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BOLÍVIA

IĎTE DO CELÉHO SVETA A UČTE VŠETKY NÁRODY A KRSTITE ICH...

MISIE

EL FUERTE
CONCEPCIÓN
SVIATOK KRÍŽA
ČAS 
PRE BOHA
ZLODEJINA
CHCEM ÍSŤ
DOMOV
RYBÁRČENIE



Tatry a turistika v horách 
sú moje srdcovky, na ktoré v 
misiách veľa času a priestoru 
neostáva. Preto som sa 
potešil, ak sa výnimočne 
naskytla príležitosť vystúpiť do 
bolivíjskych Ánd. Stodvadsať 
kilometrov juhozápadne od 
mesta Santa Cruz, sa vo výške 
1920 metrov rozprestiera dnes 
archeologické nálezisko El 
Fuerte. 

obdobie od r. 800 - 1300. Stálo 
tu rituálne a obradné centrum 
Chánov z veľkej Grigoty, ktorí 
vytesali do skaly figúry. Do 
roku 1450 tu bola základňa pre 
vojská Guarajov, Čiriguancov. 
Do roku 1500 sa z miesta stalo 
obradné a administra�vne 
impérium Inkov. V piatej 
etape, do roku 1550, sa tu 
stavalo hlavné mesto provincie 
Inkov. Následne, do r. 1650 

sa stalo miesto 
španielskou 
kolóniou „El 
Fuerte“ a bolo 
garančným 
bodom oddychu 
na ceste medzi 
Asunción 
v Paraguaji 
a Limou 

v Peru. Archeologicky je teda 
„El Fuerte“ vzácne aj pre 
jedinečné spojenie kultúr 
Chánov, Inkov a Španielov. 
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 Pochválený buď Ježiš 
Kristus! Drahí čitatelia, od 
môjho príchodu na misie 
v Bolívie prešiel rok. Pri 
tejto príležitosti sa Vám 
chcem poďakovať za Vašu 
účasť na misiách. Bol to 
skok do iného prostredia, 
klímy, kultúry, mentality 
a života ľudí. Priniesol 
veľa pekných i ťažkých 
chvíľ. V prvých mesiacoch 
sme sa Vám s mojím 
spolubratom v kňazstve 
Pavlom Hucíkom snažili 
poodhaliť niečo nové 
z histórie, či života 
domorodých kmeňov. 
Ďakujem mu, že aj po 
jeho odchode na Slovensko 
vždy spracuje celý časopis, 
aby ste ho mohli čítať 
v pútavej forme. Nové 
číslo Vám ponúka žánrovo 
odlišné články od tých 
predošlých. Pokúšam 
sa v ňom hovoriť viac o 
problémoch, prekážkach 
a nástrahách, s ktorými 
sa človek v Bolívii skôr, či 
neskôr stretne. Rovnako 
o histórii, ktorá nám 
vždy pomáha pochopiť 
prítomnosť a lepšie sa 
pripraviť na budúcnosť. 
Prajem Vám príjemné 
čítanie. V závere prinášam 
malé prekvapenie. 

Ján Piatak, misionár

EL FUERTE

Miesto je 
považované za 
najväčšie dielo 
skalnej  architektury 
sveta, v období pred 
príchodom Španielov.  
Od 2. decembra 
1998 je zapísané 
v zozname svetového 
dedičstva UNESCO. 
Prehliadka miestom 
so sprievodcom trvala 
hodinu a pol. Vstupenka 
vyšla na sedem eur. 

Dejiny sa tu začali 
písať založením dediny 
Mojocaya, ktorá tu 
stála v rokoch 400 - 
800. Druhú etapu tvorí 
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Inkovia pomenovali miesto 
Samaipata, samai – odpočívaj, 
pata – výška, teda odpočívaj vo 
výške, či odpočinok vo výškach. 
Pre svoju nadmorskú výšku bolo 
naozaj vždy miestom oddychu, 
nakoľko tu neboli vysoké 
teploty, ani otravné komáre. 

Slúžil ako „kňazský chór “. 
V kruhu je umiestnených 
striedavo sedem štvorcových 
a sedem trojuholníkových 
sedadiel. Uprostred je ďalší 
kruh, v ktorom je deväť sedadiel 
a deväť okien. Celá skala 
pôsobí tajomne, množstvo 
vytesaných výklenkov rôznych 
tvarov poskytuje priestor pre 
odhaľovanie nových poznatkov 
ale aj na rozvíjanie fantázie. 

Picchu. Archeologický areál 
tvoria ďalej verejné priestranstvá, 
ktoré slúžili na kultúrne vyži� e, 
pozorovateľne a vojenské objekty, 
polia na pestovanie quinoy  
a iných plodín. 

Do kanálov znázorňujúcich 
hada sa nalievala obeta 
v podobe čiče, vody a krvi 
obetovaných zvierat (lamy, 
neskôr kravy). Konali sa obrady 
očistné i na získanie plodnos� , 
pričom sa riadili astronomickým 
kalendárom. Dodnes sa 
každoročne v júni konajú 
slávnos� , ktoré napodobňujú 
a oživujú pradávne zvyky. 

Na najvyššie položenom 
mieste je do skaly vytesaný 
kruh o priemere 7 metrov. 

