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Všetko sa začalo 
prezidentskými voľbami, na ktoré 
sa každý pripravil po svojom. 
Mladí sa katechétovi chválili, že 
si dobre zarobili. Predali svoj hlas 
v prepočte za sto eur. Chudobní 
ľudia v pralese urobili podobne 
aj za necelých pätnásť eur. Vo 
viacerých mestách hlasovali aj 
de�  zo škôlky. Na vlastné oči som 
videl, ako jeden z rozhorčených 
rodičov na verejnos�  pokarhal 
riaditeľa školy, nakoľko 
povedali deťom, 
že ak nebude Evo 
prezidentom, spadne 
mesiac a slnko z neba. 
Komunita s asi � síc 
obyvateľmi odovzdala 
päťnásobok hlasov. 
Prišli tam voliť aj 
z iných miest a zarátali 
aj ľudí, ktorí pred rokmi 

VOJNA
BRATOV

umreli. Nasledovali machinácie 
pri sčítaní hlasov. 

V čase, keď boli výsledky 
spočítané na 98% a � e priebežné 
ukazovali, že súčasný prezident 
v prvom kole nevyhrá, zrazu 
„vypadol systém“. Keď naskočil, 
zrazu sa ukázalo, že vyhral Evo. 
Jeho najbližší pro� kandidát získal 
o desať percent menej hlasov, čo 
znamenalo jeho prehru.

M��� �ita���i�! 
Obd���� ��ň�� 
� �r��e��, 
� kt�r�� s�� �ís�� 
� po��e�n�� �í���, 
�ys���ed�l� ��r���� 
p��ed��� �bd���� 
�v�n�� ��� ��� es��, 
� kt��ý�� s�� m���� 
po��� �� � �é��� n� 
Sl���n���. 
Zv���� s� �v�l�v��� 
�u�i� � mo��i��� 
� �p�lo��ns��� 
� B�h��. R��n�k� 
� p�mo�� ������� 
� ča�� p��r��. 
Zv��� ���b� ����e�� 
�� ��r���ť, ��� s� d� 
�i�� ��u���r�l� s� 
���� ��y�l��. Ne�� 
Vá� �ít���� ����e��� 
o� ��p�k�j�� �� 
� Vi�no���� 
�v�n��, kt��� 
��la���� n�ro����� 
Kr�ľ� P�k�j�.

J�� Piat��, �i�i�n��

V novembri ubehlo tridsať rokov od momentu, 
keď sa na Slovensku prelomil komunis� cký režim 
a otvorila sa cesta pre demokraciu. Ľudia sa 
s nádejou pozerali do budúcna. V Bolívii prežívame 
v ostatných mesiacoch niečo podobné. 
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a chcel kúpiť miništrantom niečo 
sladké, pani mi povedala, že nemá 
ani jeden keks a v Nucleo 50 mi 
pani v obchode oznámila, že mi 
nepredá malinovku, lebo nemá. 

Viete si predstaviť, že 
by boli obchody na 

Slovensku zatvorené 
mesiac? Že by ste sa 

nikam nedostali a báli sa 
vyjsť na ulicu? Určite by 

ste toho mali dosť a chceli 
čím skôr rozuzlenie. Čo by 
ste robili v takej situácii? 
Pred ďalším čítaním si, 
prosím, odpovedzte na 

� eto otázky. 

Nato sa zdvihla veľká vlna 
odporu medzi ľuďmi z opozície 
a začali protesty. Viackrát 
prerástli do výtržnos�  a 
rabovania obchodov. V mestách 
boli ľudia rozháňaní dynamitom, 
alebo zhadzovaní z mosta. Po 
pätnás� ch dňoch bolo už sedem 
mŕtvych. V Yapacani ukradli 
demonštran�  polícii sedem 
pištolí kalibru deväť milimetrov 
a strieľali na políciu. V správach 
v ten deň hovorili o zázraku, 
keď Biblia zachránila život. 
Z vrecka muža, na ktorého bolo 
vystrelené, vy� ahli prestrelenú 
Bibliu. 
Náraz guľky 
zastavila 
Biblia spolu 
so železnou 
obrannou 
pomôckou 
„boxer“, 
ktorú mal 
vo vrecku. 

