪ Vražda misionárky v Mozambiku 

V noci 7. septembra na severe 
Mozambiku neznáma ozbrojená 
skupina podpálila katolícku kom-
boniánsku misiu v Chipene na hra-
nici s provinciou Cabo Delgado. 
Dvom kňazom a dvom rehoľným 
sestrám sa podarilo ujsť, no ses-
tra Maria De Coppiová pôvodom 
z Talianska žiaľ útok neprežila. 
Komboniánska misionárka, ktorá 
mala 84 rokov a v krajine pôsobi-
la takmer 60 rokov (od roku 1963), 
bola zastrelená.
Cabo Delgado je už niekoľko me-
siacov dejiskom násilností pácha-
ných povstaleckými skupinami. Tí 
prišli už deň predtým, no k útoku 
došlo až v noci. Zhorelo pri ňom 
mnoho objektov misie, vrátane 
farských budov, ubytovne a novej 
počítačovej miestnosti. 
„Modlíme sa za večný odpočinok 
našej sestry,“ píše sa v kondolenč-
nom posolstve generálnej sekre-
tárky komboniánskych misioná-
rov, sestry Enzy Cariniovej: „Určite 
sa bude prihovárať za mozambický 
ľud a za pokoj v tejto krajine, ktorú 
tak veľmi milovala.“ •

▪ Kardinál Konrad Krajewski pôjde 
v mene pápeža na východ Ukrajiny

Pápežský almužník kardinál 
Konrad Krajewski sa v najbliž-
ších dňoch už po štvrtýkrát vydá 
na Ukrajinu v  mene Svätého 
Otca. Ako sa uvádza v komuni-
ké Dikastéria pre charitatívnu 
službu, prefekt tohto nového 
úradu „tentokrát navštívi Ode-
su, Žitomir, Charkov i iné lokali-
ty na východe Ukrajiny“. Cieľom 
cesty je „navštíviť a  podporiť 
rozličné komunity veriacich, 
kňazov a rehoľníkov, ako aj ich 
biskupov, ktorí už viac než 200 
dní zostávajú na miestach svo-
jej služby i napriek vojnovým 
nebezpečenstvám“. „Ide o tichú 
a evanjeliovú cestu, byť s  ľuď-
mi, ktorí trpia, modliť sa a ute-
šovať každého z nich, ukazujúc 
svojou prítomnosťou, že nie sú 
sami v tejto situácii, ktorá pri-
náša len ničenie a smrť,“ píše sa  
ďalej v komuniké. Spolu s kar-
dinálom Krajewským poputuje 
na Ukrajinu konkrétna pomoc, 
ktorú distribuujú Charity rôz-
nych diecéz. •

▲ Pápež kondoloval k úmrtiu kráľovnej 
Alžbety II.: Neúnavne slúžila dobru

Po správe o úmrtí britskej kráľovnej 
Alžbety II., ktorá zomrela vo štvrtok 
večer 8. septembra vo veku 96 rokov, 
pápež František vyjadril sústrasť jej 
synovi, novému kráľovi Karolovi III. 
V kondolenčnom telegrame spolu 
s uistením o svojej modlitbe vyzdvi-
hol oddanosť zosnulej službe pre dob-
ro krajiny a Spoločenstva národov 
a jej svedectvo viery v Krista. “Ochot-
ne sa pripájam ku všetkým, ktorí 
smútia nad jej stratou, modlím sa za 
večný odpočinok zosnulej kráľovnej 
a vzdávam hold jej životu neúnavnej 
služby pre dobro krajiny a Spoločen-
stva národov, jej príkladu oddanosti 
povinnostiam, jej neochvejnému sve-
dectvu viery v Ježiša Krista a jej pevnej 
nádeji v jeho prisľúbenia.” •

◀ XXX. ročník muklovskej púte na Svatý Hostýn

3. septembra 2022 sa konal v poradí už XXX. ročník muklovskej púte na Svatý 
Hostýn. Tradícia tejto púte väzňov komunistického režimu sa začala ešte v šesť-
desiatych rokoch 20. storočia, keď sa väzni po príchode z dlhoročného pobytu 
vo väzniciach totalitného režimu, v jáchymovských baniach, internácie či pra-
covných táborov začali stretávať na pútnickom mieste Sv. Hostýn. Svätú omšu 
v zaplnenej bazilike Nanebovzatia Panny Márie celebroval P. Miroslav Herold SJ, 
ktorý privítal politických väzňov, ich rodinných príslušníkov i priateľov a všet-
kých zúčastnených pútnikov. V príhovore vyzval napriek všetkým nespravod-
livým krivdám odpustiť a nezanevrieť, ale aj potrebu pripomínať nespravodli-
vé utrpenie, a to predovšetkým mladej generácii. Netreba zabudnúť na nie tak 
dávnu dobu, keď boli ľudia trestaní či väznení len za to, že milovali Pána Boha, 
či za to, keď si človek myslel, že je spravodlivé vlastniť majetok a dobré žiť v slo-
bode názoru a využívať ju v tlači. P. Herold spomenul spolubratov a iných väz-
ňov, ktorých poznal  a už sú vo večnosti a v ich slovách nebolo cítiť nenávisť. •
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Otázka: ste živí? Možno sa 
nám to zdá hlúpa otázka, 
ale aký máte dôkaz na to, že 
ste živí? Snáď iba to, že nie 

ste mŕtvi. To je však málo. To, že nie 
sme fyzicky mŕtvi, že nie sme ešte na 
cintoríne, predsa nemusí ešte automa-
ticky znamenať, že sme živí. Čo je teda 
dôkazom toho, že sme živí?

Bohoslužba slova 28. nedele cez rok 
(4 Kr 5, 14-17; Lk 17, 11-19) trvá na tom, že 
opravdivo živým človekom je ten člo-
vek, ktorý je schopný vďačnosti. Ak sa 
vám to celkom nezdá, poďme na vec 
po poriadku. 

Rakúsky benediktínsky brat Da-
vid Steindl-Rast napísal pred časom 
prekrásnu knihu s názvom Vďačnosť, 
srdce modlitby (Brother David Steindl-
-Rast, Gratefulness, the Heart of Pray-
er. An Approach to Life in Full-
ness, Paulist Press, New York, 
1984). Ako sám názov hovorí, ak 
sa chce človek opravdivo naučiť 
modliť (a dnešné evanjelium je 
v skutočnosti o modlitbe, preto-
že ten, čo sa vrátil, vrátil sa pre-
to, aby velebil Boha, čiže aby sa 
modlil), musí sa naučiť byť vďač-
ný. A on sa pýta, prečo niekto-
rí ľudia nie sú vďační, a to aj napriek 
tomu, že v podstate nie sú zlými ľuď-
mi, alebo dokonca aj napriek tomu, že 
chcú byť vďační? Odpovedá si: preto, 
lebo veľa týchto ľudí nie je otvorených 
na prekvapenia života. A prečo nie sú 
otvorení na prekvapenia života? Lebo 
spia, lebo nie sú živí. A  tak on píše 
o vďačnosti takto:

Prvá podmienka je, aby si sa prebu-
dil. To, že si už prebudený, je viditeľné 
na tom, že sa dokážeš čudovať, že doká-
žeš žasnúť nad vecami, a to aj napriek 
tomu, že ich poznáš a že si ich už videl. 
Napríklad: ako reaguješ na ranné sln-
ko, na prekrásnu dúhu po daždi? Nebe-
rieš to ako niečo, čo tu už bolo a o čom 
si povieš: No a čo je na tom? Filozof Pla-
tón hovorí: Prekvapenie je začiatkom 
filozofie. Prekvapenie je aj začiatkom 
vďačnosti. Brat Dávid sa tu delí o záži-
tok z vlastného života. Hovorí, že to 
bolo počas druhej svetovej vojny. Vo 
Viedni prišlo k leteckému bombovému 
útoku. Bolo to náhle. Dávid bol vtedy 
ešte malým chlapcom a bol ďaleko od 
domova a od akéhokoľvek leteckého 
krytu. A tak v strachu vbehol do otvo-
reného kostola, pri ktorom sa práve na-

chádzal. Vbehol pod lavicu, schúlil sa, 
rukami si zakryl hlavu a čakal. Každú 
chvíľu čakal, že mohutná klenba kosto-
la sa mu zrúti na hlavu a že ho pochová 
navždy. Nestalo sa tak. Nálet pominul, 
nastalo ticho a on vyliezol zo svojho 
chabého úkrytu. Keď sa dostal na ulicu, 
s prekvapením pozeral na rumovisko, 
ktoré ostalo z okolitých domov, ktoré 

ešte pred pár minútami stáli v celej svo-
jej kráse. Avšak najväčšie prekvapenie 
prežíval vtedy, keď si uvedomil, že on 
žije. To bolo prekvapenie. Nebola to 
novinka. On tu predsa žil už niekoľko 
rokov. Avšak v tejto chvíľke to bol dar: 
nezomrel v ruinách kostola. Dávid ho-
vorí: „Nikdy predtým som nevidel trá-
vu tak nádherne zelenú ako v tomto 
okamihu.“ 

Prekvapenie je teda začiatkom tej 
nádhernej plnosti života, ktorá sa nazý-
va vďačnosť (a vďačnosť je podmienkou 
k tomu, aby sme boli schopní modliť 
sa). Avšak iba začiatkom. Istá udalosť, 
ktorá v nás náhle vyburcuje pocit pre-
kvapenia, nesmie byť osamotená. Po-
stoj prekvapenia musí byť trvalým po-
stojom človeka, ak chce byť človekom 
vďačným. 

Postoj prekvapenia je pre človeka, 
ktorý celý život spí, náročným proce-
som. Je to proces, ktorý zahŕňa to, aby 
sme vedeli nad vecami, ktoré stoja pred 
nami, postáť, dumať nad nimi a uznať, 

Funguje u nás  
vďačnosť?

 Text: P. Milan Bubák SVD
 Foto: Archív SVD, Zimbabwe

Prekvapenie je teda začiatkom 
tej nádhernej plnosti života, ktorá 
sa nazýva vďačnosť (a  vďačnosť 
je podmienkou k  tomu, aby sme 
boli schopní modliť sa). Avšak iba 
začiatkom.
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že sú darom. Je to proces, ktorý má pod-
ľa Davida Steindl-Rasta tri kroky: musí 
to ísť cez náš rozum, cez našu vôľu a cez 
naše city.

ROZUM. Nie je možné byť vďačným, 
ak sa do procesu prekvapenia nad da-
rom nezapojí náš rozum. To, že rozpo-
známe dar ako dar, sa deje prostredníc-
tvom nášho rozumu. Pre niektorých 
ľudí toto nie je ľahké a jednoduché. Je 
to preto, lebo si zvykli pozerať sa na 
veci ako na samozrejmosť a brať ich 
automaticky. Sú to ľudia príliš ustrnutí 
a leniví na to, aby sa pri veciach zasta-
vili a o nich pouvažovali. Niektorí z nás 
sme si na to, že nám veci padajú priamo 
do lona, zvykli až príliš. Nikdy sme v ži-
vote nemuseli o nič bojovať. Nikdy sme 
sa nemuseli pre nič namáhať. Veci nám 
zaobstarával vždy niekto iný. Ponajprv 
rodičia, ktorí chceli, aby sme mali ľah-
ký a bezstarostný život (ľahší a bezsta-
rostnejší ako oni) a potom neskôr sa 
vždy našiel niekto, kto nám poslúžil 
podobne. A tak sme sa naučili brať veci 

ako samozrejmosť. A za samozrejmosť 
neďakujeme. Samozrejmosť je predsa 
samozrejmá. Lenže v takomto samo-
zrejmom pozeraní sa na dary života 
tkvie jeden z najväčších problémov sú-
časného človeka. Prvá vec, na ktorú sa 
sústreďujú ľudia, ktorí sa liečia zo závis-
losti, je prebratie zodpovednosti za svoj 
vlastný život. Nikto mi nie je povinný 
nič dať. Nikto nie je povinný sa o mňa 
starať. O môj vlastný život sa musím po-
starať len a len ja sám. Nikto iný to ro-
biť namiesto mňa nie je povinný. Ak sa 
o mňa niekto predsa postará, je to jeho 
vlastné rozhodnutie a prejav priazne 
voči mne. Nie je to jeho povinnosť. A ja 
som mu teda povinný preukázať za to 
vďaku. Ľudia sa dostávajú do závislos-
ti (napr. na alkohole alebo na drogách) 
často práve preto, lebo nevedia zniesť 
pocit, že svet nie je ich dlžníkom. Že im 
nikto nie je povinný nič automaticky 
dávať a robiť. Tento pocit je pre mno-
hých ľudí, zvyknutých brať veci ako 
samozrejmosti života, príliš bolestivý. 