Druhú časť tvoria ruiny 
mesta Inkov. Je tvorená 
administra� vnou a ubytovacou 
časťou, smerom na juh od skaly. 
Inkovia tu mali okolo 600-700 
domov, v súčasnos�  je odkrytých 
asi 50. Sprievodca sa nechválil 
nadšením, že po odkry�  všetkého 
to bude určite druhé Machu 

Miesto sa delí na dve hlavné 
čas� : Obradnú a administra� vnu. 
Prvú tvorí priestranná skala, 220 
metrov dlhá a 65 metrov široká. 
Sú na nej znaky z kúltúry Chánov 
i Inkov. Inkovia tu konali kultové 
obradné slávenia, pri ktorých sa 
prinášali obety rôznym bohom. 
Predovšetkým kult „Pačamama“ 
uc� evanie zeme. Do pieskovca 
sú vytesané výklenky a zvieracie 
obrazce pumy a jaguára. 

Napriek nepriaznivému 
počasiu som naozaj zažil 
Samaipatu - odpočinok vo 
výškach. Spomenul som si aj 
na moju Slovenskú Samaipatu, 
Kňazovku pri Olcnave, ktorá 
bola osídlená viac ako � síc rokov 
skôr, ako El Fuerte, a � ež ukrýva 
veľa archeologických tajoms� ev 
na planine i nižšie záhadné 
skalné útvary  „Mnísi“. Rovnako 
ponúka nádherné výhľady 
a miesto na stretnu� a a oddych. 
Zažil som tam veľa pekných 
chvíľ s mnohými ľuďmi. Dnes 
sa tam slúžia sväté omše a na 
kríži je napísané: „Vrchy nech 
ľudu prinesú pokoj a pahorky 
spravodlivosť” (Žalm 72, 3).
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Ak ste videli známy fi lm 
„Misia“, ktorý vykresľuje 
šírenie kresťanskej viery 

v Paraguaji, ľahko si viete 
predstaviť, aké podmienky 

mali jezui�  na misiách 
v Čikitánii o niekoľko rokov 

neskôr. Ponúkam Vám tre� u 
časť dejín Čikitánskych 

kmeňov, so zameraním na 
Concepción, kde pôsobím. 

založené mesto Concepción. 
Združovalo desať indiánskych 
čikitánskych kmeňov: Punasicas, 
Boococas, Tubasicas, Paicones, 
Puysocas, Quimomecas, 
Quitemos, Napecas, Paunacas 
a Tapacuracas. Mesto je dodnes 
rozdelené do desia� ch zón. 
Pomenovanie „paico“ sa používa 
už len ako nadávka. 

V roku 1750 pater Ignác 
Chomé napísal čikitánsku 
a ayorejskú grama� ku a slovnú 
zásobu. O tri roky neskôr začína 
hudobný skladateľ pater Mar� n 
Schmid stavať svoj tre�  a najväčší 
chrám, ktorý je zasvätený 
Nepoškrvrnenému Poča� u 
Panny Márie. Za tri roky bola 
stavba ukončená. V kostole boli 
vyrezávané oltáre a spovednice.  
V roku 1766 už malo Concepción 
3276 obyvateľov a hovorilo 
sa v ňom ôsmymi jazykmi. 
Španielčinu ešte nepoznali. 

Sľubné začiatky boli násilne 
prerušené. Trinásteho októbra 
roku 1767 prišli do Concepción 

CONCEPCIÓN

Prvým miestom jezuitských 
misií bolo založenie komunity 
San Javier v roku 1691. Ôsmeho 
decembra roku 1709 bolo 
pátrom Lucasom Caballerom 
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vojaci kráľovského španielskeho 
vojska, aby vyhnali jezuitov 
z Čikitánie. Rozutekali sa aj 
mnohé rodiny zo strachu, že 
stra� li svojich chránencov a budú 
predaní za otrokov. Prichádza 
epocha veľkého úpadku, hladu 
a epidémií. V meste ostávajú len 
niektorí domorodci. Navzdory 
všetkému prežíva nádherný 
chrám s námes� m okolo.  Až 
v roku 1930 je založený nový 
Čikitánsky vikariát. O dvadsať 
rokov neskôr dostáva svoje sídlo 
v Concepción a chrám sa stáva 
katedrálou. Správu majú na 
staros�  fran� škáni pochádzajúci 
z Nemecka. 

pia� mi chrámami v Čikitánii za 
svetové kultúrne dedičstvo. 

Hans Roth tu pracoval 
spolu 21 rokov. Podarilo sa 
mu zreštaurovať, ale i postaviť 
mnohé stavby vo vikariáte. 
Posledným projektom, ktorý 
vytvoril v nemocnici pred smrťou 
bol náčrt kaplnky v “Zóne 5”, 
v ktorej pôsobím. 

dobyvateľmi. Kríž stál aj na oltári 
pri návšteve pápeža Fran� ška, 
v júli 2015. 

V Paraguaji a Argen� ne 
zostali z chrámov len ruiny. 
Z desia� ch Čikitánskych chrámov 
sa podarilo zachrániť šesť. Kostol 
v San Javier, Concepción, Santa 
Ana, San Rafael, San Miguel 
a San José. Neskôr sa obnovil aj 
v San Ignacio. 

