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„Vieme, že tým, 
čo milujú Boha, všetko 
slúži na dobré“ 
             (Rim 8, 28).

 
Drahí čitatelia, 

misionári! Ježišova 
Cirkev prešla počas 
tisícročí cez rôzne 
skúšky. Ani tento 
čas pandémie nie 
je výnimkou. Svätý 
Pavol sa pýta: „Kto 
nás odlúči od Kristovej 
lásky? Azda súženie, 
úzkosť, nebezpečenstvo 
alebo meč? Ale v tomto 
všetkom slávne 
víťazíme skrze toho, 
ktorý nás miluje”  
(porov. Rim 8, 35-37). 

Preto Vám chceme 
v novom čísle časopisu 
priniesť radosť z toho, 
že ak žijeme v Cirkvi, 
čerpáme z prameňa, 
ktorý nikdy nevysychá 
a spoločne prejdeme 
všetkými skúškami. 
Nech je pre Vás čítanie 
svedectvom viery ľudí 
v Bolívii, ktorých čas 
pandémie zomkol 
bližšie ku Kristovi. 

Ján Piatak, misionár

Druhá vlna pandémie k nám 
nedorazila vo veľkej sile. Raz 
boli kostoly otvorené, inokedy 
zavreté, viackrát sa to striedalo. 
Už po prvej vlne prišlo do 
kostola menej ľudí, no na druhej 
strane sa začali viac ukazovať 
„skalní“ veriaci. Rešpektujúc 
všetky vydané obmedzenia 
stále hľadali, čo by sme mohli 
aktuálne robiť. 

Sväté omše sme slávili 
viackrát v kaplnkách, ktoré sú 
v jednotlivých čas� ach komunít. 
Ľudia si doniesli stoličky 
z domov a posadali si vo veľkých 
rozostupoch. 
Na Veľký piatok 
sme mestečkom 
v El Puente 
prechádzali 
hranou krížovou 
cestou. Na 
sviatok Božieho 
Tela, ľudia 
priamo na 
zadnej čas�  auta 
urobili „oltárik“. 

Prechádzali sme ulicami 
a ja som pritom stál vzadu 
a požehnával s Oltárnou 
Sviatosťou všetkých ľudí. Popri 
tom sa z reproduktora ozýval 
hlasný spev spolujazdca, ktorý 
spieval piesne z Jednotného 
katolíckeho spevníka. Náš 
úmysel sme v miestnom rádiu 
oznámili vopred, a preto nás 
mnohí už čakali pri bráne svojho 
domu. Svoju vieru prejavovali 
pokľaknu� m, prežehnaním, 
ale aj hádzaním lupienkov kvetov. 

Na sviatok Srdca Ježišovho 
sme kráčali po námes�  so 

LIEK
na pandémiu
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sochou a zástavou v procesii. 
Prvoprijímajúce de�  
a birmovanci si úlohy, ktoré 
som im zadával každý týždeň, 
posielali cez správy v mobile 
a odnášali vytlačené pre tých, 
ktorí mobilné telefóny nemajú. 

Veľmi ma tešilo, že ľudia sa 
nenechali znechu� ť. Brali to 
ako súčasť života, hoci sme 
mali v tom čase v mestečku 

El Puente skoro sto 
pozi� vnych pacientov. 

V našej Slovenskej náture 
sme naučení vždy sa na všetko 
dobre pripraviť, aby to čo 
najlepšie dopadlo. Čím dôležitejšia 
je akcia, tým náročnejšie 
a precíznejšie sú prípravy. No 
na druhej strane celá akcia sa 
stáva krehkejšou, lebo veľa vecí 
sa môže pokaziť a nemusí vyjsť 
ako si naplánujeme. To dokáže 
človeka vyviesť z rovnováhy a tak 
si deň sobáša, birmovky, či prvého 
prijímania nevychutná. Skôr trpí 
a čaká, kedy sa to celé skončí. 
Plus všetko sa kameruje a fo� , 
takže zlé spomienky sa môžu 
obnoviť. No a pandémia môže 
takémuto spôsobu myslenia len 
„napomôcť“. Prečo majú mať de�  
iné prijímanie? Prečo majú mať 
oslavy iný charakter, obmedzenia? 
Atď. 