V dedinkách pralesa chodili 
skupiny demonštrujúcich ľudí 
a kontrolovali, či je všetko 
zavreté. Nakoľko boli celý čas 
zablokované cesty, neprišiel 
tovar a zásoby sa pomaly 
míňali, ak nerátam ovocie, ktoré 
aktuálne ras� e na stromoch.  
Ak nebolo vidieť kontrolnú 
skupinu, kde tu obchody otvorili 
a ľudia si dali rýchlo vedieť, kde 
zabili kravu a je mäso. Mal som 
aspoň možnosť vylepšovať si 
svoje gastronomické skúsenos�  
a vymýšľať nové jedlá, 
nakombinovaním neobvyklých 
surovín. 

Myslel som si, že po 
„dušičkách“ sa situácia zlepší, 
ale nestalo sa. Ešte sa pritvrdilo. 
Od skorého rána do neskorého 
večera bolo vidieť skandujúcich 
ľudí s petardami, ako poburujú 
ľudí k vzbure. Nedeľnú svätú 
omšu som po porade s farskou 
radou slúžil na námes�  
s prosbou o pokoj. 

V týchto dňoch sa však dalo 
dostať hlbšie do pralesa, tam 
cesty neboli zatarasené. Využíval 
som teda každú príležitosť  
na sväté omše a katechézy 
pre prvoprijímajúce de�  
a birmovancov. 

Situácia sa otočila po 
troch týždňoch. Vyslanci USA 
kontrolou zis� li, že voľby boli 
zmanipulované. Nakoľko polícia 
a armáda odmietla poslušnosť 
prezidentovi a nechcela sa 
postaviť pro�  vlastným rodinám, 
prezident u� ekol z Bolívie. 
Viaceré susedné krajiny nechceli 
povoliť ani prelet ich územím 
bez medzipristá� a a kontroly 
lietadla. Nakoniec sa lietadlo 
dostalo do Mexika. 

Vtedy opozícia odišla z ulíc 
a vystriedali ju prívrženci 
prezidenta. Začali blokovať cesty 
s tým, že vyhladujú ľudí natoľko, 
aby prosili Eva o návrat. Tiež im 
bolo povedané, že ak súčasný 
prezident nebude pokračovať, 
bude im odobratá pôda na sia� e. 
Situáciu v štáte prevzala dočasne 
Jeanine Áňez, ktorá sa stala 
prezidentkou do času nových 
prezidentských volieb, ktoré 
mala za úlohu čím skôr pripraviť. 

Blokády boli ešte tvrdšie. 
V meste sa nedalo prejsť ani na 
bicykli. Obchody boli otvorené 
len sem tam aj to len na chvíľu. 
Keď som vošiel po skoro mesiaci 
blokád v Yotau do obchodu 
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Dvadsaťosem dní od 
prezidentských volieb prišiel 
za mnou starejší komunity 
s prosbou, aby som zvonmi 
zvolal ľudí na námes� e, 
nakoľko deň predtým prišlo 
do El Puente asi dvesto ľudí 
z Coralon a Lagunillas, ktorí 
chceli úplne znehybniť život 
v mestečku a biť ľudí. 

Povolenie som mu 
samozrejme nedal. Zvony majú 
zvolávať ľudí k modlitbe, alebo 
zvolávať pomoc pri živelných 
pohromách.  Zvony nie sú na 
zvolanie ľudí k bitke. Nebol 
spokojný, ale počúvol. Vošiel 
som do kostola modliť sa 
a prosiť Pána o radu. Spolu 
už trikrát som bol slúžiť na 
námestí svätú omšu o pokoj. 
Nechcem sa miešať do 
politiky. No viem o tom, že 
nakoľko sa nevedela dohodnúť 
koalícia s opozíciou, prosili 
Konferenciu biskupov Bolívie 

o zorganizovanie dialógu 
medzi oboma stranami na 
štátnej úrovni. Ako však riešiť 
situáciu na úrovni komunít? 

Volal som monsignorovi  
Antóniovi, biskupovi 
apoštolského 
Vikariátu 
Ňufl o de 
Chavez 
v Bolívii, 
ktorý sa 
v tom čase 
zotavoval 
z operácie 
v Poľsku. 
Žiaľ, nedvíhal 
mi ani 
neodpisoval. 
Modlil som sa ďalej. Neskôr 
sa ozval, ale v tom ktosi, 
napriek zákazu, začal zvoniť 
na zvony. Otec biskup mi dal 
povolenie ísť sa pomodliť na 
námes� e o pokoj, ale neísť do 
ohrozenia života. 