V roku 1975 sa pod vedením 
architekta Hansa Rotha začína 
opravovať katedrála a konvent 
v Concepción. Menilo sa drevo 
na streche, oblúky z tehál, 
piliere, maľovali sa steny 
starými mo� vmi. Menila sa 
podlaha, umiestnili sa tri nové 
brány a okná. Zreštaurovali sa 
oltáre, zrekonštruovala zvonica.  
Oprava sa ukončila po siedmych 
rokoch. 15. augusta bola 
katedrála slávnostne otvorená 
a požehnaná. Roku 1990 ju 
vyhlásilo UNESCO spolu s dalšími 

Prvého decembra roku 2001 
prevzal správu Vikariátu Ňufl o 
de Chávez fran� škán, biskup 
Antonio Bonifacio Reimann 
pôvodom Poliak, ktorý sa oň 
stará dodnes. 

Dejiny hodnotne 
dokumentujú a prezentujú dva 
múzeá v Concepción. Jedno 
zachytáva dejinné pozadie 
katedrály a druhé dejiny Čikitánie 
a vo veľkej miere aj ostatných 
stavieb a projektov Hansa 
Rotha.  Čikitániu charakterizuje 
originálny kríž, ktorý je zdola 
točený a na ramenách má kvety 
z pralesa, v ktorom sa museli 
veľakrát Čikitánci ukrývať pred 

Z obdobia pôsobenia 
jezuitov sa v Concepción 
sa zachovalo v hudobnom 
archíve viac ako tri� síc 
strán rukopisov a 5700 
notových zápisov! Považujú 
sa za najdôležitejšiu zbierku 
barokovej indiánskej 
hudby v južnej Amerike. Na 
pripomenu� e bohatstva dejín 
hudby na tomto mieste sa 
viackrát počas roka konajú 
v katedrále koncerty vážnej 
hudby. 

Dejiny Concepción mi trochu 
pripomínajú šírenie viery na 
území Slovenska. Cyril a Metod 
sa tiež postarali o jazyk, 
gramatiku, spev i duchovný 
život. Podobne, ako Jezuiti 
boli prenasledovaní a vyhnaní. 
Ich obeta bola semenom, 
ktoré po rokoch vzklíčilo. 
Prišli ďalší, potom ďalší. 
V Bolívii či na Slovensku, všade 
potrebujeme ľudí ochotných 
plniť Božiu vôľu, ktorá je pre 
nás veľakrát náročná a niekedy i 
nepochopiteľná. Nech je všetko 
na väčšiu Božiu slávu. 



Katechéti, vedúci 
skupiniek mladých a mi-
ništrantov sa dva týždne 
radili, ako slávnosť pripra-
viť. Poobede sme boli 
s chlapcami na biskupskom 
pozemku v pralese vyťať 
palmové listy „motaku“, 
a kmene menších stromov 
na zhotovenie oltára a vý-
zdobu kríža. Milo som bol 
prekvapený, keď nás po 
návrate  čakalo už vyše 
tridsať mladých, ktorí me-
dzičasom vyniesli vonku ku 
krížu pred kaplnkou lavice 
a pripravili obetný stôl. 
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SVIATOK KRÍŽA
Tre�eho mája sa slávi podľa liturgického kalendára sviatok svätých 
apoštolov Filipa a Jakuba. V Bolívii preukazujú ľudia v tento deň 
lásku a úctu ku Kristovmu krížu. Slávnosť pripravujú a slávia podľa 
svojich obyčají, ktoré som dovtedy nepoznal. 

slávnos� má byť pohostenie, ale 
o opekačke nič nevraveli. Vysvitlo, 
že na hrniec s kávou. Myslel som, 
že ich poteší moja ponuka, aby sa 
káva pripravila na peci v kuchyni, 
ktorá bola len desať metrov od 
plánovaného ohniska. Nestalo 
sa. Ešte zanietenejšie mi začali 
vysvetľovať, že voda sa musí 
pripravovať na ohni z pahreby. 
Nebránil som im. Dovolil som 

Pýtal som sa, či im ešte 
v niečom môžem pomôcť. Vraveli, 
že potrebujú náradie, aby mohli 
vykopať jamy, kde zasadia koly 
na upevnenie oltára. Na moje 
prekvapenie krompáč nechceli. 
Vybrali si radšej tradičnú drobnú 
lopatku, ktorá je nastoknutá na 
dlhý kôl. Snažil som sa im vysvetliť, 
že s krompáčom to bude oveľa 
rýchlejšie a menej pracnejšie, ale 
oni trvali na tom, že sa to musí 
robiť s lopatkou. Dobre, vravím 
si, každý máme svoje spôsoby 
a metódy, hlavne nech robia 
a nech majú z toho radosť. 

Hneď nato ma prekvapila aj 
skupina žien. Pýtali sa, kde môžu 
urobiť pahrebu. Vedel som, že po 
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urobiť ohnisko. Spokojní chodili 
po okolí a hľadali suché konáre 
na oheň. Pochopil som, že je to 
pre nich tak kultová príprava, 
ako má pre nás, Slovákov, čaro 
guľáš pripravený na ohni vonku. 

