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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti
zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme,
nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do
pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete.
Amen.

Primície kňaza brata Rajmunda Demetera v Leviciach
Úvodník: Výnimočná návšteva v kostole sv. Michala v Leviciach
Z Rečí svätého biskupa Augustína
Liturgia: „Oslavujme Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“
„Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť ...“
Téma: Vysviacka nového kňaza brata Rajmunda Demetera, Jána Lehockého, františkána
Putovanie relikvie sv. Giana Beretta-Molla * Svätá Giana Beretta-Molla
Katechéza: „Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych “
Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na jún * Misijná krajina Albánsko
Fotogaléria: Primície novo kňaza brata Rajmunda Demetera, Jána Lehockého, františkána,
v kostole sv. Michala v Leviciach 13. júna 2015
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* Editoriál *

Výnimočná návšteva vo farskom kostole sv. Michala
„Buď sv. Gianna ctená, do neba
už povýšená, aby si za svoje čnosti
požívala slasť večnosti.“
Na prvú júnovú nedeľu nás
duchovne navštívila svätá žena Gianna
Beretta Mollová v podobe zostatku
svojho vlasu ako relikvie. Privítali sme
ju piesňou a modlitbami. Obrátili sme sa
k nej o pomoc prosbami
za matky, za rodiny
a za deti. Vieme, že tí,
ktorí sa s láskou
a vytrvalosťou usilovali
na tomto svete svedčiť
o
svojej
viere
a „nemilovali svoj
život až na smrť“,
majú pred trónom
Všemohúceho
silu
príhovoru. Na ďalších
stránkach
nášho
časopisu sa o nej
dočítate
viacej.
Každému z nás môže
slúžiť ako vzor hodný
nasledo van ia,
ak o
sestra v Kristovi a ako
tá, ktorá statočne niesla svoj kríž vo
vedomí, že Boh o všetkom vie, o všetko
sa postará a že aj to, čo sa teraz javí
ako zlé, nakoniec poslúži k dobrému.
„Veď tým, ktorí milujú Boha sa život
neodníma iba mení.“ a „Tým, ktorí
milujú Boha, všetko slúži na dobré.“
O pravdivosti týchto slov nás
presvedčila svätica svojim životom
a svedectvom svojej hlbokej viery. Jej
sviatok si v cirkvi pripomíname 28.
apríla. Význam mena Jana (Gianna):
Boh je milostivý (hebr.)
Gitka Tóthová
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Modlitba k sv. Gianne
Boh, ktorý si naším Otcom,
vzdávame Ti chválu a velebíme Ťa,
pretože si nám v Gianne Berette
Mollovej daroval a dal poznať
svedkyňu evanjelia ako mladú ženu,
m anželk u, ma tku a lekár ku.
Vzdávame Ti vďaku, pretože cez dar
jej života nás učíš
prijímať a vzdávať
úctu voči každému
ľudskému stvoreniu.
Vedela Ťa rozpoznať
aj v kráse prírody;
zatiaľ čo sa pýtala na
svoju voľbu v živote,
hľadala Ťa ako Ti
n a j l e pš í m
slúžiť
spôsobom;
cez
manželskú lásku sa
stala
znamením
Tvojej
lásky
pre
Cirkev a pre ľudstvo.
Ako
Ty,
Dobr ý
samaritán, zastavila
sa pri každej chorej,
maličkej
a
slabej
osobe. Podľa Tvojho príkladu a pre
lásku darovala celú seba, rodiac
nový život.
Duchu Svätý, Prameň všetkej
dokonalosti, daruj aj nám múdrosť,
inteligenciu a odvahu podľa príkladu
Gianny v našom osobnom, rodinnom
a profesionálnom živote, aby sme sa
vedeli dať k dispozícii v službe
každému človeku a takto rástli
v láske a vo svätosti.
Svätá Gianna,
oroduj za nás!
Amen
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Z Rečí svätého biskupa Augustína
Ty si Peter a na tejto
skale postavím svoju
Cirkev a pekelné brány ju
nepremôžu. Čo zviažeš na
zemi,
bude
zviazané
v nebi, a čo rozviažeš na
zemi, bude rozviazané
v nebi. Tebe dám kľúče od
nebeského kráľovstva.
Tento
deň
nám
posvätilo umučenie svätých
apoštolov Petra a Pavla.
Nehovoríme o nejakých neznámych
mučeníkoch. „Po celej zemi rozlieha sa
ich hlas a ich slová až po končiny
sveta.“ Títo mučeníci videli, čo hlásali,
a tak šli za spravodlivou vecou, lebo
vyznávali pravdu, a zomreli za pravdu.
Svätý Peter, prvý z apoštolov, pre
svoju ohnivú lásku ku Kristovi zaslúžil si
počuť: „A ja ti hovorím: Ty si Peter.“
Keď on povedal: „Ty si Mesiáš, Syn
živého Boha,“ Kristus jemu: „A ja ti
hovorím: Ty si Peter a na tejto skale
postavím svoju Cirkev.“ Na tejto skale
postavím vieru, ktorú vyznávaš. Na
tom, čo si povedal: „Ty si Mesiáš, Syn
živého Boha,“ postavím svoju Cirkev.
Lebo ty si Peter. Meno Peter je
odvodené od skaly, a nie skala od
Petra. Peter je od skaly tak ako kresťan
od Krista.
Ako viete, Pán Ježiš si ešte pred
svojím umučením vyvolil učeníkov,
ktorých nazval apoštolmi. Medzi nimi si
skoro všade jediný Peter zaslúžil
zastupovať celú Cirkev. V takomto
zastúpení celej Cirkvi smel počuť:
„Tebe dám kľúče od nebeského
kráľovstva.“ Lebo tieto kľúče nedostal
jeden človek, ale jednota Cirkvi. Preto
sa teda hovorí o Petrovom vynikajúcom
postavení. On predstavoval samu
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všeobecnosť a jednotu
Cirkvi, keď mu Pán povedal:
„Tebe odovzdávam,“ čo
odovzdával všetkým. Aby
ste vedeli, že Cirkev dostala
k ľú č e od n e be sk é h o
kráľovstva, počúvajte, čo
Pán na inom mieste hovorí
všetkým
apoštolom:
„Prijmite Ducha Svätého.“ A
pokračuje: „Ak niekomu
odpustíte hriechy, budú mu
odpustené, ak ich niekomu zadržíte,
b u d ú
z a d r ž a n é . “
Právom teda Pán aj po
zmŕtvychvstaní iba Petrovi zveril svoje
ovce, aby ich pásol. Nie že by si iba
jediný z učeníkov zaslúžil pásť Pánove
ovce, ale keď Kristus hovorí jednému,
odporúča sa jednota. A predovšetkým
Petrovi, lebo Peter je medzi apoštolmi
p rvý. Ne za rmu cu j s a, ap oš to l!
Odpovedz raz, odpovedz dvakrát,
odpovedz tri razy. Nech tri razy zvíťazí
vyznanie v láske, lebo tri razy strach
zvíťazil nad sebavedomím. Tri razy
treba rozviazať, čo si tri razy zviazal.
Rozviaž láskou, čo si zviazal strachom.
A Pán raz i druhý raz a tri razy zveril
Petrovi svoje ovce.
Jeden deň je zasvätený umučeniu
dvoch apoštolov. Ale aj oni dvaja boli
jedno. A hoci trpeli v rozličné dni, boli
jedno. Prvý šiel Peter, za ním išiel
Pavol. Slávime sviatok apoštolov, ktorý
nám posvätila ich krv. Milujme ich vieru,
ich život, ich námahy, ich utrpenia, ich
vyznanie, ich ohlasovanie.
Svätý apoštol Pavol, hlásateľ
pravdy a učiteľ národov, skrze teba
spoznali všetky národy Božiu milosť.
Plným právom ťa treba oslavovať.
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OSLAVUJME PÁNA, LEBO JEHO
MILOSRDENSTVO TRVÁ NAVEKY