Jeho slovo pre mňa 
znamenalo veľa. Vedel som, že 
idem v poslušnos�  s Ježišovou 
Cirkvou. Zobral som si kríž, 
exorcizovanú vodu so soľou, 
relikviu svätej Filomény a olej 
svätej Filomény. 

nad ZLATO
POKOJ

Pri východe z kostola 
som povedal: „Svätá 

Filoména, teraz sa 
ukáž! Ukáž, aký je tvoj 
príhovor u Boha! Tiež 

som prosil svätého 
pátra Pia a božieho 
služobníka Dolinda 
Ruotola o pomoc 

a orodovanie. Celé som 
to odovzdal rukami 

Panny Márie Kráľovnej 
pokoja Bohu. Ježišu, 

ty sa postaraj!  



5Na námes� e som vošiel ako 
do ringu, medzi dve rozzúrené 
skupiny, ktoré sa kopali. Ženy 
sa ťahali za vlasy. Schyľovalo 
sa k hromadnej bitke. Postavil 
som sa medzi obe skupiny 
a prosil o pozornosť. Keď sa ako 
tak s� šili, z červených tvárí im 
stekal pot, v očiach mali hnev, 
dychčali ako rozzúrené býky 
a prekvapene pozerali, čo tam 
medzi nimi robím. Vysvetli som 
im, že som miestnym farárom, 
katolíckym kňazom, prinášam im 
pozdrav od ich biskupa a spolu 
s ním im chcem sprostredkovať 
spôsob, ako vyriešiť túto napätú 
situáciu bez bitky. 

Prosil som ich o pár minút, 
aby sa so mnou modlili. Viedol 
som odprosujúcu pobožnosť, 
čítal evanjelium o pokoji, ale 
ešte stále som čítal v ich očiach 
otázku: „No kedy už skončíš, aby 
sme si to vyriešili po svojom?“ 
Na konci modlitby som vyzval 
každého prítomného, aby 
urobil osobné rozhodnu� e 
a vyjadril ho skutkom: „Kto 
chce riešiť situáciu bez bitky, 
formou vzájomného dialógu, 
nech pristúpi ku mne! Budem 
sa zaňho modliť a pomažem ho 
olejom svätej Filomény, ktorá 
oroduje za neho, aby mal silu 
rozhodnu� e aj splniť.“ 

Nato sme spievali pieseň 
o pokoji. Sem-tam, prišiel niekto 
z davu, aby som sa za neho 

modlil. Vyzval som ich, aby 
využili svoju slobodu a dali ju do 
rúk Bohu. Postupne prichádzali 
viacerí a viacerí, ale nie všetci. 
Niektorí stáli na protest obďaleč 
s prekríženými rukami. Modlitbu 
som zakončil slovami, že teraz 
bude nasledovať dialóg a nie 
bitka. Pani, ktorá stála pri 
zatvorenom obchode som 
poprosil, aby doniesla zo skladu 

dialóg na obecný úrad. 
Neskrýval svoj strach, že sa bojí 
vyjsť z kancelárie na námestie. 
Vravel, že sa mu vyhrážali 
podpálením domu.

Vošiel som teda opäť do 
davu a povedal, nech si vyberú 
z oboch skupín zástupcov, ktorí 
budú rokovať o riešení situácie 
a podmienkach, kým ostaní budú 
v pokoji čakať. V tej chvíli som 
chcel odísť. Povedal som si, že 
z mojej strany som urobil čo bolo 
potrebné. Ale viacerí ľudia ma 
prosili, aby som ich neopúšťal  
v týchto ťažkých chvíľach. 
Bol som teda prítomný na 
vyjednávacom stretnu� . Po troch 
hodinách šli zástupcovia strán 
prerokovať návrhy so svojimi 
ľuďmi. O dve hodiny sa vrá� li 
a nasledovali ďalšie tri hodiny 
rokovaní. Spolu to teda trvalo 
osem hodín. Ja som bol prítomný 
šesť hodín.  

