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Pápežské misijné diela 
Oficiálna organizácia Katolíckej cirkvi rozvíja misijnú myšlienku me-

dzi veriacimi a organizuje pomoc pre zahraničné misie. Pápežské misij-
né diela pôsobia vo vyše 120 krajinách sveta a zabezpečujú financovanie 
svojich troch misijných inštitúcií: 

Misijné dielo šírenia viery
podporuje evanjelizačné i sociálne programy a pomáha pri budova-

ní infraštruktúry novovzniknutých misijných cirkví. Pomáha všetkým  
1 105 misijným diecézam vo svete. Svetový deň misií – Misijná nedeľa 
prebieha predposlednú októbrovú nedeľu vo všetkých farnostiach Ka-
tolíckej cirkvi na svete a jeho súčasťou je aj zbierka na misie. Finančné 
prostriedky z tejto zbierky slúžia výlučne na financovanie projektov Mi-
sijného diela šírenia viery. 

Misijné dielo detí
podporuje projekty z oblasti zdravotníctva, sociálnej a výchovno-

-vzdelávacej sféry, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť o zdravý 
vývoj detí – fyzický, psychický i duchovný. S mottom „Deti pomáhajú 
deťom“ vzbudzuje u detí na Slovensku záujem o misie a vedie ich k soli-
darite a kresťanským hodnotám, ako sú súcit, schopnosť deliť sa a otvo-
renosť prijať každého človeka ako svojho brata.

Misijné dielo apoštola Petra
je jediná inštitúcia Katolíckej cirkvi, ktorá systematicky poskytu-

je materiálnu pomoc na formáciu a vzdelávanie seminaristov, kňazov 
a rehoľných povolaní v misijných krajinách. Vyše 90 percent zo 754 mi-
sijných seminárov, v ktorých študuje vyše 70 000 študentov, je závislých 
od finančnej pomoci Misijného diela sv. apoštola Petra. Prostredníctvom 
kampane Adopcie seminaristov umožňuje farnostiam, spoločenstvám 
a jednotlivcom na Slovensku podporovať jednotlivých študentov misij-
ných kňazských seminárov počas celého štúdia.

Kontakt: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32 
P. O. Box 74, 814 99 Bratislava. tel.: 02/52964916 
mobil: 0915/633856, e-mail: info@misijnediela.sk
www.misijnediela.sk    facebook.com/misijnediela
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Ako môžu deti na

Slovensku pomáhať

deťom v misiách?

• modlitbou

•• zapájaním sa do misijných akcií: misijný 

jarmok, kolednícka akcia Dobrá novina a 

pod.

• darovaním časti  svojho vreckového pre 

deti v misiách

Ako môžete pomôcť vy?

•• modlitbou alebo obetovaním životných ťaž-

kostí za deti v misiách

• •nančným darom s variabilným symbolom 

(VS) 200 na číslo účtu 4000256602/3100

• darovaním dvoch alebo troch percent daní 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pápežské misijné diela sú oociálnou organi-

záciou Katolíckej cirkvi, ktorá rozvíja vo ve-

riacich misijného ducha a organizuje pomoc 

pre zahraničné misie. Skladá sa zo štyroch in-

štitúcií podľa zamerania pomoci:

• Misijné dielo detí

• Misijné dielo šírenia viery 

• Misijné dielo sv. apoštola Petra

• Misijná únia

Misijné dielošírenia viery Budujeme svoju Cirkev
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Ako a komu pomáha

Misijné dielo sv. apoštola 

Petra zo Slovenska?

FFinančné dary pomáhajú každý rok viac 

ako 400 seminaristom a pokrývajú nákla-

dy na ich štúdium, vybavenie knižníc, 

nákup študijných materiálov, mzdy profeso-

rov, prevádzku a  údržbu budov, stravu a 

ďalšie položky súvisiace s fungovaním semi-

nárov. 
Misijné dielo sv. apoštola Petra na Sloven-

sku každoročne  nančne podporuje malé i 

veľké semináre sumou okolo 80  000 eur. 

V  posledných rokoch to boli semináre 

v Benine, Togu, Čade a Albánsku.

Ako môžete pomôcť vy?

• modlitbou alebo obetovaním životných ťaž-

kostí za povolania v misiách

•  nančným darom s variabilným symbolom 

(VS) 300 na číslo účtu 4000256602/3100

• darovaním dvoch alebo troch percent daní 
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Úvodník
Viktor Jakubov

Jarné vydanie nášho časopisu je už tradične venované 24. mar-
cu – Dňu modlitieb a pôstu ako spomienky na pracovníkov v pas-
torácii, ktorí zahynuli násilnou smrťou pri plnení svojho poslania. 
Agentúra Pápežských misijných diel s názvom Fides vydáva k to-
muto dňu zoznam týchto pastoračných pracovníkov, vo väčšine 
prípadov misionárov a misionárok, ktorí zahynuli v predchádza-
júcom roku.   

S tým súvisí aj výber krajiny, ktorú vám, milí naši členovia 
a priatelia misií, chceme v tomto vydaní priblížiť. Ide o Južný Su-
dán, nový štát na severovýchode Afriky, ktorý vznikol v roku 2011 
odčlenením sa od Sudánu. Hlavným dôvodom tohto výberu je nový 
hrob, ktorý pribudol na cintoríne v juhosudánskom meste Yei, sídle 
miestnej diecézy. Minulý rok bolo do tohto hrobu uložené telo 
58-ročnej Slovenky, lekárky a misionárky sestry Veroniky There-
sie Ráckovej, členky Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, 
ktorá bola 16. mája 2016 smrteľne zranená dvomi mladými prís-
lušníkmi vládnych jednotiek, keď sa vracala z neďalekej nemocni-
ce, kam odviezla autom svoju pacientku. Sestra Veronika štyri dni 
zápasila o život, nakoniec ten zápas 20. mája v nemocnici v Nairobi 
v Keni prehrala. Neprehrala však svoj zápas o večný život. Sestra 
Veronika darovala svoj život Bohu zasvätením sa v reholi už dáv-
no, teraz Boh jej dar prijal ako celostnú obetu. Ak niekto daruje 
svoj život Bohu v službe pre iných, už viac dať nemôže. Práve spo-
mienke na túto obetu života venujeme sr. Veronike priestor v tom-
to čísle Svetových misií.  

Sestra Veronika zavítala 13. júna 2012 aj na zasadanie Rady pre 
misie pri KBS na Arcibiskupskom úrade v Trnave. Premietali sme 
tam dokumentárny film o projektoch Pápežských misijných diel 
v Burkine Faso. Spomínam si, že po premietnutí filmu sestra Vero-
nika prišla a povedala, ako je rada, že pomáhame práve ľuďom tej-
to chudobnej krajiny, ktorých dobre pozná, pretože tam nejaký čas 
pracovne vypomáhala počas svojho pôsobenia v susednej Ghane.   

Milí priaznivci misií, v tomto období je možnosť podporiť Pá-
pežské misijné diela darovaním dvoch percent z vašich daní, za čo 
vám budeme vďační. Z takto získaných finančných prostriedkov 
pomôžeme rozvoju misijných subjektov a ľuďom v núdzi, hlavne 
v západnej Afrike.  

Dúfam, že vám čítanie nášho časopisu aspoň trochu spríjem-
ní vaše chvíle, obohatí vás, povzbudí do misijného zápalu i modli-
tieb za misionárov a misionárky, ktorí na to, aby mali dostatok síl 
a nadšenia slúžiť Bohu i ľuďom v misiách, potrebujú milosť, ktorú 
im môžeme vyprosiť v modlitbách. Nech vám toto čítanie prinesie 
dobré ovocie a povzbudí vás na ceste konania dobra. 

Autor je riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku.

svetové misie

Svetové misie vydávajú dvakrát ročne Pápežské 
misijné diela na Slovensku, IČO: 30806976,  
dátum vydania: marec 2017, ročník: 24. Zodpo-
vedná redaktorka: Martina Grochálová. Zostavili: 
Viktor Jakubov, Michaela Pobudová. Dizajn: Jozef 
Mak. Sadzba: Viva Design s.r.o. Foto na obálke: 
Dobrá novina/Jana Čavojská. Tlač: KO&KA, 
spol. s.r.o. ISSN 1336-1074, evidenčné číslo: 
EV3088/09. Nepredajné. Kontakt: Pápež-
ské misijné diela, Lazaretská 32, P. O. Box 74, 
814 99 Bratislava, tel.: 02/52964916,  mobil: 
0915 633 856, e-mail: info@misijnediela.sk.
Číslo účtu:  
IBAN SK65 3100 0000 0040 0025 6602 
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Ohlasovanie evanjelia 
a mučeníctvo patria spolu
Viktor Jakubov 
Snímka: internet

Ako pripomína Svätý Otec František, poslanie kresťana 
svedčiť o svojej viere bolo vždy spojené so znášaním 
rôznych foriem násilia vrátane ohrozenia a straty 
života, presne v duchu slov Jánovho evanjelia: „Ak mňa 
prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20). 

Čísla o  prenasledovaní kresťa-
nov rastú každým rokom a sú alar-
mujúce. Relevantné organizácie, kto-
ré monitorujú stav prenasledovania 
kresťanov, hovoria, že mučeníctvo 
sa stalo dramaticky aktuálnym pre 
kresťanov na mnohých miestach vo 
svete. Každý deň muži a ženy z pros-
tredia Cirkvi dôslední v evanjeliovej 
pravde umierajú v krajinách, kde zú-
ria vojny a revolúcie, rozličné nepo-
koje a kde sa pre zvrátené chápanie 
viery Boh používa ako prostriedok 
násilia. Pápež František sa vyjadril, 
že súčasné prenasledovanie kres-
ťanov prekonáva to, ktorému čelili 
kresťania v Rímskej ríši. 

V minulom roku dosiahlo prena-
sledovanie kresťanov v  niektorých 
krajinách nebývalé rozmery. Štatis-
tické údaje hodnotiace rok 2016 ho-
voria, že na prvých piatich miestach 
z krajín s najväčším prenasledova-
ním kresťanov je dlhodobo Severná 
Kórea, Somálsko, Afganistan, Pakis-
tan a Sudán. 

Dôvody prenasledovania 

V Severnej Kórei je hlavným dô-
vodom prenasledovania komunis-
tický útlak zmiešaný s diktátorskou 
paranojou. Kresťanstvo je tam po-
važované za západné a  „nepriateľ-
ské“ náboženstvo. Kresťanom tam 
každý deň hrozí zatknutie, odvleče-
nie do táborov nútených prác či smrť. 

Len od začiatku roka 2017 bolo za-
bitých viac než dvadsať kresťanov 
a viac ako sto ich bolo zatknutých. 
Veľkým problémom severokórej-
ského režimu je jeho vzťah s Čínou. 
Z ekonomického hľadiska  značne zá-
visí od Číny a nemôže si dovoliť odpú-
tať sa od nej. Hoci je Čína čoraz viac 
znepokojená správaním sa Kimovho 
režimu, má stále dobrý dôvod držať 
Severnú Kóreu nad vodou, aj z dôvo-
du možného prílevu utečencov. 

Prenasledovanie kresťanov má 
v ďalších troch krajinách – Somálsku, 
Afganistane a Pakistane –  tri spoloč-
né príčiny: islamský útlak, kmeňo-
vý antagonizmus a korupciu spoje-
nú s kriminalitou. Jedinou skupinou 
kresťanov v Somálsku je komunita 
konvertitov z moslimskej viery, kto-
rí musia zostať prísne skrytí, ináč by 
neprežili. V Somálsku existuje silná 
vôľa spoločnosti celkom odstrániť 
kresťanstvo z krajiny. Podobne ako 
v Somálsku aj v Afganistane sú je-
dinou existujúcou kategóriou kres-
ťanov konvertiti z  islamu. Ich prí-
bytky, obchody alebo iný majetok 
je okamžite zničený už pri podozre-
ní, že konvertovali na kresťanstvo. 
Bezpečnostná situácia v  krajine je 
v  hrozivom stave. Obrovský príliv 
utečencov poslaných späť z  Pakis-
tanu a  Iránu situáciu ešte zhoršu-
je. Zvýšenie produkcie ópia, ktoré fi-
nancujú skupiny ozbrojencov, čoraz 
viac upevňuje organizovaný zločin 

Zasej 
spravodlivosť, 
zožneš pokoj 

Videl som tisícky vojakov, väč-
šina z nich nemala nijaké vzdelanie. 
Boli to prevažne ešte chlapci, ktorí 
prepadli nesprávnej ideológii a ne-
mali čas na osobnú reflexiu. Hovori-
li, že Arabi ich obrali o práva, no keď 
som sa opýtal, aké sú ich práva, ne-
vedeli odpovedať. 

Raz som spoznal istého mla-
dého vojaka, ktorý odmietal Boha 
a hovoril: „Zbraň je mojím Bohom.“ 
Povedal som mu: „Boh je taký dob-
rý a láskavý, že dovolil, aby vedľa 
teba kráčal kňaz, preto by si sa mal 
k nemu vrátiť a milovať ho. Bolo by 
dobré, keby si sa teraz vyspovedal.“ 

On si zrazu pokorne kľakol a vy-
znal svoje hriechy. Odišiel som a už 
nikdy som tohto kajúceho muža ne-
stretol. 

Videl som vojaka, ktorý mal 
cez svoju zbraň prevesený ruže-
nec. Požehnal som ju týmito slova-
mi: „Dobrý Bože, daj, aby táto guľ-
ka nikoho nezabila, a požehnávaj aj 
toho, kto strieľa na svojho nepria-
teľa. Pretože ty si Bohom všetkých 
a starostlivo bdieš aj nad nepriateľ-
mi, všetci sme tvoje deti.“ 

Duchu Svätý, ty každému z nás 
hovoríš: Prečo sa trápiš? Iba jedno 
je dôležité – citlivé srdce, ktoré do-
káže pochopiť, že Boh nás miluje 
a ustavične nám odpúšťa.

Náš život je naším posolstvom. 
Zasejme do svojej mysle spravodli-
vosť a v srdci zožneme pokoj. 

Spravodlivosť a  pokoj vládnu 
tam, kde je živý Boh a kde panuje 
láska. 

Salvadore Ferrão SJ, indický 
misionár pôsobiaci  

v Južnom Sudáne
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a korupciu, čo zasahuje malé, skryté 
kresťanské komunity. Armáda v Pa-
kistane udržiava politiku rozlišova-
nia medzi „dobrými“ a „zlými“ islam-
skými bojovníkmi. Kým bojuje proti 
„zlým“, nadbieha „dobrým“ a  pou-
žíva ich ako nástroj na zásahy proti 
susedným krajinám, ako je  Afganis-
tan a India. V krajine je taliban stále 
aktívny a schopný vykonávať aten-
táty. Nedeľné liturgické stretnutia 
sú zatiaľ dovolené, ale všetky ostat-
né stretnutia sú dôrazne zakázané. 
Kresťania sa v  minulom roku sta-
li obeťami početných vrážd, útokov 
na kostoly, udiali sa únosy žien, zná-
silnenia, nútené sobáše, nútené vy-
sťahovania z domovov a odsuny do 
iných časti krajiny aj mimo jej hra-
níc. Aj iné náboženské menšiny utr-
peli podobné útoky. 

Poslednou krajinou je Sudán, 
kde sú dva vzájomne súvisiace zdro-
je prenasledovania: islamský útlak 
a diktátorská paranoja. Prenasledo-
vanie v tejto krajine je systematické 
a nadobúda čoraz viac charakter et-
nických čistiek. Odtrhnutie Južné-
ho Sudánu v  roku 2011 zhoršilo si-
tuáciu najmä afrických černošských 
skupín, keďže významnú časť z nich 
tvoria kresťania a naďalej žijú v kra-
jine, v ktorej vláda tvrdo aplikuje po-
litiku jediného náboženstva, jedinej 
kultúry a jediného jazyka. Budúcnosť 
kresťanov v Sudáne vyzerá ponuro: 
vláda takmer určite bude aj naďalej 
zatýkať, zle zaobchádzať a vyháňať 
kresťanov, bude stále ťažšie získať 
povolenie na stavbu kostolov alebo 
rekonštrukciu existujúcich. 

