Vážení a milí priatelia !
Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať, aby sme spoločne oslávili
Mimoriadny misijný mesiac, nášho nebeského Otca a jeho verného
služobníka, reh. br. Michala Čahoja SDB (1911-1994) - misionára,
ktorý 60 rokov v Indii rozvíjal charizmu rehole saleziánov dona Bosca,
získal obľubu medzi ľuďmi pre svoju skromnosť, láskavosť, dobrotu,
ochotu k službe, vtipnosť i pastoračnú lásku.
Jeho silné citové puto k Bohu, k ľuďom, k prírode, ktoré si osvojil
v rodine a v jednoduchosti jemu vlastnej, žil všade tam, kde sa nachádzal.
Indiu prijal hlboko do svojho srdca ako miesto, ktoré mu pripravil Boh.
Precestoval ju krížom, krážom raz ako stavbár, ekonóm, zásobovač,
kuchár, gazda, inštalatér ale i vychovávateľ a spoľahlivý interpret
saleziánskej charizmy, keďže aj v seniorskom veku prinášal mladým ducha
radosti a vernosti Bohu. Bol verným pomocníkom a spoločníkom biskupa
Orestesa Marengu, Božieho služobníka.
V obetavej službe Pánovi zotrval až do smrti. Ducha chudoby,
čistoty a poslušnosti si osvojil podľa slov dona Bosca. Z jeho života možno
bez nadsadenia hovoriť o človeku svätého života, ktorý sa aj po rokoch
vyníma ako žiarivá hviezda na nebi.

Pre súčasnosť oslovuje hlavne tým, že v zriekaní sa časných dobrôt
nachádzal potešenie, lebo všetko robil na väčšiu česť a slávu Božiu. Bol
vzorom šťastného človeka - zasväteného laika, ktorý vo svete zanechal
nezmazateľnú stopu Božej láskavosti a dobroty, a to nielen v Indií.
Vedomí si našej kresťanskej povinnosti poukazovať a
zviditeľňovať osobnosti, ktoré sa neopakovateľne zapísali do dejín našej
slovenskej cirkevnej provincie a svojim statočným, obetavým životom
skultivovali svet a život v duchu kresťanstva, rozhodli sme sa vtesať
meno br. Michala Čahoja SDB do pamätnej tabule, ktorá bude
umiestnená na kostole Ducha Svätého v jeho rodných Ruskovciach a
požehnaná Mons. Viliamom Judákom, diecéznym biskupom počas
Slávnosti, ktorá sa začne svätou omšou
v nedeľu 13. októbra 2019 o 10.30 hod.
Tešíme sa na Vašu prítomnosť na Slávnosti, na Vašu účasť v spoločenstve,
ktoré bude ďakovať nebeskému Otcovi za brata Michala a bratovi
Michalovi za všetky dobrá, ktoré vo svojom živote vykonal.

Ctitelia, rodina a rodáci

Priatelia,
sme presvedčení, že iba poznajúc životný príbeh a odkaz, ktorý
nám brat Michal zanechal budeme môcť duchovne plnohodnotne
prežívať Slávnosť požehnania pamätnej tabule na jeho večnú
pamiatku.
Žijeme v dobe moderných mediálnych produktov, ktoré môžeme a musíme
využívať aj pre šírenie kresťanského slova, myšlienok a posolstiev. V
dnešnej mediálnej dobe preto môžeme využiť internet a webový priestor,
na ktorom sme sústredili množstvo informácií o našom vzácnom rodákovi
z Ruskoviec

www.patermikulas.sk/michalcahoj
Prosíme Vás, začítajme sa do materiálu na webe, aby sme lepšie a
hlbšie spoznávali nevšedný životný príbeh misionára, saleziána, brata
Michala Čahoja. Tiež Vás prosíme, aby ste šírili informácie o jeho živote
ďalej ako misionári zvesti o statočnom a Bohu vernom slovenskom
misionárovi z Ruskoviec, ktorý svoj život prežil v Indii.
Prosíme, vytlačte obsah týchto webových stránok aj tým, ktorí
nemajú prístup k internetu, aby sa mohli s nimi oboznámiť.

SVEDECTVÁ O JEHO ŽIVOTE od ľudí, ktorí s ním kráčali životom.
Fr. Pavel Bernick:
„Brat Michal bol dokonalý rehoľník. Sľuby zložil v roku svätorečenia sv. Jána Bosca a to
ho podnecovalo, aby sa stal svätým saleziánom. Veľmi dobre rozumel mottu dona Bosca:
„Práca a modlitba.“ Veľa vykonal, avšak viac než činnosť, vedel zosúladiť prácu
s modlitbou. Inými jeho mimoriadnymi vlastnosťami boli jeho jemné svedomie a osobná
chudoba. Áno, bol dokonalý rehoľník.“

Fr. Sylvanus Sngi Lyngdoh si takto spomína:
„Môj prvý dojem z brata Michala po mojom príchode do Sonady v januári 1942 bol
dojem človeka, ktorý vedel privítať... Obdivoval som jeho ducha tvrdej práce, ktorú konal
s veľkou radosťou. Brat Michal bol pre mňa opravdivým gentlemanom, zdvorilý, milý,
vľúdny a vďačný. A tento dojem z neho rokmi iba rástol. Jeho pozdrav znel úprimne
a pravdivo, jeho úsmev bol nefalšovaný, jeho slová čisté, hlboké. Taký bol brat Michal.“

Fr. Joseph Thelekatt, provinciál:
„Brat Michal bol človek, ktorý pokročil v poznaní a v láske k Bohu, verný služobník,
ktorého heslami boli odvaha, lojalita, vernosť, tvrdá a skromná práca, obeta, utrpenie
s modlitbou ako kľúčom. Bol človekom, ktorý šiel životom bezúhonne, robil, čo bolo
správne a hovoril pravdu zo svojho srdca“(Ž 115). Zakončil: „Je naším hrdinom. Bol
posadnutý Kristom... Všetci sme sa stali lepšími v jeho prítomnosti, preto, že sme ho
poznali.“
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