NAŠA MISIA
MISIJNÝ OKTÓBER 2020

JEHO MISIA JE TIEŽ NAŠOU MISIOU!

POZNÁŠ SVOJU MISIU?

VIAC INFORMÁCIÍ AKO SA STAŤ MISIONÁROM
SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA NÁJDEŠ NA
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Drahí bratia a sestry,

chcem sa poďakovať Pánovi za
nasadenie, s akým sa v celej Cirkvi
prežíval Mimoriadny misijný mesiac
v októbri minulého roku. Som presvedčený, že to prispelo k podnieteniu misijného obrátenia v mnohých
spoločenstvách, spôsobom naznačeným v téme „Pokrstení a poslaní:
Kristova Cirkev na misiách vo svete“.
V tomto roku, poznačenom utrpením a výzvami spôsobenými pandémiou covidu-19, toto misijné úsilie celej Cirkvi napreduje vo svetle
slov, ktoré nachádzame v rozprávaní
o povolaní proroka Izaiáša: „Hľa, tu
som, pošli mňa“ (Iz 6, 8). Zakaždým
znovu odpovedajúc na Pánovu otázku: „Koho mám poslať?“ (tamže). Je
to výzva, ktorá vychádza z Božieho
Srdca, z jeho milosrdenstva, a ktorá
apeluje na Cirkev, a tiež na ľudstvo

v aktuálnej svetovej kríze. „Ako učeníkov v evanjeliu, aj nás zasiahla
nečakaná zlovestná víchrica. Uvedomili sme si, že sa nachádzame na tej
istej loď ke, všetci krehkí a dezorientovaní, no na druhej strane aj dôležití a potrební; všetci sme povolaní
veslovať spoločne, všetci odkázaní
povzbudzovať sa navzájom. Na tejto
loď ke… sme všetci. Ako tí učeníci,
ktorí jednohlasne a ustráchane volajú, Sme stratení, hynieme!‘ (v. 38),
aj my sme si uvedomili, že nemôžeme ísť každý svojou cestou, ale iba
spoločne“ (Meditácia na Námestí
sv. Petra, 27. marca 2020). Skutočne
sme sa naľakali, boli sme dezorientovaní a vystrašení. Bolesť a smrť
nám dali okúsiť našu ľudskú krehkosť; no zároveň sme zistili, že všetci
máme mocnú túžbu žiť a oslobodiť
sa od zla. V tejto situácii sa povo-
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POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA
lanie na misie, výzva vyjsť zo seba
samých z lásky k Bohu a blížnemu,
javí ako príležitosť deliť sa, slúžiť,
prihovárať sa v modlitbe. Poslanie,
ktoré Boh zveruje každému, nás núti
prejsť od ustráchaného a uzavretého
„ja“ k „ja“ nájdenému a obnovenému
sebadarovaním.
V obete kríža, v ktorej sa uskutočňuje Ježišova misia (porov. Jn 19, 28 –
30), nám Boh zjavuje, že jeho láska
je pre každého a pre všetkých (porov.
Jn 19, 26 – 27). A žiada nás, aby sme
boli pripravení „byť poslaní“, pretože on je Láska v neustálom misijnom pohybe, stále vychádzajúca zo
seba samej, aby dávala život. Z lásky k ľuďom poslal Boh Otec svojho
Syna Ježiša (porov. Jn 3, 16). Ježiš je
Otcovým misionárom (porov. Jn 4,
34; 6, 38; 8, 12 – 30; Hebr 10, 5 – 10).
A Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný
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a vstal z mŕtvych, nás priťahuje svojím pohybom lásky, svojím vlastným
Duchom, ktorý oživuje Cirkev, robí
z nás Kristových učeníkov a posiela
nás na misie do sveta a k rôznym národom.
„Misie – ,Cirkev vychádzajúca‘ –
nie sú programom, zámerom, ktorý
treba realizovať silou vôle. To Kristus umožňuje Cirkvi vychádzať zo
seba samej. V poslaní hlásať evanjelium si v pohybe, lebo ťa Duch pohýna a vedie“ (Senza di Lui non possiamo far nulla, LEV‑San Paolo, 2019,
s.16-17). Boh nás miluje ako prvý
a s touto láskou nás stretáva a povoláva. Naše osobné povolanie pochádza z toho, že sme v Cirkvi Boží
synovia a dcéry, jeho rodina, bratia
a sestry v tej bratskej láske, o ktorej
nám svedčil Ježiš. Preto všetci majú
svoju ľudskú dôstojnosť založenú na
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ˇ MISIÍ - Pošli mna
ˇ (Iz 6, 8)
K SVETOVÉMU DNU
Božom povolaní byť Božími deťmi,
stať sa vo sviatosti krstu a slobode
viery tým, čím sme odjakživa v Božom Srdci.
Už nezaslúžené prijatie života
predstavuje implicitnú výzvu vstúpiť do dynamiky sebadarovania: toto
semeno nadobúda u pokrstených
zrelú podobu ako odpoveď lásky
v manželstve a v panenstve pre Božie kráľovstvo. Ľudský život sa rodí
z Boha, rastie v láske a smeruje
k láske. Nikto nie je vylúčený z Božej lásky a vo svätej obete svojho
Syna Ježiša na kríži Boh zvíťazil nad
hriechom a smrťou (porov. Rim 8,
31 – 39). Pre Boha sa zlo – dokonca
i hriech – stáva výzvou milovať a milovať čoraz viac (porov. Mt 5, 38 – 48;
Lk 23, 33 – 34). Preto v tajomstve
Veľ kej noci Božie milosrdenstvo
uzdravuje prvotný hriech ľudstva

