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HIV (Human Immunodeficiency 
Virus infection) AIDS (Acquired 
Immune Deficiency Syndrome) 
je len malá čiastka oveľa väčšej 
globálnej choroby, ktorú by som 
nazvala „sociálna dezintegrácia. 
Sociálna dezintegrácia vo svete je 
ťažkosť, s ktorou sa boria autority. 
Tento fenomén sa tak rýchlo rozšíril 
po celom svete, že sa môžeme len 
čudovať a zamýšľať nad tým, čo sa 
to deje s človekom v jeho fyzickej, 
mentálnej a duchovnej sfére života.
Ako vieme, skoro vo všetkých 
rozvojových krajinách zamestnáva 
vládu i Cirkev nával ľudí, sťahujúcich 
sa do miest, hľadajúcich lepšiu 
budúcnosť. Súčasná kríza migrácie 
v Európe nám denne ukazuje tieto 
obrazy.

ÚVoD

Rapídne narastanie populácie vo svete, a násilie 
páchané na ženách a deťoch sú len vrcholcom 
ľadovca oveľa hlbšieho sociálneho a duchovného 
problému.

Na rapídne šírenie sa choroby HIV/AIDS sa 
musíme teda pozerať vo svetle tohto obrazu

HIV vírus sa objavil medzi ľuďmi začiatkom 70-
tych rokov a šíri sa vo svete veľkou rýchlosťou, 
jednak preto, že už možno ľahko cestovať, a jednak 
hore uvedená sociálna dezintegrácia ovládla srdce 
človeka, ktoré hľadá život, ktorý má zmysel.
Vírus, ktorý je pôvodcom HIV infekcie, a ktorý 
keď neobjavíme a neliečime v jeho zárodku – čo 
je dnes už možné – sa nakoniec prezentuje ako 
choroba, ktorú voláme AIDS. 
HIV sa na Papue Novej Guinei objavil v roku 
1987. Papua Nová Guinea je najväčším z 22 štátov 
a teritórií na ostrovoch Pacifického oceánu, čo sa 
týka veľkosti i populácie, a má aj proporcionálne 
najväčší počet ľudí nainfikovaných vírusom HIV.
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Napriek tomu je to menšie číslo ako 
proporcionálne „rozdelenie“ tejto epidémie 
v Afrike, čo mnohí predpovedali už pred 25 
rokmi. Tak, ako vidíme situáciu dnes, zdá 
sa, že na Papue Novej Guinei nemôžeme 
v blízkej budúcnosti očakávať radikálnu 
zmenu k lepšiemu, pretože sú tu ešte stále 
tie isté alarmujúce signály ako v minulosti, 
vrátane prenášania infekcie sexuálnym 
stykom ako aj sociálnych problémov v 
krajine. 
K tomu pribudol aj nedávny rozkvet zdrojov, 
ktorý mnohým ľuďom prináša peniaze a 
mobilitu, zvlášť tým vo vzdialených osadách 
hornatého stredozemia. Títo ľudia neboli 
dovtedy vystavení faktorom, plodiacim 
HIV risk. 
Vo svete si už táto epidémia vyžiadala 
milióny životov, mladých i starých, detí 
i novorodencov. Počet detí, ktoré stratili 
jedného alebo oboch rodičov je dnes vo svete 
oveľa väčší, ako kedykoľvek predtým. Už 
toto je príčinou toľkého utrpenia a bolesti, 
ako aj následnej sociálnej dezintegrácie, lebo 
počet sirôt a detí, ktoré sa musia starať samé 
o seba, narastá. Deti sú v školách osočované, 
pretože ich rodičia zomreli na „AIDS“.

Predtým, ako sa začiatkom roku 2000 objavila 
Antiretrovirálna terapia (ARVT), bola táto 
situácia naozaj veľkou výzvou dokonca i pre tých 
najsilnejších, a trápili sa nad ňou aj misionári a 
zdravotní pracovníci.

Škvrna, strach a diskriminácia zo strany rodiny 
a priateľov pridávali k utrpeniu tisícov ľudí.
Generálne vedenie našej Kongregácie nás 
povzbudilo k tomu, aby sme sa zapojili do tejto 
drámy, ktorá sa odohrávala pred našimi očami.

otázky nA zAmySlenIe
Aká bola naša odpoveď na túto situáciu? 
Patríme medzi tých, ktorí sa prizerajú, 
ktorí stoja obďaleč, ktorí súdia, alebo sa 
zaraďujeme medzi tých, ktorí sa usilujú 
pochopiť, čo sa tu deje?

Ako som sa ja – ako Služobnica Ducha 
Svätého – pozerala na túto epidémiu?

 Ӽ Ako na Božiu kliatbu?
 Ӽ Ako na Boží trest?
 Ӽ Ako sme my misionárky chápali, čo sa 
tu deje?

Ako sa zapájame do tejto tragédie ľudstva? 
Možno by sme sa mali pýtať: 
„Čo by urobil Ježiš na mojom 
mieste“?

Rok 2016 bol Rokom 
milosrdenstva. Mnohé z 
nás sme kontemplovali ten oficiálny obraz 
Milosrdného Ježiša, ktorý nesie strateného 

človeka na svojich ramenách, líce pri líci.
Všimla si si, že tí dvaja ľudia na obraze majú iba 
tri oči? Pozri sa na to ešte raz!
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Čo to znamená pre každú z nás? Čo mi to 
hovorí do môjho osobného života, pre moju 

službu ľuďom, žijúcim s HIV/AIDS?
Je to naozaj silná myšlienka, ktorá nás 
pobáda k činu. 

 Ӽ Som ochotná a schopná niesť týchto ľudí, tak 
ako to robil Ježiš kedysi a robí to dodnes?

