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Zakladateľ Malých bratov a Malých 
sestier, blahoslavený Karol de Fou
cauld, apoštol Sahary a mučeník, po rokoch vyznal, čo prežíval, keď hýril ako 
mladý dôstojník: „Bol som ako zmyslov zbavený, choval som sa viac ako prasa, 
než ako človek.“ Potom sa spamätal, vystúpil z armády a vydal sa na vedecký 
výskum Maroka. Žasol nad vierou marockých mohamedánov a prejavmi ich 
úcty k Bohu. V hĺbke srdca sa pýtal: „Že by Boh skutočne existoval?“

Po návrate do Francúzska sa v októbri 1886 rozprával s kňazom, ktorého 
v Paríži spoznal, s otcom Huvelinom. „Poprosil som ho o náboženské pou
čenie, on mi však prikázal kľaknúť si a vyspovedať sa a hneď ma poslal k sv. 
prijímaniu.“ 28ročný Karol, ktorý v mladosti stratil vieru, vyšiel z kostola ako 
kresťan. Po obrátení začal radikálne hľadať Ježiša, dokonca odcestoval do 
Palestíny, pričom trávil veľa času v samote a modlitbe.

V mystickej skúsenosti mu Ježiš vysvetľuje evanjelium, ale hovorí kaž
dému z nás: „Krstom vás učím pokore, vás – hriešnikov, keď ja – Najsvätejší, 
znižujem sa na úroveň hriešnikov, aby ste sa nikdy neospravedlňovali, ne
robili zo seba nevinných, iba ak by vás nespravodlivo obviňovali. Učím vás 
očisťovať sa nielen krstom, ktorý môžete prijať iba raz v živote, ale všetkým, 
čo očisťuje: sviatosťou pokánia, ľútosťou za hriechy, volaním srdca, ktoré 
prosí o odpustenie. Duša nenájde pokoj, pokiaľ nedostane uistenie, že všetko 
je zabudnuté, že sa znova páči Bohu a že On ju miluje celým srdcom.“

Keď som sa započúval do Ježišových poučení pre mladého Karola de 
Foucauld, pripomínam si, ako som v mladosti tiež po obrátení a opustení 
hriešneho života nemal odvahu vyznať svoje hriechy. Po niekoľkých hodinách 
zápasu mi Boh dal svetlo k tomuto problému. Vo vnútri srdca mi povedal: 
„Prečo sa tak bojíš vyznať svoje hriechy, ktoré ja už dávno poznám, lebo som 
ich videl, keď si ich spáchal. Potrebuješ iba to, aby si mi ich teraz odovzdal, 
aby som ti vzal túto ťarchu. Ja čakám iba na to, aby som ti pomohol oslobodiť 
sa od nej, aby si mohol kráčať s radosťou za mnou.“

Pokoj v duši a radosť z nasledovania Ježiša vám vyprosuje
o. Bernard Gorczyński, bosý karmelitán
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nutiami a činmi, t.j. aktuálnymi hriechmi. Zís
kavame totiž zlé návyky a keď ich už máme, 
ľahko prídu časté prehrešky z tej istej oblasti. 
Okrem toho – svet zla je oveľa obmedzenejší 
než svet dobra. Moralisti sú schopní zostaviť 
katalóg morálnych vín všetkých druhov a veľ
kostí. Ťažko sa dnes vymýšľa nejaká nová 
neresť (hriech).

V súvislosti s týmto všetkým možno pove
dať, že ak počas vyznania hriechov máme na 
mysli samotný zlý sklon a nie jeho prejavy, 
môžeme sa obviňovať celý život z toho istého. 
Hlavné neresti (hriechy) z nášho života ne
zmiznú tak ľahko, snáď iba so smrťou (ktosi 
žartoval, že až hodinu po smrti), takže celý 
život môžeme mať dojem, že ku sviatosti 
zmierenia prinášame tú istú vinu.

Každý hriech je novým, neopakovateľným 
činom. Keď nás Cirkev vyzýva, aby sme vy
znávali hriechy, nemyslí na naše vrodené 
a získané zlé sklony, ale naše činy. Ak máme 
určité zlé sklony a žijeme neustále v tom 
istom prostredí, uprostred tých istých ľudí 
a situácií, nečudo, že činy danej neresti sa 
neúprosne opakujú. Niektorí budú pri po
hľade na isté osoby nahnevaní, iní budú zne
chutení, ďalší podľahnú egoizmu a lenivosti.

Ich činy budú viacmenej také isté, pre
tože budú pochádzať z toho istého prameňa. 
Nanajvýš sa dajú ináč vyjadriť, ale je to rie
šenie?

Odporúča sa, aby človek vyznal hriech čo 
najjednoduchšie a najjasnejšie. Niekto sa 
môže obviniť z toho, že sa dopustil priestupku 
proti láske alebo proti siedmemu prikázaniu, 
alebo že bol pyšný. Priestupky proti láske 
majú tisíce tvárí, ako aj činy pýchy. Ak ne
opíšeme konkrétne okolnosti a budeme vyz
návať sklony k zlému, nie skutky, máme malú 
nádej na dynamické a tvorivé využitie svia
tosti zmierenia. Dôležité je to, aby penitent 

presne vedel, z čoho sa obviňuje: konkrétny 
skutok daného dňa(dní), vo vzťahu k danej 
osobe, za daných okolností.

Podobným spôsobom vyznávame daný 
skutok, iný ako všetky ostatné, hoci toho is
tého druhu. Predchádzajúce boli odpustené, 
v budúcnosti sa môžu zopakovať podobné 
z tej istej oblasti, ale každý raz potrebujeme 
nové odpustene a novú milosť.

Téma čísla

Z čoho sa spovedať? alebo 
Mám stále tie isté hriechy.
Takže: „Tie isté hriechy?“ Keby sme chápali 
tento výrok doslovne, znamenalo by to, že 
hriechy vyznané vo sviatosti zmierenia neboli 
odpustené a keď prichádzame znova, priná
šame si ich so sebou. Vo sviatosti zmierenia 
sa veriaci stretáva s Kristom, ktorý mu od
púšťa hriechy a vnútorne ho mení podľa toho, 
do akej miery je na túto premenu pripravený 
a nastavený. „Staré sa pominulo a nastalo 
nové“ (2 Kor, 5, 17). „Komu odpustíte hriechy, 
budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú 
zadržané“ (J 20, 23). Po takomto autentickom 
stretnutí s Kristom neodchádzame s neod
pustenými hriechmi tak, aby sme ich nasle
dujúci raz znova priniesli. To je samozrejmé. 
Naši penitenti určite na toto nemyslia. Oni sa 
iba sťažujú, že súčasné vyznanie hriechov 
sa podobá na predchádzajúce, že ho vyjad
rujú tými istými slovami a že ich vyznanie 
pripomína už raz nahraté CD.

Hlavnou vecou je rozlíšenie medzi hrie
chom ako činom – úkonom hriešnika a sklo

nom hrešiť. Problémom totiž nie sú moje činy, 
ale to, čo k nemu vedie. Ešte predtým, ako sa 
hriech prejaví v čine, existuje ako egoistický 
postoj, pohŕdanie, vzbura. Zlé skutky možno 
relatívne ľahko obmedziť, ale problém hrie
chu bude ďalej existovať. Nestačí odstrániť 
hriešne skutky, musíme zmeniť svoje srdce. 
Konkrétne skutky sú iba prejavom, vyjadre
ním toho, čo napĺňa ľudské srdce.

Keď popletieme tieto dve veci, nepo
chopíme, o čo ide vo vyznaní viny vo sviatosti 
zmierenia. Preto sa musíme znepokojovať 
nie tými istými skutkami, ale vnútorným 
stavom a postojmi.

Pravdou je, že naše hriechy nie sú veľmi 
pestré. To sa však dá vysvetliť na príklade 
nášho života. Všetky zlé sklony môžeme za
radiť medzi sedem hlavných nerestí. Každý 
z nás je do nich zapletený, niekto viac do 
jednej, iný viac do druhej. K týmto sklonom 
(dôsledkom prvotného hriechu) treba pridať 
zlé návyky, posilňované konkrétnymi rozhod
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Čestnosť vyžaduje, aby sme k celej zále
žitosti pristúpili ináč. Žiadny hriech nemôže 
existovať v čistom stave, t.j. oddelený od 
konkrétneho života. Každý hriešny čin má 
svoju históriu a často aj predhistóriu. Záleží 
od mnohých okolností, ktoré ovplyvnili jeho 
zrod, rozvoj a naplnenie. Boli chvíle, keď sa mu 
dalo predísť, hoci v skutočnosti predchádza
nie nesúvisí iba so samotnými činmi.

Svätý Jakub hovorí: „Ale každého pokúša 
vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje 
a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, 
porodí hriech a keď je hriech dokonaný, 
splodí smrť“ (Jk 1, 14 – 15). A Ježiš: „Ale to, čo 
vychádza z úst, pochádza zo srdca a po-
škvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú 
zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smil-
stvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie“  
(Mt 15, 18 – 19).

Zlo teda prekračuje samotný skutok hrie
chu: má svoje príčiny, ktoré vyžadujú skrúše
nosť, svoje účinky, ktoré vyžadujú sviatostné 
zadosťučinenie.

Zo srdca vychádza každé zlo, ako nás 
poúča evanjelium, nie akoby bolo zo svojej 
prirodzenosti zlé. Boh stvoril všetko dobré. Ide 
o srdce v biblickom chápaní, kde so srdcom 
v prvom rade nespájame city, ale centrum 
nášho života, kde je zakotvená naša osob
nosť. Práve tam by sme sa mali otvoriť na 
Boha, jeho lásku a milosť. Zlé srdce sa rad
šej skrýva do tieňa. „Veď každý, kto zle robí, 
nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho 
skutky neboli odhalené“ (J 3, 20). Lepšie je žiť 
v polovedomí, so spiacim svedomím, aby 
sme sa necítili zle. Opakovanie abstraktného 
zoznamu hriechov má za cieľ tiež zotrvať 
v polotieni alebo tieni, aby nedošlo k zjavnej 
konfrontácii s Bohom, ktorý povoláva každý 
deň odznova.

Ak je srdce hlavným vinníkom, treba sa 
k nemu dostať a „rozdrobiť ho“ – to je úloha 
skutočnej skrúšenosti. Hriech má vplyv na 
celý náš život a oslobodenie sa od hriechu 
vedie k zmene celého života. Tajomstvom 
tohto zväzku je srdce. Treba sa teda snažiť 
o obrátenie hlavného vinníka. Málo platné 
je chytanie „pešiakov“ nejakej mafie, ak nás 
neprivedú k ich šéfom. Ale vďaka „pešiakom“ 
ich môžeme dolapiť.

