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Text a Foto: Pavol Baláž, SVD
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Volám sa Pavol Baláž, som kňaz Spoločnosti Božieho Slova, pochádzamz Mníška nad Popradom a momentálne sa nachádzam a pracujem akomisionár v Brazílii v časti Amazónia, ktorá je známa pod názvom Pľúca zeme.Čo je typické pre Amazóniu a s čím sa inde na svete nestretnete, jenesmierna horúčava s maximálne nasýteným vlhkým vzduchom. Teplotavzduchu počas roka neklesá pod 19 stupňov a keď sa pohybuje okolodvadsiatky, ľudia si dávajú na hlavy čiapky, obliekajú si zimné bundya obúvajú zimné topanky, zatiaľ čo ja v tom čase začínam žiť.

Moja misia v Amazónii
list od slovenského misionára
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sa horná hranica teploty vzduchu
hybuje cez štyridsiatku, v praxi zn
mená dať si počas dňa aspoň št
sprchy, aby ste vyzerali ako kulti
vaný človek. Garantujem vám z vla
nej skúsenosti, že dve sprchy po
dňa nestačia, nevydržíte to. Pôsob
v  diecéze Óbidus, ktorá sa nachád
v srdci Amazónie vo farnosti Alenqu
Farnosť je geografickou rozlohou v
šia ako Slovensko, čo sa dosť pociť
najmä v pastorácii, keďže sme tu
traja kňazi verbisti a  jeden rehoľ


i
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vyše roka, brat Luis, ktorý pôsobí v te
oblasti 30 rokov, je z  Belgicka. Je
i  farár Manuel z Portugalska, tak i
pôsobiaci 30 rokov, a kaplán Adventi
ktorý prišiel do  farnosti so  mn
pred  vyše rokom ako nový mision
Alenquer je na  slovenské pomery ch
dobné mesto. Okrem hlavnej ces
ktorá je v strede mesta v dĺžke troch
lometrov, asfaltku nenájdete. Ísť
cesty znamená chodiť po  udupanej
mine, ktorá sa v  období dažďov m
na blato a v období sucha na víriaci
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prach. V meste máme 15 kostolov alebo, na  ňom vyrastá. Žiť v  pokoji
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ako to tu nazývajú, 15 komunít a mimo
mesta ďalších cca 140. Keďže sme
štyria, z  toho jeden je brat, ktorý ne
slúži sväté omše a okrem krstu nevy
sluhuje iné sviatosti, je pochopiteľné, že
pastorácia má iný charakter ako ten,
na  ktorý som bol doteraz zvyknutý.
Alebo, dovolím si povedať, iný ako je
na Slovensku. Objavenie takéhoto cha
rakteru pastorácie dá človeku rásť
nielen vo viere v Boha, ale
aj v poznávaní Boha a se
ba. Určite sa pýtate, ako je
možné, že štyria chlapi do
kážu riadiť takú veľkú
farnosť, pokiaľ ide o  roz
lohu, a  to tak, že všetko
funguje v  rámci normy.
Odpoveď je veľmi prostá
a jednoduchá: sme len ná
strojmi Toho, ktorý nás sem poslal. Or
ganizácia pastorácie je úplne iná ako
na Slovensku. V praxi to znamená, že
každý kostol alebo komunita musí mať
svojho koordinátora, vicekoordinátora,
ktorí zastrešujú a riadia chod komuni
ty a kostola, potom sekretára, ktorý za
znamenáva život v  komunite, poklad
níka, ktorý sa stará o finančnú správu,
katechistov, napr. pre  sviatosti krstu,
birmovky, ďalej spevákov a mnoho ďal
ších funkcií. Aby komunita existovala,
musia byť obsadené tieto funkcie. To
však nie je všetko. Musí existovať as
poň päť rodín v  komunite, ktoré žijú
medzi sebou v pokoji, v jednote a chcú
mať kaplnku alebo kostol. Možno sa
zasmejete nad  tým, čo je to žiť medzi
sebou v pokoji a v jednote, ale je to rea
lita dneška, keď ľudia chcú spolupraco
vať, ale každý na svojom „políčku“ a ni
kto nechce nikomu ukázať, čo mu