Prečo je potrebné sláviť Deň 
mučeníkov misií?

Slávením Dňa modlitieb a pôs-
tu ako spomienky na mučeníkov mi-
sií, ktorí zahynuli pri plnení svojho 
poslania, si Cirkev chce každý rok 
24.  marca pripomínať obete všet-
kých mužov a žien, misionárov a pra-
covníkov pôsobiacich v pastoračnej 
službe Cirkvi. Patria medzi nich dia-
koni, kňazi, katechéti, sociálni pra-
covníci alebo lekári, ktorí pôsobia 

v podmienkach otvoreného prena-
sledovania alebo v prostredí krimi-
nality, korupcie a neporiadku v danej 
spoločnosti. Tým, že si každý rok pri-
pomíname tento deň, si môžeme lep-
šie uvedomiť hodnotu viery a veľko-
sť obetí misionárov i všetkých, ktorí 
neraz verne až hrdinsky znášajú rôz-
ne formy prenasledovania až po stra-
tu života.

V tomto roku pribudlo do zozna-
mu množstva misionárov mučeníkov 
z mnohých národov sveta nové meno 
zo Slovenska. Je to sestra Veronika 
Theresia Rácková z Misijnej kongre-
gácie služobníc Ducha Svätého, kto-
rá bola smrteľne zranená minulý rok 
a svojim zraneniam podľahla. Je už 
druhou misionárkou mučeníčkou 
zo Slovenska po Jánovi Hermanov-
skom, kňazovi, farárovi v meste Br-
jansk v Rusku, ktorý bol násilne za-
vraždený v roku 2005. 

Ako prežiť tento deň  
vo farnosti?

Tohtoročný 24. marec by sa mal 
niesť v  duchu sloganu Nebojte sa! 
Motiváciou na výber tohtoročného 
motta bola správa Misionárok lásky 
po masakre štyroch sestier 4. mar-
ca 2016 v Jemene, v ktorej sa píše: 
„Napriek masakre, ktorá sa stala 
v Jemene, naše sestry neopustia svo-

je poslanie v tejto krajine, ale budú 
aj naďalej slúžiť chudobným a núdz-
nym.”  Misionár čerpá odvahu z evan-
jelia, kde Pán Ježiš hovorí: „Nebojte 
sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu za-
biť nemôžu“ (Mt 10, 28). 

V tomto roku pripadne 24. ma-
rec na piatok v  Treťom pôstnom 
týždni, čo je vhodný deň duchovne 
obohatiť prežívanie Pôstneho obdo-
bia. Ako pomôcku na duchovné ožive-
nie sme pripravili niekoľko materiá-
lov, ktoré pošleme do každej farnosti 
na Slovensku v elektronickej podobe. 
Na zvážení správcov farnosti zostá-
va, akým spôsobom spestria liturgiu 
tohto dňa, aby priniesli väčší duchov-
ný úžitok farským spoločenstvám. 
V ponuke je krížová cesta, prezentá-
cia zoznamu mučeníkov misií v roku 
2016 s fotografiou a krátkym popi-
som okolností  ich úmrtia či plagát. 
Tieto materiály budú k  dispozícií 
na stiahnutie aj na webovej stránke 
www.misijnediela.sk.

„Ježiš Kristus je prvým mučení-
kom, ktorý dal svoj život za nás. 
A od tohto Kristovho tajomstva sa 
začínajú celé dejiny kresťanského 
mučeníctva od prvých storočí až 
podnes.“ 
pápež František, homília 14. 9. 2016

Minulý rok sa stal mučeníkom za vieru aj 84-ročný francúzsky kňaz Jacques  
Hamel, ktorého teroristi zavaraždili počas slávenia Eucharistie v Kostole  
sv. Štefana v  Saint-Étienne-du-Rouvray. 



Mučeníkov je viac dnes ako  
v prvých storočiach 
Podľa tlačovej agentúry Fides: Viktor Jakubov
Snímky: internet 

V roku 2016 zahynulo násilným spôsobom 14 kňazov, 9 rehoľných sestier, 1 bohoslo-
vec a 4 laici. Medzi rehoľníčkami sa po prvý raz v dejinách Cirkvi na Slovensku nachá-
dza rehoľná sestra Veronika Theresia Rácková z Kongregácie Služobníc Ducha Svätého. 

Každoročný zoznam mučení-
kov misií je dôkazom toho, že šíre-
nie svetla evanjelia čelí mocnostiam 
temnôt. Zoznam každoročne zosta-
vuje talianska agentúra Fides, ktorá 
prináša informácie o Cirkvi v misiách 
už od roku 1927. 

Zoznam je neúplný a týka sa nie-
len misionárov ad gentes, ale zahŕňa 
všetkých pastoračných pracovníkov, 
ktorí pri plnení svojho poslania zahy-
nuli násilnou smrťou. 

Každý rok noví blahorečení 
Výraz mučeník sa tu chápe v jeho 

etymologickom význame, teda ako 
svedok (gréc. martyr), a to z dvoch dô-
vodov – pre nedostatočné množstvo 
informácií o ich živote a okolnostiach 
ich násilnej smrti, ktoré má Cirkev 
k dispozícii, ale aj preto, aby sme ne-
predbiehali, pretože Cirkev prakticky 
každý rok vyhlási niektorých z nich 
za mučeníkov a povýši ich na oltár. 

Stalo sa tak aj 2. decembra 2016, 
keď pápež František uznal mučeníctvo 
Stanleyho Rothera, misionára z arci-
diecézy v Oklahoma-City, a vyhlásil ho 
tak za prvého mučeníka narodeného 
v Spojených štátoch amerických. Otec 
Stanely prišiel v roku 1968 do Guate-
maly ako misionár, kde sa usadil, na-
učil sa po španielsky i  jazyk tzutuhil 
a miestni domorodci ho prijali do svo-
jej komunity. Popri vykonávaní pasto-
račných povinností preložil do jazyka 
tzutuhil Nový Zákon a v jazyku domo-
rodcov začal sláviť aj svätú omšu. Pre 
ozbrojený konflikt musel krajinu opus-

tiť, zakrátko sa však vrátil späť, aby bol 
pri svojich farníkoch. Dňa 28. júla 1981 
bol zabitý spolu s desiatimi kňazmi, 
ktorých zavraždili v Guatemale v tom 
istom roku. 

Podobne Katolícka cirkev v Lao- 
se slávila 11. decembra 2016 v  ka-
tedrále hlavného mesta Vientia-
ne slávnostnú liturgiu blahorečenia  
17 laoských mučeníkov – misionárov 
i laikov. Ide o skupinu zahraničných 
misionárov a domácich katechétov, 
ktorých zabili v rokoch 1954 až 1970 
prívrženci komunistických ozbroje-
ných skupín. Piati z nich boli členmi 
Parížskej kongregácie pre zahranič-
né misie, šiesti patrili k oblátom Ne-
poškvrnenej Márie. Jedným z  nich 
bol Mario Borzaga, mladý taliansky 
misionársky kňaz, ktorého zavraždi-
li v roku 1960 vo veku 27 rokov spolu 
s jeho spoločníkom, laoským kate-
chétom Paulom Thoj Xyoojom. Me-
dzi laoskými blahorečenými je aj Jo-
seph Thao Tien, prvý laoský kňaz, 
ktorého zabili v  roku 1954, a  ďalší 
štyria domáci katechéti. 

Mnohých nepoznáme 
Vo viacerých diecézach sveta 

prebiehajú v  súčasnosti diecézne 
fázy procesu blahorečenia misioná-
rov, Božích služobníkov, ktorí násilne 
prišli o život pri ohlasovaní evanjelia. 
Tamojší kresťania s nádejou očaká-
vajú ich povýšenie na oltár, aby boli 
pre nich aj pre celú Cirkev povzbu-
dením a svedectvom víťazstva lásky 
nad nenávisťou. 

K tomuto zoznamu treba pripojiť 
aj veľký počet tých, o ktorých obete 
sa nikdy nedozvieme, ktorých mená 
vôbec nepoznáme a ktorí po celom 
svete trpia, lebo zaplatili vlastným 
životom za vieru v Ježiša Krista. Pá-
pež František často pripomína, že 
„dnes sa vo väčšej miere vraždia, mu-
čia, väznia a zabíjajú kresťania pre-
to, lebo odmietajú zaprieť Krista“ 
a „mučeníkov dnešných čias je viac 
než mučeníkov prvých storočí“. 

Všetci títo usmrtení vydáva-
li svedectvo viery za bežných okol-
ností každodenného života: vysluho-
vali sviatosti, pomáhali chudobným 
a  ponižovaným, starali sa o  siroty, 
narkomanov, bývalých väzňov, spo-
lupracovali na projektoch rozvojovej 
pomoci alebo boli jednoducho k dis-
pozícii každému človeku v núdzi. 

Niektorých z nich zabili tí, kto-
rým prišli pomáhať a  pre ktorých 
obetovali svoj čas a energiu. Stali sa 
tak vernými nasledovníkmi Ježiša 
Krista, ktorý dobrovoľne prijal smrť 
z rúk ľudí, aby ich zachránil pred več-
nou smrťou. 

 
Podľa kontinentov bolo v Amerike za-
bitých 12 pastoračných pracovníkov 
– 9 kňazov,  3 rehoľné sestry; v Afrike 
to bolo 8 pastoračných pracovníkov –  
3  kňazi, 2 rehoľné sestry, 1 bohoslovec  
a 2 laici; v Ázii boli zabití 7  – 1 kňaz,  
4 rehoľné sestry a 2 laici; v Európe 
bol zabitý 1 kňaz. 
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Zoznam mučeníkov ohlasovania evanjelia v roku 2016

Alejo Jiménez Juárez, Mexiko, 
diecézny kňaz, † Poza Rica – 18./19. 9.

José Suárez de la Cruz, Mexiko, 
diecézny kňaz, † Poza Rica – 18./19. 9.

José A. Lopez Guillen, Mexiko, 
diecézny kňaz, † Morelia – 19. 9.  
(dátum smrti nie je istý)

Francisco C. Barbosa Tenorio, 
Brazília, diecézny kňaz, † Nova  
Iguaçu – 9. 10.

João Paulo Nolli, Brazília, diecéz-
ny kňaz, † Rondonópolis – 8. 10.  
(dátum smrti nie je istý)

Joseph Mulimbi Nguli, Demokra-
tické Kongo, diecézny kňaz,  
† Lubumbashi – 22. 10.

José F. Bedoya Franco, Kolum-
bia, yarumalský misionár,  
† Rionegro – 25. 10.

Clara Agano Kahambuová,  
Demokratické Kongo, Školská  
františkánska sestra Krista Kráľa,  
† Bukavu – 29. 11.

Sestra Margarita, Rwanda, misi-
onárka lásky, † Aden (Jemen) – 4. 3.

Veronika Theresia Rácková, 
Slovensko, Služobnica Ducha Sväté-
ho, † Yei (Južný Sudán) – 20. 5.

Marcelino Biliran, Filipíny,  
diecézny kňaz, † Loboc – 27. 6.

John Adeyi, Nigéria, diecézny  
kňaz, † Otukpo – 24. 4. 
(dátum smrti nie je istý)

Jacques Hamel, Francúzsko,  
diecézny kňaz, † St. Etienne – 27. 7.

Sestra Reginette, Rwanda, misio-
nárka lásky, † Aden (Jemen) – 4. 3..

Sestra Annselna, India, misionár-
ka lásky, † Aden (Jemen) – 4. 3..

Sestra Judith, Keňa, misionárka 
lásky, † Aden (Jemen) – 4. 3..

Antonio Moser, Brazília, minorita, 
† Petropolis – 9. 3.

Vincent Machozi, Demokratické 
Kongo, augustinián od Nanebovzatia 
Panny Márie, † Butembo – 20. 3.

neznámy pracovník, Demokra-
tické Kongo, Katolícka charita, 
† Uvira – 25. 3.

neznámy pracovník, Demokra-
tické Kongo, Katolícka charita, 
† Basankusu – 11. 8.

Lazarus Nwafor, Nigéria, semina-
rista, † Nkanu – 25. 8.

Margaret Heldová, USA, sestra 
lásky z Nazareta, † Durant – 25. 8.

Paula Merrillová, USA, Školská 
sestra sv. Františka , † Durant – 25. 8.

Isa Solá Matasová, Španielsko, 
Kongregácia Ježiša a Márie,
† Port-au-Prince (Haiti) – 2. 9.

Darwin Antonio Zambrano  
Gamez, Venezuela, diecézny kňaz, 
† San Cristóbal – 30. 3. 28

24

27

23

26
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25
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20

19

18

17

16

15

14

10
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12

11

Elias Abiad, Sýria, dobrovoľník 
charity, † Aleppo – 13. 2.

Rene Wayne Robert, USA, die-
cézny kňaz, † San Cristóbal – 30. 3.

Esra Patatang, Indonézia, laický 
katechéta, † Puncak Jaya –  12. 9.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Komunita misionárok lásky v Jemene sa minulý rok stala obeťou teroristického 
útoku, pri ktorom zahynuli štyri rehoľníčky. 
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Misionárky lásky v Jemene 
Štyri misionárky lásky, dve 

z  Rwandy, jednu z  Indie a  jednu 
z Kene, zavraždilo 4. marca 2016 ko-
mando ozbrojených mužov, ktoré 
zaútočilo na zariadenie pre starých 
a  postihnutých ľudí v  jemenskom 
meste Aden, kde sestry pôsobi-
li. Okrem rehoľných sestier bol pri 
tomto teroristickom čine zabitý aj 
ich šofér a ďalší dvaja spolupracovní-
ci, predstavená kláštora smrti unikla. 
Medzi obeťami boli aj starí a postih-
nutí ľudia, ktorým komunita sestier 
pomáhala. Indického saleziána Toma 
Uzhunnalila, ktorý býval pri klášto-
re sestier, po spustošení a vypálení 
blízkeho kostola uniesli a dodnes je 
nezvestný. Útočníkov teroristického 
činu neidentifikovali. 

Augustinián 
v Demokratickom Kongu 

„Prečo ma zabíjate?“ to sú po-
sledné slová, ktoré vyslovil Vincent 
Machozi z  rehole augustiniánov 
od Nanebovzatia Panny Márie. Za-
bitý bol v  nedeľu v  noci 20. marca 
2016 v dedine Vitungwe-Isale (pro-
vincia Nord Kivu na východe Konž-
skej demokratickej republiky). Pod-
ľa generálneho vikára augustiniánov 
od  Nanebovzatia Panny Márie pri-
šli militanti na automobiloch oko-
lo polnoci, vyrazili dvere a zabili ho 
na mieste. Svedkovia sa zhodujú, že 
vrahovia patrili k vojakom konžských 

ozbrojených síl a vtrhli do komple-
xu sociálnych služieb, v  ktorom sa 
stretli vedúci predstavitelia kme-
ňa Nande, aby rokovali o mieri. Mi-
litanti okamžite naznačili, že chcú 
dostať vedúceho predstaviteľa Ka-
lemira a  otca Machoziho. Napriek 
úsiliu prítomných zatajiť prítomnosť 
oboch mužov militanti objavili otca 
Machoziho, ktorý sa nachádzal vo 
dvore a pracoval na počítači. 