Počas slávenia 12. nedele
v cezročnom období spievame k žalmu 107 refrén:
"Oslavujme Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky".
Tento 107. žalm patrí medzi
krásne skvosty starozákonnej literatúry a je nazvaný "Vďaka za oslobodenie". Ako badať hneď v úvodných
veršoch, žalm je z čias návratu Izraelitov z babylonského zajatia. Ako kedysi za Mojžišových čias Izraeliti
blúdili na púšti, podobne blúdili aj
v časoch vyhnanstva. Autor žalmu
farbisto hovorí (28-31) :
V súžení volali k Pánovi a on
ich vyslobodil z úzkostí.
Búrku premenil na vánok
a morské vlny umĺkli.
Tešili sa, že vlny utíchli a priviedol ich do prístavu, za ktorým túžili.
Nech oslavujú Pána za jeho
milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí.

4

Evanjelista Lukáš nám predkladá nebeského Otca a Jeho milosrdenstvo ako obraz pre tých, čo nasledujú
Pána, nasledovne:
"Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec !" (Lk 6, 36)
Tak ako všemohúci Boh má súcit s nami, tak sme aj my vyzvaní
mať súcit nielen s tými, ktorí sú nám
drahí a blízki, ale máme mať súcit
a byť milosrdní ku všetkým ľuďom,
aj k tým, ktorí sú nepriateľskí voči
nám. Izraeliti a prvotní kresťania
viackrát zakúsili Božie milosrdenstvo
a Božiu pomoc v situáciách, ktoré
boli po ľudskej stránke pre nich neriešiteľné, tak Boh aj nám, ľuďom
súčasnej doby, dáva mnohokrát pocítiť svoju ochrannú a zhovievavú ruku
a nezaslúženú lásku. Boží Syn sa stal
človekom a prišiel ku nám ako posol
Otcovej lásky:
"Veď Boh tak miloval svet, že
dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale
aby mal večný život." (Jn 3, 16)
Oslavujme a velebme Trojjediného Boha za Jeho lásku a milosrdenstvo k nám. Slová vďaky a chvály
Bohu Otcovi a Pánu Ježišovi môžeme vysloviť len v Duchu Svätom,
ktorý preniká všetko a vo všetkom,
čo stvoril. Boh má o nás večný záujem, verme, dôverujme Mu a milujme Ho ! Oplatí sa žiť kajúcnosť a robiť pokánie, lebo ovocím Božej
a ľudskej snahy je naša spása a život
večný.
Eva Terezia Maďarová
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Náš Spasiteľ Ježiš Kristus
zničil smrť...
13. cezročná nedeľa

„Boh nestvoril smrť...Veď on všetko
stvoril pre bytie; tvory sveta sú pre bytie,..“ (Múd 1,13)
Boh je život, On sám je prameňom života a rozhodol sa ho dať aj iným. V ňom je
plnosť všetkého dobra a nič mu nechýba.
V 1. Knihe Genezis sa dočítame, že všetko,
čo Boh stvoril bolo dobré. Literárnym štýlom
a nie vedeckým, je zachytené, čo Boh urobil.
A všetko, čo urobil, nesie stopy Jeho nádhery
a vo všetkom môžeme „čítať“ Božiu prítomnosť. V absolútne viditeľnej miere sa to ukázalo pri stvorení človeka, ktorému „vdýchol
do nozdier dych života.“„Urobme človeka na
svoj obraz a na svoju podobu.“ Najprv
mu zabezpečil všetko k existencii. A dal človeku moc nad všetkým, čo bolo pre neho
stvorené. Z čistej lásky a z vlastného rozhodnutia ustanovil človeka za svojho spolupracovníka. Nič za to nechcel iba vďačnosť, vernosť a lásku. A to zo slobodného rozhodnutia
a z vlastnej vôle človeka. Lebo Boh je slobodný, daroval aj človeku slobodu
v rozhodovaní. Už vieme, že človek vo svojom rozhodovaní katastrofálne zlyhal
a vybral si „falošnú“ slobodu a následky nesie dodnes. S prvým zlyhaním – hriechom –
prišli na svet smrť, choroba, bolesť
a nešťastie. „Lebo smrť prišla na svet zo závisti diabla.“- hovorí kniha Múdrosti. Človek
veľmi bolestne pociťuje túto skutočnosť
a sám sa nevie vymaniť zo zviazanosti
a náklonnosti k zlému. Mohol Boh povedať,
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no dobre, nič sa nestalo?! Alebo zničiť všetko, čo urobil, vrátane človeka?! A začať odznova? Isteže mohol. Ale tým by poprel sám
seba. Boh je neomylný. To človek nezvláda
svoju slobodu. Žalmista si to plne uvedomuje, a preto spieva: „Budem ťa, Pane oslavovať, že si ma vyslobodil.“ Boh je Láska
a láska mu nedovolila nechať človeka opusteného, vydanému napospas jeho bolestnému
údelu. Na stránkach Svätého Písma môžeme
sledovať Božie úsilie byť s človekom
a vyviesť ho z priepasti, do ktorej sa prepadol. „Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých,
navrátil si mi život, aby som nezostúpil do
hrobu.“On sa v plnosti času stal človekom.
Vzal si telo z Panny Márie a stal sa človekom. Lebo láska hľadá vždy dobro milovanej
osoby. A Boh nás takto bezpodmienečne miluje. Alelujový verš vystihuje túto pravdu:
„Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť
a evanjeliom zjavil život.“
Čítanie z Evanjelia nám približuje jednu z mnohých udalostí, v ktorých Ježiš rozkázal chorobe i smrti. Žena trpiaca na krvotok
sa ho len dotkla, a tým samým dotykom so
Životom bola uzdravená. Sme svedkami toho, ako Ten, skrze ktorého všetko žije, rozkáže smrti a do Jairovej dcéry sa vráti život.
Ježiš vysloví tú hlbokú vetu, ktorá je adresovaná aj nám: „Neboj sa, len ver!“ Akoby
nám hovoril: Neboj sa, moje milované stvorenie, ani bolesť, ani choroba, ani smrť nemá
posledné slovo. Lebo On je s nami, všetko
znáša s nami a chráni nás. Len, aby sme o to
stáli! Nevnucuje sa, ale je tu stále. Milujúci,
plný dobroty a milosrdenstva. Bez neho by
sme boli navždy stratení. Ale s ním nás čaká
nádherná budúcnosť, máme nádej, že skrze
Neho a v Ňom dosiahneme miesto, ktoré má
Boh pre nás pripravené od stvorenia sveta.
Tam, kde „Boh im zotrie z očí každú slzu
a už nebude smrti ani žiaľu, ani náreku, ani
bolesti viac nebude...“ (Zj 21,4) Pane, daj
nám väčšiu vieru, aby sme zvíťazili a zdedili
Tvoje prisľúbenia a aby boli naše mená zapísané v „Knihe života.“ Amen.
Gitka Tóthová
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Vysviacka novokňaza Jána Lehockého v Leviciach
Jedinečná udalosť
——–——————————————