Preto sa rozhodnú túto bolesť mierniť 
(napr. alkoholom), a tak postupne upa-
dajú do závislosti. Vďačnosť je teda pro-
striedkom: buď prevencie, alebo liečby 
závislostí akéhokoľvek typu. 

Alebo tu môže byť aj opačná mož-
nosť. Nebrať veci za celkom samozrej-
mé, ale naopak vidieť za nimi vždy 
čosi iné, než to, čo tam naozaj je. Len si 
všimnite postoje mnohých, ktorí otvá-
rajú dary, ktoré neočakávane od nie-
koho dostali. Často počuť poznámky 
ako: “Čo ten asi odo mňa chce, keď mi 
kúpil taký drahý dar?” A dostaneme sa 
do postoja ostražitosti. Alebo: “Je mož-
né, aby za to vyvalil toľko peňazí? To 
určite kúpil v nejakom bazáre a iste to 
má nejakú vadu...” Hľadáme dôkaz, že 
za darom naozaj nie je nič iné len veľ-
kodušnosť. Je v nás jednoducho túžba 
po prekvapení z  toho, že dar, ktorý 
sme dostali, je naozajstným darom, 
daným nám zadarmo. Na to, aby náš 
rozum bol schopný rozpoznať, že dar 
je naozaj darom, musí byť dostatočne 
pokorný. Musí vedieť, že sú veci, kto-
ré sú síce rozpoznateľné, avšak nie sú 
dokázateľné. Dôkaz leží v žití. V žití 
– v pokornom a úprimnom prežíva-
ní vlastného života – sa nachádza viac 
vecí, ktoré intelekt jednoducho nie je 
schopný obsiahnuť. S tým sa musí in-
telekt vysporiadať. 

VÔĽA je ďalšou zastávkou nášho pro-
cesu stať sa vďačnými. Intelekt rozpo-
zná, že čosi je darom. Vôľa však musí 
uznať, že to je naozaj dar. Rozpoznať 
a uznať: toto sú dve odlišné skutoč-
nosti. Je možne rozpoznať niečo aj 
proti vlastnej vôli, a teda to neuznať: 
“Je to tak, ale neprijímam to, hnevá 
ma to...” Po postoji prekvapenia nad 
vecami, ktoré sme dostali, človek ich 
rozpozná, ako dar. Daný svet, v ktorom 
žijem, mi je naozaj daný. Daná chvíľa, 
v ktorej prežívam svoj život, mi je na-
ozaj daná. Daný kontext, v ktorom sa 
momentálne nachádzam, mi je naozaj 
daný. Ja som to nevytvoril. Bolo mi to 
dané. Iba keď toto uznám svojou vôľou, 
môžem byť vďačný. Uznanie daru môže 
byť často ďaleko obtiažnejšie,  
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13. až 15. septembra sa pápež Fran-
tišek podujal na apoštolskú cestu 
do Kazachstanu pri príležitosti VII. 
kongresu predstaviteľov svetových 
a  tradičných náboženstiev, ktorý sa 
koná každé tri roky. „Veríme, že náv-
števa Svätého Otca Františka výrazne 
prispeje k ukončeniu vojny na Ukraji-
ne a  dosiahnutiu dlho očakávaného 
mieru“, hovorí v rozhovore pre Vatican 
News arcibiskup Tomasz Peta, ktorý 
je na čele Metropolitnej arcidiecézy 
Presvätej Panny Márie v  Astane – 
Nur Sultane.

Cieľ apoštolskej cesty vysti-
huje motto: „Poslovia mie-
ru a  jednoty.“ Pripomeň-
me, že krajinu v roku 2001 

navštívil už pápež sv. Ján Pavol II., 
ktorý rovnako pozval k  harmónii 
medzi náboženstvami a kultúrami.

Maličká Cirkev uprostred stepi – 
pohľad do minulosti
Počiatky Cirkvi v Kazachstane siahajú 
do polovice 13. storočia, keď Francúz-
sko vyslalo niekoľko misionárov, aby 
sa odtiaľ dostali do Mongolska. Práve 
františkáni boli poverení misiou v ce-
lej Strednej Ázii. V nasledujúcom sto-
ročí sa začalo prvé prenasledovanie 
a až do polovice 19. storočia viac nepri-
chádzali žiadne správy. Katolíci sa vrá-
tili čiastočne ako vojaci ruskej armády, 
čiastočne ako vyhnanci, deportovaní 
ľudia, vojnoví zajatci alebo dobrovoľní 
osadníci a utečenci.

Obratom pre maličkú kazašskú Cir-
kev bol rozpad Sovietskeho zväzu 
a zrod nezávislého Kazachstanu v roku 
1991. Nasledujúci rok krajina nadviaza-
la diplomatické vzťahy so Svätou stoli-
cou a v roku 1998 oba štáty uzavreli do-
hodu, ktorá Katolíckej cirkvi garantuje 

Pre katolíkov v Kazachstane 
bude pápež požehnaním

 Text: TKKBS
 Foto: Le Parisien, SpC-Vatican

ako jeho rozpoznanie. Prečo? Lebo to, 
s čím tu človek bojuje, je jeho pocit zá-
vislosti či nezávislosti. Nikto z nás ne-
túži byť závislým. Ani od Boha, ani od 
ľudí. Keď uznám dar, som závislý od 
darcu. Dar je niečo, čo nemôžeme dať 
sebe samým... To by bol nezmysel, aby 
som si sebe niečo venoval a bol vďačný 
za to sebe. Vďačnosť za dar ide jednodu-
cho ponad mňa samého. Ak chcem byť 
vďačný, musím uznať, že som závislý. 
A to nie je ľahké. Lenže: je to závislosť 
obojstranná. Prijímateľ daru je závislý 
na dare, avšak darca potrebuje vďaku...

CITY: Tretím krokom je citový prejav 
vďačnosti. Najlepšie sa tomuto posto-
ju učíme od detí. Pred časom som videl 
fotografiu dvoch afrických detí, ktoré 
sa prekrásne smiali. Pod obrázkom bol 
nápis: “Radosť, to je vďačnosť Božích 
detí!” Citové vyburcovanie, výbuch ra-
dosti, to je to, ako sa prejavuje navonok 
vďačnosť. To je vec srdca. U mnohých 
z nás je to však nesmierne ťažké. Zvlášť 
u tých, ktorí sme vyrastali s citovými 
ranami. Predstavte si napríklad takúto 
situáciu: Niekto sa na vás usmeje. Vy sa 
usmejete naspäť. Po chvíli však zistíte, 
že úsmev nepatril vám, ale niekomu, 
kto stojí za vami. Reakcia? Cítite sa ci-
tovo zranení. Samozrejme v takomto 
prípade nejde o nejakú neznesiteľnú 
traumu. Avšak predstavte si človeka, 
ktorého city boli opakovane zraňova-
né, hlavne počas detstva. Takýto človek 
prijal niečo a uznal, že to je dar len pre-
to, aby sa vzápätí presvedčil, že tu vô-
bec nešlo o žiaden dar, alebo že za tým 
všetkým bolo čosi úplne iné. A tak sa 
človek stane postupne emocionálne 
stuhnutým. A tu je možno pôvod aj ne-
dostatku vďačnosti.

Čo na záver? Mohli by sme si teraz vo 
svetle povedaného všimnúť ľudí z bo-
hoslužby slova 28. nedele cez rok. Ne-
chajme ich však tak. Aj Náman, aj Sa-
maritán boli zrejme ľuďmi, ktorí boli 
živí, ktorí boli schopní prekvapenia 
a ktorých intelekt, vôľa a city fungova-
li dobre. Preto boli vďační. U ostatných 
toto zrejme nefungovalo. Preto neboli 
vďační. Funguje to u nás?  •
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slobodu aktivít v oblasti sociálnej, vzde-
lávacej, zdravotnej a podobne.

Katolíci tvoria v Kazachstane len 0,01 
% obyvateľstva, v ktorom 70 % tvoria 
moslimovia a 25 % pravoslávni kresťania. 
Katolícka cirkev má v krajine 70 farnos-
tí a veriacim slúži stovka kňazov. Člení 
sa na štyri diecézy: Arcidiecéza Presvä-
tej Panny Márie v Astane (Nur-Sultan), 
Diecéza Najsvätejšej Trojice v Almaty 
(najľudnatejšie mesto Kazachstanu, bý-
valé hlavné mesto), Diecéza Karaganda 
a Apoštolská administratúra Atyrau.

Pripomeňme, že v Atyrau je apoš-
tolským administrátorom ad nutum 
Sanctae Sedis duchovný otec Peter 
Sakmár, rodák zo Spiša. Pápež Franti-
šek ho do tohto úradu vymenoval 8. de-
cembra 2020.

Mons. Tomasz Bernard Peta, arcibis-
kup Metropolitnej arcidiecézy Presvä-
tej Panny Márie v Astane – Nur Sultane 
pred blížiacou sa cestou pápeža poskytol 
rozhovor novinárke Deborah Castellano 
Lubov z Vatican News:

Akú dôležitosť má návšteva pápeža Fran
tiška v Kazachstane?
Návšteva pápeža Františka je vždy his-
torickou udalosťou, o to viac v krajine, 
kde katolíci tvoria malé stádo. Som pre-
svedčený, že je to veľké požehnanie pre 
nás katolíkov a pre celý Kazachstan. 
Vzhľadom na dramatickú medziná-
rodnú situáciu prináša táto návšteva 

nádej na mier a zmierenie v celosve-
tovom meradle. Sme veľmi vďační, že 
Svätý Otec požehná novú ikonu tripty-
chu „Matky Veľkej stepi“ v katedrále 
Nur-Sultan. Táto ikona je určená pre 
našu národnú svätyňu Kráľovnej poko-
ja v Oziornom. Bude nám pripomínať 
pápežskú návštevu.

 V čom je hodnota medzináboženského 
kongresu a účasti pápeža?
Kongres vedúcich predstaviteľov sve-
tových a tradičných náboženstiev nie 
je platformou pre teologické diskusie. 
Podľa môjho názoru môže byť zname-
ním, ktoré ukazuje na Boha ako zdroj 
pokoja. Úsilie politikov je síce potrebné, 
ale nedostatočné. Je potrebná intenzív-
na modlitba veriacich za pokoj. Účasť 
Svätého Otca Františka na kongrese 
zvyšuje úroveň tohto podujatia a po-
ukazuje na starostlivosť Cirkvi o mier 
a blaho celého ľudstva.

Ako vnímajú pápeža Františka v Kazach
stane?
Pre katolíkov v Kazachstane je hlavou 
Cirkvi, Petrovým nástupcom. Očaká-
vame ho s radosťou a nádejou. Treba 
poznamenať, že pre kazašské orgány 
predstavuje Svätý Otec autoritu. Sved-
čí o tom aj usilovnosť, s akou vláda pri-
pravuje túto návštevu.

Čo na vás od vášho príchodu do Kazachsta
nu najviac zapôsobilo v tejto krajine?

Do Kazachstanu som prišiel v  roku 
1990, ešte za čias Sovietskeho zväzu. 
Vtedy ešte neexistovali žiadne cirkev-
né štruktúry. Na území piatich republík 
Sovietskeho zväzu pôsobilo asi 15 miest-
nych kňazov, občanov Sovietskeho zvä-
zu. V mnohých mestách a dedinách 
existovali spoločenstvá veriacich. Tam, 
kde sa v časoch komunizmu modlili ru-
ženec, sa zachovala viera a povedomie 
príslušnosti k Cirkvi. Ovocie toho sa 
prejavilo v podmienkach slobody nábo-
ženského vyznania a svedomia po zís-
kaní nezávislosti Kazachstanu (v roku 
1991). Rýchlo sa zakladali farnosti a sta-
vali kostoly a kaplnky.