Vyjednávanie bolo ťažké. 
Rozzúrený človek ťažko ustupuje. 
Nakoniec sa podarilo nasledovné: 
blokovať sa bude hlavná 
príjazdová cesta do komunity 
z oboch strán, nebude bitka 
medzi ľuďmi, a nik nemôže 
provokovať ani slovne, blokády 
budú prepúšťať sanitku, cisternu 
s benzínom, autá s jedlom, 
ľudí idúcich pracovať na pole 
a školopovinné de� . Po ohlásení 
výsledkov nik netlieskal. Obe 
strany museli niečo okresať. 

V miestnych správach 
však vyšli prekrútené správy 
o tom, že ja som zvonil na 

malinovky a rozliala ich ľuďom 
na môj účet. Chcel som, aby 
emócie aj formou občerstvenia 
opadli. Počas nalievania som 
premýšľal, prečo tu okrem mňa 
nie je iná autorita. 

V tom mi volal starosta, že 
chce zavolať ľudí na spoločný 
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zvony, zvolával ľudí a potom na 
námes�  slúžil svätú omšu. Keď 
som chcel ísť s miništrantmi na 
druhý deň na svätú omšu do 
komunity Surucusi, blokujúci ma 
zastavili. Prvá žena, ktorá prišla 
k otvorenému oknu auta začala 
zvyšovať hlas a zvolávať ľudí 
slovami, že to som ja, ktorý som 
bil na zvony a zvolal ľudí na bitku 
voči nim. Ľudia bežali ako pred 
povodňou smerom ku mne. 

Jeden mladík zatláčal 
niečo malé do prednej 
pneuma� ky na mojom 

aute. Obzriem sa 
a dvaja ma barikádujú. 

Jeden niesol konár, 
druhý asi desaťkilový 
kameň, s ktorým by 

v pohode  rozbil 
čelné sklo. 

Uvedomil som si k čomu 
sa schyľuje. Spomenul si na 
slová rehoľnej sestry Vilmy, 
že blokojúci nemajú problém 
zabiť niekoho a blokáda 
pokračuje. Videl som, že by 
bolo zbytočné každé ďalšie 
slovo. Pri pohľade na mojich 
troch malých miništrantov som 
zaradil spiatočku a rýchlo sa 

vrá� l do El Puente. De�  si ešte 
neuvedomovali vážnosť situácie. 
Začali nahnevane opakovať, že 
nás nepus� li. U� šoval som ich 
slovami, že sa nesmie zle hovoriť 
o druhých ľuďoch. Nechcel som, 
aby sa dvihla vlna nenávis�  
a došlo k ďalšej bitke. 

Keď sme sa vrá� li, upútal ma 
pokoj na námes� . Deň predtým, 
som ich na záverečnej modlitbe 
o jedenástej večer, po zriekaní sa 

zla, kropil exorcizovanou vodou. 
Veľa ľudí pokojne sedelo na 
lavičkách. Asi tri skupiny de�  si 
precvičovali tanec na zakončenie 
školského roka. Pri pohľade na 
to všetko som si uvedomil cenu 
pokoja. O pár dní odblokovali 
celú trasu a mohol sa začať 
normálny život. 

To ale zďaleka nie je 
koniec. Uvidíme, ako sa bude 
situácia vyvíjať po voľbách, 
ktoré budú v novom roku. 
Dovtedy majú všetci čas na 
premyslenie, ako chcú žiť. 
Kiež by sa táto situácia už 
neopakovala.
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Zo zvedavosti som sa 
jedného z katechétov opýtal, 
či pozná lagúnu, pri ktorej sme 
boli a opísal mu cestu. Pousmial 
sa. Pýtam sa prečo? Vravel, 
že ju volajú Šimonov rybník. 
Nato mi rozpovedal príbeh, 
ktorý počul od svojej mamy ako 
dieťa a ktorý sa vraj naozaj stal 
v Yotaú. 