Naša farnosť Levice-mesto bola
svedkom mimoriadnej, môžeme povedať
až historickej udalosti. Vo farskom
kostole sv. Michala bol 13. júna na
spomienku sv. Antona vysvätený za
kňaza náš farník brat Rajmund Demeter
Ján Lehocký, františkán. Narodil sa 13.
marca 1985 v Želiezovciach rodičom
Ľubomírovi a Anne Lehockým ako
druhý z piatich súrodencov. Kňazskú
vysviacku prijal vkladaním rúk Mons.
Jozefa Haľka, pomocného biskupa
Bratislavskej arcidiecézy, za prítomnosti
provinciála pátra Jeremiáša, OFM,
viacerých spolubratov františkánov
a diecéznych kňazov. Na začiatku
všetkých prítomných privítal Mons. Ján
Bednár, dekan. V homílii otec biskup
vyzdvihol
niektoré
myšlienky
z magisterskej práce pátra Rajmunda
Demetera a jeho zanietenosť oživovať
kostolné hodiny na Slovensku. Celú
svätú omšu slávnostne sprevádzal
spevácky zbor z kostola sv. Františka
v Bratislave, za hojnej účasti veriaceho
ľudu.
V nedeľu 14. júna slávil svoju prvú
svätú omšu v bývalom františkánskom
kostole pri kláštornej budove, v kostole
sv. Jozefa o 10.00. Svätá omša sa niesla
v radostnej a bezprostrednej atmosfére,
ku ktorej prispeli prítomní bratia
františkáni a naše spevácke zbory,
dospelých a mládeže. Slávnostný kazateľ
páter Rafael, OFM zdôraznil využívanie
času ako Božieho daru pre službu
bratom a sestrám. Po svätej omši, kde
zúčastnení prijali novokňazské
požehnanie, boli všetci pozvaní na
hostinu lásky – agapé do farského dvora.
Gitka Tóthová
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Putovanie relikvie sv. Gianna Berreta
Berreta--Molla
Cirkev má obrovské množstvo
svätcov a blahoslavených. Ide o „ľudskú
zásobáreň“ príhovorov a milostí, ktoré
môže putujúca Cirkev prostredníctvom nich
získavať. V tomto čase svet potrebuje
osobitne silný prúd milostí.
Sme svedkami oslabenia úcty
k životu, rozbitých vzťahov, vystupňovania
egoizmu hľadania vlastných túžob
a naplnení. Schopnosť
zrieknuť sa, obetovať
sa stráca svoj zmysel.
Predstava jediného
života na tejto zemi
vedie k úsiliu vziať si
od života všetko
a v plnosti pre seba.
Blížiaci
sa
Národný pochod za
ž i v o t
b u d e
prejavením radosti zo
života. Tá však nemôže byť lacná a nemôže
sa zaobísť bez momentov bolestivej obety
seba. Svätá Gianna Beretta Mollová (1922
– 1962) je ako jedna z nás – lekárka, matka,
veriaca. Vo svojej profesii, materstve
i viere však vykonala o krok viac.
Obetovala vlastný život za život druhého.
A tým vstúpila do večnosti.
Fórum života ponúka jej živý príklad
a duchovné stretnutie s ňou formou
putovania jej relikvie.
Materstvo je dnes napádané zo
všetkých strán, vnucuje sa falošný pocit
altruizmu prepožičaním materského lona,
dieťa sa stáva terčom žiadostí
a žiadostivosti namiesto milovaného
daru, identita ženy je ponižovaná zabíjaním
v jej lone a muž sa stáva čoraz menej
potrebným životným partnerom. Vernosť,
čistota a obeta sú zosmiešňované.
Ohrozená je identita muža a ženy.
Rodová teória stiera rozdiely medzi
m u ž sk ým a ž en s k ým p o s l an í m
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v spoločnosti. Vyvoláva dojem úplnej
nahraditeľnosti materstva a otcovstva.
Treba opäť a nanovo formulovať úlohu
ženy a muža v súčasnej kultúre a dôkladne
ju očistiť
od tých stereotypov, ktoré
stavajú úlohu ženy (prípadne muža) do
menejcennej polohy. Treba posilňovať
emocionálnu inteligenciu, cit pre „slabých“,
zmysel pre vzťahy a spoločenstvo
(prevažne
ženské
vlastnosti)
– tieto
hodnoty
musia
n a d o b u d n ú ť
rovnocenné postavenie
ako výkon, dynamika,
s a m o s t a t n é
rozhodovanie,
prieraznosť (prevažne
mužské vlastnosti).
Takto
dôjde
k
hodnotovej
vyrovnanosti medzi mužmi a ženami.
Náh rad n é m at erst vo , u m el é
oplodnenie, antikoncepcia – oddeľujú
fyzickú a psychickú stránku od seba.
Náhradná matka môže vynosiť dieťa, ale
nemusí spolu s tým uplatniť svoje
psychické materstvo. Na druhej strane žena
sa môže realizovať ako matka, hoci
biologicky nezakúsila materstvo. Namiesto
toho, aby sa slobodné ženy venovali
starostlivosti o starých, chorých, mládež
a vykonávali túto službu spoločnosti,
nechajú si vynosiť dieťa inou matkou
a privlastnia si novorodenca ako vec, na
ktorej budú môcť „realizovať svoje
psychologické materstvo“. Biologická
a psychická stránka plodenia a rodenia sa
stanú úplne nezávislými fenoménmi,
s ktorými bude možné manipulovať.
Násilie na ženách sa prednostne
nerieši v rámci rodiny. Nehľadajú sa
spôsoby posilnenia vzťahov v rodine
a podpory vernosti či úsilie o harmóniu
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páru, ale násilie sa identifikuje na základe
mužskej prevahy sily, v skutočnosti takýto
model podporuje rozpad zväzkov
a hľadanie ďalších zväzkov, čo najviac
postihuje deti v rodine. Násilie na mužoch
pritom zostáva v úzadí. To v konečnom
dôsledku stupňuje vzájomnú nedôveru
a zväčšuje priepasť medzi mužmi a ženami.
Riešenie: hľadať vzájomné pochopenie,
poznávať mužské a ženské modely
správania a učiť sa úcte
k opačnému pohlaviu.
Relativizácia
pevného
rodinného
modelu: muž – žena –
dieťa. Dieťa v neúplnej
rodine
nezíska
prirodzenú skúsenosť
mužskej a ženskej role,
nebude vedieť upevniť
svoju sexuálnu identitu
na základe vyhranenia
sa k opačnému pohlaviu. Tzv. rodové
scitlivovanie a postavenie heterosexuálneho
a homosexuálneho životného štýlu na
rovnakú úroveň môže rozkývať vývoj jeho
identity. V prípade, že jeho vývoj
v maternici podliehal testosterónovým
výkyvom, môže sa rodovým scitlivovaním
naplno prejaviť nesúlad medzi rodom
a pohlavím (tzv. transgenderizmus).
Etické „rozhodovanie“ o začiatku
a konci života a zásahy do ľudského
genómu celkovo oslabujú úctu k životu ako
tajomstvu a úžas nad jeho dokonalosťou.
Každé neetické správanie vo vede znižuje
jej autoritu a napokon vedie k úplnej
nedôvere v ľudský rozum. V súčasnosti
pozorujeme náras t pochybn ých
alternatívnych metód popierajúcich
medicínu založenú na dôkazoch, čo hraničí
až s poverami. Dôsledná ochrana života je
zároveň aj ochranou vedy a návratom k jej
pôvodnému poslaniu služby človeku. Ide
o oddeľovanie racionálnej stránky človeka
od jeho duchovnej stránky.
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Nerovnováha medzi právom na
život a právom na slobodu. Súčasné
trendy vedú k absolutizácii slobody
a súkromia na úkor ochrany základného
práva na život. Sloboda voľby ženy
prevažuje nad právom nenarodeného
dieťaťa narodiť sa, ako aj nad právom muža
stať sa otcom. Súkromie sexuálnych
vzťahov „rôzneho typu“ má prednosť pred
dobrom manželstva splodiť a vychovať
deti, ktoré podporujú
v ýv o j s p o l o čn o s t i
a napravujú negatívny
demografický trend
v Európe a n a
Slovensku.
Pozvime
sv.
Giannu, aby nám
ukázala, že svätosť je
možná aj v tejto ťažkej
situácii. Nech duchovne
kráča „za život“ s nami,
nech sa vo farnostiach udomácni jej duch
radosti z obety,
nech medzi našimi
rodinami zasvieti jej hrdinský príklad
matky a manželky.
Jana Berettová (tal. GiannaBeretta) sa
narodila 4.10. 1922 v meste Magenta
v Taliansku ako desiate dieťa z trinástich.
Päť z nich zomrelo v mladom veku, tri deti
sa zasvätili Pánovi (dvaja kňazi a jedna
rehoľná sestra). Kresťanské vzdelanie
získala od svojich rodičov. Život
považovala za nádherný Boží dar, naplno
dôverovala Prozreteľnosti a bola
presvedčená o potrebe a účinnosti
modlitby.
Počas rokov štúdií na gymnáziu
a univerzite sa naplno zaoberala činnosťami
v katolíckej organizácii a v Spoločnosti sv.
Vincenta de Paul, kde sa venovala mládeži
a charitatívnej starostlivosti o starých
a biednych. Po obdržaní titulu Doktor
medicíny a chirurgie na univerzite
v Padove v roku 1949, si otvorila
ambulanciu v meste Mésero, blízko rodnej
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Magenty. V roku 1952 si obohatila svoje
znalosti v odbore pediatria na Milánskej
univerzite. V medicínskej praxi sa zvlášť
zameriavala na matky, deti, starých
a chudobných. Svoju profesionálnu dráhu
považovala za misiu a tá jej nezabraňovala
pokračovať v činnosti v katolíckej
organizácii, pričom
venovala ešte väčšiu
pozornosť mladým
dievčatám. Venovala
sa
aj
svojím
obľúbeným športom,
lyžovaniu a alpinizmu.
Nachádzala v nich
príležitosť vyjadriť
radosť zo života.
Zaujímala ju aj vlastná
budúcnosť, modlila sa a prosila Boha, aby
spoznala Jeho vôľu. Pocítila, že Boh ju volá
do manželstva. Plná nadšenia sa odovzdala
tomuto volaniu, s pevnou vôľou
a presvedčením vytvoriť skutočnú
kresťanskú rodinu.
V tých časoch sa spoznala
s inžinierom menom Peter Molla. Strávili
spolu veľa času spoznávaním sa,
prehlbovaním duchovného života,
spoločnými modlitbami. Jana a Peter
uzavreli manželstvo 24. 9. 1955 v Bazilike
sv. Martina v meste Magenta. V novembri
