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Svätý Michal archanjel,  

bráň nás v boji  

a buď nám ochrancom proti  

zlobe a úkladom diabla. 

 

Pokorne prosíme,  

nech ti Boh ukáže svoju moc. 

 

A ty, knieža nebeského vojska, 

Božou mocou zažeň do pekla 

Satana a iných zlých duchov, 

ktorí sa na skazu duší 

potulujú po svete. 

 

Amen. 

Úvodník * Novinár, ktorý sa nebál *  Láska *  Homílie -  Zlatá medaila *  Cirkevné misijné provincie 

pod správou Kongregácie pre evanjelizáciu národov *  Misijné slávnosti *  Páter Damián de Vesteur, 

apoštol malomocných  * Obráť si tvár k svetlu * Prví kresťania na území dnešného Slovenska a okolí 

Levíc * Skutky duchovného milosrdenstva * Akolytát, jeho dejiny a poslanie v cirkvi *  Svätí,  

sv.Gregor Nazianský, sv. Anton opát *  Otče náš * Predstavujeme vám členov redakčnej rady    

Foto: internet 
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Mons. Ján Bednár, dekan 

 

Ú V O D N Í K 
 

 Milí moji farníci z farnosti Levice - mesto, 

ale i všetci, ktorí ste si otvorili naše prvé elektronic-

ké farské noviny v januári 2011 „MICHAEL“, pre-

tože patrón našej farnosti je sv. Michal. 

 „Veď je to napísané v novinách, aj v televízii 

o tom hovorili ... to je určite pravda!“ S takýmto 

tvrdením sa stretol pravdepodobne každý z nás. 

S prostriedkami masovej komunikácie sa stretávame 

denne. Život bez nich je už sotva možný. Ak ich 

človek nesleduje, nie je v obraze. A súčasný človek 

chce byť v obraze. Chce byť informovaný, rozhľa-

dený, budiť dojem vzdelanosti. Tak píše Petra Hu-

majová v tohtoročnom januárovom čísle Bartolo-

mej, ktorý som s Božou pomocou viedol 14 rokov 

od 1994 do 2008 v predchádzajúcej farnosti Prievi-

dza. ( www.farapd.sk - Bartolomej ) 

 Veľmi sa mi páči, že sa aj v našej farnosti 

vytvára malá skupinka obetavých nadšencov, ktorá 

v rámci aktivít Farskej pastoračnej rady – propagač-

nej sekcie - chce pomáhať všetkým ostatným farní-

kom lepšie prežívať svoju vieru. 

 Kódex kánonického práva určuje v kánone 

515 § 1.: Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, 

natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, ktorej 

pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho 

biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastie-

rovi.  

 V poslednom apoštolskom liste Rýchly roz-

voj Božieho služobníka Svätého Otca Jána Pavla II., 

ktorý má byť blahorečený 1. mája 2011 na Nedeľu 

Božieho milosrdenstva, zo dňa 24. januára 2005 vo 

Vatikáne na sviatok sv. Františka Saleského, patróna 

žurnalistov, čítame: 

 „Rýchly rozvoj technológií v masmediálnej 

oblasti je zaiste jedným zo znakov pokroku dnešnej 

spoločnosti. Hľadiac na tieto novoty, ktoré sa ne-

ustále vyvíjajú, čoraz aktuálnejší sa nám javí text 

dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu Inter mirifi-

ca, promulgovaného 4. decembra 1963 mojím cti-

hodným predchodcom, Božím služobníkom Pavlom 

VI., kde sa píše: „Medzi obdivuhodnými vynálezmi 

techniky, ktoré ľudský duch s Božou pomocou najmä 

v našich časoch vyvinul zo stvorených vecí, matka 

Cirkev s osobitnou starostlivosťou prijíma a sleduje 

tie, ktoré sa týkajú predovšetkým ľudského ducha  

a otvorili nové cesty k rýchlemu šíreniu správ, myš-

lienok a poznatkov každého druhu.“  

 „V komunikačných prostriedkoch nachádza 

Cirkev cennú pomoc na šírenie evanjelia i nábožen-

ských hodnôt, na prehlbovanie dialógu, ekumenickej 

i medzináboženskej spolupráce, ako i na obranu 

trvalých princípov nevyhnutných na vybudovanie 

spoločnosti rešpektujúcej dôstojnosť ľudskej osoby  

a zameranej na spoločné dobro. Cirkev ich rada 

využíva na poskytovanie informácií o sebe, na šíre-

nie evanjelizácie, na katechézu i vzdelávanie, pri-

čom to považuje za plnenie Pánovho príkazu: 

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všet-

kému stvoreniu“ (Mk 16, 15). Je to zaiste neľahká 

úloha v našej dobe, v ktorej sa šíri presvedčenie, že 

„čas istôt je beznádejne preč, preto by sa človek mal 

odteraz učiť žiť v horizonte absolútnej absencie 

zmyslu, v znamení provizória a pominuteľnosti”.  