To je vlastne podstata veci. Jednotlivé hrie
chy sú iba príznakom zla prítomného v nás.

Musíme si teda položiť otázku, či tým, že 
vyznávame skutky daného zlého sklonu, 
dostatočne túžime po očistení nášho srdca? 
Evanjelium nás jasne poúča o zmysle au
tentického vyznania hriechu. Keď k Ježišovi 
prichádza hriešnica, padá mu k nohám. 
Podobne márnotratný syn. Ježiš nepoúča 
o nutnosti dôkladného vypočítavania hrie

Náš život pozostáva z úkonov, ktoré sú 
každý deň takmer rovnaké: vstávanie, uprato
vanie, modlitba, práca, stretnutie s viacme
nej tými istými ľuďmi, prekážky v podobe 
problémov a trápení...

Naše dnešné hriechy sa veľmi podobajú 
na včerajšie, ale sú už novou matériou; ak sa 
od nich chceme odpútať, nehľadajme nové 
slová pri ich vyznaní, ale účinnosť očistenia 
hľadajme vo sviatosti zmierenia a iných pro
striedkoch, ktoré Boh môže použiť.

Existuje však prípad opakovania tých 
istých hriechov, ktorý je skutočne poľuto
vaniahodný. Ide o vyznanie hriechov, ale 
čisto abstraktné. Napríklad: niekto uvádza 
celý zoznam vín, z neho sa však nedá vyvodiť 
záver, že je to napr. otec rodiny, že pracuje, 
má určité záväzky, že ide o rehoľníka (re
hoľníčku) v kontemplatívnej alebo apoštol
skej reholi, že ide o študenta s konkrétnymi 
povinnosťami, v ktorých sa prejavuje Božia 
vôľa. A predsa naša vernosť Bohu vo všedný 
deň úzko súvisí s cestou, po ktorej ideme za 
Kristom a s Kristom. Podstata dokonalosti 

spočíva v láske a lásku praktizujeme pri 
plnení Božej vôle. Božia vôľa zasa vyplýva 
z nášho konkrétneho povolania (por. Výstup 
na horu Karmel II, 5). Ak som rehoľnou osobou, 
mám praktizovať lásku prežívaním charizmy 
vlastnej rehoľnej rodiny a plniť v spojení 
s Bohom povinnosti, ktoré mi spoločenstvo 
pridelilo. Ak som otcom, matkou, moja činná 
láska sa vyjadruje každodennou starostli
vosťou o rodinu, pričom srdcom zotrvávam 
pri Bohu. Ak som študent, štúdium mám pri
jať ako prejav Božej vôle a v ňom nájsť cestu 
duchovného rozvoja.

Ak sa vyššie uvedené okolnosti neberú do 
úvahy, tak niečo v našom vyznaní vín nesedí 
a poriadne nesedí. Človek sa viní tak, ako sa to 
naučil v katechizme počas prípravy na prvú 
spoveď a sv. prijímanie a jeho život predsa 
dozrel, povinnosti sa mu zmenili. Božia vôľa 
je v tejto situácii veľmi konkrétna tým, že sa 
týka človeka. Čím je hriech, ak nie spreneve
rením sa Božej vôli v konkrétnych úlohách 
všedného dňa? Treba obnoviť spytovanie 
svedomia, dobré knihy nechýbajú a okrem 
toho vždy možno poprosiť o pomoc kňaza. 
Musíme venovať osobitnú pozornosť pod
state problému. Práve mňa musí Kristus 
vyliečiť, vnútorne obnoviť, duchovne posilniť, 
lebo naše činy pochádzajú od nás.

Tvrdili sme, že sa máme viniť zo skutkov, 
nie zo zlých sklonov, ktoré ku skutkom zvá
dzajú. A čo ak taký prístup vedie k povrch
nému chápaniu hriechu? Ľahko si predsta
víme situáciu, keď niekto vníma svoj hriech 
ako výrobok zabalený v balíčku, pravidelne 
ho prináša do spovednice a všetku pozor
nosť sústreďuje na to, aby sa ho zbavil tým, 
že ho odovzdá kňazovi. Hriech je odtrhnutý 
od človeka, ktorý hreší. Ide o takmer bezbo
lestnú operáciu, skoro vôbec sa nedotýka 
vlastného života.
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Téma čísla

Vernosť uprostred chaosu 
alebo Nekonvenčný karmelitán
Páter František Palau y Quer nebol filmový superman,  
ale muž s obetavým srdcom, ktorý dokázal obstáť  
v náročných podmienkach revolučného Španielska 19. storočia.

Všetky ľudské radosti nie sú malé, ale srdce 
je príliš hlboké, preto v ňom vzniká prázd
nota, ktorá kričí a domáha sa čohosi väčšieho. 
Radosti, ktoré ponúka svet, sa dokážu utíšiť 
iba na krátky čas, no smäd po Bohu znova 
prepukne a stále túži po jeho uhasení, ako 
to povedal kedysi jeden známy taliansky 
autor. To je často údel svätých. Ich srdce je 
tak preplnené láskou voči Bohu a blížnemu, 
že nie je schopné sa úplne vyčerpať. Stále 
bude mať pocit nedostatočnosti.

Platí to aj o španielskom bosom karmeli
tánovi bl. Franciscovi Palau y Quer. Prechá
dzal obdobiami veľkých ťažkostí, širokých, 
ba až svetových horizontov pri ohlasovaní 
evanjelia, dobrovoľne zvolenou či nanúte
nou samotou, nepochopením členov Cirkvi 
a štátu i väzením. Ale dokázal na ne s vierou 
a vynaliezavo odpovedať.

Od istoty k búrlivým zmenám
Nielen Španielsko, celá Európa 19. storo
čia prežívali obdobie veľkých sociálnych, 
spoločenských a politických zmien. Rastie 
počet obyvateľov miest a dedín, budujú sa 
nové cesty a železničné trate, vznikajú nové 
mestá, nové vynálezy a zavedenie parného 
stroja prispieva k zrýchleniu dopravy a pre
sunu informácií. Robotnícka trieda si uvedo
muje svoju silu, silnie kapitalizmus ako nový 
spoločenský systém. Francúzska revolúcia 

a vznik Spojených štátov amerických od 
základu zmenili názor na štát. Už ho nere
prezentovala kráľovská dynastia, ale krajina 
s obyvateľmi. Ľud si tvoril ústavu, a teda aj štát 
– monarchický alebo republikánsky. Tento 
štát sa občanom predstavil ako jednotka 
schopná vlastného života. Cirkev síce bola 
od neho vnútorne nezávislá a svoju úlohu 
mohla vykonávať pod akoukoľvek rozumnou 
vládou, nemala však skoro žiadne mocenské 

chov, ale odporúča hlboké spytovanie svedo
mia: „Vstúpil teda do seba a povedal si: Otče, 

zhrešil som proti nebu a voči tebe“ (Lk 15, 17 – 18). 
Dôraz sa kladie na vnútornú skrúšenosť, ktorá 
žiada zmenu života a návrat k Otcovi, otvo
renosť na jeho lásku.

Na úvodnú otázku: „Z čoho sa spovedať?“ 
sme odpovedali vyčerpávajúcim spôsobom: 
spovedáme sa z konkrétnych skutkov, ktoré 
sú výrazom spreneverenia sa Božej vôli, 
vyjadrenej v prikázaniach a povinnostiach 
životného stavu. Ak sa tieto hriechy stále 
opakujú, nie je to dôvod, aby sme ich prestali 
vyznávať. Súčasne ďakujme Bohu, že k tomu 
zoznamu nepribúdajú ďalšie hriechy nového 
druhu! Skutočné vyriešenie problému hrie
chu však nájdeme až vtedy, keď bude naše 
srdce biť len pre Boha, t.j. očistené od iných 
lások, konkurujúcich Božej láske. Celý prob
lém očistenia srdca od každého druhu ne
usporiadanej (na Boha nezameranej) lásky 
nájdeme majstrovsky vyriešený v dielach 
sv. Jána od Kríža, ktoré čitateľovi srdečne 
odporúčam.

o. Jerzy Wiesław Gogola, OCD

Bl. Francisco Palau y Quer
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Prenasledovanie Cirkvi –  
– nič nové
V roku 1834 začalo otvorené prenasledovanie 
Cirkvi. O rok neskôr boli na základe dekrétu za
tvorené všetky mužské kláštory a ženské mali 
zákaz prijímať kandidátky. Francisco a jeho 
spolubratia museli opustiť kláštory, biskupi 
nemohli udeľovať kňazskú vysviacku a re
hoľní bratia bez vysviacky boli podľa zákona 
zrovnoprávnení s laikmi. Kňazov začlenili 
do diecéz, kde podliehali miestnemu bisku
povi. Neboli oslobodení od rehoľných sľubov 
a podľa svojich možností mali dodržiavať re
hoľné pravidlá. Keď začala ozbrojená revo
lúcia medzi kráľom Karolom a stúpencami 
systémových zmien, Francisco mal 23 rokov 
a pôsobil ako diakon vo svojej rodnej dedine. 
Pripravoval sa tu na tajnú kňazskú vysviacku 
2. apríla 1836. Po vysviacke začal konať ľudové 
misie, vysluhoval sviatosti, propagoval škapu
liarsku pobožnosť medzi bojujúcimi vojakmi, 
čo vyžadovalo veľkú odvahu. Lenže po po
rážke kráľa Karola v roku 1840 musel utiecť do 
Francúzska na dlhých jedenásť rokov.