roku 1956 Jana porodila prvé dieťa menom
Pierluigi. V decembri o rok neskôr prišla na
svet Mariolina a v júni 1959 Laura Mária.
Jana zvládala svoje povinnosti matky,
manželky, lekárky a aj napriek
vyčerpanosti dokázala prejavovať radosť zo
života.
V septembri 1961, po dovŕšení
druhého mesiaca tehotenstva, nastali
ťažkosti. Diagnostikovali jej nádor na
maternici. Bol potrebný chirurgický zákrok.
Pred operáciou prosila lekára, aby zachránil
život, ktorý nosí vo svojom lone
a odovzdala sa Božej prozreteľnosti.
Podarilo sa zachrániť život malého
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stvorenia. Ďakovala Bohu a ďalších sedem
mesiacov tehotenstva sa s neuveriteľnou
silou venovala úlohe matky a lekárky.
Ovládol ju strach pri pomyslení, že by sa
jej dieťa malo narodiť choré a prosila Boha,
aby sa tak nestalo. Niekoľko dní pred
pôrodom bola pripravená obetovať svoj
život, aby zachránila
dieťa: „Ak sa treba
rozhodnúť medzi mojím
životom a životom môjho
dieťaťa,
neváhajte
a zachráňte ten jeho.“
Dňa 21.apríla 1962 ráno
porodila dcéru, ktorá
dostala meno Jana
Emanuela. Jana Beretta
zomrela o týždeň neskôr,
28. apríla, v nevýslovných bolestiach
a opakujúc krátku modlitbu „Ježiš,
milujem ťa; Ježiš, milujem ťa“. Mala 39
rokov. Pochovaná je na cintoríne v Mésero,
4 kilometre od Magenty.
Pápež Pavol VI. pripomenul Janin
život veriacim pri nedeľnej modlitbe Anjel
Pána, 23. 9.1973, slovami: „mladá matka z
milánskej diecézy obetovala svoj život, aby
ho mohla dať svojej dcére“. Je zrejmé, že
Svätý otec chcel poukázať na Kristovu
obetu na Kalvárii. Pápež Ján Pavol II. ju
vyhlásil za blahoslavenú 24. apríla 1994 za
prítomnosti jej detí, manžela a príbuzných
a vyzdvihol ju ako hrdinský vzor matky
nášho storočia. Za svätú bola vyhlásená
16. mája 2004 na námestí sv. Petra v Ríme
pápežom Jánom Pavlom II.
V Leviciach sme mali možnosť uctiť
si relikviu sv. Gianny od nedele 7. 6. do
utorka 9. 6.
Nech Pán požehná a vyslyší prosby
všetkých tých, ktorí si uctili relikviu, ale aj
ich drahých, za ktorých mnohí prosili.
Mgr. Anna Siekelová
koordinátorka pre výchovu a vzdelávanie
Fórum života
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Svätá Gianna Berreta
Berreta--Molla
Svätá Gianna Beretta-Molla (1922 –
1962) Proces blahorečenia a svätorečenia
Svedkovia a posudzovatelia jej života usúdili, že bola skutočne mimoriadnou a všeobecne uznávanou osobnosťou vydávajúcou hodnoverné svedectvo
v službe evanjeliovej lásky.
Nemala síce zvláštne mystické
zjavenia, ale bola svedomitou
lekárkou, obetavou manželkou
a matkou, ktorá uvádzala do
praxe kresťanské čnosti tak,
ako sa to vyžaduje pri procesoch blahorečenia. Manžel ju
charakterizoval takto: „Bola to
jedinečná a normálna žena:
krásna, inteligentná, dobrotivá ... Boh, pôvodca každej radosti a lásky, bol stredobodom
jej bytia ...“ Podľa iných Gianna žila láskou k Bohu a blížnemu, verila, že patria nerozlučne k sebe. Podobne ako sv. Vincent de Paul tvrdila:
„Nemožno milovať Boha, ak nemilujeme
sestry a bratov – chudobných.“ Gianna Beretta-Molla svojím životom dosvedčila:
„Život človeka pochádza od Boha, je jeho
darom, jeho obrazom a účasťou na oživujúcom dychu jeho života. Preto je Boh jediným Pánom života, človek o ňom nemôže a
nesmie rozhodovať ...“ (Cit: Evangelium
vitae, 39)
Iba desať rokov po smrti Gianny Beretty-Molla začali proces blahorečenia na
diecéznej úrovni, čo je nezvyčajne rýchlo.
Kongregácia káuz svätých v Ríme dostala
potrebné dokumenty už roku 1978. Ján Pavol II. potvrdil jej heroické čnosti a dňa 24.
apríla 1994 na Námestí sv. Petra v Ríme ju
vyhlásil za blahoslavenú. Hneď sa ozývali
hlasy na začatie svätorečenia hrdinskej
matky. Bol však potrebný zázrak, ktorý by
sa udial na orodovanie blahoslavenej. Zá-
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zrak uzdravenia sa stal v Brazílii. Na príhovor blahoslavenej Gianny Beretty -Molla
Pán zachránil život matky a jej dieťaťa. Tridsaťtriročná Elisabete Arcolino Camporini
na začiatku svojho štvrtého tehotenstva začala krvácať. Vyšetrenie v novembri 1999 potvrdilo prítomnosť päť až šesť týždňového
plodu a veľkú krvnú zrazeninu. O mesiac lekári zistili veľkoplošné odlupovanie placenty s ohrozením života embrya.
V ďalšom mesiaci, keď nastala strata krvi a značnej časti
plodovej vody, lekári navrhli
ukončenie tehotenstva, lebo
pravdepodobnosť prežitia dieťaťa bola minimálna a matke
hrozila infekcia. Vtedy sa Elizabeta rozhodla, že neprijme
lekársky návrh a jej manžel
Karol ju v tom podporil. Začali úpenlivo
prosiť blahoslavenú Giannu o orodovanie
u Pána. V polovici tehotenstva prepustili
Elizabetu do domáceho liečenia, kde ju starostlivo ošetrovala zdravotná sestra a spolu
s lekárom sledovali celý priebeh. Po troch
mesiacoch ju znova prijali do nemocnice na
liečbu kortizónom, aby podporili dozrievanie pľúcneho tkaniva osemmesačného dieťatka. 30. mája 2000 sa rozhodli pre cisársky rez. Matka i dieťa operáciu prežili.
Dievčatko, ktoré pri krste dostalo meno
Gianna-Mária, vážilo 1820 gramov, nemalo
problémy s dýchaním a okrem deformácie
ľavej nožičky bolo v poriadku.
Tento zázrak bol na príhovor blahoslavenej Gianny oficiálne uznaný, a tým
urýchlil proces svätorečenia. Okrem neho
sa udiali aj iné uzdravenia, ktoré lekárska
komisia uznala za nevysvetliteľné. Blahoslavená Gianna Francesca Beretta-Molla
bola kanonizovaná v Ríme dňa 16. mája
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2004. Liturgický sviatok sv. Gianny je stanovený na 28. apríla. Svätorečenie bolo
veľkým sviatkom pre celú Cirkev a najmä
pre tých, ktorí sa zasadzujú za ochranu života. Na slávnosti Svätý Otec Ján Pavol II.
povedal: „Dnes predstavujeme túto ženu
ako vzor kresťanského života a dokonalosti.
Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
svoj život za iných (porov. Jn 15, 13). To sa
potvrdilo jedinečným spôsobom, keď táto matka obetovala život za svoje dieťa ... Preto
chceme vzdať úctu všetkým
matkám, ktoré sa obetavo venujú svojim rodinám, chceme
si uctiť všetky odvážne matky,
ktoré trpia pre svoje deti a sú
pripravené na každú obetu,
aby ich priviedli na svet a zachránili pred nebezpečenstvom ... Ďakujeme vám, hrdinské matky, za vašu lásku!
Ďakujeme vám za odvážnu
vieru a dôveru v Boha! Ďakujeme vám za obetu života ...“
Obrad svätorečenia sa
slávil za prítomnosti mnohých príbuzných
a davu veriacich z celého sveta. Mimoriadne dojemná bola účasť 92-ročného Piera
Molla a Gianniných dospelých detí, teda aj
najmladšej Gianny-Emanuely, povolaním
lekárky, za ktorú matka obetovala život.
Slávnosti sa zúčastnili aj šťastní rodičia
Elisabete a Carlo Camporiniovci z Brazílie
so svojou 4-ročnou dcérkou GiannouMáriou, zachránenou na orodovanie novej
svätice.
Patrónka matiek Svätá Gianna Beretta-Molla sa ukázala ako pomocníčka matiek, a to najmä pri ohrozenom tehotenstve,
ťažkom pôrode, manželských a rodinných
problémoch. Stala sa jednoducho
„patrónkou matiek.“ Už po jej blahorečení
sa začali zakladať modlitebné združenia
a rôzne spoločenstvá, ktoré sa snažia plniť
jej odkaz. Pamiatky Organizujú sa aj púte
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na miesta, kde sa Gianna narodila, žila
a kde je pochovaná. Na trase Miláno-Turín
sa nachádzajú mestečká Magenta, PonteNuovo, Mesero, kde možno navštíviť pamiatky pripomínajúce život modernej matky – svätice.
Na Slovensku, v Rajeckých Tepliciach od roku 1999 existuje Domov Gianny
Berettovej-Mollovej, ktorý poskytuje ubytovanie a služby osamelým
matkám s deťmi. Môžu v ňom
pod dohľadom pracovať v dielňach, kde tkajú, šijú, pečú, žehlia, perú a pod. Obyvatelia domova s veľkou radosťou oslávili svätorečenie svojej patrónky
v máji 2004. Domov vznikol
z iniciatívy neziskovej organizácie Áno pre život, ktorej poslaním je chrániť ľudský život
od počatia po prirodzenú smrť,
pomáhať zneužívaným ženám
a ich deťom, posilňovať úctu
k materstvu i rodine a zasadzovať sa proti každej diskriminácii. Sociálne pracovníčky v domove zároveň ponúkajú odborné psychologické aj právne poradenstvo ženám v núdzi
prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky.
Modlitba Gianny
Mária, moja najdrahšia Matka, úplne
sa odovzdávam do tvojich materinských
rúk. Verím, že mi vyprosíš od Boha všetky
potrebné milosti. Dôverujem ti a úplne sa
zverujem pod tvoju ochranu, lebo si Matka
môjho Pána. S láskou v srdci ťa pozdravujem a celkom sa ti zasväcujem. Chcem ti
patriť celá, veď ma stále bližšie k Ježišovi.
Amen.
Prevzaté z knihy L. Scheidovej:
V službách evanjeliovej lásky
Betka Kopřivová
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7. ČLÁNOK
„ODTIAĽ PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH I MŔTVYCH.“
(668 - 682)