Nigérijský kňaz 
John Adeyi, generálny vikár 

z diecézy Otukpo v štáte Benue v Ni-
gérii, bol unesený 24. apríla 2016. 
Jeho pozostatky sa našli o dva me-
siace neskôr, 22. júna, v okolí kom-
plexu regionálnej vládnej inštitú-
cie pre vzdelávanie v meste Otukpo, 
jeho rodnom meste. Únoscovia žia-
dali za jeho prepustenie výkupné. 
I keď rodina generálneho vikára odo-
vzdala požadovanú sumu, kňaza ne-
prepustili a jeho telo bolo neskôr ob-
javené v pokročilom rozklade.

Španielka na Haiti 
Isa Solà Matasová, pôvodom 

zo  španielskej Barcelony, dlhoročná 
misionárka na Haiti, bola vo veku 51 
rokov zabitá ráno 2. septembra 2016 
počas jazdy autom na ulici v centre 
haitského hlavného mesta Port-au-
-Prince. Zasiahli ju dva výstrely pri 
pokuse o krádež, pri ktorej jej zobra-
li tašku a iné osobné predmety. Re-

hoľná sestra z  Kongregácie Ježiša 
a Márie sa veľmi aktívne zasadzovala  
za práva najponižovanejších a  naj-
chudobnejších obyvateľov Haiti, 
s  ktorými prakticky žila od zemet-
rasenia v  roku 2010. Pomáhala pri 
opravách domov a slúžila ako zdra-
votná sestra pri zmierňovaní utrpe-
nia tých, ktorí podstúpili amputáciu 
po zraneniach pri zemetrasení.

Francúzsky kňaz 
Jacques Hamel bol vo veku 84 ro-

kov zavraždený ráno 27. júla 2016 pri 
slávení svätej omše v Kostole sv. Šte-
fana v  Saint-Étienne-du-Rouvray 
v Normandii (Francúzsko). Dvaja muži 
vstúpili do kostola počas bohoslužby, 
zabili kňaza a zranili troch veriacich, 
z  toho jedného ťažko. Medzi ruko-
jemníkmi sa nachádzali aj dve rehoľ-
né sestry, pričom tretej rehoľnej ses-
tre sa podarilo ujsť a privolať pomoc. 
Oboch vrahov zabili príslušníci polície.

Otec Hamel bol dobrým, mieru-
milovným človekom, „ale zabili ho, 
akoby bol zločincom“, vyhlásil pá-
pež František 14. septembra 2016. 
„Uprostred ťažkých okamihov, ktoré 
prežíval, uprostred blížiacej sa tragé-
die, on, pokorný a dobrý človek, muž 
budujúci bratstvo, nestratil jasnozri-
vosť a zreteľne vyslovil meno vraha: 
Odíď, Satan! Dal svoj život za nás, dal 
svoj život, lebo odmietol zaprieť Je-
žiša. Dal svoj život v rovnakej obete, 
ako sa obetuje Ježiš na oltári.“

Z osudov pastoračných pracovníkov 
a mučeníkov v misiách
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Ján Hermanovský bol hostiteľom chudobných 
Viktor Jakubov
Snímka: archív PMD

Kňaz Ján Hermanovský (6. júna 1935 – 18. januára 2005) bol prvý misionár zo Sloven-
ska, ktorý zomrel násilnou smrťou pri vykonávaní misijnej pastoračnej služby v Rusku 
vo veku 70 rokov. 

Ján Hermanovský pochádzal 
z Nižného Kručova v okrese Vranov 
nad Topľou. V roku 1968 emigroval 
do Talianska, kde vyštudoval teoló-
giu a bol vysvätený za kňaza. Pôsobil 
v viacerých farnostiach v Taliansku 
a  po nežnej revolúcii pôsobil nie-
koľko rokov na Slovensku. Na pod-
net Pápežských misijných diel odi-
šiel na misie do Ruska, kde pôsobil 
na niekoľkých miestach, naposledy 
ako správca farnosti v Brjansku. Bol 
zavraždený pri lúpežnom prepad-
nutí dvomi mladými mužmi, ktorým 
viackrát pomáhal aj s nádejou, že im 
sprostredkuje milosť viery. 

Žil pre druhých 
V istý adventný večer roku 2004 

som bol na svojej kaplánke vo Far-
nosti Matky Božej Lurdskej v Sankt-
-Peterburgu ponorený do čítania, 
keď ktosi zaklopal na dvere. Otvoril 
som a na prahu stál starší kňaz níz-
kej, útlej postavy, ktorého som po-
čas svojho 11-ročného pôsobenia 
v Rusku stretol niekoľkokrát. Bol to 
Ján Hermanovský, misionár zo Slo-
venska, farár z Brjanska, ktorý sa mi 
prihovoril svojím typicky tichým až 
bojazlivým hlasom. Privítal som ho 
a narýchlo som pripravil niečo pod 
zub a  tiež neodmysliteľný horúci 
čaj, ako býva v Rusku zvykom, hlav-
ne keď vonku ortuť teplomeru klesá 
poriadne pod nulu. 

Nepamätám si už detailne na ob-
sah nášho rozhovoru počas tohto 
stretnutia, zostal však vo mne pocit 
istého obdivu, odkiaľ tento nepatrný, 
už nie najmladší kňaz čerpal odva-
hu odísť na misie do Ruska a vytrvať 
tam niekoľko rokov v podmienkach, 

ktoré nie sú ľahké ani pre miestnych, 
tobôž pre cudzinca. 

S odstupom času sa nepodstat-
né veci vytratia z  mysle a  zosta-
ne tam iba to, čo najviac zapôsobi-
lo na  človeka. V  mojej spomienke 
na otca Jána zostalo najviac to, že za-
búdal na  seba, žil pre iných svojím 
typickým, niekedy úsmevným spô-
sobom, a slúžil im v duchu slov Ježi-
ša Krista, ktorý povedal: „Neprišiel 
som sa nechať obsluhovať, ale slúžiť“  
(porov. Mt 20, 28).  

Služobník chudobných 
Otec Ján Hermanovský bol pre 

mňa napriek chatrnej telesnej schrán-
ke symbolom pastoračnej odvahy 
a húževnatosti. Čo si zaumienil, to aj 
uskutočnil. Nenechal sa ničím a ni-
kým odradiť, ani nevďakom ľudí, ani 
možným nebezpečenstvom. Vo svo-
jej farnosti v Brjansku bol známy ako 
dobrý človek, ktorý pomáhal ľuďom 
v  núdzi. Zriadil pekáreň, aby mo-
hol pomáhať aspoň pecňom chle-
ba, ktorý rozdával na miestach, kde 
sa zdržiavali bezdomovci a chudob-
ní ľudia. Keďže, ako som už spome-
nul, nikdy nemyslel na seba, niekedy 
strácal potrebnú obozretnosť, a to 
sa mu zrejme stalo osudným. Dňa  
20. januára 2005 v  Týždni modli-
tieb za jednotu kresťanov ho pri lú-
pežnom prepadnutí na fare zavraž-
dili dvaja mladí muži vo veku 18 a 22 
rokov, ktorým mnoho ráz pomohol 
a dúfal, že ich privedie k viere. 

O tom, že bol v meste známy ako 
kňaz, služobník chudobných, sved-
čí aj to, že keď sa správa o jeho za-
vraždení rozniesla po meste, do bu-
dovy fary prichádzalo mnoho ľudí, 

katolíkov, pravoslávnych kňazov aj 
laikov, dokonca aj neveriacich ľudí, 
ktorým podal pomocnú ruku ale-
bo ktorí si ho vážili pre jeho dobrác-
kosť. Rozlúčili sa s ním kňazi aj ve-
riaci laici v Brjansku a v Moskve. Dňa 
27. januára 2005 ho pochoval mos-
kovský arcibiskup Mons. Tadeusz 
Kondrusiewicz vo Vranove nad Top-
ľou. Mesto Brjansk zriadilo symbolic-
ký hrob otca Jána na starom historic-
kom cintoríne.   

Otec Ján, dúfam, že pri našom 
ďalšom stretnutí ma už pohostíš 
ty. Neviem síce čím, ale verím, že to 
budú dobroty, ktoré si nevieme ani 
predstaviť.

Nigérijský kňaz John Adeyi

Ján Hermanovský zahynul rukou 
mladých mužov, ktorým nezištne 
pomáhal. 
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Snímka: Dobrá novina/Marián Čaučík 
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Južný Sudán
Stal sa najmladším štátom sveta, no jeho obyvatelia ustavične nesú  

na svojich pleciach kríž nepokojov, vojny a chudoby. Južný Sudán 
vznikol ako samostatný štát odčlenením sa od Sudánu 11. júla 2011, no 

ani tento krok mu nepriniesol prosperitu a mier. Slovensko pomáha 
Južnému Sudánu od konca deväťdesiatych rokov 20. storočia najmä 

prostredníctvom koledníckej akcie Dobrá novina, ale aj Trnavskej 
univerzity a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave. Viacerí Slováci pôsobili v krajine ako dobrovoľníci i odborníci. 
V súčasnosti tam pre zlú bezpečnostnú situáciu nepôsobia nijakí slovenskí 

misionári, odborníci ani dobrovoľníci.
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Nemôžem ich opustiť,  
pretože ich milujem 
Martina Grochálová , snímky: archív SSpS

Svoj život obetovala za ľudí v Južnom Sudáne, kde neváhala zostať, aj keď to v roku 2013 
začínalo byť nebezpečné: „Nemôžem opustiť ľudí v Južnom Sudáne, pretože ich milu-
jem,“ povedala s istotou sestra VERONIKA THERESIA RÁCKOVÁ SSpS. Minulý rok sa 
pre svoju neochvejnosť zapísala do zoznamu mučeníkov za vieru. Zomrela v dôsledku 
strelných zranení 20. mája 2016 v Nairobi.

Sestra Veronika Theresia Rácková SSpS bola spoluzakladateľkou 
kliniky v Yei, kde počas lekárskej služby prišla o život. 
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Všetci, čo sestru Veroniku The-
resiu Ráckovú poznali, sa zhodujú 
v jednom – bola to radostná, obeta-
vá, tvorivá a progresívna žena, kto-
rá dokázala prepájať duchovný život 
s každodennou realitou. Naplno žila 
svoje povolanie lekárky i  rehoľnej 
sestry a všade, kam prišla, vnášala 
radosť a optimizmus. „U sestry Ve-
roniky bolo všetko výnimočné – ešte 
aj jej smrť,“ hovorí sr. Juliana Konde-
lová SSpS, ktorá Veroniku poznala  
od jej 15 rokov.

Sestra Veronika Theresia Rácko-
vá sa narodila 8. januára 1958 v Bá-
nove ako štvrté dieťa rodičom Tomá-
šovi a Márii. Najstaršia sestra Pavla 
vyštudovala medicínu, brat Michal 
bol chemikom a  brat Peter sa stal 
diecéznym kňazom. 

Božie volanie 
Sestra Veronika túžila byť po vzo-

re svojej staršej sestry lekárkou, no 
zároveň už ako dieťa chcela byť mi-
sionárkou. Prvým podnetom sa pre 
ňu stal životný príbeh pátra Damiá-
na de Veuster. Keď bola stredoško-
láčka, chodievala so svojou sestrou 
Pavlou k sestrám z Misijnej kongre-
gácie služobníc Ducha Svätého, kto-
ré v tom čase boli nútené odísť do ci-
vilu. Zúčastňovala sa na duchovných 
cvičeniach a  rôznych stretnutiach 
v Zlatých Moravciach a Nových Zám-
koch. Návštevy pokračovali aj počas 
jej štúdia medicíny v Prahe. „Sestra 
Veronika sa istej známej zverila, že 
duchovné cvičenia, ktoré si vykona-
la v našom byte v Nových Zámkoch 
v roku 1982, boli rozhodujúce pre jej 
povolanie,“ hovorí sr. Juliana Konde-
lová. 

Do Misijnej kongregácie služob-
níc Ducha Svätého vstúpila Veronika 
Rácková 1. novembra 1982 v Zlatých 
Moravciach. Po skončení vysokej 
školy pôsobila rok v Bánovciach nad 
Bebravou a dozrievalo v nej rozhod-
nutie emigrovať, aby mohla v zahra-
ničí absolvovať plnohodnotnú rehoľ-
nú formáciu. 

„Moje prvé stretnutie so sestrou 
Veronikou sa odohralo na chodbe ne-

mocničného oddelenia v Bánovciach 
nad Bebravou. Pracovala tam ako le-
kárka a ja som po prvýkrát prišiel za-
opatrovať chorého. To, čo mi ostalo 
z  tohto prvého stretnutia, môžem 
vložiť do dvoch slov: život a radosť,“ 
spomína súčasný provinciál Spoloč-
nosti Božieho Slova Pavol Kruták 
SVD, ktorý sa so sestrou Veronikou 
opätovne stretol až po mnohých 
rokoch, keď sa stala provinciálnou 
predstavenou. 

Emigrácia a formácia 
V roku 1984 sa sr. Veronike na-

skytla príležitosť cestovať s  Čedo-
kom do Talianska. V  Ríme využila 
moment, keď skupina čakala na se-
maforoch, tvárila sa, že si napráva 
pančuchu, aby sa zdržala a oddelila 
sa tak od ostatných. Vzápätí nastú-
pila do taxíka a odviezla sa do domu 
misijných sestier. 

Svoju misijnú formáciu absol-
vovala v Nemecku, Holandsku a Ra-
kúsku. Večné sľuby zložila 6. febru-
ára 1994 v  nemeckom Laupheime, 
kde pôsobila ako lekárka. Jej prvým 
misijným určením bola Indonézia, 
kde jej však po troch mesiacoch ne-
obnovili víza, preto odišla do Gha-
ny. Tam pôsobila sedem rokov ako 
lekárka v nemocnici. „V Ghane som 
mala so sestrou Veronikou možnosť 
prežiť viac času. Obdivovala som 
jej neúnavnosť a  ochotu byť vždy 
k dispozícii. Keď sa do niečoho pus-
tila, tak naplno so všetkým elánom. 
Bola obetavým človekom, vždy bola 
ochotná nasadiť sa,“ spomína na sr. 
Veroniku Katarína Florková SSpS. 

Tvorivá a iniciatívna 
Po návrate z  misií si sr. Veroni-

ka doplnila štúdiá v Írsku a Anglicku. 
V rokoch 2004 až 2010 sa stala pro-
vinciálnou predstavenou na Sloven-
sku. „Pozoruhodná bola najmä jej ná-
paditosť a schopnosť hľadať spôsoby, 
ako riešiť akékoľvek problémy. Nevá-
hala sa zasadiť za dobrú vec, no vede-
la druhým načúvať. Bola iniciatívna, 
ale zároveň dávala dôveru iným – ne-
potrebovala mať všetko pod kontro-

lou, veci dokázala delegovať,“ pokra-
čuje sestra Katarína Florková SSpS, 
ktorá bola so sr. Veronikou v  tom 
čase v provinciálnom vedení. Jej slo-
vá potvrdzuje aj lekárka Bernadeta 
Slavkovská SSpS: „Pri vážnych či zlo-
žitých problémoch prerušila sede-
nie slovami: sestry, ideme sa modliť  
a zajtra pokračujeme. Od každej žia-
dala, aby vyjadrila svoj názor. Bola 
to vždy práca v tíme, nebola indivi-
dualistka. Situácie vedela nadľahčiť 
svojou radostnosťou – keď videla, že 
je to Božia vôľa, išla za tým cieľave-
dome, nepozerajúc na ťažkosti, kto-
ré treba prekonávať.“ 

Na svojom konte má sr. Veronika 
viacero diel, ktoré iniciovala či roz-
behla. Počas vedenia provincie za-
ložila v  kláštore v  Ivanke pri Nitre 
oddelenie pre staršie a choré sestry, 
ktoré potrebujú opateru. Dnes naň 
prijímajú aj rodičov sestier, aby ich 
mohli dôstojne doopatrovať. „Bola 
iniciátorkou toho, že sme nanovo 
otvorili komunitu v  Maďarsku. Po 
páde komunizmu sa život iba poma-
ly vracal do starých koľají a  rehoľ-
né povolania sa obnovovali len po-
zvoľna. Naša rehoľa bola v Maďarsku 
prítomná vo vojnových časoch, no 
po nástupe komunizmu prešli ses-
try do rakúskej provincie a niektoré 
sestry boli v misiách –  komunizmus 
tam bol veľmi silný,“ hovorí sr. Lucia 
Slušná SSpS. Súčasná provinciálna 
predstavená sa so sr. Veronikou naj-
viac zblížila, keď pôsobila na   misi-
ách v Rusku a na Ukrajine. „Bola mi 
veľmi nápomocná svojimi radami aj 
názormi,“ hovorí sr. Lucia. Osobit-
ne si spomína na európske stretnu-
tia, počas ktorých sr. Veronika vied-
la koordinačný tím. „Vedela som, že 
naša začínajúca regia na Ukrajine jej 
mimoriadne leží na srdci a vnímala 
som jej podporu. Po spoločnom roz-
hovore som sa cítila plná entuziaz-
mu, že všetko zvládneme a  preko-
náme. Myslím si, že táto vlastnosť 
jej pomohla aj v misii v Južnom Su-
dáne, kde rozbehla zdravotné stre-
disko. Vedela sa zapáliť za dobrú svä-
tú vec,“ myslí si slovenská rehoľníčka. 