Ťažkosti nútia k vynaliezavosti
Po návrate v roku 1851 otca Francisca prijal 
biskup Barcelony, jeho priateľ. Trápila ho 
strata viery medzi robotníkmi v barcelon
ských továrňach. Francisco rýchlo zistil, 
že dospelí potrebujú čosi viac ako tradičné 
formy apoštolátu a prejavom jeho proroc
kého ducha sa stala v Barcelone tzv. „Škola 
čnosti“, kde vyučoval Katechizmus čností. 
Celá formácia prebiehala formou prednášok, 
ktoré dostali účastníci už vopred natlačené. 
Kurz trval dva týždne. Účastníkov bolo toľko, 
že nestačili ani veľké kostoly. Keď však o tri 
roky vypukli v meste štrajky, mestské úrady, 
ktorým bolo tŕňom v oku množstvo záujem
cov o Školu čností, obvinili ho z vyvolania 
nepokojov. Nekonvenčného karmelitána 
uväznili a poslali do vyhnanstva na ostrov 
Ibiza medzi zločincov a politických väzňov. 
Ani tu nezaháľal. Neprestával udržiavať kon
takty so svojimi spolupracovníkmi z Barce
lony, ktorí mu pomáhali v Škole čností. A jeho 
kázne, novény a pobožnosti si miestni ve
riaci, nielen väzni, cenili. Po neúnavnom úsilí 

prostriedky, ktorými by si vynútila poslušnosť 
pri plnení svojich úloh. Preto bolo veľmi dô
ležité, aký postoj voči nej zaujali jednotlivé 
vlády a štáty. Pokiaľ vyjadrila otvorený súhlas 
s republikánskym systémom, nemala prob
lémy, ale keď sympatizovala s monarchiou, 
sekulárne médiá ju opisovali ako nepriateľku 
pokroku a ochrankyňu starých poriadkov. Pá
pežský štát síce prestal existovať, mnohým 
dlhovekým reholiam zhabali majetky, na 
druhej strane vznikali nové dynamické re
hole, Cirkev získala novú energiu na misijné 
diela, hlbšie pochopila svoj Učiteľský úrad, 
zvoláva I. vatikánsky koncil, dáva priestor la
ikom, zavádza liturgickú reformu, v roku 1854 
vyhlasuje dogmu o Nepoškvrnenom Počatí 
Panny Márie, ktorá pomôže katolíkom v pre
hĺbení mariánskej úcty. Zatlačili ju do kata
komb, ale po adaptácii na nové podmienky 
vychádza znova na svetlo, aby prekvasila 
spoločnosť pomocou prorokov. Jedným z nich 
bol práve Francisco Palau y Quer.

Inteligencia a zbožnosť  
bez politizovania
Narodil sa ako siedme dieťa v jednoduchej, 
nábožnej jedenásťčlennej roľníckej rodine 

29. 12. 1811 v Aytone v Katalánsku. Jeho det
stvo poznačili napoleonské vojny, nemal 
ani čas ani prostriedky na riadne štúdium. 
Miestny učiteľ si všimol Franciscovo nadanie 
na štúdium a rodičia ho po porade s miest
nym farárom poslali do Leridy, sídla biskupa 
a seminára, k jeho staršej sestre Rozálii, aby 
si doplnil vzdelanie. Tu sa rozhodol vstúpiť 
do diecézneho seminára. Hlbokú túžbu po 
vedomostiach spájal s vrúcnou zbožnosťou 
a modlitebným životom. Na tie časy išlo o čosi 
neobvyklé, lebo politická situácia ovplyvňo
vala aj život miestneho duchovenstva, pode
leného podľa politických frakcií na liberálov 
a konzervatívcov, čím oslabovala duchovnú 
disciplínu. Po štyroch rokoch filozofie začal 
v roku 1832 prvý rok štúdia teológie. Po roku 
však opustil seminár a vstúpil k bosým kar
melitánom v Barcelone. Po noviciáte a zlo
žení sľubov prijal rehoľné meno František od 
Ježiša, Márie a Jozefa. Vzhľadom na napätú 
politickú situáciu prijal v krátkom čase všetky 
svätenia potrebné k diakonátu.

Ostrov Ibiza
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Svedectvo

Od ilúzií k pravde,  
od egoizmu k láske
Svedectvo Kamila
S Alenkou som sa zoznámil na modlitbových 
stretnutiach. Boli sme veľmi dobrí priatelia. 
Samozrejme, že ani jeden z nás sa nechcel 
ženiť či vydávať, boli sme zapálení pre Boha 
a každý z nás videl svoju cestu v duchov
nom povolaní. V 20. roku života som vstúpil 
do Karmelu. Po ročnom postuláte som prešiel 
do noviciátu. Po celý noviciát ma znepoko
jovala myšlienka overiť si povolanie, a tak 
som s duchovným sprievodcom skúmal 
moje povolanie. Ku koncu noviciátu sa mi 
vyjasnilo, že Boh ma pozýva do manželstva. 
Nechcel som to prijať, lebo v reholi mi bolo 
veľmi dobre, ale nepokoj bol väčší, než moja 
tvrdohlavosť. Tak som Bohu položil otázku, 
ktorú ženu má pre mňa pripravenú? A vtedy 
som si spomenul na Alenku. Napísal som jej 
list, v ktorom som ako bývalý kamarát napísal 
niečo o sebe a pýtal som sa na ňu. Odpísala 
mi. V jej liste som zachytil takú veľkú hĺbku, 
až ma to prekvapilo, že dievča „vo svete“ má 
taký bohatý duchovný život. To ma presved
čilo. Odišiel som z rehole domov. Stretol som 
Alenku a po mnohých rozhovoroch sa vo mne 
umocnil pocit, že Alenka by bola skutočne 
perfektná manželka. Vytvárala sa vo mne 
predstava o svätom manželstve, v ktorom 
vychováme sväté deti – ako svätí manželia 
Martinovci (rodičia sv. Terezky z Lisieux). Cesta 
k manželstvu bola ešte tŕnistá, ale nakoniec 
sme sa o dva roky vzali.

Prvý mesiac sme lietali od šťastia, ale 
naozaj iba prvý. Potom prišiel kopec starostí 

o prácu, peniaze, bývanie. Na všetko sme boli 
sami. K tomu sa pridružili hádky a nedoro
zumenia. Obaja sme prežívali rozčarovanie 
zo seba. Ja som sa nepoznával. Vybuchoval 
som, bol som agresívny, tvrdohlavý, egois
ticky som vyžadoval, hádal som sa... A to som 
pred svadbou mal pocit, že siaham na prah 
mystickej cesty duchovného života. Začal 
som obviňovať Alenku, Boha a nakoniec aj 
seba. Narodili sa nám dvaja synovia s odstu
pom troch rokov. V siedmom roku manželstva 
sme prežívali vážnu krízu. Už sme si neboli istí 
ani sebou, ani druhým a necítil som ani istotu 

o uznanie jeho neviny ho nakoniec vláda 
prepustila na slobodu v rámci generálnej 
amnestie v roku 1860.

Modlitba ako motor apoštolátu
Začala sa tretia, posledná etapa jeho života. 
Založil dve ženské kongregácie inšpirované 
karmelitánskou spiritualitou. Pôsobil ako 
exorcista, začal vydávať týždenník „Pus-
tovník“, formoval svojich nasledovníkov, 
staral sa o biednych a chorých. Musíme si 
uvedomiť, že stále, aj počas toho dlhého 
obdobia (40 rokov prežil mimo normálneho 
rehoľného života) vyhnanstva, zachovával 
kláštorný spôsob života a zostal verný kar
melitánskej charizme. Nemohol by sa stať 
apoštolom a misionárom, keby si pravidelne 
nevyhradil čas na modlitbu. Počas tohto ob
dobia žil často ako pustovník. Odchádzal do 

ústrania, lebo si uvedomil, že ak chce pre 
svoje dielo Božie požehnanie, musí si ho 
vyprosiť u Boha v modlitbe.

Cirkev – najväčšia  
životná láska
Všetko čo robil, robil pre Cirkev. Od svojich 
siedmich rokov nosil vedome vo svojom srdci 
veľkú túžbu milovať a byť milovaným. Túžil 
milovať Boha a ľudí podľa prikázania lásky. 
Ale táto suchá teória nemohla zaplniť jeho 
citlivé srdce. Túžil nájsť predmet, alebo skôr 
osobu, ktorá by naplnila jeho túžbu. Nevedel, 
čo má milovať ani nevedel, kto má byť tou 
milovanou. Počas jednej udalosti mu bola 
udelená mystická milosť, keď to pochopil. 
Po mnohých rokoch hľadania sa mu ukázala 
Milovaná. Veľkým prekvapením preň  bolo, keď 
porozumel, že tá osoba, ktorú uvidel, pekná, 
mladá žena hodna najväčšej úcty, schopná 
uspokojiť najhlbšie túžby jeho srdca, je Cir
kev – Ecclesia. Pre Cirkev s láskou pracoval 
až do konca, ktorý prišiel 20. marca 1872, keď 
vyčerpaný zomiera v Tarragone.

Otca Francisca Palau y Quer, Františka od 
Ježiša, Márie a Jozefa vyhlásil za blahosla
veného v Ríme 24. apríla 1988 dnes už svätý 
Ján Pavol II.

br. Rudolf Bartal, OCD Kamil a Alenka Bartkovci
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nás od svadby. Tá tvrdohlavosť však bola pre 
nás ešte veľmi užitočná. Aby sme sa vôbec 
mohli spoznať, museli sme sa odsťahovať 
ďaleko od nášho rodného mesta a tam sme 
začali budovať svoj spoločný život.

Mali sme veľké plány, ideály, túžby, veľmi 
intenzívne sme prežívali aj náš vzťah s Bo
hom aj našu vzájomnú lásku. O to viac nás 
zaskočila realita okolo peňazí, bývania, práce, 
žiadna podpora od okolia. K tomu sa rýchlo 
pridali aj naše vlastné ťažkosti a z najlepších 
priateľov sa stávali dvaja ľudia, ktorí proti sebe 
bojujú, každý chce niečo iné, niečo pre seba, 
ale nevie vidieť toho druhého. Až manželstvo 
nám ukázalo, koľko sebectva je v nás. Každý 
sám pred sebou vyzeral ako úžasný človek, 
ale až spoločný život nám ukázal, akí na ozaj 
sme. Prvých desať rokov manželstva som 
často premýšľala nad tým, že to bol vlastne 
omyl zobrať si Kamila za manžela, že som 
sa nechala oklamať a zaslepiť zaľúbenosťou. 
Boli chvíle, keď som vážne rozmýšľala nad 

rozvodom napriek tomu, že sme mali tri deti, 
napriek sviatostnému manželstvu. Mala som 
pocit zúfalstva, cítila som sa sama, opustená 
všetkými a aj Bohom. Prežívala som to tak, 
ako by ma zradil a nechal ma napospas ne
riešiteľnému problému. Dokonca som mala 
aj „požehnanie“ od kňazov, ktorí situáciu vi
deli z moje strany, že to takto nejde, že bude 
najlepšie, keď sa rozvedieme.