a rozlieva sa na celý vesmír. Cirkev,
univerzálna sviatosť Božej lásky pre
svet, v dejinách pokračuje v Ježišovom poslaní a všade nás pozýva
svedčiť o viere a hlásať evanjelium,
aby Boh mohol prostredníctvom
nás znova zjaviť svoju lásku, dotknúť
sa sŕdc a premeniť ich; premeniť
mysle, telá, spoločnosti a kultúry na
každom mieste a v každom čase.
Misie sú slobodnou a vedomou
odpoveďou na Božie volanie. No toto
povolanie môžeme pochopiť, len
keď žijeme v osobnom vzťahu so živým Ježišom v jeho Cirkvi. Pýtajme
sa: sme pripravení prijať prítomnosť
Ducha Svätého v našom živote, počuť volanie na misie, či už v manželstve, v zasvätenom panenstve alebo
sviatostnom kňazstve, a kdekoľvek
v bežnom každodennom živote?
Sme pripravení byť kamkoľvek pos-
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laní, aby sme svedčili o našej viere
v milosrdného Boha Otca, aby sme
hlásali evanjelium spásy Ježiša Krista, aby sme mali účasť na božskom
živote Ducha Svätého pri budovaní
Cirkvi? Sme tak, ako Mária, Ježišova
matka, pripravení dať sa bezvýhradne do služby Božej vôli (porov. Lk
1, 38)? Takáto vnútorná disponovanosť je veľmi dôležitá na to, aby sme
mohli Bohu povedať: „Hľa, tu som,
Pane, pošli mňa“ (porov. Iz 6, 8). A to
nielen v abstraktnom zmysle, ale
v dnešnej situácii Cirkvi a dejín.
Pochopiť, čo nám dnes, v týchto časoch pandémie, Boh hovorí, je
úlohou aj pre misie Cirkvi. Choroba, utrpenie, strach, izolácia sú pre
nás výzvou. Bieda tých, čo zomierajú
sami, tých, čo sú ponechaní sami na
seba, prišli o prácu a o zárobok, čo
nemajú domov a jedlo, apeluje na
naše svedomie. V povinnosti dodržiavať fyzickú vzdialenosť a ostávať
doma máme znovu objaviť vlastnú
potrebu sociálnych vzťahov a tiež
spoločného vzťahu k Bohu. Ak nechceme zväčšovať nedôveru a ľahostajnosť, mali by nás tieto okolnosti
urobiť pozornejšími voči našim vzťahom s druhými. Práve v modlitbe
sa Boh dotýka nášho srdca a hýbe
ním, otvára nás voči potrebám lásky,
dôstojnosti a slobody našich bratov, ako aj voči starostlivosti o celé
stvorenstvo. Nemožnosť schádzať sa
a spoločne sláviť Eucharistiu nám
umožnila podieľať sa na skúsenosti mnohých kresťanských komunít,
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ktoré nemôžu sláviť svätú omšu
každú nedeľu. V tejto situácii sa
Boh svojou otázkou „Koho pošlem?“
znovu obracia na nás a očakáva od
nás veľ kodušnú a presvedčivú odpoveď: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,
8). Boh naďalej hľadá, koho poslať
do sveta a k národom, aby svedčil
o jeho láske, o jeho záchrane od
hriechu a smrti, o jeho oslobodení
od zla (porov. Mt 9, 35 – 38; Lk 10,
1 – 12).
Sláviť Svetový deň misií značí tiež
svedčiť o tom, že modlitba, reflexia
a materiálna pomoc vašich darov
dávajú príležitosť podieľať sa aktívne na Ježišovej misii v jeho Cirkvi.
Bratská láska prejavená v zbierkach
počas liturgických slávení tretej októbrovej nedele má za cieľ podporiť
misionársku činnosť, ktorú v mojom
mene konajú Pápežské misijné diela,
aby odpovedali na duchovné a materiálne potreby národov a cirkví v celom svete, na spásu všetkých.
Najsvätejšia Panna Mária, Hvie
zda evanjelizácie a Tešiteľ ka trpiacich, misionárska učeníčka svojho
Syna Ježiša, nech naďalej za nás oroduje a pomáha nám.
V Ríme pri sv. Jánovi v Lateráne
31. mája 2020, na sviatok Zoslania
Ducha Svätého
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František

DRAHÍ MISIJNÍ DOBRODINCI, DRAHÍ PRIATELIA MISIÍ,

T

akto pred rokom sme slávili
Mimoriadny misijný mesiac
s témou: „Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev na misiách vo
svete“.
Zdá sa, že ten čas ubehol veľmi
rýchlo, pretože po roku opäť je tu
misijný mesiac október. Bolo by
veľmi zaujímavé prehodnotiť, ako
sme prežili minuloročný misijný
mesiac, a zároveň každý deň až do
dnešného, ako sme sa vcítili do
témy, že sme pokrstení a zároveň
našou úlohou stále je, aby sme
v mene Ježiša Krista cítili, že sme
poslaní ohlasovať evanjelium, čo
v praktickom bežnom živote znamená žiť vo Svetle a v Pravde.
Liturgickou spomienkou sv. Terézie z Lisieux, vyhlásenej za patrónku misií, ktorú Cirkev slávi
1. októbra, sa začína misijný mesiac.
Keďže 7. októbra máme liturgickú
spomienku na Ružencovú Pannu

Máriu, zároveň je tento mesiac mesiacom posvätného ruženca, o ktorom pápež František v jednom svojom rozhovore povedal, že ruženec
je modlitba, ktorá vždy sprevádza
jeho život, a takisto je to modlitba
jednoduchých a svätých ľudí… je to
modlitba, ako sám povedal „môjho
srdca“.
V posolstve k tohtoročnému
svetovému dňu misií Sv. Otec František píše, že „v tomto roku poznačenom utrpením a výzvami spôsobenými pandémiou covidu-19,
toto misijné úsilie celej Cirkvi
napreduje vo svetle slov, ktoré nachádzame v rozprávaní o povolaní
proroka Izaiáša: Hľa tu som, pošli
mňa. (Iz 6,8). Zakaždým znovu odpovedajúc na Pánovu otázku: Koho
mám poslať?“
Pápež František pokračuje:
„Ako učeníkov v evanjeliu, aj nás zasiahla nečakaná zlovestná víchrica.
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Uvedomili sme si, že sa nachádzame na tej istej loď ke, všetci krehkí a dezorientovaní, no na druhej
strane aj dôležití a potrební; všetci
sme povolaní veslovať spoločne,
všetci odkázaní povzbudzovať sa
navzájom. Na tejto loď ke… sme
všetci. Ako tí učeníci, ktorí jednohlasne a ustráchane volajú, Sme
stratení, hynieme!´ (v. 38), aj my
sme si uvedomili, že nemôžeme ísť
každý svojou cestou, ale iba spoločne“ (Meditácia na Námestí sv. Petra,
27. marca 2020).
Takto nám Sv. Otec chce povedať, aby sme vyšli zo svojho egoistického myslenia a otvorili sa pre
osobný vzťah so živým Ježišom,
ktorý sa stáva odpoveďou na každodenné naše otázky.
„Hľa, tu som, pošli mňa“- mala
by byť naša odpoveď na Božie volanie. Cez obetu Ježišovho kríža byť
neustále pripravení k darovaniu sa,
k službe…
Každodenná naša činnosť by
mala vychádzať z Ježišovho príkazu: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16,15). Našou misiou
podľa pápeža Františka by mala byť
výzva vyjsť zo seba samých z lásky
k Bohu a blížnemu.
Nedávno sa mi dostala do rúk
zaujímavá kniha s titulom „Misijný
manifest“. V nej všetci autori opisujú podstatu, spôsob a potrebu
znovu prehodnotenia nášho kresťanského života, čo bez osobného
vzťahu s Kristom, kresťanstvo ako
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také a misie nemôžu existovať. Bez
osobného vzťahu s Kristom nemôžeme hovoriť, že sme Ježišovými
učeníkmi, len papierovými katolíkmi. A práve tento osobný vzťah
so živým Kristom akoby sa vytrácal
z nášho kresťanstva a takto aj základná a dôležitá misia „ísť a hlásať
Pravdu“ uberá na sile a sa stráca.
Jeden z autorov tejto knihy píše,
že: „naša misia bude taká mocná, ako sú naše modlitby. Keď sa
spoločne modlíme, keď sa s inými
zjednotíme v duchu, vtedy sa stávame malými a Boh začína konať“.
Jednoznačne, pretože bez modlitby a bez osobného vzťahu nemôžeme prežívať a byť opravdivými
uskutočňovateľmi jeho lásky.
Sv. Tomáš Akvinský hovorí, že:
„milovať môžeme iba to, čo poznáme“, a preto je dôležité, aby ľudia
spoznali kresťanstvo cez láskavých
svedkov! A aké je dôležité, aby boli
svedkovia, ktorí milujú svoje povolanie, pretože cezeň získali hlboké
a trvalé poznatky.
Hľa, tu som, pošli mňa.
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P. Pavol Baláž SVD

