Ospravedlnenie a poďakovanie
Ospravedlňujeme sa za zrušenie duchovných obnov v Európe po
19. auguste 2019. Keďže nastal problém s predĺžením nášho
povolenia na pobyt v Nemecku, ktoré vyprší 19. augusta 2019,
po tomto dátume už nemôžeme pokračovať v duchovných obnovách,
ktoré sme plánovali. Môj indický provinciál mi povedal, aby
som vzhľadom na môj pokročilý vek už neplánoval ďalšie
duchovné obnovy v Európe.
Touto cestou by som sa chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí
s nami spolupracovali na našich misiách v Európe od roku 2000.
Spolu s Mary Pereira, ktorá spolu so mnou viedla duchovné
obnovy, za veľa vďačíme sestre Margarete Valappila, ktorá bola
veľmi nápomocná pri našich misiách v Európe. Je veľmi veľa
ľudí, ktorí s nami spolupracovali a ochotne pomáhali na
duchovných obnovách v rôznych krajinách počas uplynulých
dvadsiatich rokov, niektorí si však zasluhujú našu osobitnú
vďaku. To však neznamená, že tí ostatní neboli dôležití…
Sme veľmi vďační zosnulej Gräffin Felicitas Piccolomini, ktorá
uplynulých 15 rokov koordinovala naše duchovné obnovy,
tlmočila a prekladala, pomáhala s vybavovaním víz a povolení
na pobyt, poskytovala nám ubytovanie a starala sa o naše
cestovné plány spolu so svojím manželom Giorgiom Piccolominim,
ktorý bol pre nás taktiež veľkou oporou. Vďaka patrí aj
Doblehoffovi zo Sonntagsbergu, ktorý niekoľko rokov hostil
naše duchovné obnovy vo svojom exercičnom centre v Rakúsku a
tiež nám v tej dobe vybavoval rakúske víza.
Chcem sa poďakovať mojim provinciálom zo Spoločnosti Božieho
slova v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, na Slovensku a v
Maďarsku za to, že udelili povolenie a podporu našej službe;
pátrovi Buobovi (ktorý bol oficiálnym sponzorom pre Mary) a
pani Barbare Huberovej z Hochaltingenu; dekanovi Martinovi
Ramoserovi, ktorý podporoval naše duchovné obnovy za vnútorné
uzdravenie vo svojej farnosti Reisbach; p. Dietrichovi a p.
Ludwigovi z Heroldsbachu; p. Robertovi Maria z Waghauselu; p.

Ludwigovi, Rosevite and Marii Zehetgruber z Gundersdorfu v
Rakúsku; Hansovi Schröderovi, Sofii a ich tímu; Beatrix z
vydavateľstva Miriam Verlag; Margaret Bartle; Cornelii; Rafi
Francis; Marion Rist; Christine Bucher, Monike and Gabi z
Axamsu; Eugenovi and Márii Maloveckým, ktorí pomáhali pri
našich duchovných obnovách na Slovensku; Miriam a Dr.
Romanovi, Alici Prokopovej, Lucii Strhárovej, Ferdinandovi a
Ivete Vyskočovým, Jozefovi Macovichovi, Monike Kamovej a Marte
Pincelova,
Ladislav Madzova a Maria Madzova zo Slovenska;
Kristine Drungyte, Laime and Kristine Jureviciute z Litvy;
Arnaldovi Paixao a Claudine z Fatimy; Enikó and Petrovi
Rumzauer z Maďarska. S vďakou si spomíname aj na Conrada a
Wendy, ktorí nás prvýkrát zobrali do Litvy.
Za vznik našej webstránky vďačíme Eugenovi Maloveckému, ktorý
nám ju bezplatne vytvoril a niekoľko rokov ju aj spravoval.
Neskôr nám Branko Rabara zo Slovenska ponúkol bezplatnú
webstránku a Jozef Danko a Lukáš Venik nám s ňou ochotne
pomáhali. Sme im veľmi vďační za ich nezištnú službu počas
nášho pôsobenia, robili to všetko na Božiu slávu.
Rovnako ďakujeme všetkým miestnym organizátorom našich
duchovných obnov v rôznych farnostiach a tlmočníkom z rôznych
krajín, ako aj všetkým, ktorí nám poskytli ubytovanie a
postarali sa o našu prepravu (zo srdca ďakujeme Wolfgangovi,
ktorý bol vždy veľmi ochotný). Áno, zoznam ľudí, na ktorých si
spomíname ako na svojich dobrodincov, je dlhý… Spolu so sv.
Pavlom môžeme úprimne povedať: „Neprestávam za vás vzdávať
vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách“ (Ef
1,16), a nielen za tých, ktorých sme tu vymenovali, ale
ďakujeme ešte za mnohých ďalších, ktorých nosíme v našich
srdciach…
Veľká vďaka patrí Barbare Larumbe, ktorá nás privítala a
zabezpečila nám ubytovanie po tom, ako nás navždy opustila
Fella, a tiež vo svojom voľnom čase tlmočila na našich
duchovných obnovách. Takisto ďakujeme Lucy Pregelovej, ktorá
nám pomáhala ako tlmočníčka a prevzala organizáciu duchovných

obnov po Felle. Ďakujeme aj jej manželovi Hansovi, ktorý s ňou
spolupracoval a pomáhal na našich obnovách všade, kde mohol
prísť.
Vyslovujeme vďaku tiež Mathewovi Perukarote a jeho rodine vo
Viedni, ktorí nám pomáhali mnohými spôsobmi.
V neposlednom rade ďakujeme všetkým účastníkom našich
duchovných obnov za to, že s nami spolupracovali a prijali
Pánovo posolstvo, „prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali,
neprijali [ste] ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako
slovo Božie“ (1 Sol 2,13). Vzdávame všetku slávu Bohu za to
ovocie, ktoré sme mohli vidieť v životoch mnohých – skutočné
pôsobenie Božieho slova, ktoré mení ľuďom život.
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mariánskeho centra v Kulathuvayale v štáte Kerala mi Pán dal
prorocké slová, že v nasledujúcich rokoch budem viesť duchovné
obnovy v Európe. Milujúci Pán naplnil toto proroctvo v
jubilejnom roku 2000. Urobil všetko, aby uskutočnil svoje
plány prostredníctvom mňa a Mary Pereira. Spoločne s nami
ďakujte Pánovi za všetko, čo prostredníctvom nás vykonal.
„Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem,
vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás
všetkých, za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz.
“ (Flp 1,3-5)
páter James Mariakumar SVD
Mary Pereira

