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„Raduj sa, 
Bohorodička!“

II           Zasvätený život | 2014/01

Marián Kováčik

Keď som sa pred rokmi najmä v praxi oboznamoval s byzantskou liturgiou, jednou 
z vecí, ktorá ma veľmi oslovila, bola iná verzia modlitby Zdravas‘ Mária. Začína sa 
slovami: „Raduj sa, Bohorodička“ a končí vyslovením dôvodu radosti: „...a požeh-

naný plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.“ 
Práve s touto modlitbou mi však vznikol problém pri modlitbe ruženca, najmä bolestné-

ho: „Raduj sa, ... ktorý bol pre nás bičovaný.“ Akoby tu bolo protirečenie – radovať sa v bo-
lesti. Potom som sa však dostal k Akatistu – nádhernému oslavnému hymnu na počesť Bo-
horodičky, plnému dôvodov, prečo sa má Panna Mária radovať – a my s ňou. Vtedy (a dnes 
si to opäť pripomínam) som akosi pochopil, že radosť v Bohu vždy prevyšuje bolesť a utr-
penie. Niečo podobné nedávno povedal pápež František, keď zdôraznil, že kresťan aj v naj-
väčšom utrpení a bolesti má vo viere dôvod na radosť – lebo Ježiš zvíťazil.

Takýto postoj nám dáva aj návod, ako naplniť slová apoštola Petra: „Uctievajte sväto Krista, 
Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť 
nádej, ktorá je vo vás“ (1 Pt 3, 15). Áno, práve radosť z Ježiša v srdci je dôvodom našej nádeje. 

Ale svet, diabol i hriech nám chcú radosť spolu s nádejou zobrať. Keď sa obzrieme okolo 
seba alebo aj na vlastný život, vidíme bolesť, bolesť, bolesť...

Možno aj preto v dekréte, ktorým naši biskupi vyhlásili Rok Sedembolestnej, sa uvádza: 
„Povzbudzujeme veriacich, aby sa tento jubilejný rok stal časom obnovenia a prehĺbenia 
modlitby posvätného ruženca, prostredníctvom ktorého rozjímame nad tajomstvami našej 
spásy.“ Uvažoval som, čo s tým môžem urobiť vo svojom živote. Veď sa denne modlím ru-
ženec už 44 rokov. Pri prvom prečítaní sa mi to zdalo „slabé“. Ale práve pri zhŕňaní myšlie-
nok na tento úvod akoby sa mi vyjasnilo – potrebujem sa vrátiť k Raduj sa, Bohorodička... 
Potrebujem prežívať radosť z môjho vlastného vykúpenia. Potrebujem opäť počúvať a spie-
vať si Akatist, aby sa moje srdce vymanilo z naučených formuliek a akoby novými očami 
hľadelo na tú, ktorá „porodila Spasiteľa a Vykupiteľa“ aj mojej duše.

Takže keď túto prílohu venujeme tajomstvu bolesti, chcel by som týmto úvodom naznačiť 
cestu, ako týmto tajomstvom prechádzať – znovuobjaviť radosť vo svojom srdci napríklad 
aj tým, že obohatím svoju modlitbu o niečo nové, z inej tradície. Nech nás inšpiruje krátky 
úryvok z Akatistu:

Raduj sa, nekonečnému Bohu príbytok! 
Raduj sa, brána presvätého tajomstva! 

Raduj sa, ustavičné volanie neverných k obráteniu! 
Raduj sa, nekonečná chvála veriacich! 

 
Raduj sa, ohnivý a svätý voz toho, ktorý na cherubínoch spočíva! 

Raduj sa, preslávny príbytok toho, ktorému slúžia serafíni! 
Raduj sa, nepriateľov zmierenie! 

Raduj sa, lebo v tebe sa spojilo panenstvo s materstvom! 
 

Raduj sa, prostredníčka odpustenia priestupkov! 
Raduj sa, lebo skrze teba sa nám raj otvára! 

Raduj sa, kľúč od Kristovho kráľovstva! 
Raduj sa, nádej večných radostí!

(zdroj: http://www.grkat.nfo.sk/Texty/akatist_bohorodicke.html)
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Doba krížových výprav priniesla do Európy zvýšený 
záujem o kult Kristovho utrpenia a s ním spojený 
aj kult Bolestnej Matky. Množili sa zobrazenia Má-

rie stojacej pod krížom alebo držiacej mŕtve Synovo telo. 
Vítaným námetom pre majstrov slova bol planctus Mariae 
(nárek, lamentácie Márie). Medzi týmito básňami sekven-
cia Stabat Mater dolorosa, ktorej autorom je pravdepodob-
ne františkán Jacopone da Todi (1230 – 1306).

Prvé stopy sviatku Bolestnej Panny Márie badať v 15. 
storočí. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1423, kedy 
sa o  ňom hovorilo na  cirkevnom sneme v  Kolíne nad 
Rýnom. Miestny cirkevný snem zaviedol tento sviatok 
na odčinenie urážok husitov voči obrazom Krista a jeho 
Matky. Odtiaľ sa tento sviatok rozšíril do  celej Európy. 
Súčasne sa šírilo Bratstvo Siedmich bolestí Panny Márie, 
schválené Alexandrom VI. roku 1495.

Najstarší kostol zasvätený Panne Márii Bolestnej na Slo-
vensku je podľa tradície v Trstíne-Hájičku. Vznik kostola 
datuje do roku 1245 kánonická vizitácia z roku 1782. Pravda, 

ťažko z toho vyvodiť konkrétne patrocínium k roku vzniku 
kostola. V každom prípade kult Bolestnej Panny Márie bol 
na území dnešného Slovenska živý od 14. storočia. Svedčia 
o tom zachované plastiky a maľby: fragment maľby Piety 
s dvoma anjelmi v Necpaloch z konca 14. storočia, Piety 
z konca 14. storočia z Lendaku a Lipian, Pieta z prvej tre-
tiny 15. storočia v Iliji, Pieta z prvej polovice 15. storočia 
z františkánskeho kostola v Bratislave, plastika Piety z pies-
kovca z  obdobia rokov 1430 – 1440 v  Bardejove, plasti-
ka Piety zo začiatku 15. storočia z Bijacoviec, reliéf Piety 
z prvej polovice 16. storočia z okruhu majstra Pavla z Le-
voče v Spišskom Štvrtku.1

Ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz (1408 – 1472) v roku 
1470 v pastierskom liste pre svoju arcidiecézu, ktorá za-
berala prakticky celé Slovensko, napísal: Hrozí nám veľ-
ké nebezpečenstvo zo strany Turkov. Nepomôžu nám zbra-
ne, musíme prosiť o  nadprirodzenú pomoc... Dejiny nás 
učia, že naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali o po-
moc k Bolestnej Panne Márii, ju prosili a ona ich vyslyšala. 
Ako arcibiskup sa obraciam na vás – zasväťme sa Bolestnej 
Panne Márii, aby sa stala našou ochrankyňou pred nebez-
pečenstvami, ktoré našej krajine hrozia. Arcibiskup Juraj 
Selepčéni - Pohronec (1593 – 1685) pre všetkých bojov-
níkov proti Turkom pri Viedni v roku 1682 dal zhotoviť 
medailóniky, ktoré na jednej strane zobrazovali Bolestnú 
Pannu Máriu a na druhej strane mali meno Mária2. Po-
dobne na každej vojenskej zástave bolo meno Mária.