Z OBSAHU
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A aj my môžeme povedať, že koronavírus
nie je nepriateľ, ani
zlý, ale že je súčasťou prírody, ktorá je
mimo dobro a zlo.

P. Ludvik
Málek SVD,
KUBA
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Ale za tie štyri roky, čo
som tu nebol, myslím,
že sa veľa zmenilo vo
mne...

P. Patrik
Páleník SVD,
TAIWAN
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Vírus sa stále a čoraz
rýchlejšie šíri, no
protiopatrenia sa
uvoľňujú. Do univerzít, kde pracujem
ako kaplán, sa pomaly vracajú študenti.

P. Kamil
Kočan SVD,
ZIMBABWE
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PÁTER LUDVIK MÁLEK SVD – MEXIKO
dých, na manželské páry a seniorov.
Taktiež chodievam mimo mesta,
volám sa páter Ludvík Málek, kde mám pre miestnych prednášky,
pochádzam z Moravy, z Újezdce robím všetko preto, aby sa im dostau Luhačovíc a pôsobím už 18 rokov la taktiež zdravotná starostlivosť, aj
v Mexiku.
keď vo väčšine prípadov tam nemaMoje pôsobisko je v hlavnom jú kostol a takto sa sv. omša slúži
meste zamerané na školstvo, kde vonku.
učím na vysokých školách ako aj na
Mal som pracovať na Kube, ale
pápežskej univerzite a na teologic- okolnosti to nedovolili a ostal som
v Mexiku.
kom rehoľnom inštitúte.
A takto by som sa chcel s vami
Robím biblické kurzy, kde sa
sústreďujem predovšetkým na mla- podeliť o misijnú skúsenosť v dobe

Drahí čitatelia,
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pandémie, ktorá nerešpektuje hranice medzi národmi, kultúrami
a náboženstvom.
Sv. František z Assisi by nazval
koronavírus svojím bratom. A aj my
môžeme povedať, že koronavírus
nie je nepriateľ, ani zlý, ale že je súčasťou prírody, ktorá je mimo dobro
a zlo. Ona akoby nás vyzývala k živému kresťanstvu, odpovedajúcemu
Božiemu hlasu v dnešnej dobe. Ide
predovšetkým o silu viery, v schopnosť uniesť i pochybnosť a nejasnosti a zachovať vernosť v nádeji.

				

Známy český kňaz dáva otázku:
boli sme aj skôr v kostoloch len obyčajnými poslucháčmi, alebo sme
vnímali bohoslužby ako „spoločenstvo“?
Na tomto mieste sa spájam
s vami v modlitbe za náš život, rodiny a svet. Nech dobrotivý Boh uzdraví všetky naše rany nášho sveta, utíši
búrky vojen, skrotí vlny zla, násilia
a klamstva, nepriateľstva a nenávisti. Nech posilní tých, ktorí sa usilujú
o pokoj, zmierenie a premáhajú zlo
dobrom.

PÁTER RADOSLAV KOTTRA SVD – KUBA
Od roku 2008 pracuje na Kube. Momentálne je farárom vo farnosti Mayarí
v provincii Holguín, ktorá rozlohou patrí
k najväčším v krajine. Má dĺžku 100 km.

				

PÁTER LUKÁŠ MIZERÁK SVD – KUBA
Na Kube pracuje od roku 2012 a momentálne vo farnosti Cayo. Je veľký
staviteľ kostolov a pastoračných centier
nakoľko mu to vláda a financie dovoľujú v tejto komunistickej časti sveta. Za
veľkú finančnú pomoc ďakuje dobrodincom zo Slovenska.
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PÁTER MICHAL VRTÁK SVD – KUBA