Katechizmus nás znova vedie
k uvedomeniu si pravdy, že každý deň
žijeme vo svete, nad ktorým má Ježiš
Kristus všetku moc. On má všetko na
nebi i na zemi pod palcom. On je
Pánom vesmíru a dejín. A táto pravda
vytláča strach, obavy a malovernosť
z našich sŕdc. Nech by sa dialo
čokoľvek, Kristus má všetko vo svojich
rukách, on má nad
všetkým kontrolu, nad
tými najnepatrnejšími
udalosťami života i nad
tými, ktoré sleduje celý
svet. Nič sa nevymyká
jeho
moci,
jeho
pozornosti.
Ježiš prišiel, aby
obnovil svet a človeka.
Toto dielo obnovy voláme
„vykúpenie“. A toto vykúpenie Kristus
vykonáva stále vo svojej Cirkvi. Kristus
chce v tebe a cez teba vykonávať
obnovu, znovuzrodenie a vykúpenie
tohto sveta. Pri každej omši nás dvíha
z padlého stavu hriechu a obnovuje naše
srdce, uzdravuje naše mysle, túžby,
rany, oslobodzuje nás, robí z nás nové
stvorenie...
Teda od Turíc sa svet ocitol
v posledných časoch, kedy sa po tejto
zemi skrze Cirkev šíri Božie kráľovstvo,
teda Boh si podrobuje ľudské srdcia
a toto obdobie čaká na svoje zavŕšenie.
Bude to v momente, keď príde Pán Ježiš
druhý krát „s mocou a veľkou
slávou“ (Lk 21, 27) Sv. Peter hovorí po
Turícach: „Kajajte sa teda a obráťte sa,
aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy
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osvieženia od Pána. Vtedy pošle Ježiša,
vám určeného Mesiáša, ktorého musí
prijať nebo až do čias, keď sa všetko
obnoví, ako o tom Boh odpradávna
hovoril ústami svojich svätých
prorokov.“ (Sk 3, 19-21)
Ale do vtedy toto šírenie Božieho
kráľovstva prebieha v boji, v zápasoch,
presne ako pri pôrode, kedy prichádza
nový život, ale toto narodenie
sprevádzajú pôrodné bolesti. Tak aj my
vzdycháme, ako píše sv. Pavol
a
zvíjame
sa
v
pôrodných
b o l e s t i a c h ,
v pokušeniach od zlých
duchov, v slabosti
n á š h o
t e l a ,
v pokušeniach sveta
a každý deň slávime sv.
omšu, pretože tam
aspoň pod spôsobom
chleba a vína prichádza Pán, kým
nepríde definitívne ukončiť tento zápas
a nastoliť svoje kráľovstvo. KKC
hovorí:
Kristus pred svojím
nanebovstúpením povedal, že ešte
neprišla chvíľa slávneho nastolenia
mesiášskeho kráľovstva očakávaného
Izraelom, ktoré malo podľa prorokov
priniesť všetkým ľuďom definitívny
poriadok spravodlivosti, lásky a pokoja.
Terajší čas je podľa Pánových slov
časom Ducha a svedectva, ale je to aj
čas poznačený ešte „ťažkosťami“
a skúškou zla, ktorá nešetrí ani Cirkev
a ktorou sa začínajú boje posledných
dní. Je to čas očakávania a bdenia.
(672)
Druhý Kristov príchod budú
sprevádzať znamenia.
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Napr.: Židia uznajú Krista za Mesiáša.
Kedy a ako to bude prebiehať, nevieme.
Ďalej, ...pred Kristovým príchodom
Cirkev musí prejsť poslednou skúškou,
ktorá otrasie vierou mnohých veriacich.
Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej
putovanie tu na zemi, odhalí „tajomstvo
neprávosti“ v podobe náboženského
podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé
riešenie ich problémov za cenu
odpadnutia od pravdy. Najväčším
náboženským podvodom je podvod
antikrista, to znamená určitého
pseudomesianizmu, v ktorom
človek oslavuje sám seba
namiesto Boha a jeho
Mesiáša, ktorý prišiel v tele.
(675)
...Cirkev vojde do slávy
Kráľovstva len cez túto
poslednú Veľkú noc,
v ktorej bude nasledovať
svojho Pána v jeho smrti a v
jeho zmŕtvychvstaní.
Kráľovstvo sa teda
neuskutoční dejinným triumfom Cirkvi
na spôsob vzostupného pokroku, ale
víťazstvom Boha nad posledným
náporom zla, po ktorom zostúpi z neba
Kristova nevesta. Božie víťazstvo nad
vzburou zla bude mať podobu
posledného súdu po poslednom
kozmickom otrase tohto sveta, ktorý sa
pomíňa. (677)
To, čo prežíva hlava, prežíva celé
telo. To, čo prežil Kristus, hlava Cirkvi,
prežije Cirkev, ktorá je jeho telom. Nás,
kresťanov, nečaká iný život, ako život
Krista. Cirkev bude prenasledovaná,
mučená, zabitá, ale nakoniec bude
vzkriesená – Cirkev bude nasledovať
svojho Pána v jeho smrti a v jeho