Farn
geografick
väčšia ako

čo sa do
najmä v 

keďže sme
kňazi verb

rehoľ
a v jednote znamená tiež starostlivosť
a zodpovednosť jednej rodiny za dru
hú. Pracovať na  raste komunity,
podieľať sa na živote komunity, pomá
hať pri prácach okolo kostola. Jedno
ducho, byť priezračný a  čitateľný
pred ostatnými. Preto som napísal, že
mimo mesta máme približne ďalších
140 komunít. Toto číslo sa stále pohy

buje hore a  dolu. Kde
ľudia medzi sebou zápa
sia a nežijú v pokoji, tam
sa komunita sama rozbi
je, a  to tak, že sa pre
stane riadiť a  padne
do zániku. Takáto komu
nita sa zatvorí sama
pred sebou a zistí, že tak
to ďalej nemôže fungovať.
A  trvá nejaký čas, ktorý

sa obyčajne počíta na mesiace a roky,
kým sa takáto komunita dá znova
do  poriadku. Týchto 140 plus 15
komunít, ktoré sú v meste, sme si my
štyria rozdelili podľa spravodlivosti,
darov, talentov a  skúseností medzi
sebou. Farnosť je rozdelená na niekoľ
ko regiónov, a to región mesto, región
voda, región cesta. Región mesto je
klasika. Región voda znamená sadnúť
si do farskej lode a navštevovať komu
nity, ku  ktorým sa dostanete len lo
ďou. K lodi dostanete, samozrejme, aj
kormidelníka, ktorý veľmi dobre po
zná vodnú cestu, lebo rieka je nebez
pečná. Tiež musíte vedieť, kedy tam
môžete ísť a kedy sa tam nedostanete.
Už sa stalo, že spolubrat s kormidel
níkom si večer pripravili loď, a  keď
mali ráno vyštartovať, zistili, že
medzitým voda v  noci tak klesla, že
loď ostala pevne zakotvená stáť