Čo znamená byť katolíkom v Kazachstane?
V Kazachstane máme náboženskú slo-
bodu. Nie je však ľahké byť katolíkom. 
Prečo? Katolíkov je menej ako 1 %. 19 
miliónov občanov Kazachstanu je mo-
zaikou 130 národností – 70 % tvoria 
Kazachovia – a patria k 18 oficiálne re-
gistrovaným náboženstvám. Byť kato-
líkom znamená urobiť zrelé rozhod-
nutie. Počas rokov nezávislosti našej 
krajiny niekoľko miliónov občanov vy-
cestovalo do svojich historických do-
movín. Medzi nimi bolo niekoľko tisíc 
katolíkov. V tomto období sa katolícka 
komunita stala viac medzinárodnou. 
Katolíci v Kazachstane patria k desia-
tim rôznym národnostiam, vrátane 
predstaviteľov kazašského národa. Už 
sa nemôžeme nazývať tak ako predtým 
„nemeckou“ alebo „poľskou“ cirkvou.

Ako ste v Strednej Ázii prijali pápežo
ve výzvy na mier v súvislosti s vojnou na 
Ukrajine?
Vojna na Ukrajine je veľkou tragédiou. 
Dalo by sa povedať, že je to rana na 
tele celého ľudstva. Veríme, že náv-
števa Svätého Otca Františka výrazne 
prispeje k ukončeniu vojny na Ukra-
jine a dosiahnutiu dlho očakávaného 
mieru.  •

• Mons. Tomasz Peta, arcibiskup Metropo-
litnej arcidiecézy Presvätej Panny Márie 
v Nur-Sultane (niekdajšia Astana)
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▲ Nový akademický rok v Misijnom 
dome v Bratislave

Program Misijného domu v Bratisla-
ve značne závisí a mení sa podľa toho 
akademického na teologickej fakulte, 
ktorú seminaristi verbisti navštevujú. 
„Prázdninový“ program so začiatkom 
nového semestra nahradil program 
„školský“. Znamená to skoršie vstáva-
nie (kvôli ranným hodinám v škole) či 
neskorší obed (počas obednej prestáv-
ky na fakulte). Tiež napríklad riad-
ne rozdelenie rajónov a povinností, 
ktoré si počas roka bude treba zastať. 

Tento semester máme zastúpenie 
(okrem jedného) vo všetkých roční-
koch. V druhom a treťom ročníku ba-
kalárskeho stupňa nastúpili priamo 

z noviciátu Benedikt Kočamba a Ja-
kub Doktor. Pre Jakuba to bude zna-
menať aj obhájenie bakalárskej práce 
a zloženie štátnej skúšky. V prvom, 
druhom a treťom ročníku magister-
ského stupňa sa zas predstavujú Vác-
lav Plánka, Dávid Kancian a Lukáš Ha-
núsek. Pre posledného menovaného 
to znamená očakávané dokončenie 
štúdia a s  tým súvisiacu diakonskú 
a kňazskú vysviacku. 

Seminarista Peter Nguyen Van Lu-
ong začal tento rok svoju pastoračnú 
prax v UPeCe (Univerzitné pastorač-
né centrum v Bratislave), pohybuje sa 
tak momentálne mimo fakulty. Zato 
dvaja noví spolubratia Jozef Nguyen 
Van Cuong a Peter Do Huy Xuan pil-
ne študujú, zatiaľ však na jazykovej 
škole, aby sa postupne s trpezlivos-
ťou a húževnatosťou vnárali do tajov 
slovenčiny. 

Udalosti
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Tento rok predstavuje počet semi-
naristov oproti tomu minulému cel-
kom slušný nárast a badať aj veľkú 
rozmanitosť ich zaradenia. Tešíme sa 
tak na nový školský rok, ktorý vždy 
prináša niečo nové, je obohacujúcim 
a vzácnym časom tak intelektuálne-
ho, ako aj duchovného rastu. •

◀ 30 rokov od vstupu do noviciátu

Na slávnosti skladania sľubov 8. sep-
tembra sa neformálne stretli spolu-
žiaci a spolubratia Ludvík Málek SVD, 
Jozef Bištuť SVD, Pavol Kobliha SVD 
a Martin Štefanec SVD. Pripomenuli 
si, že presne pred 30 rokmi nastúpili 
v tento deň do noviciátu Spoločnos-
ti Božieho Slova. Po vysviacke sa ako 
misionári rozišli do celého sveta: 
P. Ludvík Málek do Mexika, P. Jozef 
Bištuť do Nemecka (St. Augustin), 
P. Pavol Kobliha pôsobil dlhé roky 
v Keni a P. Martin Štefanec pôsobil 
3 roky medzi americkými Slovákmi 
v USA. •

▲ 25 rokov kňazstva

Pátri Ján Halama, Emil Králik a Jozef 
Roman si pripomenuli svoje 25. výro-
čie kňazskej vysviacky. Na ďakovnej 
sv. omši v Kostole Najsvätejšieho Srd-
ca Ježišovho vo Vidinej pri Lučenci sa 
jubilanti zišli spolu s miestnymi ve-
riacimi, so spolubratmi z  miestnej 
komunity i  s  pátrom provinciálom 
Pavlom Krutákom  SVD pri slávení 
sviatku Nanebovzatia Panny Márie 
v pondelok 15. augusta 2022. Miesto 
spoločnej oslavy bolo symbolické, 
pretože v noviciáte vo Vidinej sa ju-
bilanti po prvýkrát stretli ako novici 
verbisti na jeseň v r. 1990. Spoločne 
potom absolvovali kňazskú formáciu 
v poľskej Nyse a v Bratislave.

Vysvätení boli kardinálom Jánom 
Chryzostomom Korcom v nitrianskej 
katedrále 28. júna 1997. Páter Roman 
pôsobí v ruskom Archangeľsku, pá-
ter Králik ako rektor domu v novici-
áte vo Vidinej a páter Halama v čes-
kom Kolíne. •

UDALOSTI 
október 2022

1. október
Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka 
Cirkvi, patrónka misií;
2. október
Sv. Anjeli strážcovia, patróni Spoloč-
nosti Božieho Slova;
4. október
Sv. František Assiský;
5. október
Sv. Faustína Kowalská; výročie kano-
nizácie sv. Arnolda Janssena a Joze-
fa Freinademetza (2003);
7. október
Ružencová Panna Mária;
11. október
Sv. Ján XXIII;
15. október 
Sv. Terézia od Ježiša, panna a  uči-
teľka Cirkvi; 
17. október
Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby; 
22. október
Sv. Ján Pavol II., pápež; 
23. október
Misijná nedeľa. 

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu modlitby 
na mesiac október: 
Modlime sa, aby bola Cirkev stá-
le verná evanjeliu,  aby ho odvážne 
ohlasovala, a tak sa stávala solidár-
nejšou, bratskejšou a otvorenejšou, 
a nech sa vždy vyznačuje synodali-
tou (ochotou putovať spoločne: ľud, 
biskupi a pápež).
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Ô smeho septembra 2022 
verbisti oslávili v Nitre na 
Kalvárii slávnosť Narode-
nia Panny Márie, ako aj 

147. výročie založenia Spoločnosti 
Božieho Slova sv. Arnoldom Jansse-
nom. Počas svätej omše, ktorú celeb-
roval provinciál P. Pavol Kruták SVD, 
mladí spolubratia zložili a obnovili 
rehoľné sľuby.

Mladí misionári boli zverení do 
materinskej ochrany Panny Márie, 
ktorá je matkou vteleného Božie-
ho Slova.

Samotná slávnosť sa začala spe-
vom Veni Sancte Spiritus (Príď, Du-
chu Svätý). Po prečítaní úryvku 

z Matúšovho evanjelia o Ježišovom 
pôvode prefekt seminaristov P. To-
máš Baleja SVD predstavil frt. Lukáša 
Hanúska SVD, ktorý žiadal o povole-
nie zložiť doživotné sľuby.

Nasledovala kázeň, v ktorej P. Kru-
ták profesov, ale i  všetkých veria-
cich, povzbudil myšlienkou: „Kristus 
nemá iné ruky ako naše.“ Po homílii 
nasledoval vlastný obrad zloženia 
doživotných sľubov. Profes zložil do-
životné sľuby čistoty, chudoby a po-
slušnosti a z rúk provinciála prijal 
misijný kríž.

Po zložení doživotných sľubov na-
sledovalo predstavenie novicov Jakuba 
Doktora a Benedikta Kočambu, 

Misionári verbisti si 
opäť obnovili sľuby 

chudoby, čistoty 
a poslušnosti

 Text: P. Juraj Begany SVD
 Foto: P. Martin Štefanec SVD

 

• Lukáš Hanúsek SVD skladal večné sľuby
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ktorí chceli zložiť svoje prvé rehoľné 
sľuby. Kandidátov predstavil novicmaj-
ster P. Bartolomej Baráth SVD. Novici 
boli vyzvaní, aby vyjadrili svoj úmysel, 
prečo chcú zložiť rehoľné sľuby. Potom 
nasledovalo samotné zloženie sľubov, 
odovzdanie konštitúcií a medaily Spo-
ločnosti Božieho Slova.

Po zložení prvých rehoľných sľu-
bov spolubratia frt. David Kancian 
SVD, Václav Plánka SVD a Peter Ngu-
yen Van Luong SVD obnovili na ďalší 
rok svoje rehoľné zasvätenie.

Životopis frt. Lukáša Hanúska SVD 
a oznámenie misijného určenia
Lukáš Hanúsek sa narodil 7. februára 
1990 v Bratislave ako štvrtý zo šies-
tich detí rodičom Michalovi a Hele-
ne. Pokrstený bol o 11 dní neskôr vo 
farskom kostole v Pezinku. Vyrastal 
v  Pezinku, v  historickej časti Caj-
la, neďaleko svojich starých rodičov 
a  príbuzných. Na Cajle sa aktívne 
zúčastňoval svätých  omší v  Kosto-
le  Povýšenia sv. Kríža, kde začal aj 
miništrovať. V Pezinku navštevoval 
základnú školu, neskôr tu absolvoval 
aj Obchodnú akadémiu. Po maturite 
nastúpil na Ekonomickú univerzitu 
v Bratislave, kde získal titul inžinier 
v  odbore Hospodárska politika. Po 
ukončení štúdií nastúpil ako finančný 
analytik do spoločnosti Lidl.

Už ako študent vysokej školy sa Lu-
káš niekoľkokrát zúčastnil duchov-
ných obnov, ktoré organizovali verbis-
ti v Misijnom dome v Bratislave. Vďaka 
nim spoznal túto rehoľnú spoločnosť 
a neskôr aj túžbu stať sa jej súčasťou 
a podieľať sa na jej misijnom poslaní. 
Po roku v zamestnaní v  spoločnosti 
Lidl Lukáš nastúpil 26. júla v roku 2015 
do postulátu Spoločnosti Božieho Slo-
va v Nitre. V dnešný deň pred 7 rokmi 
vstúpil do ročného noviciátu a o rok 
neskôr, v roku 2016, zložil svoje prvé 
rehoľné sľuby.

Počas rokov formácie Lukáš študoval  
a študuje na Teologickej fakulte Trnav-
skej univerzity v Bratislave. Po ukonče-
ní bakalárskeho stupňa absolvoval roč-
nú pastoračnú prax vo farnosti Kolín 
v Česku. Momentálne študuje na magis-
terskom stupni v odbore Katolícka teo-
lógia, ktorý by mal ukončiť budúci rok. 
Lukášovým misijným určením je Čad.

Verbisti a ich poslanie
Misionári Slovenskej provincie Spo-
ločnosti Božieho Slova, verní odkazu 
svojho zakladateľa  sv. Arnolda Jan-
ssena,  žijú svoje rehoľno-misionár-
ske povolanie v neustálej otvorenosti 
voči výzvam Ducha Svätého. Ohlasu-
jú evanjelium Ježiša Krista, vteleného 
Božieho Slova, v miestnej cirkvi na 
Slovensku a v Česku v súlade s chariz-
mou Spoločnosti prostredníctvom far-
skej pastorácie, biblického apoštolátu, 
masmédií, ľudových misií, apoštolátu 
univerzitnej mládeže a angažovania 
v oblasti spravodlivosti a pokoja – me-
dzi národnostnými menšinami, imig-
rantmi a ľuďmi na okraji spoločnosti.