V kázni som aj názorne  
objasňoval, prečo musel Ježiš 
zomrieť na kríži. Mnohí sa pekne 
zapájali do odpovedí, ktoré som 
im kládol a postupne otázkami 
som ich priviedol k záveru. Všetci 
nahlas vyznali „Ježiš zomrel, 
pretože ma Boh miluje“. 

Na záver som úprimne 
poďakoval všetkým, ktorí sa 
zapojili do príprav slávnos�  
uctenia kríža. Odišli sme 
do sakris� e, ja som sa tešil, 
že všetko dobre dopadlo 
a chystal na večerné putovanie 
s obrazom v rodinách. 
Kateché�  sa za� aľ pus� li do 
podávania kávy. Rehoľná 
sestra Mária Klára odštartovala 
nedočkavé de� , aby si mohli 
zobrať z navešaných darov. 
V momente tam ostali len 
zelené listy. Tu sa stalo niečo, 
čo som nečakal. 

Prišla za nami rozhorčená 
vedúca mladých, že to sa stať 

stromčekom v Európe. 
Tak, ako sa de�  a mladí na 
Slovensku na Vianoce pozerajú 
na sladkosťami obsypaný 
stromček  či darčeky a na 
pohľad na Betlehem pod ním 
už veľa času neostáva, podobne 
to bolo tu. De�  pozerali 
túžobne na navešané buchty, 
žemle, banány, pomaranče, 
mandarinky a iné dobroty. 

nemalo. „A čo?“ pýtam sa. „Že 
de�  zjedli navešané dobroty“.  
Následne začala vysvetľovať 
tradíciu: do pol noci sa má 
meditovať pri pohľade na kríž 
a až potom môžu všetci všetko 
zjesť, nielen de� . Nepomohlo 
tvrdenie rehoľnej sestry, 
ktorá ukázala na obetný dar - 
buchty, ktorých bolo desaťkrát 

viac, ako navešaných na oltári 
a ktoré zasponzoroval niekto iný 
než oni. Márne sa snažila vysvetliť, 
že buchiet je dosť pre všetkých a na 
celý dlhý večer. Čin pre nich vyznel 
ako porušenie tradície a zneváženie 
ich práce. 

Po modlitbách s obrazom 
Božieho milosrdenstva som sa 
vrá� l ku kaplnke večer o pol 
jedenástej. Nikde nikoho, tma, na 
zemi porozhadzované plastové 
poháre od kávy a sáčky od buchiet, 
ktoré dali ľuďom rehoľné sestry. 
Ako málo stačí k tomu, aby človek 
ukázal, čo je v jeho srdci. Vážime si 
to, na čom sme pracovali.

Večer som ďakoval Bohu, že 
som ich nechal kopať jamy svojím 
štýlom a zohrievať vodu na ohni 
z pahreby. Ešte veľa musíme spolu 
zažiť a hlavne spolupracovať, aby 
sme si vážili nielen svoju prácu, ale 
aj prácu a obetu druhého. 

Sviatok kríža som slávil ešte 
v škole s viac ako päťsto žiakmi 
a komunite Limoncito. Tam to 
bolo vzorovo, vo veľkom štýle. Ku 
krížu sme prechádzali viac ako 
dvanás� mi bránami, ako do neba, 
ozdobenými navešanými koláčmi, 
pečeným mäsom, a ovocím. Počas 
svätej omše bol obrad uctenia 
kríža, ako to poznáme na Slovensku 
na Veľký piatok. Po svätej omši sme 
s miništrantmi dostali výslužku. 
Ostatní čakali do polnoci. 

Na svätú omšu prišlo asi 
okolo dvesto ľudí, čo je na 
miestne pomery rozbiehajúcej 
sa farnos�  veľmi pekné. 
Hudobníci doprevádzali spevy, 
miništran�  pripravili kadidlo, 
kateché�  ozdobili oltár a kríž 
tradičným spôsobom. Všade boli 
navešané dobroty. Podľa mňa 
je to podobné ako s vianočným 
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V Bolívii majú ľudia čas.  Čas 
na seba, čas na druhých, čas na 
veci. Vidieť niekoho ponáhľať 
sa, či behať je zriedkavé. 
Neponáhľajú sa do práce, školy, 
ani do kostola. Pri práci sa šetria 
alebo ju posúvajú na neskôr. 
Školstvo je na nízkej úrovni, aj 
tu majú de�  a mládež veľa času 
na hry, nácviky piesní a tancov 
počas „vyučovania“. Pre malú 
náročnosť štúdia chodia mnohí 
z Brazílie do Bolívie získať ľahko 
� tul lekára. Pri obiehaní autom 
sa nestáva, žeby ktosi zrýchlil 
a chcel s vami pretekať. Ľudia 
nemajú veľa, ale sú s tým zväčša 
spokojní a tak pre nich nepla� , 
že čas sú peniaze. 