▸
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Kristova učeníčka 
Po skončení služby vo vedení 

provincie získala sr. Veronika nové 
misijné určenie do Južného Sudánu, 
kde sestry z Misijnej kongregácie slu-
žobníc Ducha Svätého otvorili klini-
ku v meste Yei. Miestnym ľuďom tam 
poskytovali základné ošetrenie. 

„So sestrou Veronikou som sa 
prvýkrát skontaktoval asi tri mesia-
ce po svojom príchode do Južného 
Sudánu,“ spomína slovenský fran-
tiškán Masseo Patrik Golha, ktorý 
v Južnom Sudáne pôsobil v rokoch 
2010 až 2016, teda približne v rovna-
kom čase ako sr. Veronika. „Pamä-
tám si, ako sa sme sa obidvaja tešili, 
že sme tu dvaja krajania zo Sloven-
ska, a tak blízko seba – vzdialenosť 
medzi našimi misiami bola asi 110 ki-
lometrov. Sestra Veronika pôsobila 
na klinike v meste Yei, ktorú tam ses-
try budovali i prevádzkovali. A prav-
divo môžem povedať, že ona zabez-
pečovala skoro všetky projekty,“ 
hovorí brat Masseo. 

Práve služba na klinike, počas 
ktorej sr. Veronika prevážala rodia-
cu pacientku do nemocnice, sa jej 
stala osudnou. Počas cesty sanitkou 
16.  mája 2016 do nej začali z  nevy-
svetliteľných dôvodov strieľať voja-
ci. Po viacerých operáciách a prevoze 
do kenského Nairobi sestra Veronika 
Rácková 20. mája 2016 zomrela. 

Keď na konci roka 2013 v Južnom 
Sudáne opäť vypukla občianska voj-
na a sr. Veroniky sa pýtali, prečo sa 
rozhodla zostať v  tejto nebezpeč-
nej krajine, povedala: „Pretože Je-
žiš tiež vytrval. Neopustil ľudí ani 
miesto, keď nastali problémy. Ako 
jeho učeníčka ho nasledujem v sile 
Ducha Svätého. Nemôžem opustiť 
ľudí v  Južnom Sudáne, pretože ich 
milujem.“

Po smrti sa naplnilo aj jej posled-
né želanie, aby bola pochovaná v Juž-
nom Sudáne, za ktorý obetovala svoj 
život. 

Tragická smrť sr. Veroniky 
Udalosti súvisiace s  postrele-

ním sr. Veroniky Theresie 16. mája 
2016 nie sú dodnes úplne vyjasnené. 
Podľa dostupných informácií sestra 
Veronika slúžila v tento deň na kli-
nike a okolo 19.00 bola previezť do 
nemocnice rodiacu matku, ktorá 
predčasne priviedla na svet dvoj-
čatá. Okolo polnoci ju opäť volali 
k pacientke, pravdepodobne inej ro-
diacej žene, ktorú sa tiež rozhodla 
previezť sanitkou do nemocnice. 
Cestovať za tmy je v Južnom Sudáne 
nebezpečné, no sestry to bežne ro-
bievali, pretože v noci nemali k dis-
pozícii šoféra a nemocnica nebola 
ďaleko – asi dvadsať minút cesty 
autom. Po odovzdaní pacientky sa 
sr. Veronika vracala späť a pri od-
bočke na hlavnú cestu ju postreli-
li. „Niektoré správy hovoria, že šlo 
o streľbu zďaleka, nie zblízka. Ne-
jestvujú totiž záznamy o tom, že by 
sr. Veroniku niekto zastavil,“ hovo-
rí sr. Katarína Florková SSpS. „Ses-
tru Veroniku údajne počul kričať 
nočný vrátnik z  blízkej tabakovej 
fabriky. Potom sa informácie strá-
cajú, ďalšie správy máme až od ge-

nerálneho vikára diecézy Yei Zacha-
riu Angotowu Sebita. Asi 55 minút 
po polnoci mu volali, že je niekto zo 
zamestnancov postrelený,“ opisuje 
tragické udalosti sr. Katarína. 

Otec Zacharia sa spolu s ďalší-
mi dvomi kňazmi vybral na miesto 
činu. Sestra Veronika bola stále 
v sanitke a ešte pri plnom vedomí 
mu povedala: „Otče, zomieram. Po-
môžte mi, prosím.“ Spolu s dvomi 
vojakmi ju páter Sebit preniesol do 
svojho auta a previezol do nemoc-
nice, kde bola ešte vždy pri vedomí. 

V ohrození života 
Po prevoze do nemocnice sa 

sestry Veroniky ujal lekársky tím 
pod vedením lekára Grahama Po-
ola. Sestra Veronika sa s  ním roz-
právala a  skôr, ako po dávke mor-
fia upadla do bezvedomia, udelil 
jej kňaz posledné pomazanie. Po-
sledné slová sr. Veroniky Theresie 
smerovali k  pátrovi Sebitovi: „Pá-
ter, strieľali na mňa bezdôvodne.“ 
Po upadnutí do bezvedomia sa už 
zrejme neprebrala, lebo vždy, keď 
sa začala prebúdzať, dávali jej ďal-
šiu dávku morfia.

Povedali o sr. Veronike 
„Bola pre nás vzorom hlbokej vie-
ry a lásky k Bohu a celým svojím ži-
votom svedčila o Ježišovi Kristovi, 
ktorého nadovšetko milovala. Bola 
vnímavá na vnuknutia Ducha Svä-
tého, pre plnenie Božej vôle a  jej 
veľkou túžbou bolo, aby všetci ľu-
dia spoznali a milovali trojjediného 
Boha. Pre túto svoju túžbu – odo-
vzdávať Ježišovu lásku – obetovala 
aj svoj život.“ 

Pavla Rácková, rodná sestra 

„Zostávame už teraz v  nádeji 
a v modlitbe, že smrť sr. Veroniky 
sa stane semenom pokoja a zmie-
renia a bude rásť a prekvitať v kra-

jine a medzi ľuďmi jej milovaného 
Južného Sudánu.“ 

Sr. Lucia Slušná SSpS, provinciálna 
predstavená Misijnej kongregácie 

služobníc Ducha Svätého

„Pri stretnutiach počas dovolen-
ky i  z  komunikácie s  ňou bolo cí-
tiť, že prežíva utrpenie svojich ľudí, 
ale nebola tou, ktorá by sa podda-
la smútku alebo nejakej bezvýcho-
diskovosti, ona sa dávala, a týmto 
zmierňovala mnohorakú biedu oko-
lo seba. Doslova a do písmena dala 
aj svoj život. Vitalita a radosť sú nie-
kedy prirodzeným darom, ktorý si 
človek prinesie na svet. Myslím si, 
že u sestry Veroniky to bolo umoc-
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Operácia trvala osem hodín a le-
kár povedal, že urobili všetko, čo 
mohli, teraz musia čakať na zázrak 
alebo sa pokúsiť previezť ju do lep-
šej nemocnice. Sestry teda zabez-
pečili prevoz vrtuľníkom do Nairobi, 
no keďže bola po prevoze oslabená, 
nemohli ju operovať hneď. Po ďal-
šej operácii bol jej stav veľmi vážny 
a opäť došlo k päťminútovej zástave 
srdca. Sestra Veronika Theresia Rác-
ková zomrela v piatok 20. mája 2016 
okolo desiatej dopoludnia. 

„Zomrela práve v čase, keď sme 
končili kapitulu na Slovensku a mali 
sme svätú omšu s arcibiskupom Sta-
nislavom Zvolenským. Živo si pamä-
tám, že keď som išiel prijať Ježiša, sa 
mi sr. Veronika zjavila a usmievala 
sa na mňa. Prebleslo mi hlavou, že 
zomrela a prišla sa rozlúčiť. Po svä-
tej omši som dostal SMS správu, 
že nás navždy opustila,“ spomína  
na smutné, no zároveň veľmi silné 
okamihy františkán Masseo Golha. 

Posledná rozlúčka
Najskôr sa uvažovalo o tom, že 

sr. Veroniku pochovajú v  Nairobi, 
kde sa 24. mája za ňu konala záduš-

ná svätá omša, no jej rodnej sestre 
Pavle mimoriadne záležalo na tom, 
aby bola pochovaná v Južnom Sudá-
ne. „Rozprávali sme sa o tom so ses-
trami a tie sa napokon rozhodli, že sa 
pokúsia telo previezť do Južného Su-
dánu, kde sr. Veronika položila svoj 
život za miestnych ľudí,“ vysvetľuje 
sr. Katarína. 

V piatok 27. mája sa telo sestry 
Veroniky podarilo previezť bežnou 
leteckou linkou z  Nairobi do juho-
sudánskej Juby. Na letisku ich čaka-
la skupina modliacich sa a spievajú-
cich rehoľníkov spolu so zástupcami 
štátu. Následne leteli malým lieta-
dlom do Yei. „Keď sme leteli, bolo 
to, akoby sa sestra Veronika lúčila 

s miestom, ktoré tak veľmi milova-
la,“ napísala sr. Eleonora Cichono-
vá krátko po pohrebe. „V Yei sestru 
Veroniku naložili do tej istej sanit-
ky, v ktorej bola postrelená. Cesta 
do kostola trvala asi hodinu a lemo-
val ju zástup spievajúcich ľudí. Mô-
žeme povedať, že sestra Veronika 
sem chcela prísť. Bez jej pomoci by 
to tu bolo veľmi ťažké,“ dodáva sr. 
Eleonora. 

Hoci sa na pohrebe v Yei zúčast-
nili vysokí štátni predstavitelia a po-
licajti, sestry vyslovili želanie, aby 
na pohrebe neboli prítomné nijaké 
zbrane, čo všetci rešpektovali. 

Sestru Veroniku pochovali pri 
kostole vo farnosti Latuya. 

nené jej úprimnou vierou. Bol to jej 
vnútorný oheň, ktorý ju poháňal ro-
biť dobre. Vedela sa tešiť zo života 
a istotne sa z neho teší naďalej.
Pavol Kruták SVD, provinciálny pred-

stavený Spoločnosti Božieho Slova

„Vždy všetko robila s plným nasa-
dením a  s  celou svojou bytosťou. 
Bola oddaná službe, vedela počú-
vať, spolucítiť, ale tiež dokázala 
s radosťou a nadšením povzbudiť. 
Po ukončení služby vo vedení bola 

ochotná ísť do vznikajúcej misie 
v Južnom Sudáne. Ďakujem Páno-
vi,  sr. Veronika Theresia je mojou 
spolusestrou, som hrdá na jej život-
ný štýl, na jej odvahu a lásku, ktorá 
siahala až do obety života.

Sr. Juliana Kondelová SSpS,  
spolusestra

 

„Bola to integrovaná žena, pre-
kypujúca radosťou a šťastím, kto-
rá sa dávala všade, kde bola. Rozdá-
vala z plnosti darov svojho vnútra, 
dokázala byť veselá a zároveň pria-
ma, mal som pocit, že vždy je nad 
vecou. Bola priateľská a úprimne sa 
zaujímala o človeka. Som vďačný, že 
som ju mohol poznať a spolupraco-
vať s ňou.

Ján Štefanec SVD, verbista

Sestra Veronika Theresia túžila byť  
pochovaná v Južnom Sudáne. Jej hrob  
sa nachádza  vo farnosti Latuya. 

Prvé sestry v Yei. Zľava sr. Merci, Ghana; sr. Veronika Theresia, Slovensko;  
sr. Izabela, Indonézia Téma | 15



Južný Sudán je etnicky veľmi 
bohatý, vyše 60 rôznych etník žije  
na území zhruba 13-krát väčšom ako 
Slovensko v krajine len s niečo vyše 
12 miliónmi obyvateľov. Najrozšíre-
nejším náboženstvom je kresťanstvo, 
ale prítomné sú aj tradičnejšie ani-
mistické náboženstvá. Najväčšou et-
nickou skupinou sú Dinkovia tvoriaci 
zhruba 40 percent populácie. Okrem 
nich tam žijú etnické skupiny Nueri, 
Zande, Bari, Shilluk a Anywa. V Juž-
nom Sudáne obyvatelia rozprávajú 
niekoľkými lokálnymi jazykmi, no 
ako pracovný jazyk bola v roku 2011 
ustanovená angličtina.

Viaceré etniká, ktoré dnes tvoria 
mozaiku obyvateľstva Južného Sudá-
nu, sa v krajine usádzali od 15. storo-
čia. Toto obdobie osídľovania preruši-
la až v roku 1820 invázia Muhammada 
Aliho, miestodržiteľa Egypta, ktorý 
v tom čase patril pod Osmanskú ríšu. 
Počas tohto obdobia boli obyvate-
lia Južného Sudánu odvážaní z kraji-
ny ako otroci. Koncom 19. storočia sa 
vláda presunula pod britsko-egypt-
skú vládu. Už počas tohto obdobia sa 
aj vďaka rozličnému prístupu miest-
nych kolonialistov zintenzívňovali 
rozdiely v rozvoji, politických i nábo-
ženských názoroch medzi severnou 
a južnou časťou Sudánu. 

Príbeh kresťanstva 
v Južnom Sudáne 

Prvý kontakt Južného Sudá-
nu s katolíckou vierou je úzko spätý 
s postavou Daniela Comboniho, ta-
lianskeho misionára, ktorý v  roku 
1857 prišiel do dnešného Sudánu 
na misie. Po vlastnej skúsenosti so 
životom v  Afrike bol presvedčený, 
že Európa by mala venovať viac po-
zornosti evanjelizácii Afriky. Svojou 
tézou „Zachrániť Afriku cez Afriku“ 
hlásal, že cudzinci by mali byť ná-
pomocnými, no rovnocennými part-
nermi pre Afriku, čo protirečilo vte-
dajšiemu patronizujúcemu prístupu 
sveta k africkým krajinám. Po úspeš-
ných cestách a stretnutiach po rôz-
nych kútoch Európy sa mu podarilo 
získať financie aj podporu na založe-
nie mužského misijného inštitútu pre 
Afriku vo Verone v roku 1867 a v roku 
1872 aj ženského inštitútu. Takisto 
založil aklimatizačný inštitút v Káhi-
re na prípravu misionárov a niekoľko 
misií naprieč Sudánom. V roku 1877 
bol ustanovený za biskupa Chartú-
mu (dnešné hlavné mesto Sudánu). 
Krátko po jeho smrti v roku 1881 po-
čas revolúcie proti egyptskej nadvlá-
de boli však všetci kresťanskí misio-
nári z krajiny vyhostení. Po tom, čo 
prebrali v krajine moc Briti, opätov-

ne otvorili dvere kresťanským misio- 
nárom, ktorí zabezpečovali okrem 
pastorácie aj vzdelávanie v Južnom 
Sudáne až do roku 1962. Okrem ka-
tolíckych prichádzali aj anglikánski 
misionári a Briti rozdelili teritórium 
krajiny na oblasti katolíckych a pro-
testantských misií. V roku 1956 však 
Briti odišli a evanjelizácia v krajine 
zostala neistá. 