Tradícia úcty k  Sedembolestnej Panne Márie je však 
na Slovensku najviac zviazaná so Šaštínom, kde sa nachá-
dza milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie z roku 
1564, ktorú dala zhotoviť Angelika Bakičová, manžel-
ka grófa Imricha Cobora, majiteľa šaštínskeho panstva, 
ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných trápeniach. 
Po  početných vyslyšaniach a  zázračných uzdraveniach 
ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházi (1664 – 1745) 

1  Súpis pamiatok na Slovensku I.-III.. Slovenský ústav pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prírody. Bratislava, Obzor, 1967-78.
2  Radványi, Celestín Anton.: Pomoc našich rodákov pri záchrane 
Viedne. Katolícke noviny 1983, č.38, s.4.

Patrónka Slovenska
Angelus Štefan Kuruc 
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v  roku 1732 ustanovil vyšetrova-
ciu komisiu na  čele s  ostrihom-
ským kanonikom Jurajom Agne-
lym, šaštínskym rodákom.

Po kánonickom vyšetrova-
ní udalostí arcibiskup Esterhá-
zi dekrétom z  18. októbra 1732 
vyhlásil sochu Panny Márie Šaštínskej 
za milostivú3, čo bolo slávnostne vyhláse-
né 10. novembra 1732 za účasti mnohých du-
chovných a 20 tisíc pútnikov. Nasledujúci rok provinciál 
paulínov František Rosa požiadal, aby socha prešla pod 
ich opateru. Paulíni prišli do Šaštína a podujali sa posta-
viť pútnický chrám, ktorý bol konsekrovaný 12. augusta 
1762 za účasti ostrihomského arcibiskupa Barkóciho, ci-
sárovnej Márie Terézie a jej manžela Františka Lotrinské-
ho i mnohých pútnikov. 15. augusta sa uskutočnilo sláv-
nostné prenesenie sochy na hlavný oltár nového chrámu. 
O  rastúcom kulte svedčí aj originál šaštínskej kroniky, 
ktorý krátko zachytáva vyše sedemsto prípadov uzdrave-
ní a veľkých milostí udelených na príhovor Sedembolest-
nej Panny Márie v rokoch 1732 – 1794. Prvou knižnou 
prácou o kulte Panny Márie Šaštínskej je kniha šaštínske-
ho paulína Gerharda Jankoviča z roku 1746.4

Zdá sa, že hneď po uznaní sochy za milostivú sa začal 
šíriť kult Šaštínskej Panny Márie po  Slovensku. Svedčia 
o tom početné maľby a plastiky: socha Šaštínskej Panny 
Márie z roku 1742 v Pružine, obraz Šaštínskej Piety v kos-
tole v Štiavnických Baniach z r. 1745 – 1751 od rakúskeho 
maliara Antona Schmidta, socha Šaštínskej Piety na ol-
tári, ktorý dala postaviť grófka Žofia Esterháziová z po-
lovici 18. storočia v Beckove, kamenný reliéf s motívom 
Šaštínskej Piety z r. 1780 vo Vyhniach.5 Kult prenikol do-
konca na východ Slovenska – podľa kánonickej vizitácie 
z roku 1771 sa v košickom dóme nachádzal obraz Šaštín-
skej Panny Márie so striebornou pozlátenou korunkou6 

3 Jordanszky, Elek: A Magyar Országban ‘s az ahoz tartozó részek-
ben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem’ képeinek rövid leírása. 
Posonban, 1836 (reprint Budapest 1988), s. 22. Práca vyšla aj v slo-
venčine Krátki opis milosťiwich Obrazov Blahoslavenég PannI Ma-
rie Božég, které w Králowstwe Uherském a patricich k nemu Část-
kaéh a Kragnách werejne sa cta. W Prešpurku 1838.
4 Novum Sidus Hungariae, Sanctissima Dei, et Dolorum Mater 
Maria In S. Statua Sassiniensi In Fine Saeculorum Thaumalurga, Et 
Fidelium animabus, ac corporibus salutaris, cum primorum anna-
rum gratiis, velut suae potentiae, et Maternae benignitatis locuple-
tissimis testibus Mariano Lectori Exhibidda; Per Conventum Sassi-
niensem Patrum F. F. Eremitarum Ordinis S. Pauli primi Eremitae. 
Tyrnaviae : Typis Academicis Societatis Jesu, 1746.
5  Súpis pamiatok na Slovensku I.-III.. Slovenský ústav pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prírody. Bratislava, Obzor, 1967-78.
6 Zubko, Peter: Kánonické vizitácie katedrálneho Kostola sv. 
Alžbety v Košiciach. Človek a spoločnosť. Internetový časopis pre 
pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied 
4/2012. http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/4/6003/ 
(01.12.2013).
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a  obraz Šaštínskej Piety z  obdobia 
okolo 1770 sa nachádzal aj v  pút-
nickom kostole v Rudníku (v roku 
2002 bol odcudzený). 

V  Šaštíne vzniklo aj bratstvo. 
V  zápisnici z  diecéznej vizitácie 

v Šaštíne z roku 1778 sa hovorí, že pri 
chráme Sedembolestnej v Šaštíne existuje 

združenie Sedembolestnej Panny Márie pre 
veriacich. Pápež Klement III. ho obdaril rozličný-

mi odpustkami a duchovnými výhodami.7

8. septembra 1864 ostrihomský arcibiskup kardinál Ján 
Scitovský (1785 – 1866) korunoval sochu zlatými koruna-
mi, ktoré posvätil pápež bl. Pius IX. (1792 – 1878). V roku 
1927 slovenskí biskupi podali žiadosť na Kongregáciu ob-
radov o povolenie pridať v loretánskych litániách invoká-
ciu Matka sedembolestná, oroduj za nás. Žiadosť 8. apríla 
1927 Kongregácia obradov zamietla. O dva týždne však 
dovolila pridať prosbu: Oroduj za nás, Matka Sedembo-
lestná, s  odpoveďou: Aby sme sa stali hodní Kristových 
prisľúbení. Pius XI. (1857 – 1939) dekrétom Celebre apud 
Slovachiae gentem z 22. apríla 1927 dovolil používať túto 
prosbu a potvrdil tradíciu Slovákov uctievať Pannu Máriu 
Sedembolestnú ako svoju patrónku. 

