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• P. Martin Madassery SVD s deťmi
v Čechynciach
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– očami misionára
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„Ak robím to, čo po zrelom uvážení spoznám, že je to Božia vôľa, čo na tom
záleží, keď iní to budú haniť.“ Sv. Arnold Janssen

M

ám veľmi rád slovenskú
kultúru. Chodievam do
dedín, keď majú kultúrne programy, najmä také,
kde sa dedinčania obliekajú do krojov
alebo tradične. Misionár, ktorý patrí
do Spoločnosti Božieho Slova, najprv
sa naučí jazyk a potom musí inkulturovať svoj život, aby mohol lepšie slúžiť
ľuďom. Náš Zakladateľ Sv. Arnold Janssen zdôrazňoval, aby každý misionár
hlbšie pochopil kultúru krajiny, kde
pôsobí a slúži. Naša charizma je ohlasovať evanjelium skrze kultúry a jazyky. To je aj našou misionárskou úlohou
a povinnosťou. Naša charizma spočíva
v ohlasovaní evanjelia všade, kde je nedostatočne hlásané alebo vôbec nehlásané. Pravé preto my sme nazvaní frontier misionári (misionári, ktorí pracujú
cez hranice).
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Každá obec má svoju tradíciu, zvyky a kultúru. Už päť rokov vypomáham
vo farnosti Čechynce, kde v nedeľu aj
iné dni slúžim sv. omšu. P. Martin Štefanec sem chodieval vypomáhať. Keď
bol preložený do UPeCe do Bratislavy,
dostal som viac možností chodiť do
tejto dediny a slúžiť. Rád chodievam
na tú omšu, stretávam sa s ľuďmi, a tak
sa naučím dedinskú kultúru a tradíciu.
Teraz nedávno ma miništranti pozvali
na slávnosť 1. mája do Čechyniec. Prvýkrát som sa mohol zúčastniť takej akcie.
Veľmi som sa tešil. Videl som, ako sa deti,
dievčatá aj chlapci, obliekli do pekných
krojov. Spievali tradičné pesničky, tancovali a postavili stromček s krásnymi
ozdobami, nechýbala na stromčeku ani
fľaša pálenky. Spoločná atmosféra bola
veľmi pekná. Dedinčania sa stretli, porozprávali a pripravili tradičný čechyn-

ský guľáš a jedli. Bolo vidno, ako dospelí
ľudia pomaly zavedú mladých a deti do
ich kultúry a tradície. Dobré zvyky treba
dodržiavať. Videl som to na vlastné oči,
že Čechynčania svoju kultúru veľmi hlboko prežívajú a dodržiavajú.
Keď som sa vrátil do misijného domu,
pýtal som sa spolubratov, prečo postavia strom (máj) na prvého mája. Oni mi
vysvetlili, že v minulosti to bolo tak, že
keď sa chlapcovi páči nejaká dievčina,
chlapec postaví stromček alebo konáre ozdobí pred jej domom. To vyjadruje
lásku tej dievčine aj to, že ten chlapec je
ochotný obetovať všetko, aby ju získal za
manželku na celý život. Podľa mňa je to
veľmi pekný zvyk spojený s rodinou. Rodina je základ spoločnosti a podporovať
rodinu vo farnosti je dôležitou úlohou
misionára. Ako som počul, viaceré dediny zachovávajú takú tradíciu aj dnes.
Ako Ind som takú akciu nevidel nikde. Indovia majú iné zvyky, tradície
a kultúru, ale tá slovenská kultúra je
pre mňa dôležitá, pretože tu žijem ako
misionár.
„Choďte teda, učte všetky národy
a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Mt 28, 19-20
Ak máte záujem, aby som prišiel do
vašej dediny, videl vašu kultúru očami
misionára Inda a napísal o vašich zvykoch, tak prosím, dajte mi vedieť na
mobilné číslo 0903 809 622 alebo napíšte mi na emailovú adresu martinsvd@gmail.com. •