Pred polstoročím žil v Yotaú 
so svojou rodinou istý Šimon. 
Bol známy ako šaman, ktorého 
ľudia navštevovali, aby ich 
liečil, uriekol niekoho, alebo 
im odrobil. Po čase však prišiel 
do nemilosti ľudí, a tak sa 
celá komunita zhromaždila 
na námestí, aby ho, ako bolo 
vtedy zvykom, verejne odsúdili, 
mučili a zabili. Spútaného ho 
pred očami všetkých začali 
mučiť. Ale on sa svojimi kúzlami 
vyšmykol a o pár metrov na 
nich posmešne kričal: „Tu 
som!“ Tak sa situácia opakovala 
niekoľkokrát, vždy im nejako 
tajomne zmizol a ukázal sa na 
inom mieste. 

S blížiacim sa koncom 
školského roka sa začali ozývať 
skupiny de�  a mládeže vo 
farnos� ach El Puente a Yotau, 
kde pôsobím, s prosbou 
o výlet. Kde sa vybrať v čase 
blokád? Len hlbšie do pralesa. 
Nakoľko dosť veľa cestujem 
do komunít, po necelom roku 
poznám viaceré záku� a, ktoré 
sú rela� vne blízko a ešte tam 
nebolo skoro žiadne z de� . 

Prvým miestom, ktoré 
chcem predstaviť aj vám, je 
Šimonov rybník. Nepoznal som 
jeho názov, ani príbeh, ktorý sa 
s ním spájal. Miništran�  z Yotaú 
boli šťastní, že sa vezú na výlet 
k vode. Cestou som si všimol, 
že sme prechádzali opustenou 
komunitou a farmou pri nej. 
Po necelej hodine cesty sa 

Šamanov
RYBNÍK

pred nami otvorila mini 
pláž s pieskom a malými 
vlnami. Deťom viac 
nebolo treba. Robili sme 
preteky v behu, ťahanie 
sa lanom a šantenie vo 
vode. Držali sa iba pri 
brehu, kde bola nízka 
hladina vody. 

V jednom momente 
sa jedno z de�  zapozeralo 
do diaľky a povedalo: 
„Pozrite sa, tam je niekto vo 
vode a pozerá sa na nás.“ De�  

sa znepokojene zhŕkli. 
Keď som sa pozrel lepšie, 
uvidel som kus kmeňa 
stromu, ktorý tam zrejme 
naplavila voda. Strach 
z nepoznaného teda 
opadol. Výlet sme zakončili 
chutným občerstvením, 
modlitbou a všetci sa 
šťastne vrá� li domov. 

Poprava sa preto 
neuskutočnila. Šaman Šimon 
však odišiel žiť za dedinu 
k rybníku. Ľudia, vediac, že 
mu neuškodia, začali ubližovať 
jeho žene a deťom. Šimon 
sa to dozvedel a jednej noci 
si prišiel po svoju rodinu do 
dediny a odviedol ich k rybníku. 
Žena a de�  tam však nenašli 
dom. Šimon, stojac vo vode 
ich volal, aby vošli s ním stále 
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hlbšie a hlbšie. Ľudia nazývajú 
rybník Šimonov, lebo sa im 
nedarí pri love, kým nepovedia: 
„Šimon, prepusť mi prosím 
jednu z tvojich rýb!“ Rybári vraj 
viackrát v diaľke vo vode videli 
Šimona so svojou rodinou. 

Rodina navš� vila najvyššiu  
indiánsku autoritu obce 

Kasike Major, a ten vydal 
príkaz okamžite zvoniť na 

kostolné zvony a zvolať 
ľudí na verejné odsúdenie 

a upálenie šamanky. 
Ja som bol v tom čase 

v El Puente a riešil napätú 
situáciu, o ktorej som písal 
vyššie. Kasike Major vyzval 

predsedníčku čas�  obce, 
v ktorej obvinená žila, 

aby podpísala rozsudok 
upálenia. 

Lenže predsedníčka slúži vo 
farnos�  ako katechétka pre de� , 
ktoré sa pripravujú na prvé sväté 
prijímanie. Rozsudok nepodpísala 
so slovami: „Ja nie som Boh, 
a preto ju nemôžem odsúdiť“. 
Námes� e bolo plné, bandaska 
s dieslom už bola pripravená. 
Poprava sa v ten deň však 
neuskutočnila. Obvinená žena 
u� ekla do Ascención de Guarayos. 
Po pár dňoch za mnou prišla jej 
dcéra, aby som im pomohol, že im 
chcú ľudia podpáliť dom. 