Pavol VI. (1897 – 1978) dňa 23.novembra 1964 apoš-
tolským listom Quam pulchra potvrdil starobylosť kultu 
Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patrónky Slo-
venska a vyhlásil šaštínsky chrám Sedembolestnej za ba-
ziliku minor. Ten istý pápež v  roku 1966 vyhlásil Pan-
nu Máriu Sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska. 
Kongregácia pre sviatosti a  bohoslužbu v  roku 1976 
schválila slovenské proprium liturgie hodín na  slávnosť 
Sedembolestnej.

7  Macák, Ernest: Naša Sedembolestná Matka. Dejiny Šaštína. Bra-
tislava, Don Bosco, 2004, s.173.

Láska k Bohu 

nechráni pred každou 

bolesťou, ale chráni

v každej bolesti. 

Hans Küng

S námahou, ľútosťou,  

bolesťou a pokorou musíš 

v sebe hromadiť a chrániť 

svetlo. To je zmysel celej 

tvojej činnosti. Tento svet iné 

ani nečaká. Ak nie si svetlom, 

nedávaš nič. 

Anton Srholec
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Proroctvo Simeona v chráme

Rozjímanie nad prvou z Máriiných bolestí vychádza 
z  textu Evanjelia podľa sv. Lukáša 2, 22 – 35, kto-

rý možno považovať za základnú inšpiráciu k meditácii 
o tajomstve utrpenia Panny Márie formou úcty k sied-
mim bolestiam jej čistého srdca. Táto stať podáva sprá-
vu o návšteve jeruzalemského chrámu, pri ktorej Jozef 
a  Mária prinášajú dieťa Ježiša, aby splnili požiadavky 
Mojžišovho zákona o  očisťovaní matky (porov. Lv 12, 
4– 6) i  slová o zasvätení prvorodeného syna Bohu (Ex 
13, 2. 12). Opis stretnutia so starcom Simeonom je v pr-
vom rade svedectvom o dieťati Ježišovi ako prisľúbenom 
mesiášovi, ktorého Simeon nazýva „svetlom na osviete-
nie pohanov“ a „slávou Izraela, [Božieho] ľudu“. Udalosť 
prvého vstupu Ježiša do  chrámu však poskytuje boha-
tý teologický význam vo viacerých rovinách: možno ju 
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chápať ako naplnenie Malachiášovho proroctva (porov. 
Mal 3, 1), a  teda ako udalosť predznačujúcu naplnenie 
vlastného poslania chrámu v Jeruzaleme a starozákonnej 
obety. Chrám a  obeta sa spája s  prítomnosťou Ježiša, 
ktorý prinesie vykupiteľskú obetu kríža, a Márie, ktorá 
je obrazom Cirkvi ako duchovného chrámu. Evanjelista 
Lukáš akoby si uvedomoval významovú sýtosť 
prelínania sa týchto skutočností a  upozorňuje na  ňu 
slovami Simeona adresovanými Panne Márii: „On je 
ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli 
a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlast-
nú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie 
mnohých sŕdc.“ Tieto slová zreteľne naznačujú, že Má-
riino poslanie sa odvíja v úzkej spätosti s Ježišovým die-
lom spásy na kríži. Koľko z budúcej krížovej cesty svoj-
ho Syna – a svojej vlastnej krížovej cesty – mohla Mária 
z týchto slov predvídať?

Tajomstvo 
siedmich bolestí 
Panny Márie Ján Dolný

1
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ná požiadavkou, aby úplne akceptovala Boží plán spásy 
aj za  cenu obetovania svojich možných predstáv o  šťas-
tí, zakladajúcich sa na prirodzených rodinných putách so 
Synom. Obavy z hľadania strateného Ježiša a bolesť nedo-
rozumenia sú tu výrazom povolania Panny Márie neustá-
le prispôsobovať smer svojho života Ježišovmu poslaniu. 
Znamená to prekonávať to, čomu nerozumie, živou vie-
rou a verným sústredením sa na cestu, ktorou má kráčať 
Ježiš. Evanjelista Lukáš vyjadruje tento stály vnútorný po-
stoj Máriinej viery a vernosti vetou: „Jeho matka zachová-
vala všetky slová vo svojom srdci.“

Útek do Egypta

Správu o úteku Márie a Jozefa s dieťaťom Ježišom pred 
Herodesovým prenasledovaním do  Egypta (Mt 2, 

13 – 23) podáva evanjelista Matúš v teologickom rámci, 
v ktorom sa Ježišova osobná história prekrýva s obrysmi 
dejín starozákonného Izraela. Tento rámec je zvýraznený 
Matúšovým reflexívnym citátom: „[stalo sa to,] aby sa spl-
nilo čo povedal Pán ústami proroka: ‚Z Egypta som povo-
lal svojho syna‘“ (porov. Oz 11, 1). Rozjímanie o tejto uda-
losti ako Máriinej bolesti možno zamerať na  spoluúčasť 
Matky v utrpení, ktoré pramení z odporu ľudí voči jej Sy-

novi, znášajúceho osud vyhnanca bez domova. „Jozefovi 
sa vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: ‚Vstaň, vezmi so se-
bou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým 
ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho 
zmárnil.‘“ V širšom ponímaní možno túto bolesť Panny 
Márie chápať v súvislosti so skúškami izraelského národa 
na ceste spásy do zasľúbenej zeme. Je to cesta poslušnosti 
a dôvery v Boha, na ktorej Boh formuje Izrael do podoby 
oddaného vyvoleného národa. I v tomto rozjímaní Mária 
figuruje ako obraz Cirkvi, nového vyvoleného ľudu.

2

Strata dvanásťročného Ježiša v chráme

Opis tejto udalosti sa nachádza v Lukášovom evanjeliu 
2, 41 – 52. Táto stať je teologicky príbuzná s textom, 

ktorý rozpráva o Ježišovom obetovaní v chráme v Lk 2, 22 
– 35. Podstatou aj tohto príbehu je vzťah medzi chrámom 
ako centrom izraelskej bohoslužby a Ježišovým poslaním 
osláviť Otca v nebi obetou kríža a zmŕtvychvstaním. Od-
lúčením sa dvanásťročného Ježiša od Márie a Jozefa, aby 
sa zdržiaval v chráme, sa na tri dni akoby rozišla cesta po-
slušnosti k rodičom v prospech Ježišovej oddanosti posla-
niu od Otca: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám 
byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Mária je konfrontova-

3
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Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste

V evanjeliu sa nenachádza priamy opis stretnutia Má-
rie s  Ježišom na  jeho krížovej ceste. Jej zotrvávanie 

v blízkosti Ježiša, keď niesol kríž za mesto, možno bez po-
chybností usúdiť zo svedectva Jánovho evanjelia o Márii-
nej prítomnosti pri kríži na Golgote, kde bola jedným zo 
svedkov Ježišovej smrti (porov. Jn 19, 25 – 27) i z tradí-
cie dochovanej v pobožnosti Krížovej cesty. Rozjímanie 
o Máriinej bolesti so stretnutia so Synom na krížovej ceste 
má za cieľ zdôrazniť cenu lásky, ktorá ju na krížovej ceste 
spája s Ježišovým utrpením. Jeho krížová cesta stáva sa aj 
jej cestou. Utrpenie má meno spoluúčasti na Kristovom 
diele vykúpenia.