Ťažko povedať, kedy presne nastal zlom 
k lepšiemu. Lebo aj za tých temných období 
sme hľadali pomoc na rôznych akciách na 
posilnenie manželstva, u psychológa atď. 
Zdanlivo nič neprinášalo výsledky, lebo stále 
prevažovalo veľa zla, ale dobré veci rastú 
pomaly a nenápadne. Bolo to mnoho drob
ných kvapiek, ktoré nakoniec (aspoň sa zdá) 
priniesli svoje ovocie. Napriek tomu, že sme 
veľa času trávili rozoberaním našich problé
mov, konečne prišli dni, keď sme sa nakoniec 
dokázali aj počúvať, nechali vypovedať toho 
druhého, ako to vníma a prežíva on. Potom 

v Bohu. Rúcal sa mi celý svet. Krik, hádky, 
výčitky sa len stupňovali. Z dvoch anjelov sa 
stali dvaja ubolení a nešťastní čerti. Hľadali 
sme pomoc, kde sa len dalo. Kňazi nám viac 
uškodili ako pomohli. Psychológ nepomohol 
a Boh bol ticho. V ôsmom roku manželstva sa 
nám narodila dcéra a kríza vrcholila. V jede
nástom roku som začal badať, že postupne 
sa niečo mení. Išlo to veľmi pomaly, ale veci 
sa trošičku posúvali. Občas sa nám poda

rilo niečo vyjasniť. Teraz prežívame 20. rok 
manželstva a vidím, že to, čo nám pomohlo, 
bolo množstvo maličkých krôčikov, drobností, 
kvapiek. Naďalej v manželstve bojujeme, ale 
zmenilo sa to – už menej bojujeme proti sebe 
a častejšie za našu lásku. V pokore, slabosti 
a nádeji. Som vďačný za každú skúšku, lebo 
aj napriek katastrofálnym pocitom nám po
slúžili k hlbšiemu vzťahu, väčšej pokore 
a úprimnej úcte voči sebe.

Svedectvo Alenky
Manželmi sme 20 rokov. Ako vzniklo naše 
manželstvo? Boli sme dobrí kamaráti z mod
litebného stretnutia a obaja sme rozmýšľali 
nad zasväteným životom, často sme sa spolu 

rozprávali o našom obľúbenom Jánovi od 
Kríža. Potom, keď Kamil odišiel do karmeli
tánskej rehole, naše cesty sa na čas rozdelili. 
Ale keď sa Kamil asi po dvoch rokoch vrátil, 
znovu sme sa stretávali a mali sme si veľa 
čo povedať, rozumeli sme si, ale pre mňa to 
nebolo nič, čo by mi dalo informáciu, že Kamil 
má záujem aj o iný vzťah. Keď sa ma jedného 
dňa spýtal, či s ním nechcem chodiť, doslova 
mi vyrazil dych. Na odpoveď musel čakať viac 
ako pol roka. Pre mňa to bol čas veľmi inten
zívneho hľadania, modlitby, skúmania aj po 
duchovnej stránke, kde ma vlastne Boh chce 
mať, ale aj po ľudskej, keďže ľudsky sme ne
mali toho veľa spoločného. Bola som od neho 
o osem rokov staršia, mala som svoju prácu, 
zázemie, postavenie, zatiaľ čo Kamil bol chla
pec, ktorý nemal nič, len veľké srdce a veľa 
plánov. Aj potom, keď sme nakoniec začali 
spolu chodiť, nám okolie – veľmi jemne pove
dané – nedržalo palce; popravde nás mali za 
bláznov, alebo aspoň mňa. Ale obaja sme dosť 
tvrdohlaví, a tak sa im nepodarilo odhovoriť 
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Anketa

Spovedné okienko
Dá sa pootvoriť tak, aby nám to 
šlo pri spovedi lepšie a ľahšie? 
Opýtali sme sa niekoľkých z vás.

1. Čo ti pomáha dobre sa vyspovedať?
Jakub (10): Keď vyznám hriechy a oľutujem ich.
Martin (14): Kvalitná príprava na spoveď, že si 
premyslím hriechy, prípadne si ich napíšem.
Lenka (39): Častejšia spoveď, aspoň raz za 
dva týždne, potom si všetky prehrešky dobre 
pamätám. Pre mňa je dôležité na nič nezabud
núť, lebo potom mi to zabudnuté stále chodí 
po rozume a nemám pocit dobrej spovede.
Miroslav (43): Dobrá príprava, dobrý spovedník.
Rehoľná sestra: Vedomie, že aj keď ísť ne
chcem, nutne to potrebujem, aby som znova 
počula, že Boh mi hriechy odpustil a mám ísť 
a viac nehrešiť. Aj keď sa do dvoch týždňov 
so spovedníkom vidíme znova.
Kňaz: Denné spytovanie svedomia, v ktorom 
prejdem celý deň. Nehľadám len hriechy, 
pády a slabosti, ale aj to dobré, čo mi Pán 
doprial urobiť.

2. Čo očakávaš od spovedníka?
Jakub: Že ma vyspovedá, dá mi pokánie, dá 
mi rozhrešenie.
Martin: Aby ma vypočul, aby mi dobre po
radil, aby mi dal primerané pokánie a také, 
z ktorého aj niečo mám.
Lenka: Že mi povie to, čo by som potrebovala 
počuť, čo mi pomôže neopakovať stále tie isté 
hriechy. A úžasné je, že od svojho spovedníka 
môžem vždy očakávať, že ma vždy povzbudí 
a uistí o Božej láske, aj keď som hriešna.
Miroslav: Že ma vypočuje a prípadne hriechy 
so mnou rozoberie a dá dobrú radu, ako sa 
im vyhnúť.

Rehoľná sestra: Jeho čas. Snažím sa neob
kecávať zbytočne, čo som porobila, ale vážim 
si jeho čas, ktorý mi venuje. Ja nepotrebujem 
veľa slov. Vyhovuje mi skôr spovedník, ktorý 
nekomentuje všetko, ale načúva a povie len 
trochu, no trafí do čierneho.
Kňaz: Za roky kňazskej služby som sa naučil, 
že Boh koná. A hovorí cez spovedníka. Takže 
v podstate jediné moje očakávanie je, že sa 
nechá viesť Bohom a že si nájde čas a ne
bude sa ponáhľať. Keď je pred spovednicou 
rad od nevidím do nepočujem, často sme my 
kňazi unavení a veriaci znervóznejú. Otázka 
je, či sa chceme stretnúť s Bohom, alebo to 
chceme mať rýchlo za sebou.

nasledovali dlhé a zdanlivo nekončiace 
rozhovory o tom, čo všetko tomu druhému 
ublížilo a snažili sme sa vyrozprávať si všetko 
zlé, lepšie sa pochopiť, odpustiť si a snažiť 
sa tomu druhému byť liekom na rany, ktoré 
sme si spôsobili. Neudial sa žiaden zázrak, 
že by sa náš život premenil z jedného dňa 
na druhý, ale postupom času sme si uve
domili, že napätia je menej a je medzi nami 
viac lásky. Hádky nezmizli, ale prestali, as
poň vo väčšine prípadov, byť nástrojom na 
potrestanie toho druhého. Konečne nastal 
čas aj na budovanie niečoho pekného. Na
priek tomu, že boli u nás dni, ktoré vyzerali 
ako z hororového filmu, nevymenila by som 
to obdobie za nič. Naučili sme sa a stále sa 
učíme žiť vzájomne v pravde, nemať pred se
bou masky, nemať žiadne úniky, ktoré uľah
čia zvládať zlé dni a obídu koreň problému. 
V konečnom dôsledku cítim za toto obdobie 
vďačnosť, lebo cez to všetko vnímame, ako 
sa naša láska zmenila, dozrela, prehĺbila 
a rozšírila. Už to nie je slepá zaľúbenosť, ale 
vedomá láska, že ja – veľký sebec – sa sna

žím premáhať svoje sebectvo a milovať toho 
druhého takého, aký je, a tiež, že on je tiež 
premáhajúci sa sebec. Zďaleka nie sme na 
konci našej cesty, ale vieme, že láska je niečo 
živé, čo potrebuje ochraňovať, polievať, strážiť 
a posilňovať. Láska nikdy nezanikne – teda 
tá Božia k nám. Ale naša ľudská potrebuje 
veľa dobrých podnetov, každodenné malé 
drobnosti, ktoré ju oživujú.

Až po rokoch môžeme oceniť motto, ktoré 
sme mali na začiatku: Ježišu, buď v strede 
našej lásky, aby si ty miloval v nás, lebo ja 
sama ťarbavo milujem, zdráhavo odpúšťam 
a rada dávam podmienky. Takže toto nie je 
o tom, akí sme my skvelí, že sme to ustáli, ale 
aký skvelý je Boh, že nás sprevádza a pred
chádza, aj keď sme to nevideli, necítili a často 
tomu vôbec neverili. Vďaka aj všetkým, ktorí 
nám akokoľvek pomohli cez ich osobné sve
dectvá či modlitbu.

Kamil (42) pracuje ako psychoterapeut 
a rodinný poradca, Alenka (50) pracuje ako 
lekárka. Majú tri deti: Ľudovíta (18), Samuela 
(15) a Alenku (12).
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ale občas aj neznámeho, na ktorého natrafím. 
Božia milosť pôsobí v každom kňazovi.