Myslím, 
že liekom je 
misionárska 
formácia. Bra� a 
Poliaci mi hovorili, 
ako im počas 
ročnej formácie 
na misie jeden 
z prednášateľov 
povedal: „Teraz 
si napíšte tri 
najdôležitejšie 
vlastnos�  misionára, ktoré 
sú akoby piliere. Prvá: 
trpezlivosť. Máte zapísané? 
Tak druhá. Trpezlivosť. A tre� a: 
trpezlivosť.“ Veľakrát som si 
na to spomenul a pousmial sa, 
možno ako vy teraz. 

do hlbšieho vysvetlenia trojitej 
trpezlivos� . Prvá trpezlivosť je 
s inými. Nereagovať vznietlivo 
ak čosi pokazia, ak sa im nedarí 
a podobne. Druhá trpezlivosť 
je vo vzťahu k Božiemu plánu. 
Možno by som chcel aby veci 
vychádzali inak, ako je ten plán 
Boží, ale On mi ho postupne, po 
troche ukazuje. A k tomu treba 
� ež dávku trpezlivos� , ktorá 
sa prejavuje dôverou a vierou, 
že Boží plán je lepší. Tre� a 
trpezlivosť je sám so sebou. 
A tá je najťažšia. No práve misie 
sú miestom, kde sa denne môžem 
cvičiť v trojitej trpezlivos� . 

Spomeňte si na Šimona 
Petra. Ako si vzal Ježiša na bok 
a dohováral mu. „To sa �  nesmie 
stať, žeby si trpel a zomrel”. 
Spomeňme si na všetkých tých 
ľudí, ktorí mali inú predstavu 
o Mesiášovi a kričali: „Ukrižuj 
ho!” Spomeňte si, či ste v živote 
vždy správne zhodno� li situáciu, 

Nejde tu o to, aby mal človek 
železnú trpezlivosť s inými. To by 
znamenalo len to, že musím dlho 
čakať aby bolo všetko po mojom. 
Rokmi na misiách som dozrel 

na pandémiu
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alebo ste sa trápili, že to nie je 
podľa vášho precízneho plánu. 

Je to ako výstup na horu. 
Predstavte si, že na vrchu 
kopca, ktorý nemáte šancu za 
celý život obísť sa nachádza 
nebo. Vy sa ale ani nesnažíte 
kopec obísť. Vy chcete vyjsť 
hore. Môžete si najať nejakého 
sprievodcu, ktorý vám pomôže 
cestu zdolať. No určite 
nebudete môcť povedať, že 
toto je jediná cesta na svete. 
Kopec má z inej strany úplne 
iný charakter. Niekde je viac 
kamenistý terén, inokedy viac 

podľa toho, ako sa mení 
terén. To sú akoby ľudské 

trávy. Všetci ľudia chcú vyjsť 
hore. Isté základné pravidlá 
výstupu platia pre všetkých. 
To sú akoby Božie prikázania. 
No pravidlá výstupu sa menia 

pravidlá, ktoré sa menia aj 
s terénom pandémie.

Horský vodca sa nemôže 
hnevať, že nepoužije všetky 

laná pri výstupovej ceste na 
inej strane kopca, sveta. Je 
dobré, že cirkev je katolícka, 
teda všeobecná.  Nemenné 
Božie princípy sa snaží uplatniť 
v rozličných kultúrach. Je dobré, 
že práve život v Cirkvi, život na 
misiách ktorý je iný v každom 
kúte sveta nás môže naučiť, že 
liekom na pandémiu je misijná 
formácia. 

Ak to aplikujeme, nebude 
nás natoľko zmietať ďalšia 

vlna, ale bude to pre 
nás s� mul k pozi� vnej 

zmene. K hľadaniu nového 
výstupového chodníka bez 

toho, aby sme sa hnevali, že 
to nie je, ako sme si to roky 

naplánovali. 