4
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Ježišovo ukrižovanie a smrť

„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho 
matky, Mária Kleopasova, a  Mária Magdaléna. 

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, 
povedal matke: ‚Žena, hľa, tvoj syn!‘ Potom povedal uče-
níkovi: ‚Hľa, tvoja matka!‘ A  od  tej hodiny si ju učeník 
vzal k sebe“ (Jn 19, 25 – 27). Evanjelista Ján nám podáva 
správu o Ježišových slovách týkajúcich sa Márie vo chví-
li bezprostredne pred jeho smrťou. Máriina spolu účasť 
na Kristovom utrpení tu dosahuje vrchol – nikto z  ľudí 
nemohol byť v tak hlboko zjednotený s Ježišom v okami-
hu jeho vykupiteľskej smrti ako jeho nepoškvrnená mat-
ka. Meč bolesti, ktorý preniká Máriino srdce, je odzrkad-
lením Ježišovej obety na kríži. Zo sviatostného princípu 
v kresťanskej viere však vyplýva, že obraz Kristovej obety 
sa stáva jej účinným nástrojom. Máriino zjednotenie sa 
s  Ježišom vo chvíli jeho smrti je prameňom nesmiernej 
duchovnej plodnosti: „Ak pšeničné zrno nepadne do ze-
me a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie 
veľkú úrodu“ (Jn 12, 24). Výrazom tejto duchovnej plod-
nosti sú Ježišove slová, ktorými zveruje Cirkev v  osobe 
Jána Panne Márii, aby sa stala Matkou Cirkvi – nového 
stvorenia. 

Ježišovo snímanie z kríža

Podobne ako pri udalosti stretnutia Márie s  Ježišom 
na krížovej ceste, ani o Máriinej prítomnosti pri sní-

maní Ježiša sa nenachádza priama správa v evanjeliu, tá-
to skutočnosť má však pevné miesto v kresťanskej tradí-
cii. Výjav  znázorňujúci Pannu Máriu, držiacu v  náručí 
mŕtve telo Pána Ježiša, pod krížom (pieta) patrí k obľú-
beným námetom kresťanskej ikonografie. Máriina úplná 
odovzdanosť vťahuje ju úplne doprostred Ježišovho diela 
vykúpenia, doprostred bohoslužby Cirkvi ako obety Kris-
tovho tela. Mária akoby predstavovala oltár obety No-
vej zmluvy a v  tomto tajomstvo znovu figuruje ako ob-
raz Cirkvi.

Pohreb Ježiša

Podľa zhodného svedectva všetkých štyroch evan-
jelií Ježiša pochovali do  nového hrobu vytesané-

ho do skaly (Mt 27, 60; Mk 15, 46; Lk 23, 53; Jn 19, 41 
– 42). Prítomnosť Panny Márie sa v nich doslovne neuvá-
dza, je však predmetom neporušenej tradície. Rozjímanie 
o bolesti Panny Márie pri Ježišovom pochovaní privádza 
k myšlienkam o jej dokonalej viere a nádeji na vzkriese-
nie. Len vďaka týmto cnostiam mohla prijať stratu svojho 
Syna. Preto je zbožná úcta k bolestiam Panny Márie ško-
lou viery a nádeje pre kresťanov.

Nič nespôsobuje  

väčšiu bolesť  

ako vidieť trpieť tých, 

ktorých milujeme. 

Terézia z Lisieux
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Proroctvo Simeona  
v chráme – tajomstvo  
nepochopenia

Blandína Angelovičová

Keď som vstupovala do rehole, myslela som si, že ne-
dorozumenia, nepochopenie a iné negatíva ostávajú 

pred bránami kláštorov. Dnu sú predsa ľudia, ktorí nasle-
dujú Krista a usilujú sa o lásku k Bohu a k blížnemu! A tak 
si viete predstaviť, ako ma trápilo, keď som bola svedkom 
nedorozumení a ako ťažko som niesla, ak som bola príči-
nou nedorozumení ja sama. V takých okamihoch sa mi 
hlavou niesli otázky typu: „Prečo sa to deje? Kde je teraz 
Boh? Čo si o tom myslí?“

A potom prišiel objav. 
Kvôli jazyku som strávila nejaký čas v našej komunite 

vo Francúzsku. Ako východniarke inkulturovanej na zá-
pade sa mi ako prvoradé zdalo popasovať sa s prízvukom. 
Za cenu boľavého hrdla z francúzskeho „r“ som sa vypra-
covala tak, že ma domáci pokladali za rodáčku od Lyo-
nu. To bolo síce veľmi lichotivé, no menej lichotivé boli 
nedorozumenia pre nepochopenie významu slov. Vedo-

mie faktu, že aj apoštolov poznali podľa prízvuku z Gali-
ley, ma oslobodilo od snahy nemať cudzí prízvuk a posu-
nulo k úsiliu radšej chápať význam počutých slov. Už ma 
nebolelo hrdlo, ale hlava, no výsledok stál za to. 

Po návrate domov ma prekvapilo zistenie, že počúvať 
druhého a mať istotu, že mu rozumiem a aj on rozumie 
mne, je potrebné nielen v cudzine, ale aj doma. Hoci sme 
„svoji“, aj tak sme si trocha ako cudzinci s vlastným ja-
zykom, ktorým opisujeme svoje prežívanie či nám jasné 
fakty. Každý prišiel z tej svojej kultúry, no v komunitách 
sme všetci pozvaní učiť sa novému dorozumievaciemu ja-
zyku a novej kultúre. 

Po tomto objave som si myslela, že už nebudú žiadne 
nedorozumenia, už len samá radosť z pochopenia!