5. Otázka pre kňaza: čo očakávaš od 
penitentov, čo nerobia dobre?
Asi by som to prepojil s otázkou, kedy mi je 
v spovednici ťažko. Je to vtedy, keď sa mi zdá, 
že mám „zašité“ ústa, keď neviem, čo mám 
povedať. Spočiatku som sa s tým veľmi trápil; 
až rokmi som vybadal, že sa to stáva vtedy, 

keď sa penitent prichádza „očistiť“, ale tak, 
že sa postaví do pozície, v ktorej chýba túžba 
po stretnutí s Bohom a obmedzí sa len na 
prázdny rozhovor či nacvičené vysypanie 
hriechov. Od penitentov očakávam najmä 
túžbu po stretnutí s Milosrdným Bohom, 
túžbu po Jeho odpustení. Veď ak sa túžim 
stretnúť s Bohom, tak sa nebudem ako do
spelý pomaly päťdesiatnik spovedať z toho, 
že som neposlúchal rodičov a nepomodlil 
som sa každé ráno Anjeličku, môj strážničku. 
Ubíja ma, keď je spoveď dospelého človeka 
na úrovni štvrtáčika. Rovnako, ako keď je celé 
vyznanie v štýle „zhrešil som myšlienkami, 
slovami a skutkami, na viac sa nepamätám.“ 
Čím je vyznanie konkrétnejšie, tým väčší úži
tok spoveď prinesie. Samozrejme, že také vy
znanie potrebuje čas. V spovednici a najmä 
na prípravu. Doprajme si ho…

A na čo si môžeme dať viac pozor? Čo sú 
spúšťače v pozadí našich hriechov? U mužov: 
únava, lenivosť, stres (a najväčší z nich je hlad). 
U žien: chcú mať všetko pod kontrolou, plá
nujú tisíc vecí (a nestíhajú) a málo spia.

o. Dušan Hricko, OCD

3. Kedy je ti v spovednici ťažko?
Jakub: Keď mám ťažký hriech.
Miroslav: Keď sa hanbím pred kňazom za 
hriech.
Lenka: Všelijako nepríjemne mi je, keď mám 
povedať hriech, za ktorý sa obzvlášť hanbím. 
Rýchlo to chcem mať za sebou. A keď sa na 
ten hriech kňaz ešte bližšie vypytuje. Ale vní
mam to tak, že to je môj problém, že mi je to 
nepríjemné a často sa mi po tom jeho vypy
tovaní uľaví na duši ešte viac ako keby som 
ho len vyznala a kňaz by to nekomentoval.
Miroslav: Keď mám ťažké hriechy a keď sa 
moje hriechy často opakujú a viem, že o nich 
spovedník vie.
Rehoľná sestra: Keď zoznam hriechov je 
skoro identický s tým posledným. Intenzita 
či frekvencia je iná, ale pomenovať to aj tak 
potrebujem tými istými slovami ako minule, 
ako predminule aj predpredminule. Ťažko mi 
je, aj keď mám dojem, že moja potreba ísť na 
spoveď je kňazovi na obtiaž, že ho zdržiavam. 
A najťažšie je vtedy, keď spoveď odkladám.
Kňaz: Záleží, z ktorej strany mriežky sa práve 
nachádzam. Ako malý chlapec som na prvej 
spovedi odpadol. Ešte asi 4 – 5 rokov potom 

som mal pred každou spoveďou v bruchu 
kŕče bez ohľadu na to, s akými hriechmi som 
prichádzal. Bol to čas, keď som sa spovedal 
nerád, s odporom. Zlý spraví čokoľvek, aby 
nás od spovede odradil. Dodnes som vďačný 
rodičom i kňazom, že ma k spovedi vždy po
vzbudzovali. Nenútili. Až neskôr som objavil, 
akým nádherným darom je.

4. Keď ideš na spoveď, čo zaváži, že si 
vyberáš toho spovedníka?
Jakub: Keď som išiel prvýkrát na spoveď, vy
bral som si nášho pána farára a poznám ho (aj 
keď tam bol aj iný kňaz). Chcel som vyskúšať, 
ako on spovedá. A inokedy nemám na výber, 
tak idem aj k inému, už mi to nevadí.
Martin: Nemám obľúbeného spovedníka, 
ktorý je voľný, tak k tomu idem, napr. v meste, 
ktorý má otvorené dvere. Ale u nás v dedine 
si nemusím vyberať.
Lenka: V minulosti som chodila vždy k ta
kému kňazovi, ktorý ma nepoznal, alebo 
mi iba povie nejaké všeobecné „poučenie“, 
dá mi modlitbové pokánie a hotovo. Upred
nostňovala som skôr neosobnú spoveď za 
štvorčekovou clonou v spovednici. Teraz som 
rada, keď sa so spovedníkom vidím. Väčšinou 
sa snažím spovedať sa u nášho kňaza, lebo 
tým, že ma pozná, mám pocit, že mi lepšie 
prehovorí do duše.
Miroslav: Keď mám ťažký hriech, alebo 
hriech, ktorý sa často opakuje, alebo za ktorý 
sa hanbím, je mi príjemnejšie, keď idem k cu
dziemu spovedníkovi.
Rehoľná sestra: Naučila som sa byť po
slušná, keď mi na nejakého kňaza ukáže Boh. 
Ten rozpráva k môjmu srdcu tak, že mu rozu
miem. Odporúčania od iných na nejakého su
per spovedníka v mojom prípade nefungujú.
Kňaz: Mám stáleho spovedníka, ktorý má na 
mňa čas v podstate kedykoľvek. Ak potrebu
jem spoveď, keď som ďaleko ja, alebo on, ob
vykle oslovím prvého kňaza, radšej kamaráta, 
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niánov; spieva zbor Augustiniáni)
7.00 hodinky o Nepoškvrnenom Počatí Panny  
  Márie so spevom pútnických piesní
8.00 sv. omša (p. František Skonc CSsR)
9.30 slávnostný ruženec formou večeradla
10.30 slávnostná sv. omša (Mons. Henryk Józef 

Nowacki, arcibiskup, emeritný apoštolský 
nuncius; spieva zbor sv. Cecílie, Košice; priamy 
prenos: RTVS)

Po sv. omši požehnanie škapuliarov a prijatie do Bratstva 
Škapuliarskej P. Márie pri vonkajšom oltá ri.  
Sv. spo veď v sobotu od 16.00 do 19.30 h. a v nedeľu od 6.00 h. 

 ■ BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA:
 BANSKÁ BYSTRICA (bosí karmelitáni)
    7. – 15. júla – deviatnik
18.30 sv. omša s modlitbami deviatnika k Panne Má

rii Karmelskej (deviatnik bude viesť o. Rudolf 
Bartal OCD)

V nedele 7. a 14. júla budú sv. omše o 15.30 h. !
    utorok 16. júla  
    Slávnosť Panny Márie Karmelskej
18.30 slávnostná sv. omša (o. Andrej Darmo)
Karmelitánsky škapuliar bude možné prijať po 
sv. omšiach 14. a 16. júla. Pri sv. omši 16. júla je 
možnosť získať plnomocné odpustky.
 STARÉ HORY (bosí karmelitáni)
    13. – 15. júla – trojdnie
13.  7. 18.00 sv. omša
14.  7. 10.30 sv. omša
15. 7. 18.00 sv. omša
    utorok 16. júla – Slávnosť 
    Panny Márie Karmelskej
18.00 slávnostná sv. omša (o. Miloš Viktorín OCD)
Každý deň po sv. omšiach bude možnosť prijať kar
melitánsky škapuliar. Pri sv. omši 16. júla je možnosť 
získať plnomocné odpustky.
 DETVA (bosé karmelitánky)
    7. – 14. júla – deviatnik
18.00 sv. omša spojená s modlitbami deviatnika 

k Panne Márii Karmelskej (deviatnik bude  
viesť o. Peter Lupták)

    utorok 16. júla  
    Slávnosť Panny Márie Karmelskej
7.30 sv. omša a celodenná adorácia
18.00 slávnostná sv. omša (Mons. Peter Brodek, 

generálny vikár nitrianskej diecézy)
Pri omši 16. 7. je možné získať plnomocné odpustky. 
Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a prijať kar
melitánsky škapuliar bude každý deň.

 ■ NITRIANSKA DIECÉZA:
 TOPOĽČIANKY, 10. – 12. júla
18.00 sv. omša (v piatok – o. František Šútor, kanonik)

    sobota 13. júla
15.00 sv. spoveď
18.00 maďarská sv. omša
20.00 slávnostná sv. omša s procesiou do zámku 

(Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup)
    nedeľa 14. júla
8.30 maďarská sv. omša
10.30 slávnostná sv. omša na Kalvárii  
  (Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup)

 ■ SPIŠSKÁ DIECÉZA:
 TRSTENÁ, sobota 13. júla
18.15 sv. omša
19.15 duchovný program: vystúpenia zborov,  
  krížová cesta, ruženec
    nedeľa 14. júla
10.00 slávnostná sv. omša na námestí  
  (Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup)
Po sv. omši bude procesia a požehnanie mesta.
15.00 festival „Spievame Márii“

 ■ ŽILINSKÁ DIECÉZA:
 DOMANIŽA, sobota 20. júla
17.00 sviatosť zmierenia
18.00 otvorenie púte slávnostnou sv. omšou  
  (o. bosý karmelitán zo Starých Hôr)
19.30 prijatie pútnikov do škapuliara
21.00 krížová cesta
22.00 mládežnícka sv. omša (o. Jozef Biely,  
  novokňaz žilinskej diecézy)
24.00 liturgia hodín, posvätné čítanie
    nedeľa 21. júla
0.20 vyloženie Sviatosti Oltárnej  
  na celonočnú poklonu
8.00 posv. ruženec, začiatok vysluhovania  
  sviatosti zmierenia
8.30 sv. omša (Mons. Václav Slouk, kanonik  
  Kapituly sv. Petra a Pavla v Brne)
10.15 posv. ruženec
11.00 slávnostná svätá omša (Mons. Pavel Konzbul, 

brnenský pomocný biskup)
Po svätej omši bude prijatie pútnikov do škapuliara.

8. celoslovenské stretnutie ctiteľov 
karmelitánskeho škapuliara  

na pútnickom mieste STARÉ HORY 
sobota 27. júla 2019

8.30 adorácia 
  prednáška (o. Krzysztof Górski OCD)

  ruženec
10.30 sv. omša (Mons. Marek Forgáč,  

košický pomocný biskup)  
prijatie škapuliara

12.30 požehnanie pútnikov
Spovedať sa bude počas celého stretnutia.