Duchovne a  materiálne podpo-
rujú misijnú činnosť Cirkvi  na ce-
lom svete prostredníctvom animácie, 

• Seminaristi SVD pred misijným domom 
v Nitre. V strede Lukáš Hanúsek, ktorý zložil 
večné sľuby a dostal aj misijný kríž

• Počas slávnostnej sv. omše horeli v kos-
tole sviečky s menami tých, ktorí skladali 
a obnovovali sľuby

• Lukáš Hanúsek SVD pred zložením 
večných sľubov počas litánii ku všetkým 
svätým ležal na zemi. Je to predovšetkým 
telesné vyjadrenie ľudskej pokory v styku s 
nekonečným Bohom.
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získavaním a formáciou nových du-
chovných povolaní a laikov pre mi-
sie. Osobným i komunitným životom, 
ktorý žijú v jednote so spolubratmi 
z rôznych národov a kultúr, svedčia 

o láske Trojjediného Boha voči ľud-
stvu. Svoje poslanie zverujú Sedem-
bolestnej Panne Márii, patrónke pro-
vincie.  •

Modlitba sv. Terézie  
od Dieťaťa Ježiša  
za misionára:

„Ó, môj Ježišu! Ďakujem ti, že si spl-
nil jednu z mojich najväčších túžob, 
túžbu mať brata, kňaza a apoštola...

Cítim sa veľmi nehodná tejto priaz-
ne, ale pretože si láskavo udelil svojej 
úbohej malej neveste milosť pracovať 
zvlášť na posväcovaní duše určenej 
za kňaza, s radosťou ti za ňu obetu-
jem všetky modlitby a obety, ktoré 
ti môžem predniesť. Prosím ťa, môj 
Bože, nepozeraj na to, čím som, ale 
na to, čím by som mala a chcela byť, 
totiž rehoľníčkou úplne zapálenou 
láskou k tebe. Pane, ty vieš, že mojou 
jedinou ctižiadosťou je pričiniť sa, aby 
ťa ľudia poznali a milovali, a teraz sa 
moja túžba splní. Ja sa môžem len 
modliť a trpieť, ale duša, s ktorou si 
ma láskavo spojil sladkými putami 
lásky k blížnemu, bude bojovať na ší-
rej pláni, aby ti získavala srdcia a ja ťa 
budem na vrchu Karmel pokorne pro-
siť, aby si jej dal zvíťaziť. Božský Ježišu, 
vypočuj prosbu, ktorú ti prednášam 
za toho, čo chce byť tvojím misioná-
rom, ochráň ho v nebezpečenstvách 
sveta, daj, aby čoraz lepšie pocítil ničo-
tu a márnosť pominuteľných vecí, ako 
aj šťastie vedieť nimi pohŕdať z lásky 
k tebe. Nech už teraz jeho vznešený 
apoštolát pôsobí na tých, čo ho ob-
klopujú, nech je apoštolom hodným 
tvojho Najsvätejšieho Srdca...

Ó, Mária, láskavá Kráľovná Karme-
lu, tebe zverujem dušu budúceho kňa-
za, ktorého nehodnou sestričkou som 
ja. Ráč ho poučiť, s akou láskou si sa 
dotýkala božského Dieťaťa Ježiša a za-
víjala ho do plienok, aby mohol raz 
pristúpiť ku svätému oltáru a držať 
vo svojich rukách nebeského Kráľa. 
A ešte ťa prosím, aby si ho vždy chrá-
nila svojím panenským plášťom až do 
šťastnej chvíle, keď opustí toto slzavé 
údolie a bude môcť pozerať na tvoju 
nádheru a po celú večnosť požívať 
ovocie svojho slávneho apoštolátu...“ •
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V  sobotu 3. septembra 2022 za 
účasti veriacich z miestnej 
farnosti i mariánskych cti-
teľov z Nitry a okolia celeb-

roval nitriansky biskup Mons. Viliam 
Judák v Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie na Kalvárii v Nitre slávnostnú 
sv. omšu spolu s P. Pavlom Krutákom 
SVD, provinciálom Spoločnosti Bo-
žieho Slova, P. Igorom Kráľom SVD, 
miestnym správcom farnosti a pát-
rami verbistami z miestnej komuni-
ty sídliacej v Misijnom dome Matky 
Božej na nitrianskej Kalvárii. 

Počas liturgickej slávnosti biskup 
Viliam Judák nanovo konsekroval 
obnovený chrám po viac ako dvoch 
rokoch rekonštrukčných prác, počas 
ktorých došlo k výmene elektrickej 

inštalácie, osvetlenia, vymaľovaniu 
interiéru kostola, výmene stojana 
na paškál, stolíkov v  presbytériu, 
vyhotoveniu trónu pre Božie slovo, 
zhotoveniu okna svätosti a zhotove-
niu relikviárov pod obetným stolom. 
V tomto duchu sa hlavný celebrant 
prihovoril aj prítomným veriacim, 
priblížil im históriu aj súčasnosť 
Kostola Nanebovzatia Panny Márie 
a  mariánskeho pútnického miesta 
na nitrianskej Kalvárii, uvažoval nad 
významom chrámu pre život veria-
cich a povzbudil ich ku kresťanskej 
hrdos ti na tento chrám a opravdivé-
mu kresťanskému životu. Ako v záve-
re príhovoru biskup Viliam Judák po-
vedal: „Chrám je vizitkou viery ľudu, 
ktorý okolo neho žije. Z úprimného 
srdca vám aj s pátrami verbistami 
chcem poďakovať za to, že sa o ten-
to chrám a toto prevzácne posvätné 
miesto staráte a že ste vyvinuli veľké 
úsilie, aby sa zaskvel v kráse, ktorú 
môžeme vidieť, aby to bolo dôstojné 
miesto pre Boží kult, aby sa tu každý 
cítil dobre, načerpal tu Božiu milosť 
a odchádzal odtiaľto lepší po stretnu-
tí so živým Kristom.“

V rámci samotného obradu kon-
sekrácie chrámu vložil biskup Viliam 
do relikviárov pod obetným stolom 
relikvie sv. Lukáša, sv. Pavla, sv. Ar-
nolda Janssena, sv. Ľudovíta Máriu 
Grignona, sv. Andreja-Svorada a sv. 
Beňadika. V  závere slávnosti boli 

podpísané konsekračné listiny a po 
jej skončení sa začal tradičný farský 
deň, súčasťou ktorého bolo agapé 
a  spoločenské stretnutie veriacich 
s programom pre veľkých i malých.

Zostávajúce rekonštrukčné prá-
ce na Kostole Nanebovzatia Pan-
ny Márie na Kalvárii v  Nitre budú 
pokračovať do konca roku 2022 
a v rámci nich sa ešte dokončí opra-
va zvonov a oprava fasády kostola. 

Otec biskup Viliam Judák 
konsekroval obnovený 
kostol v Nitre na Kalvárii

 Text: Tibor Ujlacký
 Foto: P. Martin Štefanec SVD
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Rekonštrukciu okrem jednotlivých 
veriacich a  dobrodincov podporilo 
aj Nitrianske biskupstvo, Nitrian-
sky samosprávny kraj, mesto Nitra 
či Ministerstvo kultúry SR.   Jedna 
z dominánt Nitry sa tak po rokoch 
dočkala významnej obnovy, ktorá jej 
právom patrí ako národnej kultúrnej 
pamiatke aj vďaka jej významu pre 
život Cirkvi, ale aj samotného mes-
ta Nitra.  •

Október  
– mesiac ruženca, 
mesiac úcty k starším

 Text: čitateľ Ján
 Foto: Archív SVD

S  odstupom času a  s  pribúdajúcim 
vekom sa na toto ročné obdobie 
dívam inak. Dokonca si myslím, že 
je to jedna z  najkrajších častí roka. 
Vzduch v  záhradách je nasýtený 
vôňou zrelých jabĺk a  hrušiek, zem 
vydáva svoje plody, celá príroda hýri 
pestrými farbami a človek môže len 
žasnúť nad Božou múdrosťou – ako 
zariadila ten kolobeh okolo nás a nad 
štedrosťou – koľko darov nám ponúka 
ako pastvu pre telo aj pre ducha. Len 
nie všetci ľudia sú dostatočne vnímaví 
a vďační. Často sa nevieme zastaviť 
a aspoň pokochať sa krásou, ktorou 
sme obklopení.

Úcta k starším
Iste bol múdry ten človek, ktorý 
navrhol alebo ustanovil, aby bol 
mesiac október mesiacom úcty 
k starším. Žiadny iný mesiac v roku 
starobu nevystihuje lepšie. Človek 
žne plody svojho života a  práce, 
ohýba sa pod ťarchou rokov ako 
stromy pod ťarchou plodov, v tvári 
sa mu zračí pestrosť prežitého – po-
pri slnečných dňoch prekonal aj dni 
nepohody. Má v sebe múdrosť a zre-
losť skúseností. Vážme si svojich 
starých rodičov, učme sa od nich, 
nezabúdajme na nich. Urobili pre 
nás veľa a zaslúžia si našu pozor-
nosť, lásku, úctu a vďaku.

Mesiac modlitby sv. ruženca
V októbri by sme mali častejšie roz-
jímať aj nad ružencom, lebo je to 
mariánsky mesiac. Skúsme spomaliť 
a stíšiť sa v modlitbe a v rozhovore 
s našou nebeskou Matkou. Ona nás 
posilní, pochopí, prednesie naše bo-
lesti a prosby svojmu Synovi.

Hovorí sa, že keď na mori za-
vládne búrka a loď je na pokraji ka-
tastrofy, posledným prostriedkom 
k jej záchrane je vyhodenie všetké-
ho cez palubu. Toto však nemusí byť 
len metafora zo života námorníkov, 
ale je to situácia Cirkvi a kresťanov. 
Niekedy je potrebné zbaviť sa všet-
kého toho balastu a zaťažujúceho 
neporiadku. Čo si však máme ne-
chať? Evanjelista Matúš píše: „Hľa-
dajte teda najprv Božie kráľovstvo 
a jeho spravodlivosť a (toto) všetko 
dostanete navyše.“ 

Čo je to Božie kráľovstvo a ako ho 
nájsť? A kde ho máme ísť hľadať? Jo-
achim Meisner hovorí, že odpoveď 
na tieto otázky nám môže dať ruže-
nec. Na konci ruženca je kríž, ktorý 
tvorí zároveň i začiatok ruženca. Na 
tomto mieste sa modlíme vyznanie 
viery. To je celá naša vierouka. Sv. 
Tomáš Akvinský hovorí: „Kríž je 
kniha, ktorú nikdy neprestaneme 
študovať.“ A sv. Bruno dal napísať 
na bránu svojho kláštora: „Kríž sto-
jí, zatiaľ čo svet sa otáča.“

Potom sú tu tri malé zrnká, mod-
líme sa o tri božské čnosti – vieru, 
nádej, lásku. To je celé učenie náš-
ho života, Boh viac neočakáva. V os-
tatných zrnkách nachádzame celé 
evanjelium – vtelenie Božieho Syna 
a Jeho narodenie z Márie Panny, Je-
žišovo utrpenie a smrť, a konečne 
tajomstvo vzkriesenia a nášho vlast-
ného naplnenia. V ruženci je celá 
katolícka viera.

Kto sa modlí ruženec, cíti to, čo 
prežívali na ceste do Emauz uče-
níci: „Či nám srdce nehorelo, keď 
s nami cestou rozprával a vysvetľo-
val nám Písma?“ Srdce horiace pre 
Krista je nádej sveta. Svet nepre-
mieňajú teórie, ale horiace srdce. 
Modlime sa sv. ruženec, či už v ro-
dinách alebo vo farskom spoločen-
stve, aby sme spoznávali základy 
svojej viery a toto poznanie aby za-
pálilo srdce každého z nás. Prajem 
vám všetko dobré, pokojnú a pek-
nú jeseň!  •
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Denné misijné prázdniny sme 
odštartovali na prelome me-
siacov august a  september. 
S deťmi sme sa prvýkrát stret-

li v pondelok ráno. Deň sme začali spo-
ločnou modlitbou a hneď po nej naši ani-
mátori scénkou priblížili tému tábora, 
ktorou bola „stavba misijného domu“. 

A od tej doby sme sa spoločnými sila-
mi snažili spolu s deťmi prehlbovať svoje 
vedomosti o misionároch, v prvom rade 
o pátrovi Arnoldovi Janssenovi. Tu to 
však neskončilo. Ešte prvý deň poobede 
sme s deťmi zisťovali, aké vlastnosti by 
taký misionár mohol mať. Zhodli sme sa, 
že okrem láskavosti, trpezlivosti, ochoty, 
by mal vynikať aj v hlbokej a úprimnej 
radosti, ktorú sme sa aj my snažili ako 
misionári v našich vlastných životoch 
rozdávať. 