Toľko k príbehu. Ak by si 
niekto povedal, že z celého 
príbehu nie je nič pravdivé, 
rozpoviem vám, čo sa stalo 
pred pár dňami, kým boli 
blokády. V Yotaú jeden starší 
muž s presvedčením, že ho 
uzdravia, prešiel k jednej zo 
siekt. 

Jeho zdravotný stav sa 
nielen že nezlepšil, ale aj 
zomrel. Rodina pozostalého 
sa na dôvod smrti išla opýtať 
miestneho šamana. Ten za 
vinníka označil ženu, ktorú 
považuje za žiačku inej 
šamanky. Údajne ona porobila 
mužovi, a preto zomrel. 

Myslím, že príbeh o Šimonovi 
i ten aktuálny nám v Yotaú 
ukazujú, kam sa máme uberať. 
K modlitbám zriekania, odpro-
senia a odpustenia. Ku skutkom 
kajúcnos�  a žehnaniu. 
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V oblas�  Guarayos, kde 
pôsobím, je veľa paliem. 
De�  zbierajú orechy, sekerou 
vytĺkavajú a vyberajú jadrá 
orechov. Z tých sa následne 
robí palmový olej. V dome 
„u babky“ je stále čo robiť. 
Život v pralese prináša stále 
niečo drobné na jedenie, 
alebo pekné na obdiv. De�  sa 
vozia na koňoch, behajú po 
močiaroch a pozorujú zvieratá 

Miništran�  prezentovali 
Ježišov život, ako vzor každej 
svätos� . Prvoprijímajúce de�  
inšpiroval svätý Mar� na z Porres, 
ktorý je nazývaný aj “svätý 
s metlou”. Birmovanci nám podali 
život svätého Labradora a svätej 
Kláry. Mládež sa predstavila so 
životom svätej Filomény. Na záver 
mali všetci veriaci možnosť uc� ť 
si relikviu svätej Filomény, ktorá 
bola umiestnená na obraze. Za 
každého som sa osobitne modlil 
a pomazal ho olejom svätej 
Filomény, aby na jej príhovor 
mohol zdolať všetky ťažkos� , 
ktoré prídu.

Po odblokovaní ciest sa de�  
mohli rozbehnúť na prázdniny. 
Podobne, ako na Slovensku, 
zväčša za rodinou do miest 
alebo do pralesa pomáhať 

HURÁ, 
prázdniny!
Napriek všetkým ťažkos� am, 
ktoré som spomenul
v predchádzajúcich článkoch, 
sme s� hli v novembri 
pripraviť divadelný večer. 

rodičom a starým rodičom
pri prácach na poli. 

a vtáky okolo. Nemusia pla� ť 
vstup do zoologickej záhrady. 
Všetky majú naživo. 

Skupinku mladých a spevokol 
som zobral na jednu haciendu, 
kde je majiteľ fanúšikom vodných 
športov. Zahrali si volejbal vo vode, 
člnkovali sa, rozhojdali sa na lane 
a skákali do vody. Aj pre mňa to 
bola obrovská zmena. 
Na pár hodín som akoby necí� l 
ťarchu a zodpovednosť za všetko 
vo farnos� ach mne zverených. 
Každý prispel niečím čo, doniesol, 
a tak sme mali aj chutné 
občerstvenie.  Poobedie sme 
zakončili modlitbou s vďakou, že 
okrem jedného uš� pnu� a osou sa 
nikomu nič nestalo.  

Úsmevné bolo, keď sme 
v posledných odleskoch dňa vo 
vode, kde sme pred chvíľou boli, 

zbadali pokojne plávať 
malého, asi metrového 

krokodíla. 
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Pri ceste do komunity Monte 
Sinaí som zastavil na malé 
občerstvenie. Keď som sa otočil, 
od údivu som ostal zarazený. 
Na ceste bola väčšia opica a zo 
záujmom si ma obzerala. Chvíľu 
sme pozerali na seba a potom 
som sadol do auta a chcel 
vy�ahnuť fotoaparát. Ale ona 
sa nechcela fo�ť. Podarilo sa mi 
však zas�hnúť ju na strome. 

Prázdniny majú de� 
v decembri a v januári. Vo 
farnos� však stále bežia 
katechézy pre birmovancov, 
nakoľko budeme mať birmovku 
v prvom týždni nového roka. 