Zdravím…

Mojou misiou sa pred čosi viac
ako rokom stala Havana. Teda aspoň
časť Havany. Spravujem tu dve farnosti, ktoré arcibiskup zveril verbistom.
Ide o farnosť sv. Lucie a farnosť Kalvária. Komunitu tvoríme dvaja. Môj filipínsky kaplán, ktorý je súčasne predstaveným (šéfom) verbistov na Kube
a ja. Od začiatku marca 2020 sa život
vo farnostiach takmer zastavil. Prísne
obmedzenia a karanténa, ktorá sa začala uvoľňovať v Havane až v polovici
júla, spôsobili, že väčšina našej aktivity sa sústredila na sociálnu prácu
a pomoc v núdzi. Keďže vysielanie
cez internet pre nás nebolo možné
(na fare nie je internet a mnohí naši
farníci nemajú ani televízor nie to
ešte pripojenie na net), rozdali sme
ľuďom harmonogram každodenných
omší, aby nám mohli dať vedieť svoje
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úmysly, za ktoré chcú obetovať svätú
omšu. Náš „comedor“ (vývarovňa)
pre chudobných sa taktiež musel
prispôsobiť novým obmedzeniam.
Väčšinu stravníkov tvoria dôchodcovia a tí mali zákaz vychádzania. A tak
po navarení obeda sme jedlo naložili
do auta a rozviezli príjemcom. Začali
sme variť 2× týždenne. Jednu porciu
si bežne rozdelia aj na dva dni, nakoľko sa snažíme, aby kvôli nedostatku
vlastných zdrojov nehladovali. Dnes
sa varí pre 70 stravníkov a Boh aj napriek miestnym ťažkostiam vždy zariadil, že bolo z čoho variť. Jedna vec
sú financie, ktoré nám aj vďaka štedrosti darcov zo Slovenska a Filipín
momentálne veľmi pomáhajú, ale tá
problematická vec je, že v obchodoch
nič nie je. A tak je potrebné hľadať
„podpultový“ predaj, ktorý je neraz
trojnásobne drahší… Aby ste si to
vedeli predstaviť, tak na jeden obed
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potrebujeme cca 7 kg mäsa. Bravčové mäso (lebo iné ani nedostať) stojí
oficiálne 4 doláre za kg (len pripomeniem, že minimálna mesačná mzda
Kubánca je 10 dolárov), ale keďže je
mäsa málo predáva sa dnes aj za 8 či
9 dolárov za kg. Plus na jedno varenie
sa spotrebuje cca 5,5 kg ryže, ktorá
tvorí základ kubánskej stravy. K tomu
nejaká zelenina alebo šalát. Nakoľ ko
dobrovoľníci počas karantény nesmeli pomáhať v kuchyni, prácu sme
si rozdelili s našimi sestrami SSpS,
a tak spoločne sme svedkami toho
ako sa Pán stará. Keby som to nezažíval na vlastnej koži, asi by som tomu
len ťažko dôveroval. Vždy, keď sa zásoby ryže, mäsa, fazule alebo iných
drobností dostávajú k hraničným
hodnotám typu „ešte toto jedlo a nemáme z čoho ďalej“, objaví sa niekto,
skrze koho sa dopracujeme k ďalším surovinám. Božia prozreteľnosť
vskutku riadi naše kroky. V júni prišli
do Havany aj naši dvaja seminaristi,

ktorí strávili rok vo farnostiach na východe ostrova a potrebovali sa dostať
späť do Mexika, kde mali od augusta
pokračovať v teologických štúdiách.
Ale keďže komerčné lety boli zrušené,
na pár mesiacov obohatili našu dvojčlennú komunitu na fare v Havane
a aj „kuchársku“ misiu v „comedore“. Dnes už za prísnych podmienok
môžeme slúžiť verejné sväté omše
a ľudia sa pomaly vracajú. Prežili si
svoje „tri dni bez ženícha“, ktorého
im na chvíľu vzali a teraz sa nanovo
radujú zo sviatostí. Prajem každému,
aby objavil túto radosť nanovo. Aby
sme si vždy nanovo uvedomovali,
aké veľ ké veci pre nás vykonal Boh
a ako málo toho chce pre seba. Sme
v čase, kedy viac ako inokedy môžeme vyznať pred ľuďmi, že nežijeme
pre tento svet a nič nás nemôže odlúčiť od Kristovej lásky. Pri čítaní listov
sv. Pavla mi je dnes akosi bližší…
Virgen de la Caridad, oroduj za
nás.

MIS IJ N Ý OK T ÓBE R 202 0
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PÁTER PATRIK PÁLENÍK SVD – TAIWAN

Drahí čitatelia,

za posledný rok som teraz už
v tretej farnosti. Dve predošlé boli na
zastupovanie, onedlho však už budem oficiálne vyhlásený za kaplána
najstaršej farnosti SVD na Taiwane,
v dištrikte Xindian, New Taipei City.
Pôsobil som tu ešte ako bohoslovec,
a tak mi miesto i ľudia nie sú cudzí.
Ale za tie štyri roky, čo som tu nebol,
myslím, že sa veľa zmenilo vo mne,
nie len tým, že som bol po dlhej formácii vysvätený za kňaza, ale predovšetkým v tom, že vidím veci zo širšieho uhla. Farská pastorácia nie je
len starostlivosť o tých, ktorí k nám
pravidelne chodia, ale má sa zamerať aj na tých, ktorí ešte „nepatria do
nášho ovčinca“. Až takto sa môžeme
nazvať misijnou farnosťou, rehoľou
a Cirkvou. Pochopil som, že mnohé závisí od vodcovstva (leadership)
a mnohé veci na ňom troskotajú.
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Na Taiwane je situácia s koronavírusom veľmi stabilná a veľmi pozitívna. Od 12. apríla nemal Taiwan
žiadnu lokálnu transmisiu vírusu.
Tie čísla, ktoré pribudli boli ľudia,
ktorí prišli zo zahraničia. Napriek
vynikajúcemu stavu sú ľudia ešte
stále na pozore. Masky v metre,
autobusoch a vlakoch sú ešte stále
vyžadované. Počas sv. omší ich tiež
nosíme, meriame si každý deň teplotu, dezinfikujeme sedenia i ruky.
Globálne sme to s vírusom ešte
nevyhrali, ale lokálne sme na tom
na Taiwane veľmi dobre. Ekonomika všeobecne a hlavne turistický
ruch samozrejme majú svoje straty,
ale vláda na Taiwane používa zaujímavé prostriedky na podporu obchodu a lokálneho turizmu. Napríklad darčekový poukaz, za ktorý sa
platí 1000 NTD (Nový taiwanský dolár; 1000 NTD asi 30 €), ale možno
zaň kúpiť tovar vo výške 3000 NTD.
Podporované sú turistické atrakcie,
dokonca pre deti zadarmo (avšak
sprevádzajúci rodičia musia platiť)
a nakoľ ko sa časovo nevypláca ísť
do cudziny (po príchode do cudziny
je karanténa dva týždne, príchod do
vlasti – opäť karanténa), tak Taiwanci objavujú krásy vlastného ostrova.