Je pekné o tom počúvať, 
ale ťažko sa veľakrát s nimi 
spolupracuje. Pri každom 
stretnu�  ochotne sľúbia 
čokoľvek, ale k splneniu býva 
ďaleká cesta. Podobne je to 
s časom pre Boha. Je previazaný 
s dávnymi a ľudovými zvykmi. 
Domáce slávnos� , požehnania, 
o ktorých som písal v minulom 
čísle, bývajú prevádzané 
hlavne tancami a hlasnou 
hudbou. Vo svojich pôvodných 
náboženstvách prinášali vždy 
obete. Ak chceli „otvoriť zem“, 
čiže postaviť dom a začať kopať 
základy, prinášali „Matke Zemi“ 
Pača-mama obetu. Zvyčajne 
niekoho opili a potom ho hodili 
do základov. Pre bohov dlho 
tancovali, aby mali na poli úrodu. 
Ak nebola úroda, znamenalo 
to, že boh sa nahneval, lebo zle 
tancovali a tým si ho zle uc� li.

Po ukončení požehnania 
domu alebo sochy nejakého 
svätca ešte aj dnes čakajú 
veľakrát na môj odchod, aby sa 

mohli začať „tance pre svätých“. 
Veľakrát prechádza hos� teľ, 
naberá tutumou (nádoba 
na pi� e) čiču a dáva z nej piť 
okolosediacim. Zvlášť starší, 
pochádzajúci z hôr, pritom 
nevypijú celý obsah, ale trochu 
vylejú na zem. Aj tu vidieť 
pozostatky uc� evania zeme, či 
vieru vždy skryú v ich hĺbke. 

Do kostola sa neponáhľajú. 
Ak prší, alebo je chladnejšie, 
je samozrejmé, že do kostola 
neprídu vôbec a to môžu byť aj 
Vianoce, či Veľká noc. S prija� m 
sviatos�  majú � ež čas. De�  
prinášajú rodičia ku krstu 
najskôr ako trojročné, alebo až 
pred prvým svätým prijímaním. 
Sobáš v kostole je rovnako 
odkladaní až na neskôr. 

Keď som prišiel, pýtali sa ma, 
či mám rovnaké pravidlá ako 
kňazi predo mnou. Chceli vedieť: 
„Koľko de�  môžeme mať a po 
koľkých sa už musíme zosobášiť“?  
Snažím sa preto hovoriť viac 

ČAS 
PRE BOHA
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O necelé dva týždne umrel. 
Oslavujúca rodina sa ešte 
poriadne nevrá� la domov na 
Al� platno z osláv svadby a už 
sa vracali na pohreb. Počas 
pohrebnej svätej omše som 
hovoril o tom, že Vilfred si 
napriek pochybnos� am, ktoré ho 
v posledných dňoch trápili našiel 
čas pre Boha a prijal jeho milos�  
vo sviatos� ach. Kiežby mohol 
prejsť zo svadobnej hos� ny do 
nebeskej oslavy s Ježišom. 

o Božej milos�  v ktorej môžu žiť 
a o všetkom, čo im Boh ponúka, 
ak ho budú c� ť  dodržiavaním 
jeho príkazov. 

Po dlhšom čase sa mi 
podarilo pripraviť k spovedi, 
svätému prijímaniu a 
sviatostnému manželstvu aj 
Vilfreda, muža ktorého poznáte 
z predchádzajúcich čísel 
časopisu. Nakoľko by sa mu na 
invalidnom vozíku ťažko chodilo 
na náuky do kostola, navštevoval 
som ich doma. V domácom 
prostredí sa skôr otvorili nielen 
pre počúvanie, ale aj pre 
kladenie mnohých otázok. 

V poslednom štádiu 
prípravy sa netajil svojimi 
pochybnosťami vo viere. 
Vravel, že k nemu prichádza 
člen jednej sekty a úplne 
ho zneis� l. Termín spovede, 
prijímania a sobáša preto prosil 
preložiť  z mája na august, 
aby si ešte všetko premyslel. 
V tom čase robotníci končili 
výstavbu prístrešia z tehál, 
ktoré sme jeho rodine poskytli 
z milodarov dobrodincov zo 
Slovenska. Odloženie času 
pre Boha, oddialenie prija� a 
sviatos� , bolo spôsobené aj 
sľubmi člena sekty, že „on mu 

pomôže“.  Netlačil som naňho. 
Povedal som, že ak bude mať 
ďalšie otázky, rád mu na nich 
odpoviem. A čo sa týka mojej 

pomoci a pomoci dobrodincov zo 
Slovenska, urobili sme to pre neho 
a jeho rodinu nezištne. 

Po týždni prišla Lýdia, jeho 
žena, so správou, že sa predsa 
rozhodli prijať sviatostné 
manželstvo v máji. Vďaka 
Bohu, povedal som si. Odviezol 
som ich a blízkych do kostola, 
v pokoji sa vyspovedali a začala 
slávnosť. U oboch som videl 
hlboké prežívanie slávnos� . 
Sústredili sa na každé slovo pri 
čítaní i manželskom súhlase. 
Počas fotenia prišiel nečakane 
do kostola aj otec biskup a prí-
jemne ich prekvapil svojou 
prítomnosťou. Oslavy trvali 
dlho. Lýdia vravela, že Vilfred 
bol odvtedy mimoriadne 
pokojný a šťastný. 