Adventné vence, ktoré 
sme zhotovovali, videla 
väčšina de� a mládeže po 
prvý krát v živote. V Yotaú sme 
rozbehli aj adventnú ak�vitu 
- za rozličné dobré skutky 
a modlitby pripínajú ozdoby 
na vianočný, listnatý stromček. 
V troch komunitách chystáme 
predvianočný deviatnik, počas 
ktorého budeme s Jozefom 
a Máriou hľadať prístrešie pre 
Svätú Rodinu. 

Je zaujímavé nacvičovať 
v pralese “jasličkovú” 
v tridsaťstupňových 

horúčavách... 
Do posols�ev Vianoc 

vchádzame modlitbou 
ruženca, ktorý sa mnohé 
de� ešte nikdy nemodlili. 
Rovnako úplne neznámy 

bol pre nich svätý Mikuláš 
a zvyk dávania darčekov 

v tento deň. Celkovo 
dostať na Vianoce darček 

vo forme hračky je 
zriedkavé. 

Na Štedrý deň je tu tradíciou, 
že celá rodina ide na svätú omšu 
a po nej, presne o polnoci, 
večerajú. Na Božie narodenie sa 
podáva po svätej omši všetkým 
kakao. Darčeky vo forme 
sladkos� dostávajú de� až na 
sviatok Troch kráľov. 

V pralese nebežia reklamy 
mesiac dopredu, ľudia nie 
sú zahltení predvianočným 
zhonom a kupovaním darčekov. 
Je to pekné, lebo Vianoce 
nemajú žiadne pozlátko. Nič, 
čo by mohlo ubrať pozornosť 
ozajstnému daru, Ježišovi, ktorý 
leží na slame v jasličkách. 

Cestou späť som sa zastavil 
odfo�ť kráľovského hada Boa. 
Trpezlivo čakal na svoju korisť. 
Pri čiernom moste bol ako vždy 
krokodíl, tentokrát pózoval ako 
do časopisu.  
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Drahí čitatelia a horlitelia za ohlasovanie 
evanjelia v Bolívii. V mene svojom 
i v mene všetkých farníkov v Bolívii Vám 
zo srdca ďakujem, že ste počas roka 
2019 denne mysleli na nás v modlitbách, 
obetách a daroch. Nech Vás za to odmení 
Boh požehnaním vo Vašich rodinách, 
v práci a v každej oblas�  života. 

PRIANIE

Verím, že cez Vašu pomoc 
ste počas celého roka prijali 
pocestných Jozefa, Máriu 
a Ježiša do svojho domu 
a postarali ste sa o nich. 
Veriaci v Bolívii na druhej 
strane Zemegule neboli pre 
Vás cudzinci, pre ktorých 
nebolo miesta, ale pocestní, 
ktorým ste preukázali pomoc. 

Žehnám Vám a spolu 
s farníkmi Vám vyprosujeme 
radosť z Ježiša, ktorý prináša 
vytúžený pokoj všetkým 
ľuďom dobrej vôle. 

Nech Vám zvony o polnoci 
pripomenú víťazný príchod 
Kráľa Pokoja, Ježiša Krista. 
Nech vstúpite s Božím 
požehnaním do nastávajúceho 
roka 2020. 

Ján Piatak a veriaci z Bolívie



Milí priatelia! Ak by ste vnímali, že chcete podporiť misijnú činnosť, pastoráciu alebo chudobných vo farnos� ach El Puente a Yotaú, 
môžete tak urobiť prostredníctvom bankového účtu:  IBAN SK0809000000000522512863.

Prvoprijímajúci z Monte Sinaí Birmovanci z Brecha

Púť „Pán zázrakov“ Púť na sviatok sv. Františka

Divadlo o svätých Sv. Martin s metlou

Milí priatelia! Ak by ste vnímali, že chcete podporiť misijnú činnosť, pastoráciu alebo chudobných vo farnos� ach El Puente a Yotaú, 

Sadenie zemiakov v Titagallo

Milí priatelia! Ak by ste vnímali, že chcete podporiť misijnú činnosť, pastoráciu alebo chudobných vo farnos� ach El Puente a Yotaú, 

Sestra Sára pri práci

FOTOGALÉRIA