No život s Bohom sa ukázal iný. Hoci som sa usilovala po-
užiť všetky techniky na prevenciu nepochopenia, nie vždy 
ho odbudlo. Aj keď ma bolelo hrdlo od volania k Bohu a hla-
va od rozmýšľania nad tým, čo sa stalo, sklamané srdce si od-
dýchlo len vtedy, keď našlo Prvého Nepochopeného. Nepo-
chopeného v jeho pláne s nami, v jeho láske. Napriek tomu 
to doteraz s nami nevzdal! Keď moje krehké, nepochope-
né ľudské srdce prestalo chrliť sťažnosti a odtrhlo svoj zrak 
od seba k Márii, bolesť neodišla, ani nepochopenie. Prišlo 
niečo nové, no neviem vám ešte povedať, čo...

7 tajomstiev 
bolesti v živote 
zasvätenom Bohu

PRÍLOHA
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Útek do Egypta  
– tajomstvo poslušnosti 
Bohu a ľuďom 

Michal Zamkovský

Svätý Pavol napísal o Ježišovi to podstatné: „Uponížil 
sa a stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na krí-

ži. Preto ho Boh vyvýšil...“ (Flp 2, 8 – 9a). K tomu sme aj 
my povolaní, lebo iba pravá poslušnosť nám dokáže pri-
niesť radosť a  šťastie. Odmietnutím poslušnosti stratili 
Adam a Eva svoje šťastie. S Máriou sa učíme hovoriť Bo-
hu: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Tak prijíma-
me Boží plán pre náš život. Ak chcem všetko po svojom 
a podľa mojich predstáv, potom nespoznám Boha a jeho 
láskyplný plán pre môj život. A ten je nádherný.

Môžem preto už vo svojom veku (65 rokov), z  toho 
37 rokov rehoľného života, smelo povedať: Bohu vďaka 
za  všetko! Už to moje prvé rozhodnutie, keď mi P.  Au-
gustín Krajčík CSsR za  hlbokej totality predložil návrh, 
že môžem vstúpiť tajne do rehole a začať študovať teoló-

Strata dvanásťročného  
Ježiša v chráme  – tajomstvo 
hľadania zmyslu bolesti

Hermana Matláková

V maličkom domčeku na Vrícku, v dedinke 
uprostred Slovenska, bije srdce združenia 
Rodiny Nepoškvrnenej. Je to združenie chorých 
a všetkých, ktorí im pomáhajú a sprevádzajú pri 
hľadaní zmyslu ich bolesti. Za všetkých, ktorí pre 
toto združenie pracujú, sme položili otázky  
sr. Alici Marienkovej.

Keď sa dvanásťročný Ježiš stratil, Mária ho s  bolesťou 
hľadala. Ako vy nachádzate chorých, ktorí patria do Ro-
diny Nepoškvrnenej?

Chorí, ktorí chcú patriť do Rodiny Nepoškvrnenej (ďa-
lej RN), sa k  nám hlásia prostredníctvom svojich ro-
dičov, priateľov, známych, starých rodičov, telefonicky 
alebo e-mailom. Prostredníctvom osobného stretnutia 
pri rôznych príležitostiach, na stretnutiach RN, pri pú-
ťach RN do Lúrd alebo k nám prichádzajú osobne.

Mnoho chorých trpí bolesťami tela i ducha, mnohí trpia bo-
lesťami neprijatia vo vlastnej rodine, mnohí trpia bolesťami 
(ne)prijatia v chorobe. Aké „lieky“ podávate týmto chorým?

Mnohí chorí trpia bolesťami tela i ducha, ale najťažšie 
a najbolestnejšie je pre nich, keď sú neprijatí vo svojej 
rodine. Z vlastnej skúsenosti však viem, že je aj veľa 
chorých, ktorí sú pre svoju rodinu pokladom.

giu, bolo v Božej réžii. Dnes viem, že som nemal byť fran-
tiškánom ani jezuitom, ale redemptoristom, misionárom. 
Tu som šťastný a  to je moja cesta, ktorú mi naznačoval 
Boh cez ľudí. Ďalšie rozhodnutie, ako poslušnosť predsta-
venému, zostať na Slovensku, keď som dostal ponuku ujsť 
za hranice a tam študovať i pôsobiť, ukázalo sa múdrym 
a prinieslo veľa požehnania pre mňa i pre iných.

Po  páde totality som nastúpil do  kláštora v  Podolínci, 
kde sa rozbehli nielen veľké opravy budovy, ale aj množstvo 
duchovných aktivít. Bol som zodpovedný za  hnutie oáz 
na Slovensku a vyťažený do krajnosti. Tu prišlo v roku 1993 
rozhodnutie nového viceprovinciála (R. Be zák), že mám 
odísť na rok do Poľska (Gdynia) a pripraviť sa na ohlaso-
vanie ľudových misií. Myslel som si, že som tu nenahradi-
teľný, a vnútorne som sa búril, ale poslúchol som a to pri-
nieslo podstatnú zmenu do môjho kňazského a rehoľného 
života. Našiel som to, čo bolo ako hlboká túžba v mojom 
vnútri – hlásať misie po Slovensku i po svete.

Služba viceprovinciála (2005 – 2011) preto bola tiež 
cestou poslušnosti Bohu i ľuďom. „Ničoho mi nie je ľúto,“ 
chcem povedať so speváčkou Edith Piaf. 

Tých, ktorí musia prežívať neprijatie vo svojej ro-
dine alebo opustenosť, sa snažíme podporovať pri 
stretnutiach alebo prostredníctvom modlitby pouká-
zať, že sme všetci pozvaní, aby sme sa skrze utrpenie 
dopĺňali, čo chýba Kristovmu utrpeniu.

Lurdy sú miestom, kde mnoho chorých ľudí hľadá nielen 
uzdravenie, ale hlavne zmysel svojho utrpenia v choro-
be. Čo vám osobne dáva putovanie s chorými?

Putovať s chorými do Lúrd vlakom bola srdcová záleži-
tosť sestričky Bernadety. Veľmi jej záležalo, aby aj chorí 
zo Slovenska mohli putovať do Lúrd. Teraz pokračuje-
me v jej šľapajach a myslím si, že organizovanie pútí sa 
stalo aj našou srdcovou záležitosťou. Tento rok sme boli 
s chorými na púti v Lurdoch až 13. krát! Som presved-
čená, že pútnické miesto Lurdy je pre chorých miestom 
domova pri Matke, ktorá ich čaká v Masabielskej jaskyni 
s otvoreným srdcom a so zopätými rukami. Toto gesto 
im dáva pocit istoty, že s láskou predkladá svojmu Synovi 
ich prosby, modlitby, potreby, úmysly a vďaku, s ktorými 
prichádzajú. Učí ich, s akou láskou a vierou majú prijí-
mať svoje utrpenie a skúšky. Do Lúrd prichádzajú ročne 
tisíce chorých pútnikov z celého sveta. Máme skúsenosť, 
že Lurdy sú miestom výlučne pre chorých, veď Panna 
Mária povedala Bernadette Soubirusovej, aby na  toto 
miesto prichádzali v procesiách a prinášali tam chorých. 