5

a) špaldovej
b) celozrnej ražnej
c) kukuričnej, ryžovej, pšeničnej 
a z juky

Kvíz
Pri téme odlišného spôsobu života pre iné podmienky ešte chvíľu ostaneme. 
Pozývam Vás na malý kvíz o živote na misiách v Bolívii. 

1. Ktoré z uvedených zvierat 
sa nenachádza na nových 
bankovkách Bolívie? 

a) plameniak
b) mačka
c) papagáj
d) krokodíl  
e) � ger
f) kolibrík

2. Aký dar zvyčajne dáva 
krstný rodič,  krstnému 
dieťaťu? 

a) peniaze
b) oblečenie a topánky
c) tortu
d) bibliu
e) tutumu – misku na pi� e

3. Aký dar zvyčajne dostane 
krstný rodič od rodičov 
dieťaťa? 

PENIAZE

ZVYKY

a) lavor plný jedla
b) � ašu kvalitného vína
c) peniaze
d) pončo
e) žiaden

CESTOVANIE
4. Ak sa niekto z komunity 
v pralese chce dostať 
do mesta...

a) počká si na pravidelný spoj 
b) ak je komunita počiatočná 
stanica, počká si kým sa naplní 
auto aspoň na 80% 
c) ak nie je komunita počiatočná 
stanica, počká, kým pôjde auto, 
ktoré nebude plné
d) objedná si uber

JEDLO
5. Chlieb sa pripravuje bežne 
z múky...

a) citróny, pomaranče, 
mandarinky 
b) mango, papaja, avokádo
c)maracuya, banány
d) čerešne, kiwi

6. Ktoré z uvedeného ovocia 
mi neras� e vo farskej záhrade 
v Bolívii? 

7. Ktorú z uvedených polievok 
jedia v Bolívii najmenej?

a) arašidovú 
b) hubovú 
c) banánovú
d) zeleninovú
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Päť rokov, zo šesťročnej 
formácie v seminári som bol 
súčasťou � mu bohoslovcov, 
ktorí sa ak� vne venovali 
Rómom. Pravidelne sme sa 
schádzali a snívali o našich 
prvých misiách doma, čo sa 
nám aj splnilo. Po prvých 
piesňach a katechézach 
prichádzali nácviky divadiel, 
tábory a púte. Raz sme 
popus� li fantáziu a povedali 
si, čo by sa stalo, keby sme 
tak, ako v seminári, mohli byť 
všetci spolu aj v pastorácii. 

FARSKÁ PEKÁREŇ
A CUKRÁREŇ

Okrem pokračovania 
v rozbehnutých ak� vitách 
by každý z nás investoval 
do toho, čomu sa venoval 
pred seminárom. Jeden 
by ich učil opravovať autá, 
druhý šiť na stroji, opravovať 
elektrospotrebiče, pracovať 
s drevom, ďalší 
by s nimi 

športoval a behal maratóny, 
ďalší hral na hudobných 
nástrojoch a robil choreografi e 
tancov, ďalší by s nimi varil 
v reštaurácii a podával 
špeciality profesionálnou 
obsluhou. Ako kňazi nielenže 
nie sme spolu, ale sme 
rozlezení po rôznych čas� ach 
sveta. No každý z nás robí aj 

to, čo sa naučil pred 
seminárom. 

Možno 
sa 
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to dá povedať aj tak, že Boh 
si nás už vtedy pripravoval 
na to, na čo si nás chcel 
neskôr použiť.

V predchádzajúcom 
čísle časopisu ste si 
prečítali, ako sme počas 
prvej vlny pandémie 
piekli chlieb a nosili ho do 
najchudobnejších rodín. 
Miestnych ľudí to oslovilo 
natoľko, že nám začali nosiť 
potraviny. No a viacerých 
z vás, podporovateľov 
misií to oslovilo natoľko, 
že ste predniesli otázku či 
nechceme urobiť pekáreň 
priamo vo farnos� . 