Program deviatnikov, pútí a slávností 
Panny Márie Karmelskej v roku 2019

 ■ KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA:
 KOŠICE – LORINČÍK (bosí karmelitáni)
    7. – 15. júla – deviatnik
16.30 vešpery
16.45 adorácia Najsv. sviatosti  
  s možnosťou sv. spovede
17.00 modlitba ruženca
18.00 sv. omša s modlitbami deviatnika k P. M. Kar
melskej (deviatnik bude viesť o. Paweł Wojnowski OCD)
    utorok 16. júla  
    Slávnosť Panny Márie Karmelskej
16.30 vešpery
16.45 adorácia Najsv. sviatosti  
  s možnosťou sv. spovede
17.00 modlitba ruženca
18.00 slávnostná sv. omša  
  (o. Ambróz Martin Štrbák,  
  opát Rádu premonštrátov)
Každý deň po sv. omšiach bude možnosť prijať kar
melitánsky škapuliar. Pri sv. omši 16. júla je možné 
získať plnomocné odpustky.
 KOŠICE – SÍDL. KVP (bosé karmelitánky)
    7. – 15. júla – deviatnik
18.00 sv. omša s modlitbami deviatnika k Panne  
  Márii Karmelskej (deviatnik bude viesť  
  o. Masseo Golha OFM)
    utorok 16. júla  
    Slávnosť Panny Márie Karmelskej
7.00 sv. omša
9.00 sv. omša
18.00 slávnostná sv. omša (o. Peter Sykora, farár KVP)
 STROPKOV, SOBOTA 13. JÚLA
17.00 večeradlo s Pannou Máriou  
  (o. Lukáš Mohler, kaplán)
18.00 otváracia sv. omša (o. Andrej Valent OCD)
19.30 prijatie nových členov do Bratstva  sv. ška

puliara a požehnanie nových škapuliarov pri 
oltári Škapuliarskej P. Márie

20.00 duchovné pásmo „Pod ochranou  
  škapuliara“ (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)
21.00 spievaná Korunka Božieho milosrdenstva  
  (Ružencové bratstvo)
21.30 sv. omša (o. Šimon Miňo, novokňaz)
    nedeľa 14. júla
6.45 radostný ruženec
7.30 sv. omša (o. Branislav Babjak, kaplán – v kostole)
9.30 rozjímavý slávnostný ruženec
10.30 slávnostná sv. omša (Mons. Marek Forgáč, 

pomocný košický biskup)

Po sv. omši prijatie nových členov do Bratstva sv. 
ška puliara a požehnanie nových škapuliarov pri 
oltári Karmelskej Panny Márie.
Sv. spoveď v sobotu od 17.00 do 21.30 h.  
a v nedeľu od 9.00 h. do konca púte.
 HUMENNÉ, SOBOTA 13. JÚLA
17.00 sv. spoveď (vo farskom kostole)
17.30 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva
18.00 liturgia hodín – spievané vešpery k P. Márii
18.30 sv. omša (o. Michal Paľovčík, farár Dlhé nad Cirochou)
19.45 adoračnomariánsky večer 
    nedeľa 14. júla
7.00 liturgia hodín – spievané ranné chvály  
  k Panne Márii
7.30 sv. omša s novokňazským požehnaním
9.00 obnova sľubov členov Bratstva Škapuliarskej  

Panny Márie a prijímanie nových členov
9.45 sv. ruženec
10.30 slávnostná svätá omša  
  (o. Cyril Hišem, dekan TF KU)
Zápis za člena Bratstva Škapuliarskej P. Márie bude vo farskej 
knižnici: sobota od 17.00 do 17.45 h, nedeľa od 8.30 do 9.00 h.
 GABOLTOV, SOBOTA 20. JÚLA
15.00 hodina Božieho milosrdenstva
15.45 hodinky o Nepoškvrnenom Počatí P. Márie
16.30 radostný ruženec – formou večeradla
17.00 stála adorácia v kostole Krista Kráľa
17.30 vešpery
18.00 sv. omša (Mons. Bernard Bober, košický arcibis

kupmetropolita; spieva zbor Egídius, Bardejov)
19.30 požehnanie škapuliarov, prijatie nových čle

nov do Bratstva Škapuliarskej P. Márie
20.00 hudobnopoetické pásmo o svätých košic

kých mučeníkoch (sprevádza komorné zos
kupenie Ad Gloriam Dei)

21.00 sv. omša (novokňazi košickej arcidiecézy; spieva 
zbor sv. Filipa Neriho, Chminianska Nová Ves)

Po sv. omši moderovaný rozhovor s novokňazmi 
moderuje Maroš Černý.
23.00 adorácia: diakoni košickej arcidiecézy,  
  sprevádza Ad Gloriam Dei 
    nedeľa 21. júla
0.00 sv. omša (p. Václav Hypius CSsR, provinciál Re

demptoristov a predseda KVRPS; spieva zbor 
sv. Kataríny Alexandrijskej, Tarnov)

Po sv. omši prijatie do Bratstva Škapuliarskej P. Márie.
2.00 ruženec svetla
2.45 krížová cesta (doniesť sviece)
4.15 bolestný ruženec
5.15 akadémia „Budíček“ (augustín. mládež)
6.00 sv. omša (p. Juraj Pigula OSA, prior augusti
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Svedectvo

Pred troma rokmi som sa dostala do basy. 
A chcem vás tam vziať so sebou.
Keď som takto začala oznam po svätej omši pre vysokoškolákov, hneď 
dávali všetci pozor. Neklamala som. So sestrami a teraz už aj niekoľkými 
mladými chodím do Ústavu na výkon trestu. Sučany, tam to začalo najprv 
ako služba pri ženách, rozšírilo sa to k mladistvým a teraz už aj k chlapom.

 ■ Služba milosrdenstva
Neviem to nazvať inak. Láska na prvý pohľad. 
Je to služba, ktorú nájdete vymenovanú v zo
zname skutkov telesného milosrdenstva. 
Poskytovať pomoc väzňom. Pravidelná prí
tomnosť je jednou z foriem.

Ako tam robíme skutky milosrdenstva? 
Hriešnikov napomíname, keď im pomáhame 
pripraviť sa na svätú spoveď, poúčame neve
domých cez katechézy, (snáď) dobre radíme 
pri osobných rozhovoroch, tešíme sa s tými, 
ktorí idú do civilu a o mesiac sa s nimi už 
nestretneme, ale stojíme aj pri tých, ktorých 
tam uvidíme aj niekoľko nasledujúcich rokov. 
Keď pozerám na zvyšný zoznam, vo väzen
skom prostredí je dosť možností na cvičenie 
sa v trpezlivom znášaní krivdy. Viesť iných 
k životu v odpustení ubližujúcim je riadne 
náročné. Denne hľadať pokoj a zotrvať v ňom. 
Neodpustením ubližujeme hlavne sebe – a to 
určite nechceme. Modliť sa za živých i mŕt
vych – to je skúsenosť každého stretnutia 
s odsúdenými. Niekoľko hodín a zoznam pre
ukázaných skutkov milosrdenstva (duchov
ného isto) vyškrtáme skoro celý. To je tá naša 
strana, to, čo pre nich môžeme urobiť my.

 ■ A čo oni pre nás?
Bola som pri príprave mnohých evanjeli
začných projektov a akcií. Lenže chodiť do 
väznice je iné. Veľakrát som pri odchode po

čula od saleziána dona Juraja Malého, ktorý 
je dekanom väzenského dekanátu a farárom 
personálnej Farnosti svätého Jána Bosca 
v Sučanoch: „Oni z toho budú žiť niekoľko týž
dňov.“ Platí to aj o mne a o tých, s ktorými tam 
chodím. Nevieme na nich zabudnúť, nevieme 
na nich nemyslieť. Prichádzame k nim ako 
tí, ktorí im chcú ponúknuť a darovať prijatie 
a lásku. A odchádzame s tým istým darom.

 ■ „Už sa do toho dostávate!“
Vždy sa treba radšej opýtať, čo môžeme. 
Mnohé veci nie sú samozrejmosť. Veď to 
je jeden z aspektov „obmedzenia slobody“. 
Minule ma pochválili: „Už sa do toho dostá
vate!“ Do tých ich pravidiel. Riadne nás to 
vtedy rozosmialo.

Pravidlá a obmedzenia sa netýkajú len 
tých, ktorí sú vnútri. Nemať poruke na nie
koľko hodín telefón, pri každých dverách 
čakať, kým vám ich niekto otvorí a hneď 

za vami aj zamkne, nemôcť používať akú
koľvek techniku, ktorú si bežne berieme na 
iné modlitbové či evanjelizačné stretnutia, 
predpokladať, že nie každý si bude vedieť 
a môcť prečítať texty, s ktorými chceme na 
stretnutí pracovať…, to je len pár obmedzení, 
ktoré zažívame my, ktorí na bráne dostaneme 
žltú ceduľku, na ktorej je napísané „Návšteva“.

 ■ Spevom k Bohu
„Krásne je byť s tebou, Bože, si ten, ktorý 
chráni ma, aj zázrak vždy stať sa môže, no 
tak pevne objím ma.“ Na prvú svätú omšu 
som sa doma nachystala, pripravila im spev
níčky, sebe playlist a… šla som tam ako veľká 
frajerka gitaristka. Nevedela som, no za mre
žami ma čakali ženy, ktoré kedysi chodili so 
svojimi deťmi na detské sväté omše, ženy, čo 
spievajú od srdca piesne, ktoré si pamätajú, 
alebo nové, ktoré si medzitým zložili (niekedy 
na nápevy iných známych piesní). Chalani 
spievajú pomenej. Ako všade... Vyťahujem 
preto krátke, rytmické, hoci aj staré songy. 
Hlavne nech hneď spievajú. A nech ich ne
môžu pustiť z hlavy.

 ■ Kurz pre rodičov detí  
do 10 rokov – vo väzení?
Počas katechéz sme im chceli niečo vysvetliť 
a zaznela vtedy veta: „Veď máte deti…“ Raz 
mi pri tej vete bliklo. Veď väčšina z nich sú 

matky! A ja mám doma v polici DVDčko s kur
zom o výchove. Síce som ani raz nepočula na 
konferenciách v Londýne, kde ho vymysleli, 
že by ho robili vo väzení. Skôr tam hovorili 
o evanjelizačných Kurzoch Alfa, ktoré sa robia 
na mnohých miestach sveta aj vo väzeniach 
(Alpha prison). Ale prečo nie? Prečo neponúk
nuť kurz o výchove detí týmto rodičom, ktorí 
sú so svojimi deťmi maximálne dve hodiny 
mesačne? Veď oni sa k nim onedlho vrátia. Aj 
keď onedlho môžeme rátať aj na roky.

 ■ Svätí za mrežami

Bežný program: katechéza a modlitba a po
tom svätá omša. Naštudovala som si tému 
svätosť. Nadšene som hovorila, že je pre 
každého. Aj pre nich. A v tej chvíli – došlo 
mi, že väčšina svätých bola vo väzení. Veď 
porozmýšľajte. Kratšie či dlhšie, ale boli, 
však? Počnúc Ježišom – to bol moment, ku 

Otec biskup Rábek s dobrovoľníkmi

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov

Krížová cesta
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ktorému sa rada a často vraciam. Že aj Ježiš 
bol väzňom. Nič nové som teraz nepovedala, 
lebo sme zvyknutí na množstvo faktov z jeho 
života. Ale keď mi to tak nejako naplno došlo 
sediac medzi tými, čo sú odsúdení, niečo sa 
pohlo. Iná forma súcitu a lásky k nim. Neviem.

 ■ Má to zmysel chodiť tam?
A má zmysel iná naša práca? Nemusím 
všetko vidieť a hneď tu a teraz z toho ťažiť. 
Vidím radosť v očiach, keď prichádzame a ne
dočkavosť, keď sa pýtajú, kedy zasa prídeme. 
Vidím aj iskru a nadšenie u tých, s ktorými 
tam chodíme. Zmenu postoja k životu. Zabolí, 
keď vidím, že ako jediný problém vidia, že sú 
zavretí a čakajú, že keď budú vonku, nebudú 
už mať nijaké problémy – ach, keby to tak 
bolo, ako nie je a nebude.