Na druhý deň, v utorok, sme deň za-
čali hrou s názvom „zvieratká“, ktorá 
nás všetkých riadne zobudila (tak, že by 

to ani šálka kávy nedokázala). Nasledu-
júce chvíle sme potom venovali aktivite 
„farmárske trhy”, v ktorých deti prejavi-
li skutočnú kreativitu a ochotu nám po-
slúžiť. A teda my, animátori, sme si užili 
masáže, divadlá, tancovanie či modlit-
bu pri soche Panny Márie. Pred obedom 
sme stihli krátke kolo vodného kvízu, 

ktorý mal preveriť všeobecné vedomosti 
našich táborníkov, a teda len máloktorí 
ostali suchí!

Utorok sme ukončili mestskou hrou, 
cez ktorú si deti vybavovali papiere na 
povolenie stavby misijného domu a všet-
ko sme Bohu s láskou odovzdali na svä-
tej omši. 

V stredu sme sa vybrali na výlet do 
farnosti Nitra - Kalvária, kde sme strávi-
li celý deň. Okrem návštevy múzea, svä-
tej omše v Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie, nás neobišiel ani krátky výstup na 
kalváriu, z vrchu ktorej je krásny výhľad 
na mesto Nitra. Vo štvrtok 1. 9. sme sa ako 

jedna veľká rodina stretli na Železnej stu-
dienke, kde sme opekali, tancovali, hrali 
sa rôzne hry, čo bolo však najdôležitejšie, 
venovali sme čas jeden druhému.

A posledný deň, piatok, sa síce nie-
sol v duchu posledných chvíľ, využili 
sme ich však naplno. Deti bez váhania 
pomáhali animátorom s rôznymi pros-
bami a spĺňali vyžadované úlohy, tým 
získali prostriedky na to, aby pomohli 
druhým. Celý týždeň sme zakončili svä-
tou omšou, kde sme našim deťom odo-
vzdali misijné kríže, aby im pripomínali 
nielen celý týždeň, ale aj poslanie, ktoré 
má každý z nás.

Ešte raz chceme vyjadriť vďačnosť ro-
dičom, ktorí nám s dôverou odovzdali 
svoje deti, deťom, že nám každý deň pri-
nášali radosť, úsmev a nadšenie, pátrovi 

Tomášovi, ktorý nás duchovne sprevá-
dzal celým týždňom a v neposlednom 
rade pani kuchárkam, ktoré nám nava-
rili samé dobroty! Veríme, že si každý od-
niesol veľa lásky, radosti, spomienok, av-
šak najdôležitejším posolstvom pre nás 
zostáva: páter Arnold Janssen bol nielen 
zakladateľom rehole verbistov a viace-
rých misijných domov, v prvom rade bol 
sám misionárom. Žil svoju misiu, svoju 
túžbu odovzdať Krista druhým každý je-
den deň, čo mu Boh dal. Ďakujme teda 
za jeho príklad, za pátrov verbistov pôso-
biacich vo svete či v našej farnosti. A ak 
Boh dá, vidíme sa na budúci rok!  •

Misijné prázdniny 
u verbistov v Bratislave

 Text a foto: Soňa Valkovičová
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Immaculée Ilibagiza opísala svoj prí-
beh odpustenia v knihe, ktorá v slo-
venčine vyšla pod názvom Prežila 
som. Otvorená spoveď o zrade, ne-

návisti a odpustení.
Immaculée prežila svoje detstvo 

a mladosť v Rwande, v rodine s láska-
vými rodičmi – otcom učiteľom a mat-
kou, ktorá bola doma pri deťoch – a tro-
ma bratmi – dvoma staršími a jedným 
mladším. Na jar v roku 1994 vypukla 
v Rwande genocída, pri ktorej sa vlád-
nuci kmeň Hutu rozhodol vyvraždiť 
kmeň Tutsi. Za tri mesiace Hutuovia 
v diabolskom ošiali mačetami zavraž-
dili vyše milióna Tutsiov. Vraždili sa 
dokonca ľudia, ktorí celé desaťročia žili 
v dobrých vzťahoch ako susedia.

Celá rodina Immaculée, okrem 
najstaršieho brata, ktorý bol práve 
na štúdiách v cudzine, bola brutálne 
a potupne vyvraždená. Ona sama sa 
zachránila iba tak, že ju, hoci bola ka-
tolíčka, spolu s ďalšími siedmimi žena-
mi prijal do svojho domu istý protes-
tantský pastor (hoci on sám bol Hutu) 
a skrýval ich v kúpeľni s rozmermi 2 x 
2 metre celých deväťdesiat dní – a to 
bez toho, že by to vedela dokonca i jeho 
vlastná rodina.

Hutuovia tušili, že pastor niekoho 
skrýva, ale pri prehliadke jeho domu ni-
kdy nič nenašli. Títo banditi často postá-
vali pred pastorovým domom a rozprá-
vali si historky, na ktorých sa zabávali 
a ukrývané ženy to všetko počuli. Jedna 
historka bola o tom, ako jeden z nich 
rozťal istému mladíkovi hlavu, preto-
že chcel vidieť jeho mozog. Immaculée 
spoznala v tomto vrahovi svojho suseda 
a v chlapcovi svojho brata. Skolabovala.

Po deväťdesiatich dňoch vraždenia 
prišla do krajiny francúzska armáda. 
Ženy, ukrývané v kúpeľni, sa konečne do-
stali pod ochranu, do ich tábora. A tu sa 
rozvíja nasledujúci rozhovor medzi Im-
maculée – ktorá sa medzitým dozvedela 
celú pravdu o svojej rodine – a veliteľom 
tábora. Vyberáme zo slov Immaculée:

„Francúzi tvrdili, že ich úlohou je 
ochraňovať nás a robili to naozaj dob-
re – kým som bola v tábore, necítila som 
sa ohrozená. Hutuovia sa však často 
zhromažďovali okolo vonkajšej hrani-
ce tábora a nazerali pomedzi obrnené 
vozidlá. Hľadeli na nás, akoby sme boli 
zvieratá v zoo... Tie posledné, ktoré pre-
žili z prenasledovaného druhu odpísa-
ného na zánik.

„Zízajú na teba ako na nejaké zviera, 
no zvermi sú oni,“ oslovil ma jedného 
rána krátko po mojom príchode do tá-
bora kapitán vojenského oddielu. Keď 
zistil, že ovládam francúzštinu, dal sa so 
mnou do dlhého rozhovoru. Vyrozprá-
vala som mu svoj príbeh a on ma veľmi 
empaticky vypočul. Vedel, čím si prešli 
Tutsiovia v Rwande – bol dobre informo-
vaný o našej histórii aj o etnických kon-
fliktoch. „Neviem, ako môže prezident 
Francúzska pokojne spávať,“ povedal. 

„Francúzsko má na rukách krv, pretože 
veľa tých Hutuov sme vojensky vycvičili 
my.“ To bolo prvý raz, čo som počula cu-
dzinca priznať vinu za situáciu v Rwande. 
Často som bola zúfalá pri počúvaní správ 
z pastorovho rádia, keď som si uvedomi-
la, že svet vie, čo sa u nás deje, no vedo-
me to ignoruje.

„Ďakujem, že máte pochopenie,“ od-
vetila som, „ľudia, ktorí toto páchajú, sú 
spútaní mocou zla.“ „Len spútaní? Sú zlí, 
Immaculée! Sú to diabli. Monštrá! Chcem, 
aby si vedela, že teraz si v bezpečí. Kým 
tu budem veliť ja, nik ti neublíži,“ pokle-
pal po pištoli, čo mu visela v puzdre na 
boku. „Poskytnem ti viac než len ochra-
nu – dám ti... zadosťučinenie.“ A potom 
dodal: „Toto zostane len medzi nami... Ak 
budeš chcieť pomstu, budeš ju mať. Daj 
mi mená tých Hutuov, ktorí po tebe šli, 
alebo tých, čo ti odkrágľovali tvojich ro-
dičov a bratov, a ja ich dám zabiť.“

Jeho ponuka ma šokovala. Áno, počas 
prvých dní v úkryte kúpeľne, keď nám 
pastor opisoval zverstvá, ktoré sa pácha-
jú na tutsijskom obyvateľstve, som si na-
ozaj neželala inšie. Túžila som po zbra-
niach – po puškách a kanónoch, aby som 
mohla zabíjať Hutuov – pretože som veľ-
mi chcela pomstu. No to bolo predtým, 
než som si otvorila srdce pre Božie od-
pustenie a zmenila svoj postoj k vrahom.

Teraz mi kapitán ponúkal dokonalú 
odvetu: vycvičených a dobre ozbroje-
ných vojakov, ktorí budú zabíjať na môj 
pokyn. Na mne bolo len zašepkať meno. 
A mohla som pomstiť svoju rodinu a ro-
diny tisícov mŕtvych, ktorých telá sa roz-
kladali pri cestách. Jeho ponuka možno 
vzišla z horlivosti, ale.... Nahováral ma 
na vraždu, keď som netúžila po ničom 
inom ako po mieri. Nenápadne som si 
strčila ruku do vrecka a zovrela v prstoch 
otcov ruženec. „Vďaka, kapitán, že mi 
ponúkate...“

„Zabijem každého Hutua, ktorého si 
povieš!“ Túžba zabíjať z neho sršala tak, 
že ma nenechal ani dokončiť vetu. „Ak 
vieš o nejakom Hutuovi v tomto tábore, 
povedz mi to a vlastnoručne ho zastrelím. 
Nenávidím ich všetkých, do jedného!“

„Hutuovia nie sú zlí, kapitán, to len tí 
vrahovia... Nechali sa oklamať diablom... 
Poblúdili, vzdialili sa od Boha a...“

„Immaculée, Hutuovia  sú zlí,“ znova 
mi skočil do reči. „To, čo vykonali, je zlé. 
Nehovor mi, že je to Božia vôľa alebo die-
lo diabla – je to dielo Hutuov a budú zaň 
pykať. Ak zmeníš názor, daj mi vedieť. 
Vieš, neponúkam len tak každému, že 
budem na jeho pokyn zabíjať.“

Kapitánov hnev ma priviedol k pre-
svedčeniu, že špirálu nenávisti a nedô-
very sa v Rwande len tak ľahko nepoda-
rí pretnúť. Pochopila som, že horkosti 
len pribudne, aj keby zabíjanie presta-
lo. Lebo táto horkosť môže celkom ľah-
ko prejsť do ďalšieho násilia. Len Božie 
odpustenie môže zabrániť tomu, čo sa 
práve deje. Pochopila som, že nech ma 
Boh postaví na akúkoľvek cestu, dôle-
žitou časťou môjho životného poslania 
bude pomáhať iným, aby dokázali od-
pustiť.  •

Hranice 
odpustenia

 Text: príbeh z knihy Prežila som
 Foto: Archív SVD
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Čo ťa viedlo k rozhodnutiu zložiť doživot
né sľuby?
Pochopila som, že tým najväčším dob-
rom a pokladom v mojom živote je Pán 
Ježiš, ktorý mi nespočetne veľakrát 
preukázal svoje milosrdenstvo a lásku. 
Dnes viem, že nik iný nie je schopný na-
plniť moje srdce tak ako on. Som vďač-
ná Bohu za všetko to krásne a ťažké, ra-
dostné aj bolestné. V ňom mi dáva celá 
tá mozaika môjho života zmysel. To on 
spája jednotlivé časti a koná svoje die-
lo. Je to pre mňa na jednej strane niečo 
fascinujúce a zároveň aj neustála vý-
zva úplne sa mu odovzdať a dôverovať. 

S akými variantmi „životných rozhodnu
tí“ si pracovala? (Bolo v hre aj niečo iné 
okrem zasväteného života?)
Duchovný život ma vždy veľmi priťaho-
val. Keď som bola ešte na strednej škole, 
zvykla som žartovať, že by sa mi páčilo 
byť viac kňazom ako sestričkou, lebo 
kňazi majú viac slobody. :) Istý čas som 
zvažovala aj manželstvo, ale v srdci som 
cítila akýsi nepokoj. Potom som chce-
la viac spoznať zasvätené laičky, lebo 
myšlienka väčšej nezávislosti ma neo-
púšťala ani pri duchovnom rozlišovaní. 
:) Prosila som Boha, aby mi ukázal cestu 
a on ma nasmeroval na misijné sestry. 
Trochu som sa bála habitu a disciplíny, 
ale dnes som šťastná práve tu. 