Pri vchode do jednej budo-
vy v meste visel plagát: „Deň 
má 1440 minút. Máte minútu 
pre Boha?“ Ďakujem Bohu, že 
Vilfred v rozhodujúcej minúte 
povedal áno a s� hol všetko čo 
mal s� hnúť na tomto svete. 
O ostatné bude mať postarané 
vo večnos� . Určite sa bude 
prihovárať, aby tam s ním boli 
aj manželka a de� . Modlím sa, 
aby ľudia v Bolívii boli citlivý na 
Boží hlas a každý deň prežívali 
s Bohom, darcom času na zemi.
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sadnúť do taxíka a odviesť 
sa do centra mesta a hotela. 
Vo večerných hodinách sa to 
určite neodporúča.  Známe sú 
prípady, keď „taxikár“ odviezol 
pasažiera mimo mesta, tam mu 
zobral úplne všetky veci, ešte 
aj šaty. V niektorých prípadoch 
to pasažier neprežil. Ak zlodej 
zis� , že človek má pri sebe väčšiu 
sumu peňazí, sleduje ho až do 
domu, kam ide. „Obľúbené“ je 
uškrtenie drôtom. 

Pri cestovaní sa ďalej ponúka 
možnosť využiť veľké autobusy, 
alebo mikrobusy. Keď po viac ako 
ôsmych hodinách šofér autobusu 
konečne zastaví v malej dedinke, 
ľudia priam vyle� a von, aby si 

konečne uľavili a doplnili teku� ny. 
Pri ceste späť bývajú mnohí 
prekvapení, keď nenájdu svoju 
batožinu. Seriózne spoločnos�  
preto pýtajú pri kúpe lístka aj 
číslo preukazu totožnos� . Počas 
prestávky musia vyjsť všetci von 
a autobus sa zavrie. 

Najlepšie je mať tašku pri 
sebe na kolenách, chránenú 
rukami. Pri bezpečnostnej 
drogovej prehliadke sa inak môže 
stať, že vám pes vysnorí drogy, 
ktoré vám tam s� hol podstrčiť 
„dobrodinec“.  Sused pri 
cestovaní býva � ež problémom. 
Stalo sa, že ponúkol cukrík, 
ktorý bol napustený uspávacou 
látkou. Po zobudení samozrejme 
človek nenašiel svoju batožinu, 
peňaženku, ani suseda. 

Pri cestovaní mikrobusom 
„vábiči“ zväčša zvolávajú ľudí, aby 
využili ich prostriedok prepravy. Je 
riskantné sadnúť si do mikrobusu, 
ako prvý, druhý, či tre� . Prepravu 
robia veľakrát príbuzní z rodiny. 
Zozadu vám priložia rúško na nos  
a ak sa prebudíte živý, budete radi. 
Jedna pani mala peniaze uložené 
v náprsnej taške pod odevom. 
Zobudila sa na to, že má na šatách 
dieru a taška chýba. 

ZLODEJINA
Okradli vás? Nič zvláštne. 

Skôr by som sa čudoval, keby 
vás ešte neokradli. Povedal 
som si po jednom z kňazských 
stretnu� , kde som nadhodil 
tému o zlodejoch. Misionári 
zaspomínali a vyťahovali 
rad za radom svoje zážitky 
a skúsenos� . V tomto článku 
chcem hovoriť o „vreckároch“. 

Dalo by sa povedať, že 
zlodejina je v Bolívii najviac 
rozšírená vo veľkých mestách, 
kde je ruch a anonymita. 
Nájdu sa zlodeji aj v 
malých komunitách, ale je to 
skôr výnimka. Po príchode 
na le� sko do Bolívie sa 
ponúka prirodzená možnosť 
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Raz mi jeden misionár povedal, 
že je nemožné vyhnúť sa im. 
Z bezpečnostných dôvodov je 
preto dobré nosiť pre zlodejov 
v zadnom vrecku drobné peniaze, 
či bankovku. Uspokoja sa, že 
vás okradli, a vy máte pokoj. 
Inak sa môže stať, že vás pri 
prenasledovaní nasmerujú do 
slepej uličky.

Záver si môžete urobiť každý 
svoj. Turista sa môže rozhodnúť, 
kde pôjde a kde nie. Kňazi v zónach 
zlodejov pôsobili ako misionári 
roky. Debatu sme uzavreli vetou: 
„Netreba sa báť, ale dávať si pozor 
a nevytvárať príležitosť zlodejom“.

Autobusová stanica je 
priam ako stvorená na zážitky 
so zlodejmi. Niekedy pracujú 
v skupinách. Dostanete sa do 
tlačenice, a zrazu cí� te, že nemáte 
peňaženku. Ak spoznáte zlodeja, 
cestu vám „náhodou“ zatarasia 
„začudovaní“ ľudia. Ak sa Vám 
predsa podarí dos� hnúť ho, zis� te 
že nič nemá, lebo to s� hol dať 
niekomu ďalšiemu. Na stanici vás 
môže staršia pani úc� vo poprosiť 
vyťukať číslo na mobil, lebo „slabo 
vidí“. Klávesnica je však pokrytá 
prudkým uspávacím práškom, 
ktorý zaručí, že sa zobudíte až 
vtedy, keď budete bez peňazí 
a zlodeji ďaleko. 

