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MaťA BUČEKOVÁ

Pracovala v rozhlase i v televízi i ,

pravidelne pri si evala do časopi su

Nahlas a je autorkou knihy: Vyskoč

z akvárka! . . .lebo ty to dáš!! ! , v ktorej

môžu nájsť povzbudenie aj tí mladí,

ktorí prešli nejakou animátorskou

školou či vedú malé spoločenstvá,

no zároveň sa im zdá, že prešľapujú

na mieste a akosi nevedia, čo ďalej .

Vo svojej knihe sa s čitateľom delí

o jej životnú skúsenosť z hľadania

cesty s Ježi šom. V našom časopi se sa

bude s nami deliť o jej postrehy nad

životom s Kri stom.

Čomu V E R Í Š ?
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BOH
pripravuje
okolnosti....

Cesta viery
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„Chcem sa stať

kňazom,

len mi daj si lu

a mi losť.
“



Cesta viery
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Dostala som otázku:

„Ako vnímaš osoby
zasväteného života?“

Očami laika.. .
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P.Igor Kráľ, SVD
Asi by som to charakterizoval
tromi slovami: milosť, obeta a
dobrodružstvo. Milosť v tom, že
v zasvätení mi Boh ponúkol vo
svojej dobrote nezaslúžený dar
patriť mu a byť mu k dispozícii.
Obeta v tom, že tak ako kaž
dé rozhodnutie, aj toto prinies
lo isté zrieknutia – mnohých, a
to aj krásnych a lákavých hod
nôt preto, aby som mohol žiť
iné.  A tu sa rodí priestor pre
dobrodružstvo: pretože Láska
je vo svojej kreativite často
nepredvídateľná...

Čo pre teba znamená

zasvätený život?

Jana Smutná, novicka SSpS
Zasvätený život pre mňa znamená
kráčať cestou štedrosti. Byť štedrá
v láske, v sebadarovaní, v službe
druhým a v odpúšťaní. Každý deň
prekonávať svoje vlastné sebectvo
a oslobodzovať sa pre väčšiu lásku.
Nesnažiť sa mať veci pod kontro
lou, ale plne sa odovzdať do
Božích rúk. Dôverovať Tomu, ktorý
mi daroval život a stojí pri mne
v dobrom i zlom. Všetko sa nanovo
učiť od Krista, ktorého štedrá a ne
sebecká láska sa nemení ani v
čase keď prichádza bolesť a kríž.

Len jednu otázku



P. Ján Halama, SVD
Rehoľný život je pre mňa radikálny prejav ľudskej
potreby Boha. Potreba Boha je samozrejme naj
prirodzenejšou potrebou na svete. Avšak v celých
dejinách bol potrebný tento radikálny prejav pouka
zovania na to, že Boh jediný uspokojí človeka.
V dnešnej dobe, ako aj v prvých storočiach a po
celé dejiny, sa človek uspokojil dočasne s tým, čo
má a čím je a zistil, že je pustý. Rehoľný život, podľa
mňa, je schopný poukázať na túto najhlbšiu potrebu
človeka a tou je Boh.

Frt. Tomáš Baleja, SVD
Zasvätený život je pre mňa jednoznačne milosť
a tajomstvo. Neviem podľa čoho Boh vyberá ľudí
pre túto cestu, ale viem, že spolu s odpoveďou žiť
takýmto spôsobom, prichádza požehnanie v
oveľa väčšej miere, ako som schopný chápať. Je
to pre mňa škola, v ktorej sa mám čo najviac
naučiť od svojho Učiteľa. On sám svojím životom
učí čistote, chudobe a poslušnosti a je tým, ktorý
dáva silu zostať verným.

Čo pre teba znamená

zasvätený život?

Sr. Sára Tokarčíková, SspS
Život v zasvätení = život v láske k Bohu, k ľuďom a aj
k sebe. Ide o odpoveď lásky na Lásku. V skutočnosti sa
zasvätený život nelíši od života v manželstve alebo
v slobodnom stave, ak nespomeniem výlučné na
sledovanie Krista. To je výsada aj neodlučiteľnosť
každého zasväteného života. Skutočnosť, že som
rehoľníčka ešte neznamená, že mám zvládnutý život
a že žijem dokonale Božím Slovom. Sama sa tejto láske
učím a snažím sa sprítomňovať Boha v prostredí, kde
som. V poslaní, ktoré mám. Zasvätený život pre mňa
osobne znamená moje darovanie sa Bohu a Božie
darovanie sa mne.

K roku zasvätených
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„Kto sa napije
z vody, ktorú

mu ja dám,
nebude žíznit

naveky.
A voda,

ktorú mu dám,
stane sa v nom

pramenom
vody

prúdiacej
do večného

života.

Jn 4,14

Sr. Sára Tokarčíková, SspS
Život v zasvätení = život v láske k Bohu, k ľuďom a aj
k sebe. Ide o odpoveď lásky na Lásku. V skutočnosti sa
zasvätený život nelíši od života v manželstve alebo
v slobodnom stave, ak nespomeniem výlučné na
sledovanie Krista. To je výsada aj neodlučiteľnosť
každého zasväteného života. Skutočnosť, že som
rehoľníčka ešte neznamená, že mám zvládnutý život
a že žijem dokonale Božím Slovom. Sama sa tejto láske
učím a snažím sa sprítomňovať Boha v prostredí, kde
som. V poslaní, ktoré mám. Zasvätený život pre mňa
osobne znamená moje darovanie sa Bohu a Božie
darovanie sa mne.

ˇ

,

ˇ

„



ZIMBABWE
Rozhovor

misia



ZIMBABWE
Rozhovor



Sv. Arnold Janssen

Rozhodnutie

Zo života otca zakladateľa
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Privítali sme
Rozhovor
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Provinci e SVD od Á do Zet

ANG
Provincia Angola
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Reportáž

Putovanie k svätému Arnoldovi



Humor & Kresba



ARNOLDOVA hádanka č. 13:

Odpoveď na príklad č. 12  Presýpacie hodiny

Hádanka

Ukradnuté víno



Dobrodinci

Naši dobrodinci



Fotoriport
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K T O S I Ť A V O L Á !
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