Výkon. Tam netreba žiadny podávať. Tam 
treba ísť, byť a ostať sám sebou a dať, čo máš. 
„Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach“ 

(Lk 22, 28). Vytrvať s nimi a pri nich kvôli nim. 
Neriešiť, či je to vrahyňa alebo podvodníčka, 
ale vidieť v nej milované Božie dieťa. Nedumať, 
čo porobili a čo im prišili, ale milovať ich dnes.

 ■ „Kedy hasia?“
Blesková odpoveď bola: „Keď horí.“ A výbuch 
smiechu. Vzniklo to, keď sme chceli chalanov 
namotivovať modliť sa po blahorečení Anky 
Kolesárovej denne tri Zdravasy. Že aj my sa 
s nimi zjednotíme v modlitbe v čase, keď im 
zhasnú svetlo. Tak ak chcete vedieť a tiež sa 
pridať, hasia o 21.00. Zavádzame nové zvyky 
a modlíme sa za seba navzájom. My za nich 
a oni za nás. Vždy je za čo a za koho. Nech 
sa polepšíme. Všetci.

Nemáme právo súdiť ich. Za voľačo ich 
odsúdili na tento trest iní a ešte je tu Boh, 
ktorý bude súdiť aj nás. Viem, že tento dobrý 
Boh rád a štedro dáva „druhé šance“. Ja sama 
som ich už niekoľko využila a plánujem v tom 
pokračovať.

PS: A zaujímavé info navyše. V taký oby
čajný štvrtok 2. mája 2019 bola v objekte 
pre ženy požehnaná prvá kaplnka na svete 
zasvätená bl. Anke Kolesárovej. Majú ju tam 
veľmi radi. Nielen rady, ale aj radi, lebo aj cha
lanom a chlapom je blízka.

sestra Františka Čačková, OSF

Povolanie

Tvoja láska ma predchádzala  
od môjho detstva
Myslím si, že tieto slová sv. Terezky by sa dali rozhodne pripísať k môjmu životu. 
Keď si pomyslím na svoje detstvo, mám iba pekné spomienky na teplý domov, 
výlety do hôr, hry na policajtov a zlodejov so súrodencami a s kamarátmi, 
skvelých rodičov a prarodičov a vieru v láskavého Boha. Musím priznať, že 
som dostala veľký dar, ktorý, ako som 
neskôr zistila, nemajú všetci. Vyrastala 
som vo veriacej rodine, chodili sme 
na svätú omšu, pobožnosti, spievala 
som v malom zbore, potom vo veľkom, 
neskôr som zbor viedla. Napriek 
tomu som si svoju vieru musela 
v období dospievania vybojovať.

Prvý zlom nastal, keď k nám prišli dvaja 
podivní mladí chalani v sandáloch „kristus
kách“ na nohách, s ošúchanou Bibliou v ruke. 
Boli čerstvo obrátenými narkomanmi. Ich 
nadšenie pre život s Ježišom ma ohromil... 
tak takto chcem vieru prežívať! Potom sa 
ma neveriaci kamarát spýtal, prečo chodím 
do kostola a čo mi viera dáva. Musela som 
si ujasniť, prečo vlastne verím. Bola hlboká 
totalita a ja som mala množstvo nezodpove
daných otázok. Ale môj úžasný strýčko nám 
zariadil prvú Oázu v Poľsku. Potom sme išli 
na ďalšiu a ďalšiu, v tej dobe tiež vzniklo naše 
„tajné“ modlitebné spoločenstvo, keď sme sa 
stretávali po domoch, skoro každý deň sme 
chodievali behať ku kaplnke sv. Antonka 
alebo do lesa. Modlili sme sa o i za všetko, 
čo nám napadlo, a modlitba nás formovala 
a menila, pašovali sme kresťanské knihy cez 
hranicu; „zhodou okolností“ v tej dobe vyšla 
znova karmelitánska spiritualita a ja som sa 
do nej začítala. Boli sme mladí a nadšení. Po 

zamatovej revolúcii sme začali organizovať 
prvé Oázy pre deti z našej farnosti a pešie 
púte do Čenstochovej.

Odovzdala som svoj život Panne Márii 
a prišlo obdobie rozoznávania, ktorou ces
tou ísť. Uvažovala som o založení rodiny, na 
druhej strane ma priťahoval hlboký duchovný Požehnanie novej kaplnky

Katechéza so sestrami
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život. Veď Boh chce, aby s ním mal každý 
veľmi úzky vzťah. Navštívila som kláštor 
alžbetínok a srdce sa mi pohlo, ale necítila 
som povolanie vstúpiť k nim. Keď som čítala 
Príbeh istej duše od Terezky, pomyslela som 
si, že som našla to pravé, čo ma rozochvieva 
do dnešného dňa – cestu duchovného det
stva. Keď som sa rozhodovala, či mám vstú
piť do kláštora, necítila som nič, iba zmätok. 
Musela som urobiť krok dôvery. Vedela som, 
aká som nedokonalá a že ma stále priťahujú 
svetské veci. Tušila som, čo všetko budem 
musieť opustiť a čoho všetkého sa vzdať, a ja 
som na to nemala silu. Istý čas som odporo
vala, odďaľovala svoje rozhodnutie, ale niekde 
v srdci som tušila, že je to moja cesta.

Som v kláštore už 27 rokov a obdivujem 
svojho Snúbenca, že ma s trpezlivosťou vie
dol krok za krokom, milosť za milosťou. Prešla 
som si svojou neistotou, pádmi, sklamaniami, 
svojou hriešnosťou, ale aj nadšením a chví
ľami úžasnej istoty, že som milovaná a prijí

maná taká, aká som. Chcem z celého srdca 
vyspievať svoj Magnifikat, svoju vďačnosť 
a radosť z toho, že som na svojom mieste, 
v jeho blízkosti. On ma berie vážne, v ňom je 
môj zmysel života. Je jedno, čo robím a kde 
som, chcem, aby Bohu patrili všetky oblasti 
môjho života, On je moja prítomnosť a budúc
nosť. Raz som mu povedala, že nedokážem 
žiť „singel“… nikdy ma neopustil, pretože je 
verný. Čo ma priťahovalo na Karmeli? Intímny 
vzťah s Pánom, chvíle modlitby v jeho blíz
kosti v tichu. Môžem sa s Bohom stretávať 
v obyčajných veciach, ktoré robím, v malič
kostiach, ktoré prežívam. Na začiatku môjho 
rehoľného povolania mi jedna staršia sestra 
povedala, že budem šťastná len vtedy, keď 
odovzdám Bohu všetko. Mala pravdu. Pán 
dáva vždy viac, dáva radosť z odovzdania sa. 
Je tajomstvom, prečo si ma vybral, aby som 
s ním prežívala zasvätenie. Spomeniem ešte 
moju babičku a mamku. Ich modlitby ma od 
počiatku niesli v mojom povolaní. Je dôležité, 
že sa môžem na nich spoľahnúť. Mám troch 

úžasných súrodencov, ktorí majú krásne ro
diny a krásne deti. Vidím, že ich Pán povolal 
rovnako ako mňa do svojej blízkosti, ale iným 
spôsobom. Boh je všade. A všade môžeme 
byť svätí v najobyčajnejšom živote. Ja som 
ale rada v Karmeli, lebo mám možnosť byť 
s ním v tichu a premýšľať o všetkom, čo je 
a čo ma ešte čaká.

sestra Sára, Kongregácia sestier  
karmelitánok  od Dieťaťa Ježiša

Reportáž

Vzdialená nemocnica  
na Blízkom východe
Niektoré firmy zarábajú na udržiavaní konfliktov v Iraku, Sýrii či Jemene, 
Lekári bez hraníc (Médecins Sans Frontières – MSF) sa, naopak, usilujú zo 
všetkých síl, aby ich dôsledky zmiernili. Ponúkame vám svedectvo slovenskej 
mikrobiologičky z pobytu v nemocnici tejto organizácie v jordánskom Ammáne.

Rekonštrukčná nemocnica Lekárov bez 
hraníc vznikla v roku 2006 v jordánskom 
Ammáne pôvodne pre obete irackej vojny. 
Ako sa však situácia zhoršila aj v susedných 
krajinách, ammánska nemocnica postupne 
začala prijímať pacientov z celého Blízkeho 
východu – a to hlavne z Iraku, Sýrie a Jemenu. 
Lekári bez hraníc poskytujú týmto pacientom 
zdravotnú starostlivosť úplne zadarmo, na
vyše aj hradia náklady na ich víza a trans
port z okolitých krajín do Jordánska a po 
preliečení naspäť domov, tiež celú ich stravu 
počas liečby v nemocnici a k tomu aj malé 

vreckové. Kapacita nemocnice je však ob
medzená, preto všetci pacienti musia prejsť 
zdĺhavým výberovým procesom. Komisia 
lekárov zasadá každý mesiac a dôkladne 
posudzuje všetky žiadosti. Hlavným krité
riom je vojnové zranenie, ktoré obmedzuje 
pacienta v jeho pohybe a teda celkovo v pra
covnom a sociálnom živote. Každý mesiac 
tak prichádza do nemocnice asi 50 pacientov 
(z toho 20% tvoria deti), ktorí po niekoľkých 
operáciách v ich vlasti a po niekoľkých rokoch 
v bolestiach potrebujú ďalšiu – hlavne rekon
štrukčnú operáciu. Sú to hlavne nehojace sa 

Nemocnica MSF v Ammáne. Zdroj: Ali Jarikji/MSF
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zlomeniny (väčšinou po streľbe, vzdušných 
náletoch alebo bombovej explózii) a rozsiahle 
popáleniny.

Hlavný chirurgický tím pozostáva z or-
topedických chirurgov, facilomaxilárneho 
chirurga (zameraného na operáciu hlavy) 
a jedného plastického chirurga – všetci sú 
pôvodom z Jordánska alebo Iraku a za po
sledných 11 rokov vykonali vyše 11 000 ope
rácií na asi 4500 pacientoch! V nemocnici 
sa nachádza jedno veľmi dôležité – mikro
biologické laboratórium, pre ktoré som sem 
prišla. Dôležité preto, lebo zhruba až polovica 
pacientov, ktorá prichádza do tejto nemoc
nice na rekonštrukčnú operáciu, má stav po 
prechádzajúcich operáciách skomplikovaný 
ťažkou infekciou, zvyčajne spôsobenou 
multirezistentnou baktériou. Pre správne 
nasadenie antibiotík, a teda pre správnu 
liečbu, je preto mikrobiologické vyšetre
nie úplne nevyhnutné. Práve preto tu pred 
tromi rokmi vzniklo toto laboratórium, dnes 
už plne funkčné, zabehnuté, slúžiace nielen 
pre nemocnicu, ale aj ako referenčné cen

trum pre zaškolenie 
nových pracovníkov 
– laborantov a mik
robiológov, ktorí sa 
rozhodli pridať k Leká
rom bez hraníc. A tým 
úplne prvým mikro
biológom na zaško
lenie som práve ja, čo 
je pre mňa veľká česť.