Obdobie občianskych vojen
Keď v  roku 1956 získal Sudán 

nezávislosť, južná, prevažne kres-
ťanská časť krajiny vyjadrila nevôľu 
voči severnej vláde, ktorá sa snažila 
presadiť islamské právo a jednotnú 
severnú kultúru v celej krajine, a roz-
pútala až do roku 1972 prvú občian-
sku vojnu. Na jar 1964 boli všetci za-
hraniční misionári vyhnaní z krajiny. 
V tom období boli nebezpečenstvu 
vystavení aj miestni duchovní, obe-
ťou jedného z útokov na miestnu far-
nosť bol generálny vikár Rumbeku 
Arkangelo Ali. Po podobných tragic-
kých udalostiach mnohí krajinu opus-
tili a odišli do bezpečia v susedných 
krajinách, mnoho miestnych farností 
zostalo opustených na dlhé roky. Voj-
nová situácia mala vplyv na misijné 
a pastoračné aktivity takmer v celom 
Južnom Sudáne, mnohých vyhnala  

Oficiálny názov: 
Republika Južný Sudán
Hlavné mesto: Juba
Počet obyvateľov:  
12 500 000
Rozloha: 644329 km2

Náboženstvá:  
kresťanstvo, animistické 
náboženstvá, islam

Južný Sudán – krajina 
s nevyužitým potenciálom
Michaela Pobudová
Snímka: Alexandra Mamová

Odhliadnuc od neustálych nepo-
kojov, ktoré trápia Južný Sudán a pre 
ktoré sa najčastejšie ocitá v pozor-
nosti médií, má táto krajina viacero 
fotogenických prírodných úkazov. 
Jeho tropická klíma je domovom pre 
savany, dažďové pralesy i  bohatú 
faunu a flóru, ktorú by si v prípade 
dostatočne bezpečnej situácie v kra-
jine mohli turisti vychutnať v jednom 
z troch národných parkov: v Južnom 
národnom parku a v parkoch Badin-
gilo a  Boma. Okrem tohto prírod-
ného bohatstva preteká krajinou 
príbehmi opradený Níl a na hranici 
s Ugandou sa vypína mohutné poho-
rie, ktorého najvyšší bod vrch Kinye-
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do susedných krajín, niektorých za-
hnala do oblastí ďaleko od ciest a od 
miest. Misie sa posúvali a znovu ob-
sadzovali minulé pôsobiska podľa 
posunu bojísk. 

Po krátkej mierovej dohode kra-
jina opäť upadla do občianskej vojny 
v rokoch 1983 – 2005. Druhá vojna 
sa rozpútala medzi južným Sudánom 
a  moslimsko-arabským severným 
Sudánom ako reakcia na neuspoko-
jivé vládnutie, popretkávané korup-
ciou a opovrhovaním obyvateľmi  juž-
nej časti krajiny. Pod vedením Johna 
Garanga de Mabior sa Sudánska ľu-
dová oslobodzovacia armáda pustila 
do ozbrojeného konfliktu. Vtedajšia 
vláda reagovala tvrdo a okrem vojen-
ského potlačenia narušila distribúciu 
jedla v južných regiónoch, čím spôso-
bila v oblasti hladomor. V snahe za-
viesť striktné islamské právo v kra-
jine si našla oponentov aj zo strany 
sekulárnejších severných Sudánča-
nov a po úspešnom puči prebrala vlá-
du v roku 1985 armáda. O rok neskôr 
prevzal vládu generál Omar Hasan 
Ahmad Al-Bashir. Až do roku 2005 
jeho vláda nemilosrdne zatýkala po-
litických oponentov, vraždila rebelov 
na juhu, neumožňovala vstup huma-
nitárnej pomoci a v strachu o život 
vyháňala nevinných ľudí do sused-
ných krajinách. Až ku koncu deväť-

desiatych rokov 20. storočia sa situá- 
cia trochu stabilizovala a umožnila 
pomalý návrat pastoračnej i  vzde-
lávacej činnosti, ako aj príchod rôz-
nych misijných spoločenstiev. Odha-
duje sa, že počas občianskych vojen 
zomreli vyše dva milióny ľudí a asi 
päť miliónov bolo vnútorne vysíd-
lených. Väčšina obetí pochádzala 
z dnešného Južného Sudánu.

Najmladšia africká krajina
Ukončenie bojov zabezpečila až 

komplexná mierová dohoda v roku 
2005, ktorá okrem opatrení na vy-
rovnanejšie rozdelenie moci a usta-
novenie poloautonómneho stavu pre 
južný Sudán prisľúbila aj referendum, 
ktoré v roku 2011 umožnilo vznik sa-
mostatnému štátu Južný Sudán. Po 
Garangovej smrti v dôsledku pádu 
helikoptéry v roku 2005 nastúpil na 
pozíciu prezidenta spoluzakladateľ 
osloboditeľskej armády Salva Kiir 
Mayardit. Napriek osamostatneniu 
sa v roku 2011 vytváralo pre niekoľ-
ko nedoriešených problémov medzi 
krajinami napätie najmä v súvislos-
ti s rozdelením zisku z predaja ropy 
a s presným rozhodnutím o vzájom-
ných hraniciach. 

Južný Sudán je dnes jednou 
z  najchudobnejších a  najmenej roz-
vinutých krajín sveta. Pre väčšinu 

obyvateľstva je zdrojom obživy poľ-
nohospodárstvo a chov dobytka. Po-
tenciálne väčší príjem má krajina 
možnosť získať z obchodu s ropou, no 
nepokoje a chýbajúca infraštruktúra 
na prepravu ropy neumožňujú naplno 
toto nerastné bohatstvo využiť.

Hroziaca genocída
Po získaní nezávislosti sa začali 

intenzívnejšie prejavovať nepokoje 
medzi jednotlivými vodcami a etni-
kami v rámci Južného Sudánu. V roku 
2013 sa po konflikte medzi členmi 
prezidentskej ochranky oddanými 
prezidentovi Kiirovi, ktorý je etnický 
Dinka, a bývalému viceprezidentovi 
Riekovi Macharovi, ktorý je etnický 
Nuer, rozprúdili ďalšie občianske ne-
pokoje. Tisícky mŕtvych a skoro dva 
milióny vysídlených, žalostná hospo-
dárska situácia a správy Organizácie 
Spojených národov (OSN) o porušo-
vaní ľudských práv a o zločinoch pro-
ti ľudskosti primäli obe strany pod-
písať koncom roka 2015 mierovú 
dohodu. Tá bola však skoro vzápätí 
porušená a od polovice roka 2016 je 
v krajine zaznamenaná zvýšená ag-
resivita oboch strán. V snahe zabrá-
niť genocíde vyzýva OSN, aby štáty 
prestali predávať Južnému Sudánu 
zbrane, dodnes, žiaľ, neúspešne.

ti meria úctyhodných 3 187 metrov. 
Zároveň sa v Južnom Sudáne dá nájsť 
jedno z plošne najväčších močarísk, 
ktoré je väčšie ako rozloha Slovenska 
a pre ktoré zlyhali mnohé dobyvateľ-
ské či dobrodružné výpravy. 

Južný Sudán majúci iba šesť ro-
kov je historickou súčasťou svojho 
dnešného severného suseda Sudánu. 
Spoločný osud jeho obyvateľov stál 
obe krajiny milióny stratených živo-
tov a milióny stratených domovov. 
Notoricky kritická bezpečnostná si-
tuácia ohrozuje činnosť existujúcich 
kresťanských misií a má na svedomí 
život niekoľkých misionárov i odchod 
viacerých misijných hnutí.

Hoci obyvatelia Južného Sudánu túžia  
po mieri, krajinu ustavične sužujú nepokoje. 
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Dobrá novina pomáha v Južnom Sudáne 
takmer dve desaťročia 
Text a snímky: Marián Čaučík

O situácii v Sudáne sa v roku 1998 na Slovensku veľa nevedelo. Keď som na pozvanie 
rakúskej organizácie Dreikönigsaktion dostal možnosť zúčastniť sa na projektovej ces-
te do Ugandy, Kene a Sudánu, ani som netušil, že táto krajina je v stave občianskej voj-
ny. Naplno som si to uvedomil až v Ugande dva týždne predtým, ako sme mali letieť 
do Sudánu. 

Chartúmska vláda vtedy zbom-
bardovala nemocnicu v juhosudán-
skom meste Yei. Na územie dnešné-
ho Južného Sudánu sme leteli malým 
prenajatým lietadlom spolu s kom-
boniánom Caesarom Mazzolarim, 
budúcim biskupom diecézy Rumbek. 
Naša cesta trvala týždeň a bol som 
pravdepodobne prvým Slovákom 
na   tomto vojnovom území, ktoré 
bolo vtedy desať mesiacov oslobo-
dené od vládnych vojakov.

Bývali sme v malých kruhových 
chatrčiach pri zbúranej katedrále 
v Rumbeku a každý deň sme autom 
navštívili jednu z katolíckych misií – 
Wulu, Agangrial, Mapuordit – všet-
ko malé dediny v buši, kde misionári 
aj napriek prenasledovaniu a vyhos-
teniu vládou našli domov a podpo-
ru miestnych obyvateľov. Obdivoval 
som týchto ľudí, ktorí riskovali svo-
je životy, aby dali miestnym Dinkom 
vzdelanie, zdravotnícku a pastorač-
nú starostlivosť. Vzdelávanie počas 
vojny na juhu fungovalo iba v  mi-
sijných školách. Ľudia tam žili ako-
by dvetisíc rokov dozadu – starali sa 
o svoje kravy alebo malé políčka pri 
domoch z prírodného materiálu. 

Okrem veľmi jednoduchého ži-
votného štandardu si misionári a dob-
rovoľníci v  južnom Sudáne museli 
privyknúť na ustavičný strach z mož-
ného bombardovania. Až do podpísa-
nia mierovej zmluvy v roku 2005 sa  
do krajiny dalo prísť či priviezť pomoc 
iba ilegálne. Cirkev ostala s trpiaci-

mi a v mnohých smeroch nahrádza-
la úlohu neprítomnej a nepriateľskej 
vlády.

Vzdelanie a mier 
O ťažkej situácii v Sudáne a úlo-

he Cirkvi vydal neskôr svedectvo aj 
chartúmsky arcibiskup, dnes kardi-
nál Gabriel Zubeir Wako počas svojej 
návštevy Slovenska v roku 2001: „Je 
našou povinnosťou uľahčovať kaž-
dodenné ľudské utrpenie, robiť život 
znesiteľným. Je veľa tých, ktorí žijú 
v  absolútnej biede. Nie je tu nikto, 
kto by sa ich zastal, iba Cirkev. Často 
si ako biskupi kladieme otázku, ako 
udržať v ľuďoch nádej, keď strácajú 
zmysel svojho života a myslia si, že 
nemajú žiadnu budúcnosť.“ 

Arcibiskup sužovanej krajiny si 
zároveň uvedomoval, aké dve prio- 
rity je nutné stanoviť – vzdelanie 
a mier. „Keď začali narýchlo vznikať 
utečenecké tábory, videl som množ-
stvo detí, ktoré boli ponechané samy 
na seba. Potrebujeme nájsť miesta, 
kde by sme mohli otvoriť školy, lebo 
inak urobím školu z katedrály.“ 

Gabriel Zubeir Wako vedel, že 
otázka mieru je veľmi citlivá. „Ako 
môžu začať spolu žiť tí, ktorí proti 
sebe bojujú? Ako povedať tým, ktorí 
sú utláčaní, že potrebujeme zmiere-
nie? Je pravda, že počúvame nadne-
sené slová o pokoji. My však máme 
medzi nami ľudí, ktorým zabili ich 
blízkych, ľudí, ktorým neustále ubli-
žujú. Je ťažké hovoriť ,milujte svojich 

nepriateľov ,̒ no toto je poslanie, kto-
ré nám dal Boh ako kresťanom.”

V roku 1998 postihol miestnych 
ľudí na juhu Sudánu veľký hlado-
mor. Preto prvý projekt pomoci ko-
ledníckej akcie Dobrá novina v diecé-
ze Rumbek zabezpečil humanitárnu 
pomoc mnohým rodinám trpiacich 
hladom. Na zmiernení následkov voj-
ny a hladomoru sa slovenskí kolední-
ci podieľali spolu s rakúskymi. eRko 
– Hnutie kresťanských spoločen-
stiev detí v spolupráci s deťmi z die-
cézy Salzburg v Rakúsku pripravilo 
tiež advokačnú kampaň Mier pre Su-
dán, ku ktorej sa pridala sa aj skupi-
na detí z Kene. 

Podpora škôl 
V ďalších rokoch sa južný Sudán 

stal jedným z ťažiskových regiónov 
pomoci Dobrej noviny. Cez diecézu 
Rumbek a miestnu organizáciu Ar-
kangelo Ali Association (AAA) Dobrá 
novina postupne podporila vzdelá-
vacie projekty a nemocnicu v Mapu-
ordite ešte počas občianskej vojny 
a najmä po jej skončení v roku 2005. 

Diecéza Rumbek založila základ-
né školy v každej svojej misii a nazva-
la ich po apoštolovi Sudánu, ktorým 
bol taliansky misionár Daniele Com-
boni. Komboniánske školy v devia-
tich misiách sa svojou kvalitou stali 
najspoľahlivejšími základnými ško-
lami v  krajine. Okrem nich vznikli 
takzvané satelitné školy v jednotli-
vých osadách. Niektoré dediny a osa-
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dy sú totiž vzdialené aj 30 kilometrov  
od misie, čo deťom znemožňuje cho-
diť každý deň do školy, preto boli 
zriadené malé školy, kde sa žiaci učia 
pod stromom alebo v jednoduchých 
miestnostiach.

Vďaka spolupráci eRka a rakús- 
kej Dreikönigsaktion vznikol v  ro- 
koch 2004 – 2006 trojročný projekt 
na podporu vzdelávania v  diecéze 
Rumbek, ktorý spolufinancovala aj 
Európska únia. 

S podporou slovenskej oficiálnej 
rozvojovej pomoci Slovak Aid vysla-
la Dobrá novina na strednú školu do 
Mapuorditu dvoch učiteľov a v Rum-
beku v  jezuitskom centre zrealizo-
vala projekt Tréningového centra  
sv. Petra Clavera, kde sa školia budú-
ci technici.

Cez ďalší projekt podporovalo 
eRko vzdelávanie učiteľov v  misij-
ných aj satelitných školách reagujúc 
na fakt, že väčšina učiteľov v týchto 

školách nemala vzdelanie. Diecéza 
zabezpečuje vzdelávanie cez skúse-
ných učiteľov z Ugandy a Kene, ktorí 
pôsobia v jednotlivých misiách a or-
ganizujú ďalšie vzdelávanie pre uči-
teľov počas školského roka a zvlášť 
cez intenzívne kurzy počas prázdnin.