N A Š A MIS IA

PÁTER MICHAL MARHEFKA SVD – RUSKO

Milí misijní priatelia,

srdečne vás pozdravujem z Petrohradu. Pôsobím tu spolu s ďalšími
spolubratmi niekoľ kých národností
ôsmy rok. Spolu s pátrom Baltazárom Lukem z Indonézie obsluhujeme farnosť Navštívenia Panny Márie.
Naša farnosť sa nachádza na mieste
bývalého katolíckeho cintorína. Počas sovietskej éry bol kostol prestavaný a pri perestrojke poškodený.
Preto sa naša pastoračná práca strieda s obnovením poškodeného dedičstva otcov. Obe roboty sú navzájom
späté, obnovený kostol v priemyselnej štvrti priťahuje nielen zvedavcov
a milovníkov histórie, ale aj nových
veriacich. Sláva Bohu, za osem rokov
sa počet farníkov zvýšil z 20 na 80.
Nie je to veľa, no ruské farnosti sú

skôr domácimi cirkvami.
Vo farnosti pôsobí
sociálny projekt Matka i dieťa, pomáhajúci mladým mamám v ťažkej životnej situácii. V kostolných priestoroch funguje sociálny
projekt Daruj jedlo, ktorý slúži sociálne slabším.
Spolupracujeme aj s jedným pravoslávnym misionárskym centrom
Pimen, ktoré pomáha ekumenickým
iniciatívam a službe evanjelizácii vo
väzniciach, pre ktoré farnosť vytlačila prvý pravoslávny väzenský modlitebník po rusky, keďže obyčajne sú
modlitby len po cerkovnosloviansky.
Máme nádej, že v najbližšie roky
sa nám podarí zakončiť všetky stavebné úlohy a naplno sa venovať
pastierskej práci.

MIS IJ N Ý OK T ÓBE R 202 0
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PÁTER JOZEF ROMAN SVD – RUSKO
žijúci verbista. Tohto roku očakávam
zakončenie a skolaudovanie pastoPáter Jozef nám píše:
V Rusku pôsobím od roku 1999, račného centra, v ktorom je kaplns jednou malou prestávkou, skoro to ka – srdce farnosti a ďalšie priestory
bude 20 rokov. Posledných 11 rokov pre pastoráciu. Koronakríza mi trosom správcom farnosti v meste Ar- chu skomplikovala život, práve som
changeľsk, na severe európskej časti cez leto na Slovensku a mám nádej,
Ruska, kde sa rieka Severná Dvina vo že sa budem môcť na jeseň vrátiť do
veľ kej delte vlieva do Bieleho mora, svojej farnosti a pokračovať vo všetskoro na severnom polárnom kruhu. kých aktivitách, ktoré farnosť potreV rámci celej SVD som najsevernejšie buje.
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PÁTER PAVOL FILADELFI SVD – JAPONSKO

Vážení misijní dobrodinci,

som misionár SVD, pracujem
jedenásty rok v Japonsku, od apríla tohto roku v meste Nagoja. Mám
tu na starosti farnosť Nanzan. Kostol je zasvätený Povýšeniu sv. kríža.
Zaužívaný názov „Nanzan“ je podľa
oblasti, v ktorej sa nachádza, konkrétne znamená „Južný vrch“. Kostol skutočne stojí na malom vŕšku,
okolo sú priľahlé budovy fary a katechetického centra. Farnosť počíta
okolo tritisíc veriacich, je v podstate najväčšou v diecéze. Pracujeme tu traja kňazi, okrem mňa ešte
dvaja kapláni. Spolu s nami na fare
bývajú aj dvaja kňazi verbisti, s ktorými tvoríme päťčlennú komunitu.
Prišiel som sem v čase, keď kostoly
boli žiaľ prázdne, je tomu iba mesiac odkedy sa všetko zase pomaly
dáva do pohybu. Ľudia sú tu milí.

Zvýšili sme počet svätých omší, na
ktoré začínajú pomaly prichádzať, a
od tohto týždňa máme aj katechézy.
Za posledných pár mesiacov sme videli, aké sú médiá mocné, no myslím, že čoskoro by bolo potrebné
vrátiť do sväteničiek svätenú vodu
a pomaly sa zbaviť aj strachu. Aby
ešte Syn človeka našiel na zemi vieru, keď príde, ako to je napísané aj
vo Svätom písme. Vieme komu sme
uverili, tak sa nebojme. V čase krízy
sa najlepšie preverí, či dokážeme
vnímať večnosť a nie iba túto krátku
časnosť. Takže aj vám drahí veriaci
na Slovensku vyprosujem nielen
zdravie, ale tiež vieru, nádej a lásku. Myslím, že to je „vakcína“, ktorú
tento svet teraz potrebuje.
S úprimným pozdravom, spojený v modlitbe.

MIS IJ N Ý OK T ÓBE R 202 0
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PÁTER JAKUB RAJČÁNI SVD – JAPONSKO
Venuje sa práci so študentmi na univerzite
v Nanzan v Japonsku. Vyučuje etiku, úvod
do kresťanstva, úvod do náboženstiev.

PÁTER KAMIL KOČAN SVD – ZIMBABWE

Vážení misijní dobrodinci,

Vírus sa stále a čoraz rýchlejšie
šíri, no protiopatrenia sa uvoľňujú. Do univerzít, kde pracujem ako
kaplán, sa pomaly vracajú študenti.
Majú ale zakázané zhromažďovať
sa. Začali sme teda aspoň so svätými omšami u nás v misijnom dome.
Okrem študentov na ne prichádzajú aj veriaci z okolitých farností, kde sa ešte bohoslužby nezačali

18

konať. Najviac času mi zaberá individuálna práca s mojimi drahými
mladými – sväté spovede, poradenstvo a cez sociálne siete lekcie katechizmu.
Hoci sme tu všetci často unavení
a hladní, humor nás neopúšťa. Vieme, že Pán je s nami, keď si uťahujeme opasky, aj keď si uťahujeme zo
seba navzájom.
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PÁTER PETER FILLO SVD – FILIPÍNY

Milí priatelia,

Koncom mája sa na Filipínach
začali postupne uvoľňovať prísne
opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Prísnosť opatrení sa líši v každom okrese v závislosti od počtu
nakazených ľudí. V našom okrese
už koncom mája povolili sv. omše
v kostole, najprv iba pre 10 ľudí, no
neskôr to rozšírili na 50% kapacity
kostola. Samozrejme vyžadujú sa
bezpečnostné opatrenia ako používanie masiek a dezinfekcia rúk pred
sv. omšou. Začiatkom júla do niekto-

				

rých miest dorazila „druhá vlna“. Počet nakazených stúpa trikrát rýchlejšie ako na začiatku. Najviac je práve
teraz zasiahnuté mesto Cebu.
Vo farnosti Veruela na ostrove
Mindanao, kde pôsobím, máme zatiaľ situáciu veľmi dobrú. Každý, kto
príde do našej dediny, musí ostať
14 dní v karanténe. Viac času, ktorý
sme mali počas koronakrízy, sme
využili na stavbu pastoračného centra. Obmedzenia nám síce skomplikovali situáciu, čo sa týkalo rôznych
materiálov, ale nakoniec sa všetko
podarilo.