Viac sa o proble
matike antibiotickej 
rezistencie dozve
dám na celodennom 
školení o antibiotic-
kom programe v na
šej nemocnici, a to 

s úžasnou doktorkou z Iraku, ktorá tento 
program vedie. Veľmi príjemná a láskavá 
žena, s materským prístupom, kolegovia ju 
volajú „Mama“. Zvýšená rezistencia baktérií 
na antibiotiká je síce celosvetový fenomén, 
ale Blízky východ je v tomto špecifický – na-
zývajú ho „ohniskom multirezistentných 
kmeňov“. Príčinou je hlavne neodborné, 
neregulované a najmä veľakrát zbytočné 
užívanie antibiotík, ktoré sú voľne dostupné 
v lekárni (napr. v Jordánsku). Navyše v oko
litých krajinách zmietaných vojnou je slabá 
nielen hygiena, ale aj zdravotná starostlivosť 
a laboratórna diagnostika. O mikrobiologic
kom vyšetrení môže doktor len snívať, a tak 
pacienti dostávajú antibiotiká len podľa od
hadu a ešte k tomu veľmi krátku dobu. Pre 
nesprávne nastavenú antibiotickú liečbu tak 
do Jordánska prichádzajú pacienti s niekoľ
koročným (!!) chronickým zápalom kosti, kvôli 
čomu sa im zlomenina nehojí. V našej ne
mocnici im tak chirurgovia musia infikovanú 
kosť doslova osekať od zhnisaného a odu
mretého tkaniva, pričom sa tieto infikované 
kúsky posielajú do nášho laboratória. Na 

základe mikrobiologického vyšetrenia po
tom môže byt pacient dôkladne preliečený 
– dostáva antibiotiká presne „na mieru“. 
Liečba zapálenej kosti je však zdĺhavá, trvá 
niekoľko týždňov až mesiacov. Až následne, 
po dôkladnom preliečení antibiotikami, môžu 
pacienti podstúpiť rekonštrukčnú operáciu, 
kvôli ktorej do Jordánska pricestovali. Celý 
liečebný proces napokon zakončuje zdĺhavá 
rehabilitácia, pacienti tu preto zvyčajne strá
via niekoľko mesiacov až rok. Aj preto má 
táto nemocnica rehabilitačné oddelenie, 
psychosociálnu pomoc a pre deti dokonca 
malú školu s ihriskom. Od minulého roka tu 
funguje aj 3D tlačiareň na výrobu protéz. 
Tento projekt je síce finančne náročný, ale 
aj úžasný – vyliečení pacienti odchádzajú 
po tomto dlhom procese domov žiť svoje 
„normálne“ životy.

Každý štvrtok sa s doktorkou „Mamou“ 
stretávame na pravidelnom antibiotic-
kom (ATB) mítingu. Cieľom tohto mítingu 

je postupne skontrolovať priebeh liečby 
každého pacienta, ktorému tento týždeň 
nasadili antibiotiká, a prehodnotiť, či 
liečba bola naordinovaná správne, alebo 
ju treba upraviť. Medzi pacientmi máme 
napríklad mladú Iračanku, zranenú počas 
vzdušného útoku v máji 2017. Kvôli obom 
zlomeným stehenným kostiam podstúpila 
už štyri operácie v irackom Mosule, bohu
žiaľ, bez mikrobiologického vyšetrenia a bez 
dôkladnej antibiotickej liečby. Do našej ne
mocnice ju prijali s nezhojenými infikova
nými zlomeninami, navyše vážila iba 38 kg. 
Momentálne je už po tretej operácii v našej 
nemocnici, opakovane liečená na multirezis
tentné baktérie. Podobný príbeh si prinieslo 
dievčatko z Iraku, postrelené minulý rok do 
pravého stehna. V Iraku bola síce niekoľkokrát 
operovaná, ale opäť – bez mikrobiologického 
vyšetrenia a správnej liečby. Do našej nemoc
nice prišla pred týždňom s ťažkou hnisavou 
infekciou kosti, pričom už teraz má nohu 
skrátenú o 3 cm. V našom laboratóriu sme 

Detskí pacienti v nemocnici MSF v Ammáne. Zdroj: internet

Zuzana Ileninová (vľavo) na misii v Jordánsku. Zdroj: Michelangelo Stillante/MSF
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u nej našli tri rôzne multirezistentné baktérie! 
Ďalším naším pacientom je mladý Jemenčan, 
zranený tiež počas streľby. V našej nemoc
nici bol operovaný už trikrát, problémom je 
chronický zápal kosti, čo potvrdzuje aj naše 
mikrobiologické vyšetrenie. Ďalší pacient je 
znova Jemenčan, zasiahnutý pri streľbe do 
hornej pery a ľavej nohy. So zlomeninou tvá
rových kostí prišiel do našej nemocnice ešte 
v lete, odvtedy už má za sebou štyri operácie. 
Dostáva však nemocničnú infekciu s mul
tirezistentným kmeňom, čo je v krajinách 
s nízkou hygienou celkom častá komplikácia.

Všetkých týchto pacientov spája podobný 
príbeh, a aj podobná liečba v našej nemoc
nici. Na liečbu infekcií spôsobených multi
rezistentnými baktériami totiž ostáva jedno, 
prípadne dve antibiotiká, ktoré v súčasnosti 
na svete existujú. Sú to antibiotiká poslednej 
línie – ich jediná šanca na uzdravenie. Pre 
pacientov to ďalej znamená, že minimálne 

najbližších 6 týždňov strávia na izolačke, 
kde dvaaž trikrát denne budú dostávať do 
žily ťažké antibiotikum, pričom každá dávka 
tečie asi hodinu. A až po tomto dôkladnom 
preliečení ich čaká to, prečo k nám prišli – 
rekonštrukčná operácia. Až teraz vidím, ako 
veľmi prispieva práca v mikrobiologickom 
laboratóriu k uzdraveniu pacientov v tejto 
nemocnici. Toto nie sú bežné infekcie, ktoré 
zvyčajne riešim v práci u nás doma. Toto sú 
vojnové zranenia, s ktorými sem pacienti 
prichádzajú po niekoľkých rokoch utrpenia. 
Toto je práca MSF, a som hrdá, že môžem byť 
jej súčasťou.

Svedectvo Z. Ileninovej spracoval  
br. Stano Jaloviar, OCD

Tvorba

Jarný okamih
Rozvíjajúca sa jar naplnená zeleňou a vôňou 
bylín hlása obdobie Zmŕtvychvstalého Krista. 
Či je človek veriaci alebo neveriaci, Jeho duch 
ho preniká takou silou, akou je človek schopný 
reagovať a byť si vedomý Jeho prítomnosťou. 
Veriaci človek, ovlažený milosrdenstvom, 
svoju dušu vykúpe v lúčoch Ducha Svätého 
a neveriaci zatajeným dychom obdivuje Jeho 
stopy. Vedieť, kde je prameň, je veľká milosť, 
ale i veľká zodpovednosť, najmä voči bratom 
a sestrám, ktorí našu pomoc potrebujú. Mať 
citlivé srdce je málo. Je potrebné premeniť svoje 
pocity na hmatateľné činy. Tie sa odvíjajú od 
možností, aké mám. Niekedy sú to maličkosti, 
ktoré sa stávajú pre ľudí vo veľkej biede veľmi 
dôležité. Niekedy podľa nás neprinesú veľké 
činy očakávaný efekt. My nevieme posúdiť, my 
musíme konať bez toho, aby sme hodnotili. To je 
úloha Boha. Nesmiem sa uspokojiť, že už som 
pomohol dosť. Pocit, že ešte chcem a túžim 
pomáhať, je dobrý začiatok rozhodnutia, že 
naozaj pomôžem. Náš Boh je štedrý darca. Ja 
chcem byť vďačným príjemcom. Svoju vďaku 
prejavím najmä tak, že budem vnímavý na tých, 
ktorí sú blízko Bohu, a to sú tí najbiednejší.

Štefan Zelenák, OCDS Bratislava

Teofil Klas

ODOVZDANOSŤ
Načúvam vnímavo a ticho ako spovedník 
sám seba, svoje vnútro, všetko, čo mnou kláti. 
Do misky vážok zhŕňam pokoj porozliaty, 
na svetlo kladiem, čo som pozametal pod svietnik.

Len – ako dutá vŕba – neviem vinu rozhrešiť. 
Tu bez dobroty zhora nepršalo by mi. 
Kristove rany pre mňa, jeho „šalom“ s nimi 
nastavujú mi v skryte túžby nočnej more štít.

Robert Bajcar

CESTA I.
Bože môj dobrý, ty všetko vieš 
i to, že život môj je príliš krátky 
a na ceste tej prekážok mnoho, 
skaly a mnohé zlostné križovatky.

Ten môj život je dlhou, smutnou púťou 
a veru dlhá, ťažká je to cesta. 
Pre omyly, poblúdenia, chyby, 
žiaľ, ponechal som príliš veľa miesta.

Neviem kedy, možno napozajtra, 
čas odbije odchodu nočnú hodinu. 
Slzy, dúfam, hriechy, viny zmyjú 
a aj tie poblúdenia smrťou – pominú.

2-ročný pacient z Iraku s popáleninami na nohe. 
Zdroj: Zuzana Ileninová/MSF

Analýza vzoriek v mikrobiologickom  
laboratóriu v nemocnici MSF v Ammáne.  

Zdroj: Zuzana Ileninová/MSF

Zuzana Ileninová na misii v Jordánsku.  
Zdroj: Michelangelo Stillante/MSF
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Nájdete v kresťanských kníhkupectvách alebo na internete.

Príbeh
mojej
duše

Kniha života Nebo vo viere

Originálne rukopisy sv. Terézie z Lisieux

Životopis a cesta modlitby sv. Terézie Avilskej Duchovné spisy sv. Alžbety od Najsvätejšej Trojice
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