zmŕtvychvstaní. Teda pred druhým
Kristovým príchodom čaká Cirkev
posledná skúška, ťažká skúška, v ktorej
budú kresťania vystavení veľkému
pokušeniu zaprieť pravého Krista
a uveriť vo falošného Krista. Bude to
skúška viery, skúška na život a na smrť,
kde budú len dve možnosti – buď
naozaj veríš a budeš za to trpieť, alebo
si to celý život len hral a teraz to všetko
poprieš, len aby ti bolo tu a teraz dobre.
Bude to veľké pokušenie siahnuť po
zdanlivom riešení problémov za cenu
odpadnutia od pravdy, kde
pôjde diablovi o to, aby
človek prestal oslavovať
Krista a jeho víťazstvo
a začal oslavovať seba
a svoje riešenia. Božie
kráľovstvo príde cez
dramatický záverečný boj,
zápas, nie cez pokojný vývin
udalostí k šťastnému koncu.
Božie víťazstvo nad
vzburou zla bude mať
podobu posledného súdu – vtedy vyjde
na svetlo správanie každého
i tajomstvo sŕdc. Pán bude súdiť nie
len skutky, ale aj srdcia! KKC 678:
Vtedy bude odsúdená zavinená nevera,
ktorá si nevážila Bohom ponúkanú
milosť. POSTOJ K BLÍŽNEMU
ODHALÍ, či niekto Božiu milosť a lásku
prijal, alebo odmietol. V posledný deň
Ježiš povie: „Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40)
KKC 679: Každý, kto v tomto
živote odmieta milosť, už odsudzuje sám
seba, dostane odplatu podľa svojich
skutkov a môže sa aj naveky zatratiť, ak
odmietne Ducha lásky.
Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany
Pavel Kosorin
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“Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko,
aby si mohol vidieť Boha.“ Sv. Augustín