Po stretnu�  farskej rady 
sme sa zhodli, že ak máme 
podporu z viacerých strán, 
aj my ako farnosť dáme 
ruku k dielu a postavíme 
pekáreň, ktorá sa neskôr môže 
rozšíriť o cukráreň. Keďže 
stavať od základu by bolo 
veľmi nákladné a zdĺhavé, 
rozhodol som sa, že opravíme 
miestnosť, ktorá slúžila kedysi 
na katechézy. Po rokoch však 
bola už v dezolátnom stave 
a žili v nej len netopiere.  

Úpravy boli obrovské. 
Odkry� m strechy odletelo asi 

sto netopierov. Všetok hnoj 
vynosiť, vydezinfikovať, 
zastrešiť a zabezpečiť aby 
sa netopiere nevrátili. 
Potom sme do miestnosti 
natiahli vodovodné 
potrubie, rozšírili elektrickú 
sieť o zásuvky, svetlá. 
Vybudovali priečky, sklad, 
kuchynský pult, pult na 
miesenie cesta. Najviac 
používané miesta sa 
okachličkovali a všetko sa 
vymaľovalo. Miestny maliar 
Beto namaľoval na stenu 
výjav „Vy im dajte jesť“ 
z príbehu o zázračnom 
rozmnožení chleba. Potom 
sa nakúpilo zariadenie. 
Miesič na cesto, mixéry, 
veľké plynové pece na šesť 
a štyri pekáče, chladnička 
a všetko potrebné 
zariadenie na prípravu 
chleba, koláčov a zákuskov. 
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Potom sa � m žien, 
ktoré predtým piekli chlieb 
premiestnil do novej pekárne. 
Neskrývali svoje milé 
prekvapenie a hneď chceli 
všetko vyskúšať. Nakoľko 
to bola veľká udalosť, na 
požehnanie farskej pekárne 
a cukrárne som pozval otca 
biskupa Antónia, ktorý 
s radosťou účasť potvrdil. 

Vo farnos�  má jedna 
študentka cer� fi kát 
medzinárodného kuchára 
a cukrára. Jej som zveril 
prípravu prvých koláčov 
a zákuskov, ktoré mala za 
úlohu pripraviť s deťmi zo 
skupinky „detská misia“. De�  
prišli deň pred požehnaním, 
aby pripravili pod jej vedením 
šesť rôznych zákuskov. Keď si 
dávali na seba zásteru s logom 
farnos� , bol to pre nich ako 
vstup do nového sveta. 

Najskôr si teore� cky 
prešli celý proces. Neskôr 
rozdelení do šies� ch skupín, 
tri dopoludnia a tri popoludní 
pripravovali všetko podľa 
pokynov. Začali vážením, 

nalievaním 
presne 
podľa mier 
a miesením. Ale 
už čoskoro bolo 
ťažké odolať 
príjemným 
vôňam, ktoré 
sa šírili z pece. 
Možno aj preto 
dostali de�  
„nepodarky“ 
a obrezky, na 

ktorých si pochutnali ako na 
ozajstných zákuskoch. De�  
pri zdobení ukázali aj svoju 
fantáziu a prejavili svoj vkus. 

chlebov z farskej pekárne. 
Prekvapením bolo aj množstvo 
zákuskov, ktoré pripravili de� . 

Pre veľký záujem sme začali 
s organizovaním kurzov raz 
za týždeň pre šesť až osem 
záujemcov. Pripravovať sa budú 
okrem chleba aj rôzne druhy 
pečiva a croasantov. Následne 
pizza, torty, štrúdle, a iné. 
Všetko, čo sa v sobotu upečie, 
sa bude v nedeľu po svätej 
omši ponúkať a výťažok z toho 
sa použije pre potreby farnos�  
alebo konkrétne pre niektoré 
chudobné rodiny. 