Zdravotnícka pomoc 
Situácia v južnom Sudáne a skú-

senosť eRka inšpirovali aj profesora 
Vladimíra Krčméryho,  ktorý od roku 
2000 vysiela do nemocnice v Mapu-
ordite lekárov a sociálnych pracov-
níkov. Dobrá novina tam postavila 
viacero nemocničných budov a pod-
poruje nemocnicu liekmi a zdravot-
níckym materiálom. Tam, kde v mar-
ci 1998 boli len dve chatrče, kde 
rehoľné sestry rozdávali chorým lie-
ky, dnes stojí fungujúca nemocnica 
so sto lôžkami a s ambulantnou čas-
ťou, ktorá denne ošetrí 170 pacien-
tov. Podarilo sa to aj vďaka pomoci 

ďalších donorov z vyspelej časti sve-
ta a dobrodinci zo Slovenska boli pri 
tom od samého začiatku až podnes. 

Od roku 2009 Dobrá novina po-
máha aj pri prestavbe Nemocnice sv. 
Františka z Assissi v Marial Lou vo 
federálnom štáte Tonj. Je to jediná 
funkčná nemocnica v regióne a pod-
ľa odhadov slúži asi pre 180-tisíc ľudí. 
Dobrá novina podporuje rekonštruk-
ciu a výstavbu jednotlivých oddelení 
nemocnice. Cez Vysokú školu zdra-
votníctva a sociálnej práce sv. Alžbe-
ty v Bratislave v nemocnici pôsobili 
tiež slovenskí a českí lekári.

Južný Sudán je jednou z najme-
nej rozvinutých krajín na svete. Má 
za sebou veľmi ťažkú históriu a bu-
dovanie štátu je len v plienkach. Sme 
radi, že aj cez Dobrú novinu môže-
me pomáhať miestnym obyvateľom 
niesť ich neľahký údel. 

Autor je zakladateľom a riadite-
ľom koledníckej akcie Dobrá novina.

Pacienti môžu byť v nemocnici so svoji-
mi príbuznými. 

Dobrá novina v spolupráci s rakúskou Dreikönigsaktion pomáha v juhosudánskom meste Marial Lou prebudovať nemocnicu.
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V Južnom Sudáne je hlboko 
zakorenený komunitný život 
Viktor Jakubov, snímky: archív Alexandry Mamovej

Lekárka ALEXANDRA MAMOVÁ (28) pochádza z Bratislavy a počas štúdia medicíny 
i po jeho skončení opakovane pôsobila v Južnom Sudáne, Keni a Etiópii. O tom, ako vní-
mala svoj pobyt v Južnom Sudáne, sa delí aj čitateľmi Svetových misií. 

Aké bolo vaše poslanie v Južnom 
Sudáne a čo vás motivovalo 
vydať sa na takúto misiu? 
V Južnom Sudáne som pracovala viac 
ráz na viacerých projektoch v rokoch 
2010 – 2015. Väčšinou som pracova-
la v pôrodnici, no viedla som aj am-
bulanciu všeobecného lekára pre do-
spelých. Práve v Južnom Sudáne som 
si uvedomila, že pôrodníctvo chcem 
vykonávať ako svoj odbor i na Slo-
vensku. Vždy som túžila ísť na misie, 
preto som sa prihlásila na medicínu 
a je to pre mňa istým spôsobom ži-
votným poslaním. Momentálne si 
neviem predstaviť, že by som sa vrá-
tila, najmä kvôli svoje rodine, preto-
že mám malé deti, ale myslím, že prí-
de čas, keď pôjdem opäť. Vykonávať 
prácu lekára v tejto krajine je veľmi 
náročné, preto musí mať človek veľ-
mi silnú motiváciu, aby tam vydržal. 

Tamojšie podmienky sú náročné fy-
zicky aj psychicky, málokto tam vy-
drží dlhšie ako tri mesiace. Pre mňa 
to bolo však zároveň aj veľmi oboha-
cujúce.

Aký je Južný Sudán? Ako sa 
zapísal do vašej pamäte? 

Južný Sudán je veľmi chudobná a ne-
úrodná krajina. Ustavične tam pre-
bieha občianska a  kmeňová voj-
na, miestni ľudia v podstate vôbec 
nepoznajú mier. Nevedia, či budú 
zajtra žiť, či nebudú musieť utekať 
pred streľbou. Preto majú zvyk, že 
väčšinou nosia všetky šaty na sebe, 
aby v prípade úteku mali všetko so 
sebou. Takisto celý majetok si nosia 
so sebou, čo zasa nie je až také ťažké, 
keďže sa väčšinou zmestí do dvoch 
igelitiek. Okrem toho je tam jedna 
z najvyšších materských a detských 

úmrtností na svete. Zlé hygienické 
podmienky a  zlá infraštruktúra sa 
podpisujú na mnohých zbytočných 
úmrtiach. Okrem toho je tam veľmi 
neúrodná pôda, povodne sa strieda-
jú s obdobiami sucha, takže je ťažké 
dopestovať poľnohospodárske plo-
diny. Ľudia trpia hladom, najmä ten-
to rok je to zlé.

Ako vyzeral váš bežný deň 
v Južnom Sudáne?  

Bežný pracovný deň sa začínal ráno 
okolo ôsmej. Po vizite na oddele-
ní som skontrolovala, či dostali pa-
cientky predpísanú liečbu a či sa im 
nezhoršil cez noc stav. Od devia-
tej do jednej ma čakali ambulant-
né pacientky na vyšetrenia a zákro-
ky. Niekedy prišlo aj 50 pacientiek, 
našťastie väčšina z nich prichádzala 
s veľmi banálnymi problémami, naj-

Lekárka Alexandra Mamová pôsobila vo viacerých projektoch v Južnom Sudáne. Práve tam sa rozhodla špecializovať  
na pôrodníctvo.
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častejšie s  meškajúcou menštruá-
ciou alebo zápalmi močových ciest. 
Po obede som pokračovala v práci do 
štvrtej poobede. 
Doobeda a na obed bývalo bežne aj 
42 stupňov v tieni, v budovách ešte 
viac. O siedmej sa začínalo stmievať, 
takže sme nevychádzali zo strážené-
ho areálu nemocnice. Okrem toho 
som bola na pohotovosti pre prípad 
pôrodu alebo inej akútnej potreby, 
takže som si zriedkakedy dovolila 
odísť z nemocnice na dlhšie. Areál je 
tam rozčlenený na obytnú a nemoc-
ničnú zónu. V Južnom Sudáne je veľ-
mi zlá strava, na to sa musí pripra-
viť každý, kto sa tam chystá. Každý 
deň sme mali ryžu s fazuľou, nieke-
dy hrach a niekedy kozie mäso, ale 
žiadne ovocie, zeleninu, syry. Strava 
a hygiena sú asi dve najodrádzajúcej-
šie veci na celej misii, no ak to človek 
vníma ako poslanie, dokáže tieto veci 
odfiltrovať. Na druhej strane si po-
tom oveľa viac váži teplú vaňu a ovo-
cie, nad ktorým doma ohŕňame nos.

Mali ste nejakú negatívnu 
skúsenosť v súvislosti s nepokojnou 
situáciou v krajine?
Okrem zranených a  postrelených 
ľudí, ktorých k nám vozili, ani nie. Ale 

je pravda, že odlet z krajiny som raz 
stihla na poslednú chvíľu, o 12 hodín 
už nastal štátny prevrat a von sa ne-
dostal nikto. To je vždy riziko misie 
v krajine s nestabilnou politickou si-
tuáciou. 

Ako vnímate kresťanstvo 
v Južnom Sudáne?  
Južný Sudán má zložitú náboženskú 
i  kultúrnu históriu, ktorá je do veľ-
kej miery ovplyvná moslimským se-
verným Sudánom, kmeňovými ná-
boženstvami a zvykmi, ktoré sú do 
značnej miery pohanské a  niekde 
pretrvávajú dodnes. V  krajine na-
priek tomu pôsobia mnohí kňazi 
a veľa ľudí sa hlási ku kresťanskému 
náboženstvu, no, žiaľ, bez hlbšieho 
porozumenia. Príkladom je mnoho-
ženstvo, ktoré je tam stále zaužíva-
né. Napriek tomu, čo sa učia v škole 
i kostole, sú kmeňové tradície v tom-
to silnejšie. Z druhého uhla pohľadu 
treba podotknúť, že v krajine, kde ne-
existuje žiadny sociálny systém, je to 
určitá forma ochrany rodiny. Preto-
že ak zomrie matka, čo je pri pôro-
doch bežné, o deti sa postará druhá 
manželka ako o vlastné. Tieto deti by 
inak nemali šancu prežiť. Ľudia tam 
žijú v klanoch, čo sú v podstate roz-

vetvené rodiny a klany existujú poko-
pe v niekoľkých jednoduchých obyd-
liach. Komunitný život je tam veľmi 
silne zakorenený.

Čo môžu slovenskí kresťania 
robiť na podporu obyvateľov 
Južného Sudánu? 
Je mnoho spôsobov, ako pomôcť, či 
už dobrovoľníckou službou, prispe-
ním na Dobrú novinu, ktorá buduje 
v Južnom Sudáne nemocnice, alebo 
prihlásením sa na štúdium na Vyso-
kej škole zdravotníctva a  sociálnej 
práce sv. Alžbety v Bratislave. Roz-
vojové projekty v Južnom Sudáne sú 
financované aj zo školného študen-
tov na tejto škole.  

Noc cesty do nemocnice (Alexandra Mamová) 
Pomaly som sa vybrala smerom k ne-
mocnici v  duchu nadávajúc, aká pek-
ná sobota to mohla byť, ale nie je, lebo 
už šiesty raz idem do nemocnice. Ľudia, 
ktorým sa nechce čakať v  normálnej 
ambulancii alebo si za celý týždeň ne-
spomenú na svoje problémy, prídu vždy 
v sobotu. Vybavila som dnes bolestivú 
menštruáciu, absenciu menštruácie, 
bolesti chrbta u tehotnej ženy, obstipá-
ciu a infekciu močových ciest. Stávkujúc 
diagnózu som dorazila do ambulancie 
a pochopila, že slovo pohotovosť je ten-
toraz na mieste. Pohľad na ženu ležiacu 
na vyšetrovacom stole, ktorá bola celá 
od blata a kúpala sa v kaluži krvi, ma 
okamžite vrátil do reality a po položení 
základných otázok som sa dozvedela, 
že predvčerom v noci v štvrtom mesia-
ci tehotenstva potratila. Zmeranie tla-

ku a pulzu, zaistenie žilového prístupu 
na podanie infúzií i liekov a nachysta-
nie vecí na kyretáž netrvalo viac ako päť 
minút. Manžel, omráčený a ustráchaný, 
celý čas stál pri svojej žene, a hoci som 
mala pocit, že mu bolo pri pohľade na 
krv zle, ani sa nepohol. Po podaní liekov 
a kyretáži krvácanie prestalo, pacientku 
sme nakoniec preložili do postele. Nie-
ktoré veci mi však nešli do hlavy, preto 
som sa chcela porozprávať s manželom 
pacientky. Sedel na stoličke vo vyšetrov-
ni a na jeho tvári bolo vidno úľavu i vďač-
nosť. Zistila som, že vie po anglicky, učí 
v škole a manželia sa na bábätko veľmi 
tešili, malo to byť ich druhé dieťa. Svo-
jou lámanou angličtinou mi porozprá-
val, ako od včera kráčali pešo bahnom, 
aby sa sem dostali, ako manželka krvá-
cala celou cestou a v noci musel odhá-

ňať hyeny, ktoré zacítili krv. Ohromená 
jeho výkonom som stratila reč. Neviem 
si ani predstaviť, ako im muselo byť po 
ceste. Dva dni pršalo a oni šli bosí s ce-
lým majetkom a  jedlom v  bahne, aby 
dostali pomoc. Je to jeho jediná žena, 
inú nemá a nechce, čo je v Južnom Su-
dáne viac ako nezvyklé. A ja dúfam, že 
budú mať ešte veľa detí. Mám rada hap-
py end, preto rada pozerám romantic-
ké komédie. Pri životných drámach je to 
ešte o to krajšie, že sa o happy end mô-
žem pričiniť svojou prácou. V takýchto 
momentoch som rada, keď môžem byť 
užitočná pre ľudí, ktorí by inak nema-
li šancu na žiadnu zdravotnú starostli-
vosť. V takýchto momentoch cítim, že 
to, čo robím, má zmysel a trochu nepo-
hodlia za to stojí.

Alexandra Mamová pri operácii pacienta
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Dinkovia 
Približne štvrtinu obyvateľov Južného Sudá-
nu tvoria Dinkovia, ktorí žijú predovšetkým 
v oblasti Bor a Bahr el Ghazal. Príslušníci tej-
to etnickej skupiny sú výnimoční predovšet-
kým svojou výškou. Podľa výskumov dosa-
hujú priemernú výšku až 182 centimetrov, 
pričom takto vysoké sú neraz aj ženy. Medzi 
známych Dinkov patrí napríklad maratónsky 
bežec Guor Marial (na snímke vľavo hore), 
ktorý sa zúčastnil na Letných olympijských 
hrách v Londýne v roku 2012, či svetoznáma 
modelka a módna návrhárka Alek Weková. 

Cattle camp 
V období sucha sa Dinkovia s celou rodinou 
sťahujú s dobytkom na miesta s vodou a bý-
vajú s ním na otvorenom priestranstve. Kus 
rohože a palica, na ktorej je zavesené všetko 
potrebné, tvorí v tom čase celú domácnosť. 
Hoci žijú vo veľmi jednoduchých podmien-
kach, ich život je založený na hrdosti a dôs-
tojnosti.

Krava ako rodinný poklad 
Ľudia v  Južnom Sudáne nemajú bankové 
účty a často ani peniaze. Ich bohatstvom sú 
kravy, ktoré na mäso zabijú len vo veľmi vý-
nimočných prípadoch. Takými sú napríklad 
slávnostné príležitosti. Vtedy prítomní pre-
skočia zabitú kravu počnúc najdôležitejšími 
hosťami. Na obrázku biskup Caesar Mazzo-
lari preskakuje kravu pri slávnostnom otvo-
rení malej kliniky v Rumbeku v marci 1998.

Svätý Daniel Comboni 
Jedným z významných misionárov, ktorí sa 
zaslúžili o  evanjelizáciu Afriky, bol talian-
sky kňaz Daniel Comboni (1831 – 1881), kto-
rý sa v roku 1877 stal chartúmskym bisku-
pom. Počas svojho živote neúnavne bojoval 
proti obchodovaniu s otrokmi a s rovnakou 
nezlomnosťou mobilizoval katolícku verej-
nosť v Európe pre Afriku. Jeho evanjelizácia 
bola postavená na princípe „zachrániť Afri-
ku pomocou Afriky“. Hoci sa nedožil vysoké-
ho veku, jeho misionárska práca žije dodnes. 

Južný Sudán v obrazoch 
Martina Grochálová
Snímky: Marián Čaučík, internet 
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Jeho nasledovníci komboniáni pôsobia dnes 
v 44 krajinách sveta vrátane Južného Sudánu. 

Zložitá klíma 
V Južnom Sudáne sa podobne ako v iných af-
rických krajinách strieda obdobie sucha trva-
júce od mája do konca novembra a obdobie 
dažďov nastávajúce od konca novembra do 
konca apríla. V období sucha hrozí hladomor 
a čas na začiatku apríla sa označuje ako za-
čiatok „hladovej diery“. Ľudia už míňajú zá-
soby z predchádzajúceho roka a ďalšia úroda 
bude až v septembri. V období dažďov dochá-
dza k vysokému úhrnu zrážok, blatisté cesty 
sú zaplavené a nastáva problém s transpor-
tom. Aj to sú dôvody iba na pomalý rozvoj. 
Stavebné práce sa môžu vykonávať naprí-
klad iba v období sucha. Problémy spôsobu-
jú aj súčasné klimatické zmeny, keďže obdo-
bia sucha a dažďa sa nestriedajú pravidelne 
ako v minulosti. 