Obetovanie dňa
na úmysly:

Misijný úmysel
svätého Otca

Nebeský Otče, obetujem
ti celý svoj deň a svoje
modlitby, práce, radosti
aj utrpenia v spojení s
tvojím Synom Ježišom
Kristom, ktorý sa ti stále
obetuje vo svätej omši
za spásu sveta. Nech ma
Duch Svätý vedie a
nech mi dá silu svedčiť
o tvojej láske.
S Pannou Máriou,
Matkou nášho Pána a
Matkou Cirkvi, prosím
za úmysly Svätého Otca
na tento mesiac:

– – –

Jún 2015

Aby osobné stretnutie s Ježišom vzbudilo
v mnohých mladých túžbu odovzdať sa mu
v kňazstve alebo zasvätenom živote
14
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Misijná krajina ALBÁNSKO

Tento malý balkánsky štát je pre väčšinu
sveta ešte stále neznámou veličinou. Napriek
tomu, že Albánsko stojí pevne v európskom
priestore,
svojou
pestrou
históriou
a náboženstvom pripomína krajiny neďalekej
Ázie. K tejto anonymite prispela do veľkej
miery aj izolácia od zvyšku sveta, spôsobená
komunistickým režimom, ktorý vytvoril
Albánsku obraz tvrdej a ekonomicky slabej
krajiny. Jej obyvatelia pri prvej príležitosti
húfne odchádzali za lepšími vyhliadkami do
zahraničia.
Albánsko je však už dnes krajina
s európskymi ambíciami a turistická destinácia
s rastúcou popularitou. S polohou južne od
Čiernej Hory, severne od Grécka a naprieč
Jadranským morom od podpätku talianskej
čižmy, je Albánsko vynikajúcou dovolenkovou
destináciou. Nielen pre svoje prírodné krásy od
rozmanitých pláží cez lagúny, jazerá a jaskyne
až po obdivuhodné horské výhľady, ale aj pre
svoje kultúrne
dedičstvo a pohostinnosť
miestnych ľudí. Hlavné mesto je Tirana.
Najskoršie
zachované
historické
dokumenty z 3. storočia pred Kristom
poukazujú na dnešné Albánsko ako na súčasť
starovekej Ilýrie, ktorá bola spravovaná
Rímskou
a neskôr
Byzantskou
ríšou.
Príchodom Slovanov v 7. storočí sa krajina
stala súčasťou Bulharskej ríše, no až

15

v stredoveku sa teritoriálne začínala podobať
dnešnému albánskemu štátu, keď tvorila
Kniežatstvo
Arbër
a neskôr
Albánske
kráľovstvo. V 15. storočí bolo toto územie
dobyté a stalo sa až do 19. storočia súčasťou
Osmanskej ríše. Prvý nezávislý štát Albánska
vznikol v roku 1912 ako dôsledok národného
povstania a predzvesť rozpadu ríše Turkov.
O dva roky neskôr so začiatkom prvej svetovej
vojny vznikla Albánska monarchia, ktorá
trvala, až na malú prestávku Albánskej
republiky
v rokoch
1925-1928,
celé
medzivojnové obdobie. Druhá svetová vojna
priniesla krajinu pod vládu fašistického
Talianska, ktorej záver a východoeurópska
geografická
poloha
ju
predurčili
na
komunistickú vládu Envera Hodžu a vznik
Socialistickej ľudovej republiky Albánsko.
Komunizmus v Albánsku je všeobecne
vnímaný ako najhorší svojho druhu v celom
východnom bloku. Komunistický režim padol
podobne ako v celej východnej Európe v roku
1990, päť rokov po Hodžovej smrti. Dnešná
Albánska republika vznikla v roku 1991.
Pozostatky kresťanskej Byzantskej ríše,
moslimskej Osmanskej ríše a storočia
katolíckych misií zanechali v krajine prevažnú
časť moslimov – 60 percent, vyše 15 percent
katolíkov a 25 percent pravoslávnych
kresťanov, hoci tieto čísla už nie sú také
jednoznačné a počet kresťanov mierne stúpa.
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Napriek tomu, že by sa dalo očakávať napätie
medzi rôznymi náboženstvami, jedným
z výnimočných vlastností, ktorými sa Albánsko
môže pýšiť, je náboženská tolerancia. Pri svojej
návšteve v septembri minulého roku dokonca
označil pápež František túto krajinu ako „model
náboženskej
h ar mó ni e“ .
V Albánsku je
dokonca celkom
b e žn é,
že
výnimočné sviatky
v roku oslavujú
moslimovia
a
kresťania
s p o l o č n e .
Prekvapením tiež
nie je, že sa
m o s l i m s k ý
duchovný (imám)
zúčastní
na
vianočnej svätej
omši.
Súčasťou albánskej kultúry je aj dávka
hrdosti. Hovorí sa, že v Albánsku je vlastná
prezentácia taká dôležitá, že ľudia sú ochotní
kúpiť si luxusné auto, hodinky či šaty aj na
úkor toho, že nebudú mať na bežné životné
položky a na jedlo. Hrdosť odrážajú Albánci
nielen vo svojich vzájomných vzťahoch, ale aj
vo svojom obraze v zahraničí. Nie inak ako
„národný hrdina“ povedia Gjergjovi
Kastriotimu, zvanému Skanderbeg, ktorý sa
preslávil ako veliteľ dlhoročných odbojov proti
Turkom v 15. storočí. Stal sa natoľko slávnym,
že pritiahol podporu Neapola, Benátok
a pápeža, a nálepku ochranca kresťanstva.
Ďalšou významnou postavou je pre Albánsko
Matka Tereza.
Ako uvádza slovenský misionár kňaz
Tomáš Kuník, ktorý spravuje farnosť
v Mamurrase, pastoračná starostlivosť
o albánskych katolíkov nie je pre misionárov
jednoduchá. Ľudí hlboko poznačil tvrdý
komunistický režim, ktorým tam vládol vyše
štyridsať rokov. V roku 1967 bolo Albánsko
vyhlásené za prvý ateistický štát na svete.
Napriek tomu dnes nikto z Albáncov nepovie,