V prvú júlovú nedeľu otec 
biskup celebroval svätú omšu 
vo farskom kostole v El Puente. 
Počas homílie hovoril o tom, 
že máme dve rodiny. Jedna je 
otec, mama a de�  a tá druhá 
je Cirkev. Tak, ako v telesnej 
rodine, aj v duchovnej máme 
všetko, čo potrebujeme pre 
život. Je na nás, aby sme 
to aj spoločne prijímali 
a tešili sa z Božej štedros� . 
Medzi obetnými darmi 
boli chleby, ktoré sa večer 
predtým piekli. Priniesli 
ich ženy v krojoch zo 
spolku Srdca Ježišovho. 
Po skončení svätej omše 
nasledovala modlitba 
požehnania a slávnostná 
ochutnávka prvých 

Takto sa bude vzdelávaním 
v gastronómii zvyšovať úroveň 
a zároveň sa pomôže fi nančne 
tam, kde to bude potrebné. 
Počas slávnostného otvorenia 
sa prednášali prosby osobitne 
aj za Vás, dobrodincov zo 
Slovenska, ktorí ste na pekáreň 
a cukráreň prispeli. Ďakujeme. 
Nech Vám to Boh odpla� . 
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Drahí čitatelia. Pätnásteho júla 
2021 uplynulo šesť rokov odkedy začal 
vychádzať časopis a informovať Vás 
o misiách v Bolívii. Ďakujem Vám za 
modlitby, obety i fi nančnú a materiálnu 
pomoc, ktorú neustále preukazujete. 
Nech Vám to Boh odpla� . 

K šiestemu výročiu Vám ponúkam 
krátke zamyslenie o misionárovi, 
ktorého pôsobenie má zmysel, ak je 
podobné svieci. 

MISIONÁR
AKO SVIECA

Misionár je svieca, ktorú 
zapáli Boh a pošle do sveta, 
aby osvetľovala ľuďom 
cestu a videli všetko 
v pravom Svetle. 

Misionár je svieca, ktorá 
potrebuje ochranu pred 
silným vetrom 
ako dieťa pod ochranným 
plášťom Matky Márie. 

Misionár je svieca, ktorá 
sa denne horením dáva 
a zmenšuje.

Misionár je svieca, ktorá 
zapaľuje množstvo ďalších 
duší Svetlom sveta, 
aby pokračovali v misii. 

Správne odpovede z kvízu: 

1e, 2b, 3a, 4bc, 5c, 6d, 7b
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Počuť
 Boží hlas

V poslednom čase je 
dosť veľa správ o prírodných 
katastrofách, povodniach, 
zemetrasení, či tornáde. Keď 
sa v nedeľu mal čítať úryvok 
o upokojení búrky, siahol 
som po diele Márie Valtorty - 
Evanjelium, ako mi bolo zjavené. 
Opisuje, ako nechali apoštoli 
Ježiša spať nielen z úcty k nemu, 
ale aj preto, že sa cí� li na mori 
isto, veď boli rybármi. Ježiš 
si preto ľahol pokojne spať. 

Zimomriavky mi šli po chrbte 
ako opisovala búrku na mori. 
Pri pohľade na vlnu vo veľkos�  
tsunami boli učeníci presvedčení, 
že ak ich to zasiahne,  je po nich. 
V poslednej chvíli Ježiša zobudili 
a on majestátne ukázal moc. 

Môže sa zdať, akoby nás 
svet, už mal dosť. Povstal na 
slovo Boha, ale my ľudia mu 
ubližujeme a preto sa bráni. Je 
preto na nás, aby sme sa, tak 

ako apoštoli, v prvom rade 
vrá� li k Bohu.  Tak sa nastolí 
i poriadok v prírode, ako 
nás k tomu vyzýva aj pápež 
Fran� šek v diele Laudato si. 

Nakoľko nám vo farnos�  
chýbal priestor, kde by sa 
vonku, v prírode mohlo počúvať 
a študovať Božie slovo, rozhodol 
som sa napísať projekt na 

Pápežské misijné diela na 
výstavbu biblickej miestnos�  
v exteriéri. Projekt bol schválený 
iba čiastočne, ale predsa sme 
sa ho rozhodli realizovať. A to 
aj vďaka Vám, dobrodincom 
zo Slovenska, ktorí ste stálou 
pomocou pri všetkých misijných 
ak� vitách. Tre� m zdrojom 
pomoci bola samotná farnosť. 
Robili sme tomboly, predávali 
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jedlo, viacerí darovali materiál, 
či prišli pomôcť. Ľudia z farnos�  
prispeli fi nančne 1600,- eur. 