Obydlia 
Obyvatelia Južného Sudánu žijú v jednodu-
chých kruhových chatrčiach postavených 
z hliny a slamy. Keďže mnohí z nich žijú po-
lokočovným spôsobom života, v období su-
cha sa sťahujú spolu s dobytkom na miesta, 
kde je voda. V tradičných domčekoch žili aj 
misionári, ktorí prišli na územie Južného Su-
dánu v deväťdesiatych rokoch 20. storočia 

Solárne panely 
Vysoké teploty a mnoho dní slnečných lú-
čov vytvárajú vynikajúce podmienky na vy-
užívanie solárnej energie. V Južnom Sudáne 
je táto technológia vítaná, pretože tam nie 
je vybudovaná infraštruktúra a v mnohých 
oblastiach nie je elektrina. Solárne panely 
si však vyžadujú pomerne vysokú počiatoč-
nú investíciu a pravidelnú údržbu. 

Nosenie vody 
Zabezpečovať vodu je v africkej kultúre úlo-
hou žien. Vodu nosia v nádobách na hlavách 
neraz z veľkej vzdialenosti a niekedy prejdú 
denne 10 – 15 kilometrov. Výskumy potvr-
dzujú, že nosenie takýchto ťažkých bremien 
na hlave spôsobuje ženám vážne zdravotné 
problémy, ako napríklad chronickú únavu, 
problémy s chrbticou či spontánne potraty. 
Prístup k pitnej vode je preto dôležitým čini-
teľom rozvoja celej komunity. 
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Šesťkrát som sa znova narodil  
Masseo Patrik Golha, snímky: Emmanuel Pitia

Od začiatku vstupu do františkánskej rehole horela vo mne túžba stať sa misionárom 
v Afrike. V roku 2010 ma do tejto služby povolal samotný generálny minister Jose Rod-
riguez Carballo OFM, ktorý prišiel na Slovensko hľadať misionárov. Pozval ma na misiu 
do Sudánu, ktorý v tom čase ešte nebol rozdelený, a mal som pôsobiť v hlavnom mes-
te Chartúm. 

Keďže som ani po troch rokoch 
čakania nedostal víza, rehoľa sa roz-
hodla po 150-tich rokoch obnoviť 
misiu v novovzniknutej krajine – Juž-
nom Sudáne. So spolubratom Jesu-
som z Mexika som sa tak dostal do 
hlavného mesta Juby, kde sme za-
čínali z ničoho – len s požehnaním 
františkánskeho generálneho minis-
tra Michaela A. Perryho OFM a jub-
ského arcibiskupa Paulina Lukuda 
Lora. Najskôr sme pôsobili v Centre 
Najsvätejšej Trojice na okraji mesta, 

asi o pol roka sme boli vymenovaní 
do novej farnosti, kde som sa stal fa-
rárom.

Južný Sudán je jednou z  naj-
chudobnejších krajín sveta a je tam 
problém s pitnou vodou, preto sme 
sa rozhodli v našej farnosti vyvŕtať 
studňu. V  spolupráci s  Dobrou no-
vinou sa nám tento projekt podari-
lo zrealizovať. Dnes už majú všet-
ci ľudia, najmä deti v našej farnosti, 
dostatok vody – keď prichádzajú na 
rôzne pastoračné aktivity a  boho-

služby. Chcem touto cestou poďa-
kovať všetkým dobrodincom a tým, 
čo sa konkrétne v projekte angažo-
vali. Vďaka vode z tejto studne sme 
počas druhej občianskej vojny, ktorá 
sa začala v júli 2016, mohli zachrániť 
život viacerým rodinám, ktoré našli 
útočisko v našom kostole a kláštore. 

Nepísané pravidlá 
Situácia v  Južnom Sudáne je 

skutočne nebezpečná. Práve preto 
je jednou z najnestabilnejších krajín 

Deti mávajú počas svätej omše katechézy a celebrant (na snímke Masseo Patrik Golha) ich ide osobitne požehnať. 

24 | Téma Téma | 25



sveta. Medzi misionármi platia nepí-
sané pravidlá, kedy sa už netreba po-
hybovať mimo mesta, ale ani vychá-
dzať von. Sú na to stanovené časy, 
ale závisí to aj od politickej situácie. 

Sestra Veronika Rácková však 
bola v inej situácii – zachraňovala ži-
voty, a tam sa už na čas nepozerá, ale 
s príslušným rizikom a Božou ochra-
nou sa koná. Aj ja osobne som viac-
krát musel porušiť tieto odporúča-
nia. 

V Južnom Sudáne som zažil via-
ceré kritické okamihy, preto ďakujem 
Panne Márii a všetkým, čo sa za nás 
denne modlili, že som ich aj prežil. 
Úprimne môžem povedať, že som sa 
doslova 6-krát narodil. 

Spomínam si, ako som sa po pr-
vom konflikte v  decembri 2013 po 
dvojmesačnej absencii svätej omše 
vybral s naším katechétom Henrym 
do dedinky Digale vzdialenej asi 26 
kilometrov od Juby odslúžiť svätú 
omšu a  spovedať. Ľudia sa v  tých 
končinách orientujú podľa slnka, pre-
to na bohoslužbu meškali, čo malo za 
následok, že sme sa oneskorili s ná-
vratom do mesta. Odporúčanie zne-
lo necestovať po 18.00 mimo mesta. 
Asi posledných päť kilometrov pred 
mestom začali na nás strieľať. Auto 
skackalo zo strany na stranu – preto-
že mimo mesta nie sú cesty, iba samé 
jamy a výmole, v tom čase aj voda 
s blatom – a vedel som, že rýchlej-
šie ako štyridsiatkou ísť nemôžeme, 
lebo by sme sa prevrátili. Henrymu 
som vtedy povedal: „Zohni sa, lebo 
ty más ženu a dve deti. Ak by ma tra-
fili, aspoň ty to preži a prípadne chyť 
volant, aby sa auto neprevrátilo.“ Po 
pár minútach ostreľovania išlo oproti 
vojenské auto s jedným vojakom, na 
ktorého preniesli paľbu. Viem, že nie 
som žiadny hrdina, ale v tej kritickej 
situácii som cítil pokoj a ochranu na-
šej mamy Panny Márie.

Evanjelium v každodennosti 
V  kontakte s  ťažko skúšaný-

mi ľuďmi, ktorých ustavične sužujú 
nepokoje, som zažil mnoho silných 
a  pôsobivých stretnutí. Pravidelne 

sme chodievali do záchytného tábo-
ra na okraji Juby, kde boli štyri kos-
toly a kde žilo asi 38-tisíc ľudí, ktorí 
patrili pod našu farnosť a duchovnú 
starostlivosť. V úzkej spolupráci s ka-
techétmi sme pravidelne navštevo-
vali chorých. Raz sme zastavili pred 
jedným stanom a katechéta mi po-
vedal, že sa ideme len pomodliť, lebo 
tá žena nie je pokrstená. Vošli sme 
do stanu, kde na zemi ležala polona-
há matka troch malých detí. Mala ra-
kovinu prsníka. V tej chvíli, emocio-
nálne pohnutý, som tam videl ležať 
skutočného opusteného Ježiša. Bol 
som hlboko dotknutý jej úsmevom. 
Skôr ako sme sa začali modliť, opýtal 
som sa jej, či už počula o Ježišovi. Od-
poveď znela áno, a jej oči sa rozžiari-
li. Potom sme jej rozprávali o Ježišo-
vi, Panne Márii, Cirkvi a sviatostiach. 
Po krátkej katechéze žena poveda-
la, aby sme ju pokrstili, lebo chce žiť 
a trpieť s Ježišom. Dala zvolať celú 
rodinu, čo bola na blízku, a s túžbou 
a  radosťou prijala sviatosti krstu, 
zmierenia, svätého prijímania a po-
mazania chorých. Vybrala si krstné 
meno Marta. O päť mesiacov na to 
odišla šťastná a zmierená do neba. 
Jej silné svedectvo pokory, trpezli-
vej obety, vnútornej radosti, modlit-
by a statočnej matky rodiny mi os-
tane silno zapísané v srdci. Vždy nás 

vítala s radosťou a tešila sa, keď sme 
jej prinášali sväté prijímanie.

Krajina potrebuje mier 
Keď sa 13. decembra 2013 začala 

občianska vojna, zostali sme s ľuďmi 
v našom centre. No keď sa v júli 2016 
začala ďalšia občianska vojna, na od-
porúčanie arcibiskupa a farskej rady 
sme opustili našu misiu a boli sme aj 
so spolubratom evakuovaní do Eu-
rópy. Podľa mojich informácií mo-
mentálne nepôsobí v Južnom Sudá-
ne nikto zo slovenských misionárov 
či dobrovoľníkov. 

Všetci misionári i  veriaci boli 
otrasení z toho, čo sa stalo sestre Ve-
ronike Ráckovej, a spolu s biskupmi 
sa za ňu modlili. Vyvolalo to jednot-
né odsúdenie vojny a násilia, čo sa 
páchalo už niekoľko mesiacov. Vlá-
da bola vyzvaná skončiť nezmysel-
nú vojnu. Rehoľníčkina smrť prispe-
la ešte k väčšiemu zjednoteniu ľudí, 
ktorí si zároveň viac uvedomili kaž-
dodennú obetu misionárov pre Boha 
i pre ľudí. 

Južný Sudán potrebuje pokoj, 
mier a vládu, ktorej skutočne zále-
ží na dobre ľudí. Taktiež veľa modli-
tieb na tento úmysel i otvorené srd-
cia, ktoré by sa v  sociálnej oblasti 
podelili s tým, čo im Boh požehnal.
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Šťastná otrokyňa svätá Bakhita 
Martina Grochálová
Snímky: internet 

Siedmeho februára večer sa do tmavej noci v juhosudánskom buši ozývali výbuchy 
radosti. Misionári v Mapuordite pustili ľuďom film o živote svätej Bakhity. Hoci 
z miestnych Dinkov nikto nerozumel ani slovo po taliansky, už samotná skutočnosť, 
že ide o sudánsku sväticu, ich napĺňala úžasom. 

Svätá Bakhita pochádzala z ju-
hozápadnej časti Sudánu, kde žije 
kmeň Dajuov. Narodila sa okolo 
roku 1869 v dedinke Algoznei ležia-
cej v oblasti Dárfúr. Jej rodičia boli 
pomerne bohatí, lebo vlastnili do-
bytok aj polia. 

V tom čase zúril v krajine hon na 
miestnych obyvateľov, ktorých pre-
dávali ako otrokov. Mnohí ľudia vrá-
tane detí zmizli a už ich nikto z rodiny 
nikdy nevidel. Takýto osud postihol aj 
rodinu svätej Bakhity. Najskôr uniesli 
jej staršiu sestru, neskôr sa stala obe-
ťou nehanebného obchodu s ľuďmi aj 
ona. Práve počas únosu dostala nové 
meno Bakhita, čo v preklade zname-
ná šťastná. Hoci to únoscovia mysleli 
ironicky, ani netušili, že život Sudán-
ky bude po rokoch utrpenia naplne-
ný skutočným šťastím. 

Bakhitu uniesli arabskí priekup-
níci, keď mala približne sedem rokov. 
Počas únosu i u pána, ktorý ju kúpil, 
prežívala kruté muky a týranie. Raz 
sa pokúsila s kamarátkou utiecť, no 
opäť sa dostala do pazúrov zlého člo-
veka, a ten obe deti predal opätovne. 
Celkovo ju predali päťkrát a až po de-
siatich rokoch krutostí a ponižovania 
nabral jej život nový smer. Do svojich 
služieb ju kúpil taliansky vicekonzul 
v Sudáne Callisto Legnani.

Nový život v Taliansku
Po dvoch rokoch pokojného ži-

vota odvolali jej pána do Talianska 
a odvážne dievča ho požiadalo, aby 
mohlo ísť s ním. V tom čase Bakhi-
ta nemala poňatia, kde je Taliansko 
a čo to bude znamenať pre jej život. 

Cesta bola síce nákladná, ale  Callis-
to Legnani súhlasil a Bakhitu zobral 
so sebou. Počas cesty sa zapáčila 
jeho priateľom manželom Michie-
liovcom, preto im ju daroval, aby sa 
starala o ich malú dcéru.

Keď sa o Bakhite dozvedeli ses-
try kanosiánky v Benátkach, pozva-
li ju do katechumenátu. Pre Bakhitu 
to znamenalo radikálnu zmenu ži-
vota. „Sväté sestry, ktoré ma trpez-
livo a skutočne hrdinsky zasväcova-
li do viery, pomohli mi poznať Boha, 
ktorého som už zakúsila vo svojom 
srdci ako dieťa bez toho, aby som ho 
poznala,“ napísala Bakhita vo svo-
jom osobnom svedectve, ktoré spí-
sala na požiadanie matky predsta-
venej Margherity Bonottovej v roku 
1910. Hovorí v ňom, že už v detstve 
túžila spoznať toho, kto stvoril pre-

„Myslíte, že je ľahké potešiť Majstra? Za seba 
môžem povedať, že sa snažím, ako najlepšie 
viem. On robí všetko ostatné.“ 

sv. Bakhita
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krásnu prírodu, a chcela mu vzdať 
úctu. 

Pokrstili ju 9. januára 1890 a pri 
krste dostala meno Jozefína Marga-
réta Bakhita. V ten istý deň prijala 
prvé sväté prijímanie a sviatosť bir-
movania. Po krste sa rozhodla zostať 
ďalšie štyri roky v katechumenáte, 
kde podľa jej slov mohla zreteľnej-
šie a  jasnejšie počuť láskavý hlas 
Pána, ktorý ju nabádal, aby mu za-
svätila život. 

Hoci sa obávala, či ju ako Afri-
čanku prijmú do rehole, jej strach bol 
zbytočný. Vrelé odporúčanie na zlo-
ženie rehoľných sľubov jej dal aj kar-
dinál patriarcha Benátok Giuseppe 
Sarto, neskorší pápež Pius X. 

Skromná a láskavá
Bakhita prežila celý svoj život 

v jednoduchosti a službe. Pracova-
la v kuchyni, na vrátnici, v sakristii či 
v šijacej dielni – podľa toho, kam ju 
poslali a kde ju potrebovali. Známa 
bola svojou láskavosťou a umením 
povzbudiť ľudí aj v  tých najťažších 
situáciách. Najlepšie vedela praco-
vať s  deťmi, dokázala podporovať 
ich matky, ale aj radiť dôstojníkom 
či vojakom. Mala hlbokú úctu ku kňa-
zom, no ak to bolo potrebné, neváha-
la ich láskavo napomenúť. 