BRAT JÁN GROMADA SVD – PARAGUAJ
Pracuje v Latinskej Amerike už viac ako
40 rokov v meste Encarnación.

MIS IJ N Ý OK T ÓBE R 202 0
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NAŠI SLOVENSKÍ MISIONÁRI VERBISTI
PÔSOBIACI V RÍME - NA GENERALÁTE
SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

BRAT JÁN MOJŠ SVD

Pracuje v Generálnom dome SVD v Ríme.

PÁTER JURAJ CIBULA SVD

Správca generálneho domu sv. Rafaela SVD v Ríme.

PÁTER PETER DIKOŠ SVD

Dlhé roky pôsobil ako misionár na Papue‑Novej
Guynei a v Austrálii. V súčasnosti pracuje v Ríme ako
generálny prokurátor a má na starosti vzťahy so Svätou Stolicou.

PÁTER MARTIN CINGEL SVD

Dlhé roky pôsobí v Keni a momentálne je na štúdiách
v Ríme.

BRAT ROMAN PRCÚCH SVD
Pracuje v Ríme na generaláte.

PÁTER STANISLAV OREČNÝ SVD

Od roku 2015 pracuje na Filipínach a momentálne
je v Ríme na štúdiách.
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PÁTER VÁCLAV MUCHA SVD - NEMECKO
Božie slovo ohlasujem nielen z kazateľnice, ale aj v televízii, na sociálMoje povolanie nadobudlo kon- nych médiách a v najväčšej misijnej
krétny tvar, keď som sa vo veku oblasti sveta, v internete ako foto15 rokov začal starať o mladých ľudí graf, kameraman a filmový produv mojej rodnej dedinke Terchová, cent.
spievať s nimi, hrať futbal a organizovať večery na opekačke. Ako kňaz
som sa mohol plných 20 rokov venovať práci s mládežou na gymnáziu Sv. Arnolda Janssena a v projekte našej spoločnosti „Missionar auf
Zeit“. Dnes sa napĺňa môj posledný
sen, konkrétne práca v médiách.

Vážení misijní dobrodinci,

PÁTER MIROSLAV KOLLÁR SVD

Vyučuje misiológiu na vysokej škole v Sankt Augustíne.

PÁTER JOZEF BIŠTUT SVD

Pracuje v Čínskom inštitúte v Nemecku v Sankt Augustíne.

PÁTER ROMAN PECHÁČEK SVD

V súčasnosti pracuje vo farnosti v Drážďanoch v Nemecku.

MIS IJ N Ý OK T ÓBE R 202 0
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PÁTER GAŠPAR HABARA SVD – ÍRSKO

Niekoľko rokov pôsobil v Amazónii v Brazílii. Od roku 2007 pôsobí v Írsku. Momentálne je správcom farnosti v Kildare
Town.

			

ˇ
PÁTER FRANTIŠEK JUHOŠ SVD – MADARSKO
Pracuje ako správca farnosti v meste Kőrőn
neďaleko Miskolca.

			

PÁTER MARCEL MARTINKO SVD – FRANCÚZKO

Pracoval niekoľko rokov na Madagaskare
a momentálne pôsobí v Paríži.

			

PÁTER PETER KUBÍK SVD – RAKÚSKO

Pracuje ako európsky koordinátor pre SVD
v rakúskom Mödlingu pri Viedni.
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PÁTER GORAZD KOHÚT SVD – ALBÁNSKO

Milí priatelia,

Srdečný pozdrav zo „Zeme orlov“, drahí misijní horlitelia.
Po deviatich mesiacoch po príchode do mesta Vlorë v južnom Albánsku túžim vyjadriť vďaku dobrému Bohu za veľmi obohacujúcu
misijnú skúsenosť.
Územie južného Albánska pred
stavuje veľkú žatvu, kde robotníkov
‑ohlasovateľov evanjelia je síce má
lo, ale ich srdce je, pevne verím,
zapálené pre Pána, a tak sú soľou,
ktorá sprostredkúva chuť Božej
lásky a blízkosti. Osobne som túto
chuť zakúsil nielen vďaka kňazom,
rehoľníkom a misijným dobrovoľníkom, ktorí do misijnej služby
vkladajú celých seba, ale tiež vďaka
úprimnej a hlbokej túžbe veriacich
našej farnosti byť blízko pri Pánovi
a nechať sa ním posilniť.
Hoci sú niektoré z pastoračných
aktivít pozastavené z dôvodu pandémie, predsa nechýba kontakt
s každodennou realitou: pomoc
chudobným, prinášanie radostnej

zvesti evanjelia do rodín ubolených
chorobami či mizivým sociálnym
zabezpečením, ale tiež možnosť
čerpať nehasnúcu nádej a radosť od
detí a mladých, ktorí sú – pre mňa
osobne – vzácnym darom a povzbudením hľadieť do budúcnosti s nádejou.
„Zadarmo ste dostali, zadarmo
dávajte.“ Verím, drahí misijní horlitelia, že táto výzva Pána Ježiša adresovaná apoštolom a cez nich i nám,
je pozvaním deliť sa s bratmi a sestrami okolo nás o to, čo my sami
prijímame od Pána a čo náš život
činí krajším, plnším, radostnejším.
A tak odporúčam do vašich modlitieb Bohom milovaný albánsky ľud,
všetkých tých, ktorí mu ohlasujú radostnú zvesť evanjelia a najmä tých,
v srdci ktorých Božie slovo ešte nezapustilo korene, aby mohlo prinášať hojnú úrodu.
V modlitbe pamätá a vám žehná