V autobuse mestskej doprave 
dievča vypus� lo z ruky, ktorou 
sa držalo hore sponku do vlasov. 
Zarmútene si vzdychla, ako to 
nájde. Opro�  stojaci pán jej 
ochotne pomohol. Po čase 
hľadania v tlačenici jej s úsmevom 
sponku podal. Dievča vystúpilo 
s iným mužom  a on vtedy zis� l, že 
mu chýba peňaženka. 

Dalo by sa pokračovať ďalej, 
príbehov o zlodejoch je veľa. 



Nedávno som bol odniesť do 
komunít Regreso a Makanaté 
trojmetrové misionárske kríže. 
Cestou mi líder komunity začal 
zápalisto vysvetľovať, že raz videl 
zasnežené hory. „Vraveli mi, že 
tam žijú ľudia. Nemohol som 
tomu dlho uveriť. Veď sneh je 
úplne blízko ich domu, ba aj na 
streche. Ako to dokážu? Ja by 
som tam zamrzol.“ Možno sa 
usmejete, ale mňa to priviedlo 
k hlbšiemu uvažovaniu nad tým, 
ako sa v živote dokážeme, či 
nedokážeme prispôsobiť istým 
podmienkam. 

Zamýšľal som sa, ako by 
asi zvládal kultúrny šok jeden 
z Bolivíjčanov na Slovensku. 
„Bolivíjčan“ je široký pojem. 
Vymedzím ho. Nebudem písať 
o ľuďoch z hôr, ani o ľuďoch 
žijúcich vo veľkých mestách. 

Pokúsim sa Vám v mene 
jedného z mojich Čikitáncov 
žijúcich v oblas�  pralesa podať 
pohľad na život z pozície 
cudzinca na Slovensku. 

“Myslel som si, že v ďalekom 
svete to bude iné, krajšie, lepšie. 
Ale nie je. Premýšľam o tom, 
že sa vrá� m domov.  Chýba mi 
Bolívia! Chýba mi jednoduchý 
život. Doma veci fungujú bez 
komplikovaných pravidiel. 
Chýba mi prašná cesta, na ktorej 
každý dážď zanechá hlbokú 

Chýbajú mi tradičné bolívijské 
jedlá a nápoje. Nepotrebujem 
špeciality. Jednoducho bývam 
hladný a chcem sa najesť. Stačí 
mi pár jedál, ktoré pripravím na 
pahrebe pri dome. Chýbajú mi 
horúce večery, pri ktorých len tak 
sedíme. Chýba mi bezstarostné 
kúpanie v lagúne, kde sa de�  
zabávajú bez atrakcií aquaparkov. 

Chýbajú mi domy z dosák 
či plechov zo sudov a strecha z 
palmových listov. Chýba mi život 
v pralese. Vždy sa dalo niečo 
uloviť, alebo len tak odtrhnúť zo 
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CHCEM ÍSŤ
DOMOV
Často žasnem, ako jednoducho dokážu Čikitánci prežiť v pralese. 
Bol by dlhý zoznam, keby som chcel vymenovať, čo všetko nemajú. 
Od toho, že nemajú závislos�  na mobiloch, až po to, že nemajú 
starosť o to, čo sa deje v ostatnom svete. stromu. Čo som vypestoval, to 

som zjedol, alebo predal aj bez 
registračnej pokladnice. Chýba 
mi môj dom, kde som nemusel 
umývať dlážku, lebo som mal len 
ubitú zem. Nemusel som u� erať 
zarosené sklá na plastových 
oknách, ani dávať pozor, aby de�  
neokopali stenu. Doma som veľa 
nemal a ani nepotreboval. 

Tu potrebujú ľudia veľa vecí. 
Vlastne ich nepotrebujú, len si to 
myslia. Neviem si zvyknúť že sa 
vždy ponáhľajú a chcú to aj odo 
mňa. Doma sa nik neponáhľa. 
Život plynie pokojne. Vôbec 
nechápem, prečo sú vždy s niečím 
nespokojní a sťažujú sa. Majú tak 
veľa a stále nie sú spokojní. 

Ľudia nerozumejú môjmu 
životu. Hovoria, že som leni-
vý, nepresný a nezodpovedný. 
Hovoria, že mám žiť ako oni, 
no ja to nechcem. Chcem sa 
vrá� ť domov a žiť jednoducho 
po svojom”.vrásku. Chýbajú mi ľudia, ktorí 

sa zastavia, lebo prechádzajú 
cez našu komunitu. Chýba mi 
cestovanie, pri ktorom idem dlho 
pralesom s puškou a mačetou 
v ruke. V Bolívii mi na uliciach 
každú chvíľu niekto ponúkne 
občerstvenie, ktoré pripravil 
doma a priniesol na fúriku. 
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Mnohí chceli vyhlásiť  Ježiša 
za kráľa, lebo im naplnil žalúdok. 
On sa vtedy u� ahol. Vedel, že 
ľuďom nestačia ryby. Potrebujú 
sa naučiť byť rybármi. Od krstu 
všetci prijímame poslanie nielen 
prijímať, ale aj “loviť” a stať sa tak 
ak� vnymi údmi Kristovho tela, 
ktorí pri� ahnu k Bohu ďalších. 