Aké kroky predchádzali toto rozhodnutie? 
Kým sestra zloží večné sľuby, musí 
prejsť formáciou, ktorá u nás trvá pri-
bližne 9 rokov. Dievča, ktoré nastúpi 

k  sestrám, žije v komunite aspoň 3 
roky, kým zloží svoje prvé sľuby. Potom 
si každý rok píše žiadosť o obnovu sľu-
bov, pričom musí dostať aj povolenie od 
sestier z komunity. Ja som zložila svo-
je večné sľuby po 6 rokoch od mojich 
prvých sľubov. Súčasťou mojej formá-
cie bol postulát na Slovensku, noviciát 
v Ríme, 2 roky juniorátu na Slovensku, 
trojročná misijná skúsenosť v Mexiku 
a 8 mesiacov probácia v Poľsku. Cesta 
každej sestry je však jedinečná, a preto 
sa to nedá úplne zovšeobecniť. 

Čo ťa v rozhodnutí uisťovalo a čo možno 
aj zneisťovalo?
Čím viac som spoznávala Pána na mojej 
ceste, tým viac som si uvedomovala, že 
on je moja jediná istota. On ma cez rôz-
nych ľudí, okolnosti a Božie Slovo ne-
ustále uisťoval a uisťuje. To, čo ma zne-
isťovalo, boli moje vlastné myšlienky či 
pochybnosti, či sa na to hodím a či to 
vôbec zvládnem. Niekedy to boli moje 
vnútorné vzbury voči situáciám, ktoré 
sa mi ťažko prijímali. Pamätám si, že 
prvý rok v Mexiku som povedala Bohu, 
že buď sa pomýlil on, alebo ja. Po troch 
rokoch som z Mexika odchádzala napl-
nená radosťou a s vedomím, že jediná, 
ktorá sa tu mýli a kľučkuje, som ja :)

Ako si prežívala deň svojich doživotných 
sľubov?
Bol to krásny a výnimočný deň. Veľa 
som sa za tento deň modlila, zvero-
vala Bohu a Panne Márii celú slávnosť 
a ľudí, ktorých som chcela pozvať. Moje 

spolusestry mi boli veľkou oporou 
a myslím, že každý odchádzal z tejto 
slávnosti potešený na „duši“. 

Čo na to tvoji rodičia, rodina?
Moje rozhodnutie vstúpiť do kláštora 
vyvolalo rôzne reakcie v mojej rodine 

Rozhovor 
so sestrou  
Jankou Smutnou

 Text a foto: Misijné sestry SSpS
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a okolí. Niektorí sa tešili, iní čudovali 
a niektorí ma aj odhovárali. Moji rodi-
čia mali asi najväčší strach z toho, že te-
raz ma už tak ľahko neuvidia alebo že 
odídem niekde ďaleko. Dnes sú spokoj-
ní a šťastní, lebo nielenže spoznali moje 
spolusestry, ale vidia aj zmysel v mojej 

misii. Vidím, že cez moje povolanie sa 
Boh prihovára aj im. 

Aké sú tvoje túžby teraz, keď vstupuješ 
akoby do novej etapy svojho života? 
Mojou túžbou je, aby som verne a od-
vážne kráčala vpred na mojej ceste 

povolania. Chcem naplniť misiu, do 
ktorej ma Pán povolal. Za tie roky som 
pochopila, že tu nejde o nejaké splne-
nie svojich snov a osobných ambícií, 
nech by boli akokoľvek pekné. Boh má 
svoje plány. Niekedy nás vedie úplne 
nečakanými chodníkmi, aby nás nie-
čomu naučil, očistil, alebo aby sme 
uvideli seba viac pravdivo. To som za-
žila aj ja. Takže v tejto novej etape mu 
chcem naplno slúžiť a milovať ho ce-
lým srdcom. 

Čo ťa konkrétne čaká v najbližšom období? 
Mojím misijným určením je Slovensko, 
konkrétne komunita sestier v provin-
ciálnom dome v Ivanke pri Nitre. Chce-
li by sme otvoriť a zamerať náš kláštor 
viac na duchovné a pastoračné aktivity 
pre ľudí. Takže budem pomáhať v tej-
to oblasti a tiež budem aj učiť v škole. 

Čo by si odkázala mladým? 
Boh ťa nemôže nikdy sklamať. Započú-
vaj sa do jeho slov a objavíš nové hori-
zonty. Modli sa zo srdca a dôveruj. On 
ti ukáže smer tvojej cesty.  •
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Komunikácia a pohlavný vzťah 
Keď sa venujem osobám, ktoré majú 
problémy v pohlavných vzťahoch, oby-
čajne mám do činenia s ľuďmi, ktorí 
nekomunikujú slovne účinným spôso-
bom. Keď sa nevedia vzájomne dotýkať 
slovami, potom sa nemôžu vzájomne 
dotýkať emocionálne a nakoniec sa sta-
nú sexuálne nedotknuteľní. 

Často som sedel s  jedným párom 
a usiloval som sa zboriť múr, ktorý 
partneri vystavali za roky biedneho 
komunikovania. Hoci sa naše hovory 
priamo netýkali pohlavných otázok, 
videl som, že prázdno, ktoré jestvuje 
v ich osobnom vzťahu, naznačuje, že 
ich pohlavný život je v kríze. Keď nie-
kto nevie komunikovať verbálne, ako 
by mohol efektívne komunikovať, keď 
ide o pohlavný styk? Nie je to možné! 
Sexuálna komunikácia je odsúdená 
na zánik, ak sa nezakladá na slovnej 
komunikácii. 

Je veľa ľudí, ktorí pestujú pohlav-
ný styk, avšak nikdy spolu nehovo-
ria o vzájomných pohlavných citoch. 
Obyčajne predpokladajú – nesprávne 
–, že poznajú sexuálne potreby a ná-
klonnosti partnera. Treba sa potom 
čudovať, že pre jedného alebo pre 
obidvoch je pohlavný styk v  takom 
prípade kameňom úrazu? Mnohí sú 
úzkostliví, pokiaľ ide o ich pohlavný 
život; padne im však ťažko predisku-
tovať úprimne a otvorene tieto veci so 
svojím partnerom. Aké je to len zhub-
né pre ich vzťah! Kamže sa podela ich 
vzájomná dôvera? 

My kresťania veríme, že predman-
želský pohlavný styk je vo všeobecnos-
ti hriešny, to znamená zhubný. Tých, 
čo sa doň zapletú, môže zraniť. Sme 
nezodpovední, keď k nemu pristupu-
jeme náhodne skôr, než sme rozvinuli 
opravdivý citový vzťah. Keď sa sexuálny 
styk uskutoční predčasne, človek má 
nezriedka klamný dojem, že nadviazal 
hlboký a vážny vzťah. No časom, ako 
tento vzťah upadne – čo sa stáva často 
–, počujeme: „Myslel som, že som za-
milovaný. Nazdával som sa, že ma na-
ozaj miluje.“ K uvedomeniu si lásky 
môžeme prísť v živote len vtedy, keď 
sme schopní spolu si sadnúť a otvorene 
a úprimne sa vzájomne rozprávať. Vte-
dy sa navzájom hlboko podelíme o svo-
je svety a svetonázory. V radosti i žiali 
takéhoto komunikovania sa potom roz-
ptýlia mnohé ilúzie. Potom sme skutoč-
ne schopní nadviazať sexuálny vzťah. 

Ak v manželstve nejestvuje osobný 
vzťah a zmysluplná, prenikavá komu-
nikácia, pohlavný vzťah sa čoskoro ocit-
ne oslabený, bude menej uspokojujúci, 
ba azda aj úplne zanikne. Často sa man-
želia navonok oddávajú pohlavným 
úkonom, avšak nemajú citovo uspo-
kojujúci pohlavný vzťah. Manželky sú 
prvé, ktoré si to uvedomujú, no časom 
aj manželia prichádzajú k tomu isté-
mu záveru. Hovorí sa: „Muži vyjadru-
jú svoju náklonnosť, aby si zadovážili 
pohlavný styk; ženy zasa sa oddávajú 
sexu, aby obdržali náklonnosť.“ Prečo 
by nemalo platiť oboje? Môže, ale si to 
vyžaduje komunikáciu.

Ako komunikujeme 
To, ako vzájomne komunikujeme, je 
nanajvýš dôležité. Slová, ktoré vybe-
ráme, aj tón nášho hlasu môže byť na 
prekážku alebo na zveľadenie odkazu. 
Dokonca miesto a čas komunikovania 
môžu byť významnými činiteľmi. Ta-
kisto keď sa nám nepodarí pridať pri-
merané citové zafarbenie, ako naprí-
klad: „Veľmi ma urazilo, čo ste práve 
povedali,“ pravdepodobne nebudeme 
vierohodní. Ľudia nepochopia, čo vlast-
ne chceme povedať, keď v našich slo-
vách budú chýbať emócie. Budú znieť 
falošne. Na druhej strane keď citovú 
reakciu preženieme, napríklad zúri-
vosťou a nepriateľskými poznámkami, 
spôsobíme druhým nepotrebnú bolesť 
a budú sa brániť. V skutočnosti nebudú 
počuť posolstvo, ktoré sa im pokúšame 
oznámiť. Naopak, môžu buď reagovať 
neprimerane, alebo jednoducho ujsť. 

Pravdaže, keď zotrváme v mlčaní a bez 
reakcie na hnev a bolesť druhého, prav-
depodobne ho necháme zmäteného, 
nahnevaného, sklamaného a zranené-
ho svojou zjavnou necitlivosťou alebo 
zdanlivou ľahostajnosťou. Možností ne-
správnej interpretácie jestvuje nespo-
četné množstvo. Vo väčšine prípadov sa 
mlčanie bude tým druhým vysvetľovať 
negatívne, napriek tomu, že som nech-
cel byť negatívny. Toto mlčanie môže sig-
nalizovať emocionálne zanedbanie, lebo 
osoba, ktorá sa odmlčala, neodpovedá na 
citové potreby druhého. Niekedy sa pod 
zotrvávaním v mlčaní môže skrývať kru-
tá odplata. Sú ľudia, ktorí v úzkych vzťa-
hoch používajú mlčanie veľmi efektív-
ne – no aj značne ničivo. Nejestvuje nič 
rozčuľujúcejšie alebo znechucujúcejšie 
než človek, ktorý neodpovedá na dôle-
žité posolstvo, ktoré mu druhý adresuje. 
Ide o klasický spôsob pasívne-agresívne-
ho správania. 

Komunikácia cez výroky 
obsahujúce „ja“
Ďalšie významné umenie komunikácie 
zahŕňa používanie zámen „ja“ alebo 
„my“ vo výrokoch. Zdá sa to jednodu-
ché, no účinnosť výrokov obsahujúcich 

Hojenie zranených vzťahov
Kniha na pokračovanie: 
časť III.

 Text: Martin H. Padovani
 Foto: St. John ś University
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„ja“ môže byť obdivuhodná. Ako každá 
iná forma ľudského vývinu aj komuni-
kácia je spôsobilosť, ktorá si vyžaduje 
umenie zaobchádzať s  rečou. Štúdie 
o komunikovaní dosvedčujú, že roz-
právať výrokmi obsahujúcimi „ja“ je 
vždy účinnejšie než používať výroky 
obsahujúce „ty“. Osoby na prijímacom 
konci výroku obsahujúceho „ty“ sa 
môžu cítiť napadnuté a zaujať obranný 
postoj; môžu mať sklon zablokovať to, 
čo počujú, a sústrediť sa na sebaobranu 
alebo na prípravu vyvrátenia tvrdenia. 

Výroky obsahujúce „ja“ na druhej 
strane smerujú k scitliveniu druhej oso-
by k tomu, čo cítim a čo si myslím. „Ja“ 
naznačuje pocit identity, sebakontroly, 
prevzatia zodpovednosti za to, čo človek 
vyjadruje a cíti; napríklad: „Neznášam, 
keď čítaš noviny, zatiaľ čo ja sa pokúšam 
s tebou rozprávať a potrebujem, aby si 
ma vypočul.“ Tieto výroky obsahujúce 
„ja“ pomáhajú druhým, aby sa sústredili 
na nás namiesto toho, aby sa pripravova-
li na vlastnú obranu. Výroky obsahujúce 
„ja“ neohrozujú. 

Hoci toho druhého nezaujíma, čo si 
myslíte alebo čo cítite, tým, že komu-
nikujete, dávate sa mu účinne na zná-
mosť a je pravdepodobnejšie, že naňho 
zapôsobíte. Často zbabelo utekáme od 

komunikácie hovoriac, že naše posolstvo 
aj tak nezapôsobí na druhého. Zabúda-
me, že potrebujeme povedať, čo si mys-
líme a čo cítime, už kvôli úcte voči sebe 
a tiež preto, že druhí potrebujú počuť, čo 
musíme povedať, aj keď sa tomu bránia. 
Nakoniec pocítime zadosťučinenie za to, 
že sme boli rozhodní a úprimní. 