MIS IJ N Ý OK T ÓBE R 202 0
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Drahí misijní dobrodinci.
Vďaka vašim milodarom sme
v tomto roku podporili viacero projektov.
Do Indickej centrálnej provincie
sme zaslali 23 982,00 €. Išlo o podporu dostavby farského kostola,
kde pôsobia naši spolubratia verbisti v jednej z našich farností. Potom na podporu farského pastoračného centra, internátu pre dievčatá
a chlapcov pri jednej z našich škôl.
Do centrálnej Ameriky išlo
23 074,00 €. Tieto peniaze išli predovšetkým na formáciu katechistov, laikov a mládeže. Ďalej na zakúpenie príslušenstva do kuchyne,
ktorá sa využíva pre potreby bezdomovcov a sociálne slabých rodín.
Časť išla taktiež na základné potre-
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by dvoch farností, aby mohli fyzicky prežiť.
Na Madagaskar bola zaslaná
suma 9 569,00 €. Táto suma sa
prerozdelila do 14 farností a išli
predovšetkým na zakúpenie katechetických materiálov na formáciu
katechétov, katechizujúcich, na
formáciu v oblasti „Spravodlivosť
a pokoj“ a taktiež na zakúpenie
základných vecí v oblasti environmentalistiky.
Do východnej provincie v Indii
bolo zaslaných 24 776,00 €. Za túto
sumu bol kúpený generátor na výrobu elektriny pre jednu z našich
škôl a internátov. Ďalej na zakúpenie biblických a katechetických
materiálov a taktiež na formáciu

N A Š A MIS IA

do 9 farností. Pomohli sme taktiež
5 farnostiam na zakúpenie zariadenia – stoličky a stoly do pastoračných centier. V jednom internátnom centre bol zakúpený základný
materiál pre prácu v poľnohospodárstve.
Do Sudánu išlo 23 076,00 €. Táto
suma bola prerozdelená na 3 miesta, kde pracujeme. Bola vynaložená
na zakúpenie 1000 kusov sv. Písma,
niekoľko desiatok kusov biblického
materiálu na katechézu, formáciu,
niekoľkodňové semináre a rôzne
pastoračné aktivity. Použili sa aj na
zakúpenie zariadenia do pastoračných centier.
Našim sestrám SSpS na generalát do Talianska sme zaslali
45 455,00 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na potreby
misijnej práce sestier, ktoré pracujú v misiách a nás prosili o podporu.
Do Afriky, provincie v Zimba
bwe bolo zaslaných 85 990,00 €.
V tejto sume je zahrnuté štúdium
troch spolubratov, už kňazov,
v Ríme, ktoré je potrebné na formáciu študentov SVD a diecézy tejto
oblasti v hodnote 25 500,00 €. Bol
zakúpený tlačiarenský stroj a príslušenstvo do malého a veľkého
seminára v hodnote 5 500,00 €. Pomohlo sa 12 farnostiam, kde v štyroch väčších bola suma prerozdelená po cca 4 000,00 € na dostavbu
pastoračných centier a zariadenia.

Na zdravotnú starostlivosť išlo cez
9 000,00 €. Jazykový kurz pre novomisionárov stál cca 8 000,00 €.
Na formáciu pre kandidátov SVD
a prípravu sme dali 2 500,00 €. Na
obnovenie a povolenie na pobyt 11
misionárom sa dalo 4 500,00 €, na
študentské centrum v Bulawayo
išlo 1 850,00 €, na posteľné matrace do formačného domu išlo
1 100,00 €.
Do Indonézie, provincie Ruteng
bolo poslaných 13 971,00 €. Z toho
2 100,00 € išlo na formáciu 200 laikov- zakúpenie katechetických
pomôcok, Biblií a ostatných materiálov, 1 900,00 € išlo v ďalšom
našom stredisku na pastoračné
centrum a pomôcky, na podporu
stretnutí ASPAC zóny a materiálov
sa dalo 3 700,00 €, na výdavky pre
bratov SVD do ich vzdelávacieho
centra išlo 2 000,00 €. Zvyšná suma
cca 4 200,00 € bola prerozdelená
v provincii do 6 farností na fyzické
prežitie misionárov.
Na Kubu našim trom misionárom išlo 16.000,00 €. Boli použité
na dostavbu kostola, fary, pastoračných pomôcok a materiálu do nového kostola, kde pôsobia naši pátri.
Do Čadu na zakúpenie auta sme
prispeli sumou 5.000,00 €.
Pomohli sme taktiež biskupovi Chindecasse SVD, ktorý pôsobí
v Angole sumou 4.000,00 €.

MIS IJ N Ý OK T ÓBE R 202 0
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Spoločnost’
Božieho
Slova

sa vám, všetkým darcom, chce
čo najsrdečnejšie poďakovať za
vašu pomoc a podporu.
Ide naozaj o štedrú
finančnú pomoc, ktorú nám
preukazujete, a ktorá pomáha
našim spolubratom a sestrám
v misiách, aby sa misijné dielo,
začaté v našej Spoločnosti
skrze nášho zakladateľa
Arnolda Janssena z vnuknutia
Ducha Svätého, rozširovalo
tam, kde pracujeme. Nech
vás i vaše rodiny dobrotivý
Boh sprevádza a požehnáva.
Samozrejme nemôžeme
zabudnúť a poďakovať aj za
vaše modlitby, bez ktorých by
sme boli slabí.
Za všetkých dobrodincov
a podporovateľov misijný
sekretár páter Pavol Baláž SVD
slúži mesačne 10 sv. omší na
vaše úmysly.
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Misijná rodina Spoločnosti Božieho Slova (MRSVD)
Už nejaký čas existuje na Slovensku
laické spoločenstvo pri Spoločnosti
Božieho Slova.
Misijná rodina (MR) je teda
spoločenstvo laikov, ktorí na báze
dobrovoľnosti spolupracujú s misionármi Spoločnosti Božieho Slova (SVD). Víziou misijnej rodiny je:
„V každodennosti žiť a hlásať evanjelium a napĺňať misijnú myšlienku
Cirkvi.“
Celá Cirkev je misionárska,
keďže prijala od Krista poslanie
evanjelizovať, aby tak každý človek
poznal Krista a žil podľa evanjelia
spoločenstvo s ním. A na týchto
myšlienkach sv. Arnold Janssen,
náš zakladateľ budoval a bol iniciátorom rôznych aktivít. Jednou
z týchto aktivít bolo, aby viac vzbudzoval povedomie a zodpovednosť