Bola som v  Lurdoch tento rok už 16. krát. Nezaži-
la som tam telesné uzdravenie chorých, ale je pre mňa 
veľká výsada a milosť, že aj ja môžem patriť medzi tých, 
ktorí majú možnosť preukazovať službu lásky chorým. 
Táto služba ma napĺňa veľkou duchovnou radosťou 
a obohacuje ma.

2
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Stretnutie s Ježišom na  
krížovej ceste – tajomstvo 
stretnutia sa s bolesťou 

Jozef Hegglin

To najdôležitejšie, zároveň najťažšie a často najbolest-
nejšie v  našom živote sú vzťahy. Sväté písmo nám 

prezrádza, že ani v prípade Márie a  Ježiša komunikácia 
nebola vždy iba radostná, bezstarostná a bezproblémová. 
„Syn môj, čo si nám to urobil?... Prečo ste ma hľadali?“ – 
„Nemajú vína ... Čo mňa a  teba do  toho, žena?“ – „Von-
ku stojí tvoja matka a  chce sa s  tebou rozprávať... Kto je 

moja matka a kto sú moji bratia?“ Tieto slová určite bo-
leli, dokonca zranili. Ak vzťah Panny Márie s  jej Synom 
bol niekedy bolestný, ako to je potom pre nás, ktorí sme 
hriešnici, keď padajú ťažké, zraňujúce slová?! 

Vzťahy sú najčastejším prameňom bolesti, zvlášť keď 
naše rany dostanú kvôli hriechu ešte aj infekciu: to môže 
byť sebaľútosť, temné želanie poškodiť osobu, ktorá nás 
zranila, vedomá alebo nevedomá túžba po  pomste atď. 
Aké je to bolestné v našich komunitách, keď „sa pýcha ura-
zí“, keď niekomu ide o moc, keď sú sloboda alebo dôve-
ra zneužívané, keď musíme žiť s niekým, ktorý má narcis-
tickú, večne nespokojnú, emočne nestabilnú, agresívnu, 
hraničnú, teatrálnu povahu. V týchto prípadoch sa chceme 
prirodzene vzdialiť od toho spolubrata alebo spolusestry.

Opačná bolesť je, keď sa rehoľník alebo rehoľná sest-
ra stretáva s  najmilovanejším človekom na  svete. Vo 
fáze zaľúbenosti sa môže stať veľkým utrpením túžba 
vyslobodiť druhého z krížovej cesty, vlastniť ho a pustiť sa 
s ním na novú, inú cestu. 

Ešte ďalší druh bolesti je, keď zasvätený/á nedostáva 
slobodu potrebnú pre osobný rast, keď je človek tlačený 
do nejakej cesty, ktorá nie je ani jeho osobná, ani Božia.

V udalosti štvrtej bolesti, ako aj inde v evanjeliu vidí-
me v Panne Márii ženu, ktorá od začiatku do konca pos-
kytovala svojmu Synovi nie iba blízkosť, lásku a dôveru, 
ale zároveň aj priestor a slobodu. Keď mal dvanásť rokov, 
dala mu slobodu, aby zostal celý deň sám. Teraz ho tiež 
necháva ísť svojou cestou: nepodáva mu ručník ako Vero-
nika, nenesie zaňho kríž ako Šimon z Cyrény, nekvíli a ne-
narieka ako jeruzalemské ženy, ale svojou prítomnosťou 
a pohľadom plným lásky mu dáva silu pokračovať. 

Mária zachovávala všetko, slová a  udalosti, ktoré ne-
pochopila, vo svojom srdci. Tam našla silu byť verná.

4

5 Ježišovo ukrižovanie a smrť 
– tajomstvo smrti 

Hermana Matláková

Pri tomto tajomstve v živote zasvätených, som 
sa pýtala na skúsenosť rehoľných sestier, ktoré 
sprevádzajú ľudí v posledných chvíľach života. 
Ako Panna Mária pod krížom vo chvíli smrti 
svojho Syna aj ony stoja pri zomierajúcich ľuďoch 
ako matky a sestry v Ježišovi Kristovi.. 

Smrť u každého jednotlivca je osobná a iná. Preto som 
bola nútená uvažovať aj nad tou mojou. Tiež som zme-

nila – na  základe prežitých odchodov mojich pacientov 
do večnosti – svoje životné priority. Pochopila som, že zák-
ladné a prvé miesto má skutočne láska k Bohu a blížnemu, 
prejavujúca sa odpustením a zmierením, čo prináša radosť, 
pokoj a prijatie prechodu z časnosti do večnosti. 

n sr. Marcela
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Služba zomierajúcim je pre mňa veľkým darom. Zna-
mená to, že môžem slúžiť tým, ktorí už skoro uvidia 

na vlastné oči Ježiša. Najkrajšie je hľadieť do ich očí, kto-
ré práve vidia Ježiša – z tváre do tváre. Vtedy sa, podob-
ne ako vo sviatostiach, stretávam s Ježišom už tu na zemi. 

n sr. Gertrúda

Podstatou sprevádzania je byť pri človeku, byť s  ním 
v jeho posledných chvíľach života. Keď som pri lôž-

ku zomierajúceho, zdá sa mi, že som svedkom Tajomstva. 
Niečoho, čo ma presahuje. Ten človek tam ešte je, ale aj 
už nie je. Je tam jeho telo – telesná schránka, ale jeho du-
ša pomaly odchádza a  ja môžem byť pri tom a posilňo-
vať túto dušu modlitbou, tichou prítomnosťou, stiskom 
ruky... A to dáva zmysel tejto službe. A  je tam aj radosť 
aj smútok, zmes pocitov. Radosť, že duša sa vracia naspäť 
domov, a smútok nad odchodom blízkeho človeka či nad 
bolesťou či zápasom, ktorým možno musel prejsť.

n sr. Ladislava



PRÍLOHA

   Zasvätený život | 2014/01          XI

Sprevádzanie zomierajúcich je pre mňa jednou z naj-
väčších milostí, ktorej sa mi dostáva. Je úzko spojená 

s  mojím povolaním... V  prvej práci, práve pri zomiera-
júcej pani, som intenzívne prežila osobnú Ježišovu lásku 
ku mne – lásku až na  smrť na  kríži a  tiež silné volanie 
opätovať ju... Tak som, hoci až po istom čase, na toto vo-
lanie odpovedala... Odvtedy vnímam svoje poslanie po-
máhať najnúdznejším, najbezbrannejším, s ktorými sa Je-
žiš stotožňuje a ktorých čaká otvorená náruč Otca. V tejto 
službe si silno uvedomujem svoju vlastnú zodpovednosť 

za život ako cestu, prípravu na večnosť. Tiež veľmi silno 
vnímam výzvy svätej Faustíny, aby sme nenechali zomie-
rajúcich samých v tomto rozhodujúcom boji, aby sme im 
pomáhali milujúcou pozornou prítomnosťou a  modlit-
bou. Zasvätený život poukazuje na prvenstvo Boha, ktorý 
je mojím Pánom, Ženíchom, mojím všetkým. Prítomnosť 
pri chorých, ktorí už nič nevlastnia, ktorí sa pripravujú 
predstúpiť pred svojho Stvoriteľa, mi pomáha „oprašovať“ 
si toto moje osobné smerovanie.

n sr. Gorazda

6 Ježišovo snímanie z kríža  
– tajomstvo odovzdanosti

Tadeáš Spišiak

Tajomstvo odovzdanosti spájame s blízkou 
kanonizáciou bl. Jána Pavla II. koncom apríla 
tohto roku. Spolu s ním chceme hľadať a učiť sa 
od neho, čo znamená odovzdať svoj život úplne 
do Božích rúk cez bolesti života. 