Všimnime si, ako často Ježiš hovorí vo 
výrokoch obsahujúcich „ja“. „Ja som ces-
ta, pravda a život.“ „Ja a Otec sme jedno.“ 
„Ja som vzkriesenie.“ Ježišove výroky ob-
sahujúce „ja“ nielenže naznačujú jeho 
mocný pocit vlastnej totožnosti, ale aj 
istoty o posolstve, ktoré ohlasuje. 

Keď sa vyjadrujeme výrokmi obsahu-
júcimi „ja“, oznamujeme vedomie vlast-
nej totožnosti, toho, že vieme, kto sme, 
keď vravíme druhému, čo si myslíme, 
čo cítime a čo potrebujeme. Oznamuje-
me vedomie sebavedomia, vlastnej ceny 
a sebaúcty. Keď používame výroky obsa-
hujúce „ja“, dávame znamenie, že berie-
me zodpovednosť za to, čo cítime, čo si 
myslíme a čo potrebujeme, a to bez toho, 
že by sme kohokoľvek za to obviňovali, 
lebo uznávame, že sami sme pôvodca-
mi svojich slov. Použitím výrokov obsa-
hujúcich „ja“ môžem zvyšovať citlivosť 
druhej osoby k mojim zraneniam, hne-
vu a sklamaniu, čo je cieľom efektívnej 

komunikácie. Tu nejde o to, či druhá oso-
ba so mnou súhlasí alebo nie. Tu ide o to, 
aby sa tá osoba dozvedela, čo si myslíme 
a čo cítime. Takýto spôsob vyjadrovania 
nie je všeliekom, môže však postupom 
času byť zaiste veľmi účinný. Pravdepo-
dobne neuvidíme bezprostredné účin-
ky, ale po náležitom čase možno bude-
me schopní presvedčiť druhého o tom, 
čo cítime. 

Druhého nikdy nezmeníme. Pokus 
o to je márnym cvičením. No vždy jestvu-
je možnosť, že sa nám ho podarí nejako 
ovplyvniť a bude si nás viac uvedomovať. 
Žiť naplno znamená veriť v možnosť, že 
život môže byť iný – vtedy, ak sme ochot-
ní pričiniť sa o to a keď veríme, že Boh 
vždy s nami spolupracuje v našich ľud-
ských podmienkach. Boh však spravidla 
takto pôsobí, keď my prispejeme k dielu 
svojím podielom. Keď komunikujeme 
efektívne, dávame Duchu Svätému prí-
ležitosť zasiahnuť. 

Jedinou osobou, ktorú môžem zmeniť 
v akomkoľvek vzťahu, som ja sám. Keď 
hovorím menej zmätočne a trocha ob-
ratnejšie, mením svoj vzťahový model 
k druhému. Nerozprávam podľa staré-
ho, narušeného modelu, ktorý bol neú-
činný, ale novými spôsobmi, ktoré dáva-
jú druhému možnosť uvedomiť si, že si 
musí zvoliť iný, zrelší a účinnejší spôsob, 
ako mi odpovie. Domnievam sa, že nee-
xistuje lepší prostriedok na to, aby sme 
zmenili naše vzťahy, ako je zmena nášho 
spôsobu komunikácie. To sa stane, keď 
sa zbavíme detských spôsobov, tých sta-
rých, neúčinných, ba deštruktívnych fo-
riem komunikácie, ktorým sme sa nau-
čili v našej rodine. 

Osoba, s ktorou chcem komunikovať, 
môže odporovať a povedať: „Nezáleží 
mi na tom, čo si myslíš a čo cítiš!“ To je 
spôsob, ako zablokovať naše posolstvo. 
Druhý sa cíti ohrozený. Avšak odkaz bol 
vyslaný a domnievam sa, že napriek 
tomu, že je druhým nepovšimnutý, ko-
munikácia je teraz otvorená. Podstata 
bola oznámená. Semeno bolo zasiate. 
Nezabúdajme: Niektoré padne na kame-
nistú pôdu, iné zasa na úrodnú a prinesie 
hojné ovocie. (Porov. Lk 8,6-8.)  •
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„Terézia nielenže pochopila a  opísala 
hlbokú pravdu lásky ako cestu a  srd-
ce Cirkvi, ale vo svojom krátkom živote 
tak aj intenzívne žila. Ide o presný súlad 
náuky a konkrétnej skúsenosti, pravdy 
a života, vyučovania a praxe, ktorý svieti 
zvláštnym jasom u tejto svätej a robí ju 
príťažlivým vzorom zvlášť pre mladých 
ľudí…“ (Sv. Otec Ján Pavol II. v Ríme 19. 
10. 1997 pri príležitosti vyhlásenia sv. Te-
rézie z Lisieux za učiteľku Cirkvi).

 

Sv. Terézia z Lisieux patrí medzi 
veľmi obľúbených svätých. Na-
rodila sa 2. januára 1873 v Alen-
cone vo Francúzsku. Pochádza-

la z deviatich detí, ona bola najmladšia. 
Štyria bratia zomreli ako deti. Všetkých 
päť sestier vstúpilo do kláštora. Celá ro-
dina žila veľmi zbožným životom. Matka 
Zélia zomrela už v roku 1877. Otec Ľudo-
vít sa potom vzorne staral o svoje dcérky. 
Terezkinu výchovu zveril najstaršej Pau-
líne, ktorá bola od nej o dvanásť rokov 
staršia. Napriek svojmu mladému veku 
mala obdivuhodnú vychovávateľskú 
metódu. Vôbec sestru nerozmaznávala, 
hoci ju mala veľmi rada. Vždy sa snažila 
o jednotu so svojím otcom, ktorý ju v jej 
práci podporoval. Paulína v roku 1882 
vstúpila do karmelitánskeho kláštora. 
Terezka sa v tom čase usilovala byť vzor-
nou kresťankou. Veľmi zbožne sa pripra-
vovala na prvé sv. prijímanie. Počas troch 
mesiacov si poznačila do svojho denníka 
818 obetí a 2773 dobrých skutkov. Na jej 
modlitby sa obrátil jeden na smrť odsú-
dený zločinec. Bola nesmierne šťastná. 
Hoci mala iba štrnásť a pol roka, chcela 
nasledovať svoje sestry Paulínu a Máriu 
do karmelitánskeho kláštora.  O povole-
nie žiadala aj pápeža Leva XIII. Niekoľko 

týždňov po návšteve Ríma dostala sprá-
vu, že jej biskup povoľuje vstup do kar-
melitánskeho kláštora.

Život v kláštore nebol ľahký. Posteľ 
sa skladala z troch dosák a slamníka. 
Mäso mohli jesť iba chorí. Predpísané 
boli pôsty a mlčanie. Terézia to však s ra-
dosťou prijímala. Pred obliečkou mala 
každá postulantka uviesť, prečo vstúpi-
la do kláštora. Terézia povedala: „Prišla 
som, aby som zachraňovala duše a naj-
mä aby som sa modlila za kňazov.“ Aj 
keď mala iba pätnásť rokov, v kláštore ju 
nemaznali, naopak, predstavení akoby 
skúšali jej vieru. Bolo to pre ňu ťažké, ale 
statočne to znášala. 8. septembra 1890 
zložila večné sľuby ako Terézia od Die-
ťaťa Ježiša a od Najsvätejšej Tváre. Túži-
la ísť ako misionárka do Vietnamu, no 
chatrné zdravie jej to nedovolilo. V roku 
1894 zomrel otec. Jej rodná sestra Celi-
na vstúpila takisto do Karmelu a ďalšia 
sestra Leónia do kláštora Navštívenia 
Panny Márie.

Začiatkom roku 1895 na rozkaz pred-
stavenej matky Agnesy (jej vlastnej ses-
try Paulíny) začala písať Terézia svoj 
životopis, ktorý nazvala Dejiny duše. 
Tam napísala pamätné slová: „Mojím 
povolaním je láska. Chcela by som Ježi-
ša milovať tak vrúcne, ako ho ešte nikto 
nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží 
Cirkvi viac ako všetky ostatné skutky 
dovedna.“ Svojej sestre napísala: „Ak 
sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ ako 
robiť Ježišovi radosť v maličkostiach!“ 
Ona sama bola v tom vzorom. Trpezlivo 
znášala dennodenné šuchotanie a vyru-
šovanie istej sestry, ktorá sedela vedľa 
nej v kaplnke alebo pri praní s pokojom 
zniesla striekanie špinavej vody do tvá-
re, ktoré spôsobila iná sestra. Mnoho si 

vytrpela kvôli chudobnej strave, mala 
veľké žalúdočné bolesti. Trpela aj kvô-
li krutej zime, pretože v kláštore sa vô-
bec nekúrilo. Nikdy sa však nesťažovala, 
iba na smrteľnej posteli o tom povedala 
predstavenej. Dostala tuberkulózu. Vy-
kašliavala krv. Zomrela 30. septembra 
1897 ako dvadsaťštyriročná.

Ako predpovedala, spustila z neba 
„dážď ruží“. V roku 1923 ju pápež Pius 
XI. vyhlásil za blahoslavenú a o dva roky 
neskôr za svätú. 14. decembra ju spolu 
so sv. Františkom Xaverským vyhlásil za 
hlavnú patrónku misií, hoci v nich nik-
dy nebola a ani nepracovala. Dňa 19. ok-
tóbra 1997 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil 
za učiteľku Cirkvi, aj keď okrem vlastné-
ho životopisu a niekoľkých úvah a bás-
ní nenapísala nič teologicky dôležité.

Terezku nadchýnali slová sv. Terézie 
z Avily: „Horlivosť karmelitánky má 
rozpaľovať a objímať celý svet!“ Dúfala, 
že modlitbami a obetami bude osožná 
nielen svojim dvom duchovným bra-
tom – misionárom, ale všetkým kňa-
zom a misionárom Cirkvi. „Nemohla 
by som zabudnúť modliť sa za všetkých 
a vynechať jednoduchých kňazov, kto-
rých poslanie býva niekedy také ťaž-
ké ako poslanie apoštolov, čo kážu ne-
veriacim. Slovom, chcem byť dcérou 
Cirkvi, ako bola naša svätá matka Teré-
zia a chcem sa modliť na úmysly nášho 
Sv. Otca s vedomím, že jeho úmysly za-
hŕňajú celý svet. To je hlavný cieľ môjho 
života... Takto som sa duchovne spojila 
s apoštolmi, ktorých mi dal Ježiš za bra-
tov: všetko, čo patrí mne, patrí každé-
mu z nich...“

Na záver sa započúvajme do modlitby 
sv. Terezky za jej duchovného brata, mi-
sionára o. Bellièra (október 1895) a pri-
pojme sa k nej s prosbou, aby sa i naďa-
lej prihovárala u Svätého Trojjediného 
Boha za všetkých misionárov sveta, 
aby ich ochraňovala a vyprosovala im 
„dážď“ nových milostí a hojnosť darov 
i ovocia Ducha Svätého pri šírení a ohla-
sovaní evanjelia. Tak sa naplní jej túžba, 
ktorú vyslovila pred smrťou: „Svoje 
nebo chcem prežívať tak, že budem ko-
nať dobro na zemi!“  •

Terezka - misionárka
Patrónka misií, misionárov, letcov

 Text: a foto: Archív SVD
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10 zázrakov ruženca
Donald Calloway
Čo je zázračné na modlitbe, 
pri ktorej sa nám myšlienky 
zatúlajú už pri druhom de-
siatku? Áno, modlitba ru-
ženca možno trvá dlhšie. 
Keby sme si však uvedomo-
vali jej moc a silu, siahli by 
sme po ruženci častejšie.
160 strán; cena: 8,90 eur

Príbeh mojej duše
Terézia z Lisieux
Svedectvo svätej Terézie pred-
stavuje bohatú úrodu, ktorú 
prinieslo Kristovo evanjelium 
zasiate do jej srdca. Publikácia 
zachytáva duchovný život sv. 
Terézie počnúc jej detstvom 
až po posledné dni jej života. 
359 strán; cena: 7,50 eur