ť je
rozlohou

lovensko,
pociťuje
storácii,
len traja

ti a jeden
brat.
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Jedna z viac ako 1 50 komunít, ktoré majú verbisti na starosti
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na A a B. A je do 80 km od mesta a
je zvyšok. Ďalej sú tieto regióny r
delené na subregióny, čo v praxi z
mená, že 5 komunít, po slovensky
liálok, sa zlučuje do  podmnoži
ktorá má svoje meno – svojho patró
Takže v  takom regióne A  máte p
bližne 20 subregiónov. Každý kos
má svojho patróna, každý subreg
má svojho patróna i región má svoj
Celá naša farnosť má patróna
Antona Paduánskeho. Hotová ma
matika. Zdá sa to zložité, ale keby
tak nebolo zorganizované, farnosť
nefungovala. Ja som dostal do  da
v  meste štyri komunity – kostoly
a mimo 28. Pýtate sa, aké veľké sú
da tie komunity? Mesto je ako vž
klasika. Veľké kostoly, návštevnos
primeraná veľkosti kostola. Mi
ktoré majú napr. 10 rodín. Nepýtajte
na počet obyvateľov, lebo oni sami
vedia, koľko ich je. Keď som sa pý
na  počet obyvateľov ja, nechápali,
od nich chcem. Tu sa počítajú na rodi
Takže komunity od 10 rodín, čo je p
bližne 60 ľudí, a  do  300 rodín, čo
okolo 1300 ľudí. Ja mám napr. kom
nitu, ktorá má 60 ľudí a mám aj kom
nitu, ktorá má tých 1300 ľudí mi
mesta. A  medzi tým je ďalších
komunít. Veľmi jednoduché. Isto v
napadlo, že traja kňazi predsa nemô
mať počas víkendu 140 omší. Určite n
Pre slovenských veriacich je nepocho
teľné, aby počas víkendu nemali svä
omšu. Tu je všetko možné. Keď s
s  pánom farárom matematicky vy
čítali, koľko našich komunít má svä
omšu v nedeľu, vyšiel nám výsledok
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percent. 6 percent obyvateľstva sa mô Iniciatíva v  tomto prípade prichádza
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že v našej farnosti zúčastniť na svätej
omši počas víkendu. Ostatní takúto
možnosť nemajú z  dôvodu obrovskej
vzdialenosti. A pritom sme ešte veľmi
dobrá farnosť. Inde nemajú ani toľko.
Keď sa blahoslavený pápež Ján Pavol
II. dopočul, že v Brazílii je takáto situ
ácia, zmenil prvé cirkevné prikázanie
pre  túto oblasť, a  to tak, že namiesto
príkazu zúčastniť sa v nedeľu a v pri
kázaný sviatok na celej svätej omši za
viedol príkaz „zúčastniť sa v  nedeľu
a  v  prikázaný sviatok na  bohoslužbe
slova v komunite“. Mať nedeľnú boho
službu slova je ďalší bod, ktorý musí
byť dodržaný, aby komunita mohla
existovať. Bez nedeľnej bohoslužby slo
va farnosť ako taká neberie zodpoved
nosť. To znamená, že kňaz tam neprí
de, lebo sami ľudia sa nechcú modliť.
Ľudia ži jú jednoducho
od  ľudí. Zvyčajne bohoslužbu slova
riadi koordinátor a, ako som spome
nul, existujú ďalšie funkcie, medzi
ktoré patria funkcie lektorov, žalmis
tov, vysvetľovateľov Svätého písma...
Ako sami vidíte, nie je to vec len kňaza
a kostolníka, ale celého spoločenstva.
A ako má žalmista vedieť, čo a ako má
spievať? Alebo ako má lektor vedieť,
ako má čítať? Alebo pokladník, ako má
viesť poklaničnú knižku? Alebo ako
má vysvetľovateľ vedieť, ako najlepšie
vysvetliť Sväté písmo a mnoho dalších
funkcií? Alebo ako má koordinátor ve
dieť, ako čo najlepšie viesť svoju komu
nitu? Pre tých všetkých organizujeme
počas víkendu (spravidla sa začína
v piatok a končí sa v nedeľu na obed)
kurzy vo  farnosti alebo v  diecéznom
centre. Nikto nemôže povedať, že to
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zvedieť, lebo kurzy existujú. Sv
funkciu v  komunite môžu vykoná
nanajvýš dva roky, potom si sami m
dzi sebou volia svojich nástupcov. A
sa nestalo, že komunita pôjde nieko
rokov jedným smerom, pretože koor
nátor má rád „pečené kurča, a nie
rené“. To je život a kolobeh vo farno
Mať na starosti 150 koordinátorov, 1
pokladníkov a  ďalšie desiatky ľu
ktorí sú zainteresovaní v chode kom
nít, nie je žiadny žart. Ako sami vid
v meste sme zvyčajne len cez víken
a počas týždňa každý jeden z nás li
po svojich komunitách
a udržiava ich v pohybe
a  pri  živote. Ale medzi
tým stíhate ešte veľmi
veľa iného. Niekoľkokrát
v roku si idete urobiť vý
let k  svojmu biskupovi,
navštívite svojich spolu
bratov v  iných farnos
tiach, urobíte si spoločné
duchovné cvičenia, robíte
plány rok dopredu, aby komunity
deli, čo ich čaká. No zábava, neunud
sa. Ako som spomenul, každý kos
má svojho patróna a komunita ho sl
9 dní. Toľko trvajú hody a sú celk
iné ako na  Slovensku. Tam sa vše
o všetko starajú. Kňaz má na staro
liturgiu a všetko, čo s ňou súvisí, o 
tatné sa starajú laici. Keďže Cirk
v Brazílii nie je finančne podporova
štátom, musí sa starať sama o  se
A ide to. Každá komunita v meste
napr. svoju reštauráciu, vďaka kto
si počas hodov zarobí na seba na jed
rok, potom ešte podporí farnosť ako
kú a diecézu. Ale musím podotknúť

Väčšina
chudob
chudo

štedrejš
ivní :).