Udalosť, ktorá vystupuje do popredia v detstve Karola 
Wojtyłu, je smrť jeho matky Emílie. Karol mal deväť 

rokov, keď mu mama zomrela na zlyhanie obličiek a srd-
covú chybu. O  dopadoch tejto udalosti sa toho popísalo 
veľa v súvislosti s mimoriadnou úctou Jána Pavla II. k Pan-
ne Márii. Sám pápež vo svojej knihe Dar a tajomstvo re-
lativizuje príliš veľký vplyv tejto udalosti, keď priznáva, že 
na matku má málo spomienok a neuvedomuje si jej prínos 
pre výchovu. Nespochybňuje však, že mohol byť výrazný. 

Keď Karol Wojtyła ako dvanásťročný navštevuje osem-
ročné gymnázium, umiera po  štyroch dňoch infekčnej 
choroby (šarlach) jeho 26-ročný brat a lekár Edmund. Na-
kazil sa pri ošetrovaní pacientky. Podľa kňaza Kazimier-
za Sudera mala táto udalosť na Wojtyłu oveľa väčší dopad 
než smrť matky, pretože v  tej dobe bol starší a v rodine 
išlo už v poradí o tretiu stratu ľudského života. Karol Woj-
tyła mal totiž ešte sestru, ktorá zomrela krátko po svojom 
narodení a o podrobnostiach jej smrti sa nič nevie. Smrť 
brata musela byť v kontexte doposiaľ prežitého vnímaná 
určite veľmi intenzívne. Hlboko sa mu do srdca vryl obraz 
otca, ktorý kráčal vedľa rakvy mŕtveho Edmunda a opa-
koval pritom slová: „Buď vôľa tvoja.“

Zásadným momentom v  živote pápeža bolo stretnu-
tie s Janom Tyranowskim, laikom, ktorý združoval oko-
lo seba mnohých mladých ľudí a zasväcoval ich do mysti-
ky svätého Jána z Kríža. Ako Wojtyła priznáva, spočiatku 
mal s rovesníkmi od Tyranowského odstup a prvé stretnu-
tie bolo skôr neúspešné. Časom ale zistili, že sa stretáva-
jú so svätcom. Tyranowski bol plachý človek, ktorý o sebe 
veľa nehovoril. Avšak pri jednej príležitosti sa vyjadril, že 
jeho vlastné vychádzanie zo seba k Bohu sa uskutočňova-

lo uprostred jeho vlastných životných utrpení. Práve toto 
vyjadrenie si všimol a zaznamenal mladý Wojtyła.

Počas II. svetovej vojny sa Karol Wojtyła, na  rozdiel 
od  mnohých iných súčasníkov, paradoxne vždy utiekal 
k  Bohu. Zatiaľ čo niekoho hrôzy vojny priviedli k  tomu, 
aby pochyboval o  Božej dobrote, Wojtyła, naopak, hľadá 
v Bohu útočisko. V tomto postoji sa ukrýva príklad jeho 
zbožného otca, ktorý naučil syna modliť sa, putovať na pút-
nické miesta a  dokonca pravidelne čítať Sväté písmo, čo 
nebolo pred Druhým vatikánskym koncilom veľmi vídané. 

18. februára 1941 sa Wojtyła vrátil z kameňolomu a ráno, 
ako obyčajne, niesol otcovi lieky a obed od rodiny Kydryń-
skej. Sprevádzala ho Mária Kydryńská. Otca však našli mŕt-
veho. Karol vzlykajúc objal Máriu a plačúc si vyčítal: „Nebol 
som pri smrti svojej matky, nebol som pri smrti brata, nebol 
som pri smrti otca.“ Okamžite zavolali kňaza. Potom strávil 
celú noc pri otcovom tele a aj napriek prítomnosti svojho 
najlepšieho priateľa Juliusza Kydryńského neskôr priznal, 
že sa nikdy necítil tak sám ako tej noci.

Smrťou otca stratil všetky doterajšie istoty, ktoré mal. 
Zostal mu iba Boh, ku ktorému sa utiekal. Teraz stál tvá-
rou v tvár charakteristickej výzve, ktorú spoznal pri štú-
diu diel karmelitánskych mystikov: Ak chce človek do-
siahnuť všetko, musí prejsť ničím. Pri strate všetkého 
zostal pred ním stáť už iba Boh ako holá Pravda, ktorej 
musí odovzdať úplne všetko, tak ako Ježiš sám.

Postulátori procesu blahorečenia uvádzajú, že po stra-
te najbližších príbuzných sa Wojtyłovo srdce otvorilo pre 
novú rodinu, ktorou sa stali priatelia z mladosti, kolego-
via zo seminára, neskôr farníci v Niegowiciach a vo Far-
nosti sv. Floriána, mnohí kňazi a laici. Venoval veľa času 
osobným stretnutiam a  ku každému človeku sa snažil 
pristupovať individuálne. Bola to „niť priateľstva“, ktorá 
sa tiahla celým Wojtyłovým životom. Zaujímalo ho, ako 
sa jeho priatelia majú, a  snažil sa s  nimi udržiavať živé 
kontakty. Bol starostlivý, pokiaľ išlo o osobnú korešpon-
denciu. Spontánne vstupoval do hlbokého vzťahu s kaž-
dým človekom, ktorého stretol. Nechával sa informovať 
o zdravotnom stave chorých, vyjadroval súcit s úmrtím 
príbuzných a priateľov. 

Ako „mlčiaci“ pápež sa na  sklonku života stal doko-
nalou ikonou trpiaceho Krista a  svojím „áno, tu som“ 
odovzdal už úplne svoj život do rúk Božích.
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Pohreb Ježiša  
– tajomstvo straty

Jozef Šuppa

V septembri 2013 náhle zomrel mladý provinciál 
jezuitov Peter Bujko. Nielen jezuiti, ale aj mnohí 
zasvätení na Slovensku pocítili stratu, ktorú 
priniesla jeho smrť. Každá bolesť zo straty 
blízkeho je veľká. Prinášame úvahy o tomto 
tajomstve z homílie na pohrebe Petra Bujka SJ 
v Novej Kelči 8. 9. 2013.