Pobavme sa vtipmi o jezuitoch
Jozef Šuppa SJ
Zakladateľ jezuitov, svätý Ig-
nác, sa možno javí ako prísny 
askét, ale neváhal zatancovať, 
len aby potešil smutného spo-
lubrata – vtip a humor je nie-
čo, čo dokáže rozveseliť člove-
ka a dodať mu potrebnú silu 
kráčať za Kristom. 
59 strán; cena: 2,50 eur

Božie stopy
Andreas Englisch
Kniha zachytáva príbeh Tu-
rínskeho plátna, zjavenie 
v Guadalupe, zázraky v Lur-
doch, Fatime, ako aj vlastný 
príbeh autora a mnohé iné 
výnimočné udalosti, ktoré 
my veriaci nazývame zázraky.
376 strán, cena: 7,50 EUR

100 modlitieb k anjelom
Natale Benazzi (ed.)
Anjeli nás od nepamäti spre-
vádzajú na ceste viery, zves-
tujú Božie zásahy do dejín 
spásy a  vovádzajú nás do 
tajomstva Boha. I preto sa 
v kresťanskej tradícii v prie-
behu stáročí rozvinula pestrá 
paleta modlitieb k anjelom. 
216 strán; cena: 7,90 eur

Deviatnik k svätému Júdovi 
Tadeášovi 
Novéna k obľúbenému svät-
covi, patrónovi všetkých 
tých, ktorí sú v neriešiteľ-
ných, beznádejných situáci-
ách. Brožúra obsahuje: no-
vénu a modlitby v rozličných 
potrebách a trápeniach.
25 strán; cena: 1 eur

Moc každodennej svätej 
omše
Bert Ghezzi
Autor odhaľuje, ako dať slá-
venie svätej omše do centra 
svojho života a stať sa sved-
kom skutočnej prítomnos-
ti Krista práve tam, kde sa 
nachádzame: vo vzťahoch, 
v práci, v rodine.
136 strán; cena: 5,90 eur

Misijné oblátky
Misijné oblátky s príchuťou 
škoricovou, lieskovoorieš-
kovou, čokoládovou. 
cena: 2,80 EUR
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Na ceste vyvoleného ľudu 
z Egypta do zasľúbenej kraji-
ny akoby sa počas pobytu pod 
vrchom Sinaj čas na chvíľu za-

stavil. Kniha Exodus prestáva prinášať 
ďalšie udalosti a pozornosť sústreďuje 
na Boží zákon, ktorý má definovať Boží 
ľud. Po Desatore, ktoré – mohli by sme 
povedať – zohráva úlohu akejsi ústavy, 
Boh predstavuje cez Mojžiša ďalšie pra-
vidlá, ktoré sa zvyknú súhrnne nazývať 
„Kniha (alebo Kódex) zmluvy“ (Ex 21–23). 
Máme tak pred sebou scénu z vyučovacej 
hodiny, kde sa všeobecné ustanovenia 
Desatora aplikujú na konkrétny život. 
Sloboda dostáva rámec, aby sa nestala 
anarchiou. 

Hodnota života
V Desatore napríklad nachádzame prí-
kaz „Nezabiješ“ a dosť. Kódex však upres-
ňuje, že ten, kto zabije, musí byť sám 
odsúdený na smrť, okrem prípadu, že 
by to neurobil zámerne; vtedy dostáva 
právo na proces (Ex 21,12-13; spomína sa 
to i v Mt 5,21). Predvídajú sa tresty za po-
rušenie, a tak nevyhnutne vychádza na 
povrch to, čo Pavol neskôr nazve „pre-
kliatím zákona“; zákon sa totiž stáva 
príčinou smrti pre toho, kto ho porušu-
je. Trest má však najmä odrádzajúci úči-
nok, aby zamedzil prestúpenie príkazu.

V  izraelskej legislatíve je pomerne 
častým prvkom trest smrti. Ide o ex-
trémne uplatnenie známeho zákona 
odplaty: oko za oko, zub za zub; teda 
i smrť za smrť. Hoci nám to dnes pri-
padá tvrdé, prvotným zámerom bolo 
zamedziť rastu bezbrehej pomsty, ako 
sa ona objavuje už v príbehu Lamecha, 

ktorý hovorí o sedemnásobnej, ba 77-ná-
sobnej odplate (Gn 4,23-24). Ďalšie spisy 
Písma ukazujú, že trest sa neuplatňoval 
doslova, ale postupom času sa zhodnoti-
la spôsobená škoda a vyrovnanie sa dia-
lo i finančne. Teda bol tam určitý vývoj. 
No kým pri takej „náhrade“ ľahko do-
chádzalo k uprednostneniu bohatších 
pred chudobnejšími (život slobodného 
človeka sa cenil viac než život otroka), 
dá sa povedať, že prvotný zákon Izraela 
obhajoval rovnakú hodnotu života kaž-
dého, slobodného i otroka, muža i ženy.

Plášť chudobného
Ďalšou oblasťou, ktorej sa Kódex venuje, 
je ochrana základných práv ľudí na okra-
ji: klasicky šlo najmä o skupinu cudzin-
cov, vdov a sirôt (Ex 22,21-24). Cudzinec 
bol obyvateľom krajiny, no bez zázemia, 
bez príbuzných, ktorí by sa ho v ťažkos-
tiach ujali či zastali; vdova a sirota boli 
podobne bez svojich „ochrancov“, kto-
rým býval na prvom mieste otec rodiny. 
Boh Izraela preto často vystupuje ako 
ten, kto ich ochranu berie na seba. V žal-
moch čítame: „On je otec sirôt a záchran-
ca vdov“ (Ž 68,6); „Pán ochraňuje cudzin-
cov, ujíma sa siroty a vdovy“ (Ž 146,9).

Chudobný človek mohol byť donú-
tený zadlžiť sa, prosiť o pôžičku, či už 
finančnú, alebo v inej forme. Požičané 
sa samozrejme malo vrátiť, no zákon 
predvídal, aby pôžička nebola zaťaže-
ná úrokmi: „Nebudeš žiadať úroky.“ (Ex 
22,25) „Úrok“ má v hebr. rovnaký základ 
ako „uhryznúť“, akoby to naznačovalo, 
že veriteľ „odhryzne“ časť z toho, čo po-
žičal, a tá časť mohla dosiahnuť až pätinu 
či dokonca tretinu požičaného. To zákon 

Izraela formálne zakazuje. Mimocho-
dom, to sloveso „hrýzť“ sa používa naj-
mä pri hadoch: teda ide o uhryznutie, 
takpovediac aj jedovaté (ako v príbehu 
o jedovatých hadoch, ktoré hrýzli ľud 
v Nm 21,4-9).

Uvádza sa i konkrétny prípad zálohy 
danej pri pôžičke, naoko symbolickej: 
je ním plášť chudobného, ktorý nemôže 
byť zadržaný ako záloha, pretože slúži 
ako prikrývka v noci a musí byť vrátený 
pri západe slnka (Ex 22,26-27). Plášť však 
v tomto kontexte nesie i symbolický 
význam. V Písme označuje dôstojnosť, 
identitu a práva jeho vlastníka. Možno 
si spomenúť na známy príbeh Jozefa, Ja-
kubovho syna, a jeho špeciálnej tuniky 
(Gn 37); či na povolanie Elizea zo strany 
Eliáša, keď naň „hodil svoj plášť“ (1Kr 
19,19). Preto prvý krok súcitu je vrátiť 
druhému jeho dôstojnosť.

V evanjeliách sa Ježiš stáva hovorcom 
Božej prednostnej voľby v prospech vy-
tlačených na okraj tej doby: chudob-
ných, postihnutých, vdov a cudzincov. 
Oni sú privilegovanými adresátmi jeho 
zvesti a od solidarity s nimi závisí vstup-
né „vízum“ do Božieho kráľovstva (Mt 
25,31-46). Tento horizont sa stáva sú-
časne duchovným, ako vyjadruje piata 

Kráčať cestou  
spravodlivosti

 Text: P. Marek Vaňuš SVD
 Foto: Tanner Mardis
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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)

A. Ondríková – Snina 10,-€  • K. Hodničáková – Snina 

30,-€  • rod. Dančová – Snina 80,-€  • Čitatelia Hlasov 

z Horného Vadičova 50,-€ • M. Krhútová Topoľčany 50,-

€ • Čitatelia Hlasov z Meleku 100,-€ • Odberatelia Hlasov 

Dubová 50,-€ • Bohuznáma rodina z Obýc 100,-€ • ZKS 

klub 2 Nitra 50,-€  • Odberatelia hlasov Pilhov 70,-€  • 

Odberatelia Posla Trnava-Modranka 100,-€  • Kolektív 

lásky Liptovská Teplička 265,-€  • Odberatelia Hlasov 

Žabokreky n.Nitrou 30,-€  • Farnosť Breznička 40,-€  • 

M. Krhútová Topoľčany 45,-€  • Bohuznámy z  Merašíc 

20,-€ • Odberatelia Hlasov Modranka 180,-€ • Čitatelia 

Hlasov, Posla a ruženca Lokca 40,-€ • Vianočný deviat-

nik Šuňava 320,-€ • Odberatelia hlasov Žabokreky n.N. 

70,-€  • Odberatelia Hlasov a  Posla Koplotovce 70,-€  • 

Kolektív lásky Liptovská Teplička 340,-€  • Ružencové 

spoločenstvo Malá Hradná 335,-€ • Odberatelia Mladého 

Misionára Nedožery 60,-€ • Odberatelia Hlasov a Posla 

Valaská Belá 120,-€

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 

DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

prosba modlitby „Otče náš“: slovo „vina“ je prekladom aram. výra-
zu, ktorý značí tak „dlh“, ako i „vina“. Vo vzťahu k človeku je Boh 
vždy veriteľom, no vzdáva sa vymáhania dlhu cez milosť odpuste-
nia. Nevyhnutná podmienka je však preukázať odpustenie, lebo iba 
v tej miere ho možno prijímať (Mt 6,14-15; 18,21-35). Pritom dôraz je 
práve na vzťahu, na „vinníkoch“, čiže osobách, nie na ich „dlhoch“.

Osol nepriateľa
Pozoruhodný prípad, v rámci ktorého hebrejské zákonodarstvo krok 
za krokom odhaľuje vlastný zámer predpisu, je prípad osla, no nie 
hocijakého, ale osla, ktorý patrí nepriateľovi a o ktorého je potreb-
né sa postarať (Ex 23,5). Človeku sa tlačí otázka: „Azda Boh myslí na 
oslov?“ Podobnú otázku si kladie Pavol, keď si po citovaní z Dt 25,4 – 
„Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu“ – kladie otázku: „Vari tu Boh 
myslí na voly?“ (1Kor 9,9). Nepochybne, Boh sa stará aj o oslov. Taký 
preťažený osol, ktorý sa ledva vlečie pod bremenom a nedokáže sa 
pohnúť ďalej, vyvoláva súcit. No skutočným zámerom zákona nie 
je osol, je ním nepriateľ, ktorému osol patrí. Je prirodzené, že záko-
nodarcovi nepríde na myseľ, aby odporúčal starostlivosť o vlastného 
osla, pretože to sa rozumie samo sebou. Problémom je poskytnúť 
pomoc preťaženému oslovi napriek tomu, že patrí niekomu, s kým 
človek dobre nevychádza, s kým má pošramotené vzťahy. 

Preto tento zákon, naoko týkajúci sa zvierat, je v skutočnosti veľ-
mi kľúčový. Ako v semienku sa v ňom ukrýva to, čo nachádza neskôr 
rozvinutie v ďalších kódexoch, kde sa pozornosť sústredí na nepria-
teľa, ktorý sa má stať „bratom“ (Dt 22,4) a nakoniec prichádza príkaz 
milovať ho „ako seba samého“ (Lv 19,17-18). 

A hoci to ešte v rámci Starého zákona nenachádza jednoznačné 
pochopenie, Ježiš je v tomto smere celkom jasný: „Milujte svojich 
nepriateľov... tak budete synmi Najvyššieho“ (Lk 6,27.35).  •

25HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

OK TÓBER 2022



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

Misijná nedeľa – 23. október

Modlitba za misie

Svätá Terézia, ty si sa zaslúžila o to, aby si ťa uctievali ako patrónku misií na celom svete; rozpomeň sa na svoje vrúcne túžby počas 

svojho pozemského života, aby kríž Ježiša Krista bol známy na celej zemi a aby sa evanjelium hlásalo až do konca časov. Pomáhaj, pro-

síme, kňazom, misionárom a celej Matke Cirkvi tak, ako si to prisľúbila. Amen.

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša, patrónka misií, oroduj za nás!

Misionári verbisti