že je ateista, každý sa hlási k niektorému
vierovyznaniu. Misionári sa často stretávajú
s vyhlásením: „Som katolík, ale nie som
pokrstený.“ Príslušnosť k náboženstvu chápu
ľudia skôr etnograficky a na základe toho, že sa
k danému náboženstvu hlásili po stáročia celé
generácie
pred
nimi. Kto patrí ku
k t o r é m u
náboženstvu, sa dá
podľa pátra Tomáša
určiť aj podľa
priezviska.
Kresťania
sú
v Albánsku už od
čias apoštola Pavla,
ktorý
v
Liste
Rimanom píše, že
naplnil všetko od
Jeruzalema až po
Ilýriu Kristovým
evanjeliom (porov.
Rim 15,19). „Síce nejestvujú správy, že by
Pavol na území Albánska naozaj bol, no traduje
sa to. Určite tam však boli jeho žiaci a už
z prvého storočia sú známi mučeníci, ako
napríklad biskup sv. Asti“, hovorí Tomáš
Kuník a dodáva, že v Berate sú pochovaní sv.
Gorazd a sv. Agelár.
Kňazi
a rehoľníci
sa
stretávajú
s mnohými problémami, súvisiacimi tak
s minulosťou, ako aj s kultúrou Albáncov. „Na
jednej strane sú veľmi otvorení, srdeční
a pohostinní, na druhej strane majú v sebe
niečo nesmierne tvrdé a zranené, nie je ľahké sa
k nim dostať“, hovorí talianska sestra Manuela
Noccoová
z Kongregácie
adorátoriek
Najsvätejšej Kristovej krvi, pôsobiacej
v susedstve otca Tomáša, a jej slová na základe
vlastnej skúsenosti potvrdzujú aj ďalší
misionári.
V Albánsku, ktoré je rozlohou i počtom
obyvateľom asi o polovicu menšie ako
Slovensko, pôsobí asi 150 kňazov, z toho
štvrtina miestnych, ostatní sú misionári zo
zahraničia. Slovenskú komunitu tvorí štrnásť
misionárov – päť kňazov a deväť sestier,
roztrúsených po celej krajine. Z rehoľných

“Keď dáš Bohu niečo, na čom Mu záleží, dostaneš späť to, na čom záleží tebe “
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komunít patria k najväčším jezuiti a františkáni, otec má právo vybrať dcére ženícha.“ Napriek
zo ženských komunít misionárky lásky tomu, že je rodina taká dôležitá, výnimočne,
a vincentky. Ľudia majú k zasväteným osobám prakticky len na Vianoce jedávajú všetci spolu,
obrovskú úctu. „Veľmi si ich vážia, hoci tradične jedia muži a ženy oddelene – najskôr
nechápu, že sa mladý človek môže rozhodnúť sa najedia muži, potom deti a napokon ženy.
pre zasvätený život. Paradoxom je, že práve Podľa slov otca Tomáša sú dievčatá v mnohých
tradiční katolíci
rodinách
najviac bránia
zneuží vané
svojim deťom,
vlastnými
aby išli do
príbuznými
rehole alebo do
a hoci je
seminára“,
takýchto
hovorí
otec
prípadov
Tomáš. „Slovo
v e ľ a ,
jezuita
bolo
zostávajú
v slovníku
tabu.
Pre
albánskeho
misionárov
jazyka
z čias
preto nie je
komunizmu
ľ a h k é
vysvetlené ako
vysvetľovať
nadávka
–
tajomstvá
zvrhlík a zradca“, dopĺňa otec Tomáš jednu viery na príkladoch, ktoré sú pre iné kultúry
z kuriozít, odhaľujúcich hrôzy napáchané samozrejmé. „Keď sme nedávno preberali na
komunistickým režimom. Domácich povolaní náboženstve s mladými Krédo, konkrétne
zatiaľ nie je veľa a v národnom kňazskom článok Verím v Boha Otca všemohúceho, bolo
seminári v Shkodëre sa v súčasnosti pripravuje veľmi zložité priblížiť im Boha ako otca“,
na kňazské povolanie iba dvadsať bohoslovcov uvádza jeden z príkladov otec Tomáš.
pre celú krajinu.
„Rovnako silná je tma adopcie. Albánci nie sú
Jednou z najťažších tém, akej misionári ochotní vziať si cudzie dieťa, preto nedokážu
v Albánsku čelia, je odpustenie. Albánci ešte pochopiť obraz, že Boh si nás adoptoval ako
vždy riešia vážne problémy prostredníctvom svoje deti.“
starobylého nástroja, odvodeného zo zákona
Napriek ťažkému dedičstvu, ktoré
kanún, ktorý sa ústne i písomne odovzdával v dušiach Albáncov zanechala minulosť,
z generácie na generáciu. „Krvná pomsta je prináša činnosť misionárov svoje ovocie. Bez
azda jediná vec, ktorá v Albánsku platí trpezlivosti, láskavosti a úsilia pochopiť ľudí,
stopercentne“, hovorí s dávkou irónie otec ktorí im boli zverení, by sa zaiste nepohli ďalej.
Tomáš a vysvetľuje, že do krvnej pomsty upadá Na svojej ceste sa stretávajú aj
ten, kto preleje krv. „Právo na krvnú pomstu s nebezpečenstvom a mnohými prekážkami,
majú príbuzní toho, komu sa ublížilo – bratia, ktoré im paradoxne hádžu pod nohy práve
deti, pričom krvná pomsta sa môže vykonať na katolíci. No nevzdávajú sa, veď nie je možné,
samotnom vrahovi alebo na hociktorom aby aj v tejto krajine nebolo svedectvo
dospelom mužskom členovi rodiny.“
mučeníkov semenom nových kresťanov.
Pojem rodiny je v Albánsku nesmierne Spracované podľa článkov:
silný, no zároveň skrýva mnoho nezdravého. Misionári v krajine orlov (Martina Grochálová),
Muži majú v rodine hlavné slovo a rozhodujú Hrdá európska kultúra s ázijským vanutím (Michaela Pobudová)
o osude žien, čo súvisí aj s vplyvom islamu.
„Výnimočné postavenie v rodine majú
Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová
synovia“, vysvetľuje slovenský misionár
Zdroje: www.misijnediela.sk
Jaroslav Cár. „Brat môže napríklad sestre Život cirkvi vo svete 22/2015, Svetové misie 1/2015
zakázať chodiť do kostola alebo niekam inam, Foto: internet
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