za misie vo svete. Bol si vedomý, že
Boh povoláva každého, kto otvorí
srdce, aby sa evanjelium šírilo čím
ďalej. Založil seminár, vydával časopis Malý posol Božského Srdca, aby
vzbudzoval záujem aj medzi laikmi.
A takto získaval väčšiu aj finančnú
podporu pre misie. Začal organizovať duchovné cvičenia pre laikov
aj zasvätených, na ktorých ich sám
sprevádzal.
A takto v mnohých krajinách
povedomie o misiách začalo rásť
a vznikali pri našich domoch spoločenstvá laikov, ktorí obetujú svoj život na to, aby sa misijná myšlienka
šírila do celého sveta.
Na Slovensku už existuje niekoľko skupín misijnej rodiny, ktoré pomáhajú svojimi modlitbami
všetkým misionárom a misionár-
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kam, či už pracujúcim doma alebo
v zahraničí.
Títo laickí misionári chcú spro
stredkovať ľuďom misijnú myšlienku a mať účasť na misii Spoločnosti
Božieho Slova svojou duchovnou
i praktickou pomocou. Zohrávajú
dôležitú úlohu v oblasti podpory
záujmu o zahraničné misie v rámci
svojich farností, pomoci chudobným, starostlivosti o chorých a ľudí
na okraji spoločnosti, v modlitbovom patronáte nad jednotlivými
misionármi, v organizovaní pomoci pre misijné projekty a v modlitbe
za kresťanskú Európu a celý svet.
Vieme, že všetci členovia Cirkvi
majú účasť na tejto misii, svedectvom kresťanského života a skutkami vo svojej rodine, v práci a vo
svojom okolí ohlasujú iným Ježiša
Krista. Takto sa každý pokrstený
stáva misionárom.
V posledných rokoch môžeme
v Cirkvi vidieť čoraz väčšiu účasť laikov na jej misijnom poslaní. V roku
1996 Ján Pavol II. napísal v apoštolskej exhortácii Vita consecrata:
„Nik z nás nemôže zostať ľahostajný
voči skutočnosti, že tak veľa ľudí
ešte nepozná úplné zjavenie sa Božej lásky v Kristovi. Na tomto poslaní sa má podieľať každý uvedomelý
kresťan, lebo Cirkev je zo svojej povahy misijná.“
Je mnoho spôsobov, ako aj vy
môžete spolupracovať na misijnom
poslaní Cirkvi. Jedným z nich je
stať sa členom laického spoločenstva pri Spoločnosti Božieho Slova
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a mať tak účasť na práci a dobrách
misionárov verbistov.
Členstvo v MRSVD je dobrovoľné a členom sa môže stať každý aktívne praktizujúci katolík.
Preto Ťa pozývame, aby si sa stal
aj TY členom Misijnej rodiny Spoločnosti Božieho Slova.
Naša misia je: „Vedení Božím
Slovom, inšpirovaní Duchom Svätým, žijeme náš život tak, aby sme
sa stávali misionármi Ježiša Krista.
V každodennom živote to uskutočňujeme v líniách spirituality sv. Arnolda Janssena cez misijné aktivity
skutkami duchovného a telesného
milosrdenstva.“

Úlohy MRSVD
• Žiť život zakorenený v Božom
Slove prostredníctvom pravidelného čítania Písma a vzdelávania sa
v jeho chápaní.
• Prinášať do sveta hodnoty
Evanjelia a sprítomňovať Ježiša
Krista.
• Budovať misijné povedomie
a vzbudzovať záujem o zahraničné
misie.
• Pomáhať chudobným, starať
sa zvlášť o chorých a ľudí na okraji
spoločnosti.
• Uskutočňovať modlitbový
patronát nad jednotlivými misionármi.
• Zapájať sa do organizácie a pomoci pri misijných projektoch.
• Spoločná modlitba za misie.

N A Š A MIS IA

PRIJÍMANIE NOVÝCH
ČLENOV DO MRSVD
Ak chcete patriť do našej misijnej rodiny, napíšte na adresu:
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, 949 01 Nitra
alebo cez email: balaz@svd.sk
….............................................
Meno

….............................................
Dátum narodenia

….............................................
Priezvisko

….............................................
Adresa

….............................................
Email
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MISIJNÝ OMŠOVÝ SPOLOK
Obdarujte svojich blízkych a priateľov duchovným darčekom, pri príležitosti sviatosti krstu, 1. sv. prijímania, birmovky, sviatosti manželstva a iných slávností a výročí.
Misijný omšový spolok na česť Najsvätejšej Trojice bol založený v roku 1910. Patrí
medzi dobročinné spolky, ktorých cieľom
je trvalá podpora misijných aktivít Cirkvi.
Spolok obetou svätej omše napomáha jeho
členom a vyprosuje im duchovné dobrá.
Každý člen Misijného omšového spolku:
• sa stáva aktívnym duchovným
spolupracovníkom misionárov verbistov
pri napĺňaní ich misijného poslania, a tak
má účasť na všetkých dobrách konaných
Spoločnosťou Božieho Slova;
• má účasť na dobrodeniach a požehnaní siedmich svätých omší, ktoré kňazi
Spoločnosti Božieho Slova denne slúžia na
rozličných miestach sveta;
• je zahrnutý do modlitieb misionárov
Spoločnosti Božieho Slova, ktorí sa denne
modlia za svojich dobrodincov;
• má záruku, že aj po smrti sa bude na
neho pamätať, pretože bude mať naďalej
účasť na milostiach svätých omší Misijného omšového spolku.
Tento spolok mal už od svojho založenia schválenie pápežov. Terajší Svätý Otec
František udelil 5. júna 2013 nasledovné
požehnanie členom Misijného omšového
spolku:
Denne sa slúži 7 sv. omší za všetkých
ľudí, tak za živých, ako aj za mŕtvych, ktorí

sú jednotlivo zapísaní v knihe Misijného
omšového spolku.
Získané finančné prostriedky podporujú misie vykonávané verbistami.
Do Misijného omšového spolku možno za
písať každého, s uvedením mena a priezviska:
• deti, aby im bola daná milosť dobrej
výchovy
• chorých, ktorí žiadajú o milosť
zdravia
• ľudí vzdialených od Boha, aby im
bola vyprosená milosť obrátenia
• mŕtvych, aby dosiahli večné odpočinutie s Kristom.

BUDE TO NAJLEPŠÍ A NAJKRAJŠÍ DUCHOVNÝ DARČEK.
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www.verbisti.sk/misijny-omsovy-spolok
N A Š A MIS IA

SPOLOČNOSŤ
BOŽIEHO
SLOVA

MISIONÁRI VERBISTI pracujú vo viac ako 80. krajinách.
Túto misiu vo väčšine krajín môžu vykonávať aj vďaka Vám
a ostatným dobrodincom.
ˇ misie, misijné projekty a prácu misionárov, môžete tak
Ak chcete PODPORIT
urobiť šekom alebo na číslo účtu, s heslom „DAR NA MISIE“.

Číslo účtu: SK95 0900 0000 0050 2911 5971
MIS IJ N Ý OK T ÓBE R 202 0
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Čítajte hlasy...

...aby ste počuli hlasy tých,
ktorí potrebujú pomoc vašej modlitby
www.verbisti.sk