Tentokrát sme začali stavať 
na zelenej lúke, oporou nám 
bola iba stena z farskej pekárne. 
Najskôr sme nanosili zem, aby 
sa vytvorila terasa, z ktorej 
sa dá lepšie pozorovať okolie. 
Ďalej sa postavili stĺpy a strecha 
s odkvapovými rúrami. Následne 
sme kachličkovali, do� ahli 
elektrinu, spravili zábradlie a na 
steny nakreslili biblické scény. 

Prvou je stvorenie sveta. Hovorí 
o tom, ako príroda počula Boží 
hlas a všetko bolo stvorené ako 
dobré. Druhou scénou je Abrahám, 
ako obetuje syna Izáka. Boží hlas 
uprednostnil aj pred rodinou, 
a synom, po ktorom toľko túžil. 
Tre� a kresba je Samuel, ako sa 
v noci budí a Héli ho učí rozlišovať 
Boží hlas. Poslednou kresbou 
na prvej stene sú Vianoce. Ježiš 
je slovo, ktoré sa stalo telom 
a prebývalo medzi nami. Slovo, 

ktoré sa zviditeľnilo. Je pre 
nás ľudí nielen čitateľný, ale 
aj viditeľný. Na múre opro�  
biblickej miestnos�  kresby 
pokračujú. Je tam ry� er s celým 
božím výstrojom, ako to hovorí 
svätý Pavol v liste Rimanom. 
Následne o duchovnom boji 
učí scéna Dávida a Goliáša, 
ktorá je najsilnejším aj 
najprepracovanejším obrazom. 
Posledný odkaz je „Boj 
pokračuje“ a sú tam nakreslené 
hry Biblické človeče nehnevaj 
sa, Dáma a Šachy. 

Nakoľko vyrovnaním terénu 
vznikol pri biblickej miestnos�  
rovný terén rozhodol som sa 
využiť ho na plán hry šachy, 
dáma a človeče nehnevaj sa 
v životnej veľkos� . Môžu ho hrať 
samotné de� , alebo posúvať 
veľké fi gúrky, ktoré zhotovil 
stolár z El Puente. Biblická 
miestnosť bola požehnaná 
a otvorená spolu s farskou 
pekárňou. Deťom nebolo treba 

vysvetľovať pravidlá. Dokonca, 
po skončení akcie boli de�  
posledné, ktoré odchádzali z 
„herného plánu.“ Všetky fi gúrky 
sme uložili do truhlice, ktorá už 
bola vyhodená. Opravili sme ju, 
nalakovali a dnes je z nej truhlica 
na veľké herné fi gúry. Rád 
opravujem a obnovujem staré 
poškodené veci, ktoré už boli 
vyhodené. Som presvedčený, že 
aj Boh nám rovnako dáva v živote 
novú šancu po búrke. 

Nakoľko boli hlasy, aby sa vo 
farnos�  teraz spravilo niečo viac 
pre mužov, pracujeme na mieste, 
kde sa bude opekať a grilovať 
mäso. Následne by sme sa okrem 
stálych pastoračných činnos�  
pus� li aj do biblického parku, 
na ktorý bude výhľad z biblickej 
miestnos� .  Tiež sme sa už pýtali 
ľudí na ich názor ohľadom zvonice, 
nakoľko stará spadla. Momentálne 
máme zvony zavesené iba na 
jednom kmeni stromu, tak to 
chceme dať � ež do poriadku. 
Nech sa zvolávanie na počúvanie 
Božieho slova ozýva do ďaleka.



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

Kvetná nedeľa Veľký piatok

Noví animátori Komunita Cerrito

S miništrantmi v Yotau Birmovanci na výlete

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

Rozpálenie dreva v peci

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

Sťahovanie
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