V Bolívii je veľká chudoba 
a veľa príležitos�  konať skutky 
telesného milosrdenstva - dať 
ľuďom jedlo. No dá sa tým i rýchlo 
získať popularitu, o ktorú Ježiš 
nestál. V poslednom období som 
sa preto zameral na rybárčenie, 
čiže zapojenie ľudí do práce. Keď 
som potreboval natrieť drevo 
v kaplnke, „fi rma“ mi vymerala 
� síc dolárov len za prácu. Vraj 
výškové práce sú drahé (kaplnka 
má výšku najviac osem metrov). 

Nešlo mi len o peniaze, 
ale o to, čo by bolo osožné. V 
minulos�  sa stavby dávali robiť 
takým, ktorí si zarobili a odišli, 
nie budúcim obyvateľom. Ľuďom 
sa dali ryby, nie udice. A tak sa 
ničomu nepriučili.

Ak má byť kostol dom Boží, 
kde sa všetci stretneme a cí� me 
sa ako doma, potrebujeme v ňom 
a okolo neho všetci pracovať. 
Preto sa štyri týždne skoro každý 
deň striedali pri práci miništran�  
birmovanci, kateché�  aj rodičia. 
Ušetrili sme peniaze a spolu 
strávili nezabudnuteľné chvíle. 
Veľa sme sa narobili, ale aj 
nasmiali a samozrejme najedli. 

Pri svätých omšiach mi bolo do 
smiechu, keď birmovanci pozerali, 
ako natreli drevené trámy a stĺpy. 
Jeden mi po sv. omši hovorí: „Te-
raz máme všetko pekne natreté, 
len aby to zase de�  nezašpinili“. 

a fi nančné dary. Snažíme sa ich 
využiť čo najlepšie. 

Peniaze za posledné obdobie 
išli na podporu chudobných 
rodín, na novú dlažbu pred 
kaplnkou, na lavičky, lak na drevo 
na kaplnke, nový veľký misijný 
kríž do komunity, reštaurovanie 
sôch do kaplnky, nákup sochy do 
komunity Najsvätejšia Trojica, na 
kosačku, nákup náradia, nábytok 
a kancelárske veci do Centra.

Potešil som sa, že získal vzťah 
k domu Otca a záleží mu na ňom. 
Usmia�  rodičia si prezerali drevo, 
ktoré darovali na lavičky, či novú 
dlažbu. Dievčatá povymetali všet-
ky pavúky z kaplnky, poumývali 
okná, pomáhali sadiť stromčeky. 
Po birmovke sa zapísali do služieb 
vo farnos� . Pomaly sa učíme, aká 
je obeta nádherná. 

V mene všetkých veriacich 
mojej farnos�  vám drahí 
dobrodinci a prispievatelia na 
misie v Bolívii úprimne ďakujem 
za všetky modlitby, obety 

Od 10. marca do 21. júna 2016 ste 
prispeli na misie vo výške 3874,- €. 
Výdavky boli 3818,- €.

Dolný Kubín:   120,- €
Hnilčík:   200,- €
Letanovce:   60,- €
Olcnava:   80,- €
Oravská Polhora:  1180,- €
Spišská Belá:   81,- €
Stará Lesná:   70,-€
Spišská Nová Ves: 1700,- €
Vasiľov:   30,- €
Veľká Lomnica: 172,50 €
Ostatné:   180,- € 
Spolu:   3873,50 €

Keď Ježiš 
povolával 
učeníkov povedal 
im, že ich naučí 
“rybárskemu 
remeslu” s ľuďmi. 
Čo to znamenalo, 
pochopili až 
neskôr. Videli, 
že dávať ľuďom 
ryby je pekné, 
ale nestačí. 

RYBÁRČENIE

Vážim si Vašu štedrosť 
pre misie v Bolívii, ktorú už 
rok prejavujete. Pri tejto 
príležitos�  Vám chcem 
do každej rodiny darovať 
malú pozornosť. Rezbár  
Salva� era mi vyrobil 
typické misijné čikitánske 
kríže. Na Slovensko mi ich 
preniesol verbista Ondrej 
Pešta. Sestra ich použila pri 
výrobe „misijného ruženca 
za Bolíviu“. Postupne ich 
doručí do jednotlivých 
farnos�  na farské úrady 
alebo cez jednotlivcov, aby 
ste sa na nich mohli modliť 
za misie. Verím, že budú 
ako udice, ktoré pri� ahnu 
k Bohu mnohých. Prosím, 
ostaňte verní v modlitbách 
a obetách. Aj my sa za Vás 
modlíme. Žehnám Vás! 



Čakanie na hostinu

Požehnanie kucháriekČikitanská hudobná skupina

Biblické stretnutie

Zoslanie Ducha Svätého Sviatok sv. Antona

Procesia so sochouZvyky rady starších

Milí priatelia! Ak by ste vnímali, že chcete podporiť misijnú činnosť, pastoráciu alebo chudobných vo farnos�  Concepción, 
môžete tak urobiť prostredníctvom bankového účtu:  IBAN SK0809000000000522512863 (Ján Piatak). Ďakujeme!

Zvyky rady starších

FOTOGALÉRIA