V duchovnom programe Televízie LUX náš zosnulý pá-
ter provinciál povedal tieto slová: Obava zo straty nieko-

ho blízkeho v živote je reálna, sme smrteľní ľudia. Ako veriaci 
človek verím, že Boh ma vedie. A keď príde nejaká strata, on 
mi dá niečo iné, čo bude požehnaním. Hlboká dôvera v Božie 
pôsobenie v našom živote, že Boh dokáže aj z tých negatívnych 
vecí vytvoriť požehnanie, nám pomáha prekonávať strach 
z  ťažkých okamihov a  strát. Nech sú nám tieto jeho slová 
svetlom a múdrosťou aj do tmy našej ťažkej chvíle, keď bo-
lestne prežívame jeho stratu a lúčime sa s ním. 

Vieme, že niektoré hodnoty a niektorých ľudí viac spo-
znávame a ceníme si ich až vo chvíli, keď ich strácame. Tak 
by to mohlo byť aj pri nečakane rýchlom odchode nášho 
spolubrata. Pre nás veriacich však jeho nečakaný odchod 
nie je iba bolestnou stratou, je niečím oveľa viac. Je prí-
ležitosťou poďakovať Pánu Bohu za dar jeho života a tiež 
úprimne poďakovať jemu samému za všetko krásne a pek-
né, čo nám daroval svojím životom. A  je to aj príležitosť 
hlbšie si uvedomiť, že nič dobré a krásne sa nestráca. (...)

Neprijať skutočnosť nového, večného života, nepri-
jať vzkriesenie by znamenalo falšovať život, odsúdiť ho 

na  beznádej. (...) Nezabudnime: Láska je život. Vzkrie-
senie zasa nesmrteľnosť lásky. Náš zosnulý spolubrat spo-
znal a uveril v lásku, ktorou nás Boh miluje, preto jeho ži-
vot a smrť nezívajú prázdnotou. Svoj život naplnil láskou, 
ktorou znásobil talenty svojho kňazského a rehoľného po-
volania. Svoju smrť naplnil vierou v Ježiša Krista, ktorého 
prijal ako Pána svojho života a o ktorom vedel, že s ním 
nemôže prehrať, lebo ako píše apoštol Pavol, aj smrť sa 
mu stala ziskom a cestou k večnému životu lásky. 

Vo svojom poslednom liste, ktorý nám páter provin ciál 
adresoval k sviatku svätého Ignáca, upriamil našu pozor-
nosť na  dôležitý moment z  jeho života. Vo svojom liste 
píše: Ignác už v pokročilom 53. roku svojho života celkom 
jasne spoznal, že jeho vlastnou cestou duchovného života 
má byť láskyplná pokorná úcta. Toto pokladal za dôleži-
tejšie pre duchovný pokrok svojej duše ako všetky ostatné 
milosti. V postoji láskyplnej úcty mu akoby zaznel základ-
ný tón jeho duše, ktorá túžila objavovať Boha vo všetkom. 
Dáte mi, azda, za pravdu všetci, ktorí ste osobne poznali 
a stretli nášho zosnulého spolubrata, že vždy sme mohli 
v ňom stretať niečo z tejto láskyplnej pokornej úcty, ktorú 
prežíval vo vzťahu k Bohu, k celému stvoreniu a ku kaž-
dému človekovi. Ona bola základným tónom aj jeho duše, 
ktorá túžila objavovať Boha vo všetkom. 

K  Roku viery prispel nielen svojím svedectvom kňaz-
ského a rehoľného života, svojou službou obetavej lásky, 
keďže chcel vo všetkom slúžiť a milovať, ale aj svojím utr-
pením a zomieraním. Svoje utrpenie, ako som mohol byť 
osobne svedkom, prežíval v plnej oddanosti Bohu; spo-
lu s trpiacom Pánom Ježišom sa modlil: Otče, nie ako ja 
chcem, ale ako ty. Vezmi, Pane, a prijmi všetko...

Dobrý Bože, ďakujeme ti za nášho brata Petra, za všet-
ko, čo  si nám skrze neho daroval. Ďakujeme ti za  jeho 
priateľstvo, službu i lásku, za svedectvo života i za každú 
pomoc. 
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P. Peter Bujko SJ, 
zosnulý provinciál jezuitov na Slo-
vensku, bol pre mňa priamym nad-
riadeným, keďže od 1. 9. 2012 mi 
zveril poslanie byť jeho sóciom (ta-
jomník, zástupca). Vynikal prirodze-
nou autoritou, krásnym humorom 
a bohatým úsmevom. Bol človekom 
priateľského srdca. Veľmi miloval 
Spoločnosť Ježišovu a celou svojou 
službou sa usiloval o dobro spolubra-
tov, provincie a Cirkvi ako takej. Je-
den z našich spolubratov jeho náhly 
odchod prirovnal k poslaniu svätého 
Jána Krstiteľa. Ten, aj napriek 
pomerne krátkemu životu, naplnil 
svoje poslanie od Pána. Pri P. Petrovi 

Bujkovi som mal možnosť zakúsiť 
aj niečo ďalšie, čo mi pripomenulo 
Pánovho Predchodcu: nikdy nekládol 
seba do popredia. Inak povedané: on 
sa umenšoval, aby iní mohli rásť. 

Jeho náhly odchod do večnosti ma 
veľmi bolestivo zasiahol. Som však 
presvedčený, že Peťo je v nebi. To ma 
napĺňa radosťou. Skutočnosť jeho 
úmrtia mi akosi viac priblížila ta-
jomstvo života a smrti, spoločenstva 
svätých, no predovšetkým tajomstvo 
bolesti a kríža a nádeje zmŕtvych-
vstania. To, čo cítim v súvislosti 
s jeho osobou, je vďačnosť za dar, 
ktorý som/sme dostal/i v P. Petro-
vi Bujkovi SJ. Pri akomsi pomysel-

nom pohľade na jeho život sa vo mne 
samom rodí túžba po radostnej ver-
nosti a vytrvalosti vo svojom kňaz-
skom a rehoľnom povolaní. 

n Peter Girašek

SVEDECTVO

Boh je stále vedľa,  

/ volá nás všetkých po mene.  

/ Len viacej jeho svetla,  

/ by vzbĺkli aj v nás plamene.  

// Preto si spievam hlasne,  

/ usmiaty, celý zmenený,  

// a píšem jasné básne  

/ o kráse našich trápení. 

Janko Silan