o všetko
nie nem
né a ch
a ktorá je svojou otvorenosťou a dob
činnosťou požehnaná. Ľudia sú tu ot
rení, čo sa odzrkadľuje aj na liturgii
keď niekedy musíte čosi viac zdôrazn
ale neskôr pochopia, že to tak má b
Po svätej omši počas hodov neexistu
že „sa ľudia zbalia a  utekajú domo
ale chcú podporiť Cirkev, lebo vedia,
Cirkev sú oni, nielen klérus, a  pot
vedia, že Cirkev sa stará o všetko: n
len o sviatostný život, ale aj o sociá
zabezpečenie. A ako ju podporia? Idú
kúpiť to, čo si sami pripravia. Toto je
zázračné rozmnoženie chleba, o ktor

čítame vo Svätom písm
Dám, čo mám a  prit
ešte mám a dostanem
te viac. Kňazov tu m
v úcte, lebo vedia, že b
kňaza padá ich duchov
život a  strácajú zmy
života. Na  druhej stra
sú takí otvorení, že v
povedia do  očí aj tvr
pravdu bez toho, aby

báli, že budú prenasledovaní z  na
strany z  pozície nadradenosti. Veľ
dobre vedia, že Cirkev je hierarchic
ale keď sa im niečo nepáči, tak nem
žiadny problém vysloviť sa aj pr
Musíte im vyložiť všetky karty, a
pocítili, že sme  s  nimi na  jednej lo
Napríklad, ak im nepoviete, čo ste sp
vili s peniazmi, koľko sa vyzbieralo, k
sa použili, kto rozhodol o  ich použ
a pod., bude zle. Ako hovoria: „Ja d
toľko, koľko môžem, ale chcem tiež
dieť, čo sa  s  peniazmi robí.“ Väčš
ľudí žije veľmi chudobne, ale čím
chudobnejší, tým sú štedrejší; nie vš
naivní. Zaujímajú sa o  všetko, le
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vzdelanie nemajú dostatočné a chcú ve ktorí si pri našich návštevách vylieva
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dieť veľa. Keď o nich prejavíte záujem,
tak ste si ich získali, práca s nimi sa za
čína. Ale na to potrebujeme v našej far
nosti ešte aspoň ďalších 20 kňazov, aby
sa dostala na úroveň slovenskej farnos
ti. Robíme však, čo sa dá a načo nám si
ly stačia. Počas roka navštívite takú
komunitu mimo mesta 3 až 7krát,
záleží od počtu rodín. Takže 3 až 7krát
v  roku majú svätú omšu, ale to len
v  týždni, pri  ktorej vysluhujeme
sviatosti a  dávame odpovede na  ich
otázky. Taká svätá omša trvá aj dve
hodiny. Tiež záleží od prípravy, lebo si
pred svätou omšou musíte zistiť, čo sa
bude diať, aby vás neprekvapilo, že
zo  stropu na  vás spadne nejaký had,
ktorý sa tiež chce zúčastniť a  vidieť
kňaza. Po  svätej omši máte stretnu
tie s nimi všetkými a len počúvate a pý
tate sa, čo majú nové a  čo potrebujú.
Niektorí sú šťastní, že sme tam, no nie
Záber z najvzdialenejšej dediny
jú zlosť za všetko, čo od nich vyžadu
jeme, „lebo voľakedy to tak nebolo“.
Potom pre vás pripravia obedík. Počas
popoludnia musíte oddychovať, lebo
v tej horúčave sa nedá vydržať a potom
navštevujete rodiny, aby mali akúta
kú predstavu o tom, čo je kňaz. Turné
po  divočine, ktorou je Amazónia, sa
začína obyčajne v utorok, lebo v pon
delok prijímate návštevy, a  končí sa
v piatok. Spíte buď v rodinách, alebo
v kaplnkách v  sieti, lebo tam postele
neexistujú. Príroda je krásna, no ne
bezpečná. Neraz som už prešiel autom
kobru, neraz ma už počas výstupu
z lode naháňali krokodíly. Ako mi však
môj spolubrat vraví: „Čo ťa nezje, to ťa
posilní.“

Toľko teda v  krátkosti zo  života
na misii v Amazónii. Želám čitateľom
Mladého Misionára veľa Božieho
požehnania a milosti.