 Ӽ Vychádzam do ulíc, aby som ich našla na 
perifériách miest, ako aj na tmavých sm-
radľavých sídliskách, kde ležia na zemi v 
kúte domu, alebo dokonca pod domom?

Pre mnohých nainfikovaných prichádza 
Veľ konočné ráno. Mnohí, ktorí zakúsili, 
že ich prijali v Centre porady a liečby, pre 
ktorých ARVT liečba znamenala nový život, 
ktorí opäť nadobudli svoju dôstojnosť a 
obnovili svoje vzťahy, ktorí fyzicky zosilneli, 
zakusujú svoje osobné Veľ konočné ráno. 
Slávenie tohto Veľkonočného rána s nimi 
znamená veľa tak pre nich ako aj pre nás. Sú 
si vedomí tej šance nového začiatku, života, 
ktorý sa utrpením zmenil. Hoci aj naďalej 
žijú s HIV, vážia si svoj život oni sami, 
ale aj ich rodiny. Môžu opäť prispievať k 
spoločnému dobru a pracovať ako pracovali 
predtým, môžu sa opäť starať o svoje rodiny 
a o tých, ktorí sú im blízki. 
Organizácia spojených národov nedávno 
vyslovila svoj ambiciózny sen: skoncovať s 
touto epidémiou do roku 2030. Jej cieľom 
je takzvaných 3 x 90, čo znamená do roku 
2030:

 Ӽ 90% ľudí vo svete bude poznať svoj HIV status

 Ӽ 90% s pozitívnym HIV bude liečených, čo 
zároveň znamená aj prevenciu

 Ӽ 90 percentám sa bude venovať nepretržitá sta-
rostlivosť

Toto je naozaj mamutia úloha. Krajiny ako 
Austrália alebo iné rozvinuté krajiny môžu 
dosiahnuť tento cieľ.

 Ӽ Som schopná nájsť tam Ježiša, som schopná 
dotknúť sa Ho a nechať sa Ním dotknúť tam a 
teraz?

Mnohí z týchto ľudí, nainfikovaných HIV/
AIDS, boli pri bráne smrti, znášali odmietnutie 
najbližšími priateľmi a príbuznými. K tomu sa 
pridáva osobná hanba, ktorá môže byť horšia, 
ako odmietnutie rodinou. Nad nimi visí ťažký 
pocit viny, že nainfikovali iných ľudí, dokonca 
svoje vlastné manželky.

Avšak služba na poli HIV/AIDS nie je len o utrpení

Na Papue Novej Guinei sa momentálne 
staráme o 7500 nainfikovaných osôb, v rámci 
Katolíckej sieťovej spolupráce. 
80.000 až 100.000 ľudí prichádza ročne 
do poradne a na test, a mnohí z nich sú 
navštevovaní aj doma, ak si to prajú. Je to oveľa 
viac, ako tých 90%, ktoré sú nádejou OSN.
Papua Nová Guinea sa stretáva s ťažkosťami 
pravidelného a nepretržitého zásobovania 
produktmi na liečbu, ako sú napr. súpravy na 
testovanie, kazetami CD4 ap. 
I napriek tomu sa tešíme z toho, čo sa nám už 
podarilo dosiahnuť a čoskoro budeme mať aj 

Sr. Tarcisia Hunhoff, SSpS



4

Paliatické centrum v hlavnom meste PNG, 
Port Moresby, pre ľudí, ktorí potrebujú 
niekoľko týždňov intenzívnu starostlivosť, 
aby aj oni mohli sláviť svoje osobné 
zmŕtvychvstanie.
Centrum budú viesť SSpS a bude sa 
nazývať „Joseph Freinademetz Supportive 
Living Foundation“. 

Zatiaľ ešte stále neexistuje očkovacia 
látka na prevenciu infekcie HIV. Z toho 
dôvodu potrebujeme viac zaangažovaných 
spolupracovníkov vo vinici, ktorí budú „mať 
oči otvorené, ktorí pochopia a pridajú ruku 
k dielu“ v tejto dráme, nazývajúcej sa HIV/
AIDS. 

Chcela by som ukončiť moju úvahu 
slovami pápeža Františka.

Nedívajte sa na unikajúci život z balkónov
Kto sa nepostaví situáciám zoči-voči, kto 
nezačne konať, nežije. Vaša ochota a Vaše 
schopnosti, spojené so silou Ducha Svätého, 
ktorý prebýva v každom z nás odo dňa nášho 
krstu, Vám dovolia viac ako len pozerať sa, 
dovolia Vám byť protagonistami v súčasnom 
dianí.
Nepozerajte sa, prosím Vás, na život z 
balkónov! Zamiešajte sa tam, kde je potrebné 
pomôcť niesť život a rozvoj dopredu, v boji 
o ľudskú dôstojnosť, v boji proti chudobe, v 
boji za hodnoty, a v tých mnohých bojoch, s 
ktorými denne prichádzame do styku.

Homília, 30. Novembra 2013

prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a 
vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty 
aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá 
nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na 
inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, 
čo prišiel k hrobu prvý a videl i uveril. Ešte 
totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. 
Potom sa učeníci vrátili domov.“ ( Jn 20:1-10)

Delenie sa 
Po prečítaní úvahy sestry Tarcisie a textov 
z Evanjelia, si môžeme porozprávať nejaké 
„príbehy zmŕtvychvstania“ ľudí žijúcich s 
HIV/AIDS v našej krajine.

„Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život. 
Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A 
nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. 
Veríš tomu?“ ( Jn 11: 25-26)

„Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla 
Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň 
je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla 
k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, 
ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: 
„Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho 
položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali 
a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý 
učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra 
prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam 
položené plachty; dnu však nevkročil. Potom 

zo SVätéHo PíSmA
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