Bakhita si vytvorila jedinečný 
vzťah s Bohom a oslovovala ho „Pa-
ron“, čo v miestnom talianskom ná-
rečí znamená „majster“. Kapucín 
Bartolomeo Cesaretti, ktorý pôso-
bil ako kaplán v kanosiánskom kláš-
tore, hovorí, že keď Bakhita hovorila 
o Bohu, zdalo sa, akoby zakusovala 
výnimočné šťastie a útechu. Vážil si 
mnoho vlastností tejto Afričanky, 
ktorú prezývali Moretta, čierno-
vláska, no mimoriadne obdivoval jej 
skromnosť, chudobu, ale aj zručnosť. 
„Hoci všetky sestry žili v  chudobe, 
Bakhitina izba bola ešte chudobnej-
šia ako ostatné. Keďže nebola učiteľ-

ka, nemala pero, knihy ani iné písacie 
potreby. Vo svojom skromnom šat-
níku mala uložený malý košík s hod-
vábnou niťou na jednoduché veci, 
ktoré vychádzali z jej rúk ako malé 
majstrovské diela.“ 

Najobdivuhodnejší bol však Ba-
khitin postoj k tým, ktorí ju uniesli, 
mučili a ponižovali. Keď sa jej sestry 
pýtali, či nepociťuje voči nim nená-
visť, odpovedala: „Veľmi sa za nich 
modlím, aby im Pán, ktorý bol taký 
dobrý a láskavý ku mne, mohol uro-
biť to isté, aby im to prinieslo obráte-
nie a spásu.“ K svojim mučiteľom do-
konca pociťovala súcit: „Chudáci, oni 
neboli krutí, len nepoznali Boha, ale-
bo si možno nemysleli, že mi až tak 
ublížili. Oni boli páni a ja otrokyňa.“ 

Ku koncu života sa začalo zdra-
vie Bakhity zhoršovať. Neprospieva-
lo je predovšetkým studené podne-
bie severného Talianska, kde vládli 
mrazivé zimy. Lekár jej diagnostiko-
val pokročilú artritídu a astmatický 
zápal priedušiek, ktorý sa skompli-
koval obojstranným zápalom pľúc. 
V  dôsledku neho 8. februára 1947 
zomrela. Jej posledné počuteľné 
slová zneli: „Áno, som taká šťastná: 
Panna Mária... Panna Mária!“ 

Vitaj doma!
Pápež Ján Pavol II. vyhlásil Jo-

zefínu Bakhitu 17. mája 1992 za bla-
hoslavenú a počas apoštolskej cesty 
v Sudáne sa 10. februára 1993 konala 
na Zelenom námestí v Chartúme eu-
charistická slávnosť na počesť sudán-
skej svätice. Vtedajší chartúmsky ar-
cibiskup, dnes kardinál Gabriel Zubeir 
Wako vtedy spolu s ostatnými Sudán-
čanmi volal: „Bakhita, vitaj doma!“ 
V jubilejnom roku 2000 ju pápež Ján 
Pavol II. vyhlásil 1. októbra za svätú. 

Svätá Bakhita je patrónkou une-
sených ľudí a  obetí obchodovania 
s ľuďmi. Za svoju svätú ju považujú 
obyvatelia Sudánu i Južného Sudánu. 

Svätú Bakhitu prezývali v Taliansku  
sestra Moretta, čiernovláska. 

Svätá Bakhita si vytvorila osobitný štýl 
spirituality. Boha nazývala Paron, čo  
v benátskom dialekte znamená Majster.  
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Útek 

Pán nás dve umiestnil do oddelenej miestnosti. Dvere 
zvykol zamknúť zvlášť vtedy, keď bol mimo domu. 

V jeden večer sa vrátil z trhu s mulicou naloženou obi-
lím. Vstúpil do našej miestnosti, odomkol nám reťaze na 
nohách a prikázal nám očistiť od pliev pšenicu, ktorú kúpil, 
a dať z nej žrať mulici. Potom odišiel za svojimi povinnosťa-
mi. Dvere nechal otvorené. 

Ostali sme samy a nepripútané. Tak sa nám s Božou mi-
losťou naskytla výnimočná príležitosť. Žmurkli sme jedna 
na druhú, chytili sme sa za ruky a opatrne sa poobzerali do-
okola. Keď sme nikoho nezbadali, rozbehli sme sa do otvo-
renej krajiny. Nevedeli sme, kam ideme. Vedeli sme len to, 
že nádej na slobodu väzí v rýchlosti našich nôh. Celú noc 
sme bežali a bežali cez lesy a pustatiny. Na smrť unavené, 
udychčané sme počúvali iba zavýjanie divých šeliem, ktoré 
sa ozývalo v tichu noci. 

Keď sa zviera priblížilo, najlepšie, čo sme dokázali uro-
biť, bolo rozbehnúť sa k stromu a vyškriabať sa naň. 

Raz, keď sme pokračovali v našej púti, z diaľky sme po-
čuli typický hluk blížiacej sa karavány. Na smrť vystraše-
né sme sa skryli za tŕňové kríky. Počas dvoch nekonečných 
hodín sme videli dlhý rad reťazou prikovaných úbohých ot-
rokov, ktorí prechádzali popri nás. Našťastie, nikto nás ne-
zbadal. Niet pochýb, že nás Boh ochraňoval. Nikto iný to za 
takýchto okolností nemohol byť. 

V detskej naivite som bola presvedčená, že všetko moje 
utrpenie je preč a o krátku chvíľu opäť objímem svojich dra-
hých. Všetko sa zdalo také ľahké a moja odvaha rástla. 

Keď svitol nový deň, zastavili sme sa, aby sme nabrali 
nový dych. Boli sme veľmi unavené. Srdcia nám bili rýchlo. 
Z tiel nám stekali veľké kvapky potu a škŕkalo nám v žalúd-
koch. Nemali sme nič na jedenie. 

Hlboká túžba vidieť naše rodiny a strach z prenasledo-
vania i z toho, že nás chytia, nám dávali silu utekať, ale úna-
va sa hlásila. 

Kam ideme? 
Pri západe slnka sme zbadali nejaké chatrče, a tak nám 

srdcia podskočili od radosti. Rozrušene sme zaostrili zrak, 
aby sme zistili, či je to naša dedina a náš domov. 

Nebol. 
Môžete si predstaviť naše sklamanie a smútok. 
Ako sme tam stáli a rozmýšľali, čo urobiť, vynoril sa pred 

nami neznámy muž. Vyľakane sme začali utekať, ale on sa 
nám postavil do cesty a milo sa prihovoril. 

„Kam idete?“ spýtal sa. 
Neodpovedali sme. So zvýšeným hlasom nám znova 

položil otázku: 
„Povedzte mi, deti, kam idete?“ 
„K našim rodičom.“ 
„Kde bývajú?“ 
„Tamto,“ znela naša hmlistá odpoveď. 
Netrvalo dlho, aby pochopil, že sme na úteku. 
„Poďte ku mne,“ navrhol. „Chvíľočku si oddýchnete, po-

tom vás zoberiem domov.“ 
Uverili sme jeho slovám a nasledovali sme ho do neja-

kej chatrče. Hneď ako sme vstúpili dovnútra, na smrť una-
vené sme sa zvalili na zem. Ponúkol nás pohárom vody. Boli 
sme tak hrozne vyčerpané, že len veľmi ťažko sme mohli pre-
hĺtať. Nechal nás samy a my sme tíško zaspali. Asi o hodinu 
nás zobudil, zobral nás do svojho domu, dal nám niečo zjesť 
a piť. Potom nás zobral do veľkého košiara, kde mal zviera-
tá. Ponúkol nám, aby sme si ľahli na slamník, ktorý predtým 
vložil dovnútra. Na naše veľké prekvapenie nás potom obe 
zviazal reťazou. Prikázal nám ležať a čakať na jeho návrat. 

Takto teda splnil svoj sľub priviesť nás k rodičom. Išli 
sme si oči vyplakať, keď sme si uvedomili naše biedne po-
loženie. 

Zostali sme v košiari niekoľko dní, kým do dediny ne-
prišiel priekupník s otrokmi. Potom nás zobrali a predali. 

Dostali sme sa späť do otroctva. 
Prešli sme dlhú cestu, kým sme dohonili karavánu. Po 

pripojení k skupine v reťaziach sme s prekvapením zistili, 
že niektorí otroci boli od toho istého pána, od ktorého sme 
utiekli. Povedali nám, ako sa hneval, keď zistil náš útek. Pri-
sahal, že nás rozseká na kúsky, keď nás nájde. 

Až teraz dokážem väčšmi oceniť láskavosť Pána, ktorý 
ma znova zázračne zachránil. 

Dva a pol týždňa sme v jednom kuse kráčali a dodržia-
vali ten istý poriadok, spomínaný predtým. 

Konečne sme dorazili do mesta, kde nás voviedli do re-
zidencie arabského náčelníka. Bol to veľmi bohatý muž. 
Vlastnil veľké množstvo otrokov, všetkých mladých a zdra-
vých. Moju priateľku a  mňa vybrali za spoločníčky jeho 
dvom dcéram, ktorým sme sa hneď zapáčili. 

Pánov úmysel bol darovať nás jeho synovi, keby sa ože-
nil. Medzitým sme žili vo veľkom dome, dobre s nami zaob-
chádzali, nič nám nechýbalo.

Z knihy: Maria Luisa Dagninová: Sv. Bakhita. Úsmev slobody.  Bakhita rozpráva svoj príbeh. 

Z angličtiny preložila Alena Letzová. Vydavateľstvo Familiaris, Pezinok 2008. 
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POZVÁNKA 

Misijná púť detí 

Nello Scavo 
Bergogliov zoznam 
ĽUDIA ZACHRÁNENÍ PÁPEŽOM 
FRANTIŠKOM POČAS DIKTATÚRY 
V ARGENTÍNE

Taliansky publicista Nello Scavo zná-
my svojimi reportážami z oblasti or-
ganizovaného zločinu sa zameriava 
na obdobie vojenskej diktatúry v Ar-
gentíne v rokoch 1976 – 1983. Ponúka 
svedectvá ľudí, ktorých Jorge Mario 
Bergoglio zachránil pred prenasle-
dovaním a istou smrťou.

Spolok svätého Vojtecha,  
Trnava 2016

Viliam Judák 
Boží priatelia
SLOVENSKÉ MARTYROLÓGIUM 

Pútavé portréty vyše 50 osobností, 
ktoré žili na našom území od 9. sto-
ročia až po súčasnosť. Nechýbajú 
medzi mená ako sv. Gorazd, sv. Ivan, 
sv. Bystrík, ale aj Anna Kolesárová, 
František Munk či Titus Zeman. Zo-
znam uzatvára osobnosť 20. a  21. 
storočia Ján Chryzostom Korec, kto-
rého autor nazýva „svedkom, vyzná-
vačom a mysliteľom“.

Spolok svätého Vojtecha,  
Trnava 2016

Tradičná a  obľúbená misijná 
púť, ktorú organizuje eRko – Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí, sa 
uskutoční 13. mája v Rajeckej Lesnej 
a Levoči. Na púť každý rok prichá-
dza okolo 5 000 detí spolu so svo-
jimi animátormi a kňazmi. Viac in-
formácií a možnosť prihlásenia na 
www.erko.sk.

Alice a Henri Quantinovci 
Rodičia svätej Terézie  
z Lisieux   SVÄTCI BEZ VÝŤAHU

Rodičia svätej Terézie z Lisieux, pat-
rónky misií, sú prakticky neznámi. 
Spájala ich veľká láska, boli zapá-
lení za výchovu svojich piatich dcér, 
zdrvení smrťou štyroch detí. Ich ži-
vot je svedectvom nevykoreniteľnej 
a radostnej nádeje. Terézia o nich na-
písala: „Dobrý Pán Boh mi dal otca  
a matku hodnejších neba ako zeme.“ 

Spolok svätého Vojtecha,  
Trnava 2016

Rodičia svätej Terézie z Lisieux sú prakticky ne-
známi. Spájala ich veľká láska, boli zapálení za 
výchovu svojich piatich dcér, zdrvení smrťou šty-
roch detí. Ich život je svedectvom nevykoreniteľ-
nej a radostnej nádeje. Terézia o nich napísala: 

„Dobrý Pán Boh mi dal otca a matku hodnejších 
neba ako zeme.“ 
Zélia a Louis Martinovci rástli vo svätosti, pre-
chádzali etapami, ktoré poznajú aj moderné páry: 
brali sa neskoro, znepokojovali sa o úspech v pod-
nikaní, starali sa o výchovu svojich detí, boli otra-
sení chorobami súčasného sveta: Zélia rakovinou 
a Louis nervovo-psychickou chorobou.
Terézia snívala o tom, ako sa dostane ku Kristovi 
výťahom lásky. Zélia a Louis Martinovci dosiahli 
nebo pomalšie, s námahou, schodiskom služby.
Táto kniha je vážna, no súčasne plná humoru. 
Napísal ju manželský pár dneška, rodičia štyroch 
detí, o manželskom páre včerajška. Je znovuob-
javením umenia hagiografie. 

www.ssv.sk
eVojtech.sk

Al
ic

e a
 H

en
ri

 Q
ua

nt
in

ov
ci

   
  R

O
D

IČ
IA

 S
V

Ä
T

E
J 

T
E

R
É

Z
IE

 Z
 L

IS
IE

U
X

RODIČIA SVÄTEJ 
TERÉZIE Z LISIEUX
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Krížovka
s refrénom hymny v tajničke

VODOROVNE: A.Obyvateľ Banskej Belej. – B. Spojka – žnec – orgány sluchu. 
– C. Divadelná hra Karla Čapka – stred kolesa – MPZ Rakúska – ŠPZ Ružomber-
ka – základná číslovka. – D. Ťažiská románu – TAJNIČKA 3 – miesto (nem.). – E. 
Ulica na periférii. – F. Citoslovce – nezvíťazil – myslená priamka. – G. Obyva-
teľku obce Breziny. – H.  Mužské meno  – čínsky predseda – kuchynské nádo-
by. – I. Existuj – nekovový prvok – maďarská prihraničná obec – rím. 50 – det-
ský pozdrav. – J. Zn. čs. bicyklov – Eduard – môj (nem.).

ZVISLE: 1. Pult – doklad totožnosti – TAJNIČKA 1. – 2. Hliník – Spojené štáty 
– Regio Jet – Ratkovská Lehota – informačný systém. – 3. Priezvisko sv. Filipa 
– „matrace“ gauča – kálium. – 4. Predošlá mena – citoslovce – doktor – žen-
ské meno. – 5. Čo potrebuje žnec? – majstrovstvá Európy – 999 (lat.) – MPZ 
Rakúska a Španielska. – 6. Bodavý hmyz – TAJNIČKA 2 – MPZ Nemecka. – 7. 
Hl. mesto Švajčiarska – Slovensko – otázka na vec – mat v boxe. – 8. Eurošek 

– ktorý (básn.) – tam – Chačaturjanovo meno. – 9. Ľudovít – opaľoval – vita-
mín. – 10. Čes. mesto – Rádio Vatikán  – knokaut – Katolícka akcia – dodržuj 
pitný režim. – 11. Nesúhlas – ukaz. zámeno – TAJNIČKA 4.

Správne znenie tajničky z minulého čísla: islandská koruna. Knihu Lea Maas-
burga Matka Tereza. Neobyčajné príbehy posielame trom výhercom:  Pavlovi 
Andraščíkovi z Humenného; Márii Smolkovej z Prešova a Anne Maštalskej zo 
Spišskej Novej Vsi. Výhercom srdečne blahoželáme!

RECEPT

Špenát s arašidovým 
maslom

Juhosudánska kuchyňa je ovplyv-
nená arabskou a východoafric-
kou kuchyňou. Juhosudánčania 
zvyknú jedávať dusené mäso 
a  zeleninu, ale aj husté kaše 
z  cirku a  prosa. Na zahusťova-
nie polievok a omáčok používa-
jú arašidové maslo. Pridávajú ho 
napríklad do špenátu. 

Potrebujeme: 2 zväzky špená-
tu so stonkami, cibuľu a rajčinu 
nakrájanú na kocky, 4 poliev-
kové lyžice arašidového masla, 
šálku vody, hovädzí vývar ale-
bo bujón, soľ, čierne korenie.

Cibuľu podusíme v troške vody, 
pridáme nasekaný špenát, všet-
ko spolu rozmixujeme a varíme asi 
15 minút. Pridáme arašidové maslo, 
hovädzí vývar, premiešame a varíme 
desať minút. Pridáme nakrájanú raj-
činu a povaríme päť minút. Osolíme 
a okoreníme.

Dobrú chuť!

Autor krížovky: M. Martin. Tajnička krížovky vám prezradí refrén juhosudánskej 
hymny. Správne odpovede pošlite do 30. júna 2017 na adresu PMD poštou 
alebo e-mailom (kontakt na s. 31). Traja vyžrebovaní výhercovia získajú knihu 
Viliama Judáka Boží priatelia, ktorú venoval Spolok svätého Vojtecha.
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