 V tejto situácii môžu byť komunikačné pro-

striedky použité „na ohlasovanie evanjelia, ako aj 

na jeho vytláčanie zo srdca človeka“. To predstavu-

je vážnu výzvu pre všetkých veriacich, no najmä pre 

rodičov, rodiny a osoby zodpovedné za výchovu detí 

a mládeže. S pastoračnou obozretnosťou a múdros-

ťou treba v cirkevnom spoločenstve povzbudzovať 

tých, ktorí majú osobitné nadanie na prácu v mé-

diách, aby sa stali odborníkmi schopnými viesť dia-

lóg s rozsiahlou oblasťou masmédií.“ 

 Terajší pápež Benedikt XVI. k 44. svetové-

mu dňu spoločenských komunikačných prostriedkov 

Kňaz a pastorácia digitálneho sveta: nové médiá 

v službe slova vo Vatikáne 24. januára 2010 píše: 

 „Prvoradou úlohou kňaza je ohlasovať Kris-

ta, Božie Slovo, ktoré sa stalo telom a  rozmanitým 

spôsobom cez sviatosti sprostredkovať Božiu spáso-

nosnú milosť. Cirkev zvolávaná Kristom - Slovom 
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 je znakom a nástrojom spoločenstva, ktoré Boh 

vytvára s človekom a ktoré má každý kňaz v Bohu  

a s Bohom vytvárať. V tom spočíva taká veľká dôs-

tojnosť a krása kňazského poslania, v ktorom sa 

privilegovaným spôsobom uskutočňujú slová spošto-

la Pavla: „Veď Písmo hovorí: ,Nik, kto v neho verí, 

nebude zahanbený."… Lebo každý, kto bude vzývať 

Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú vzývať 

toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o 

ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako 

budú kázať, ak nie sú poslaní?”  

(Rim 10, 11. 13 - 15) 

 Aby sme v rámci veľkých kultúrnych zmien - 

zvlášť badateľných vo svete mladých - primerane 

odpovedali na tieto otázky, stávajú sa neodmysliteľ-

ným nástrojom také spôsoby komunikácie, ktoré sú 

otvorené technologickým výdobytkom. Digitálny svet 

poskytuje prostriedky, ktoré ponúkajú temer neob-

medzené možnosti komunikácie a otvárajú tak vskut-

ku pozoruhodné perspektívy na aktualizáciu výzvy 

sv. Pavla: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal”  

(1 Kor 9, 16). S rozširovaním týchto prostriedkov 

nielen narastá zodpovednosť za ohlasovanie, ale 

stáva sa aj naliehavejšou a vyžaduje si viac motivo-

vané a účinnejšie úsilie. Zoči-voči tomu sa kňaz 

nachádza akoby na začiatku „novej historickej epo-

chy”, pretože čím intenzívnejšie vzťahy moderné 

technológie vytvárajú a čím viac digitálny svet roz-

širuje svoje hranice, tým viac sa od kňaza vyžaduje, 

aby sa ním pastoračne zaoberal a zvyšoval svoje 

úsilie zapojiť médiá do služby Slova.“ V duchu všet-

kých týchto odporúčaní radi by sme v našej farnosti 

na našej webovej stránke www.faralevice.sk  podľa 

možnosti každý mesiac uverejňovali na tomto mies-

te farský časopis MICHAEL. Jeho obsah sa postup-

ne bude tvoriť a budeme veľmi radi, keď nám kto-

koľvek a odkiaľkoľvek ochotne pomôže svojím prí-

spevkom na našu farskú e-mailovú adresu:  

faralevice@stonline.sk alebo na adresu šéfredaktora 

Mgr. Karola Mladého: michael.levice@gmail.com 

 Chceli by sme mať stále rubriky napr. Úvod-

ník, Téma mesiaca, Zo života svätých, Liturgické 

okienko, Historické okienko, Zo života misií, Rubri-

ka pre deti, Katechéza pre mládež, Vlastná tvorba, 

Predstavujeme vám ... .  

 Prosím vás o modlitby a o akúkoľvek podpo-

ru, aby sme s pomocou Božou vytvárali všetci spo-

ločne zjednotení v Kristovi pekné dielo na oslavu 

nášho Nebeského Otca a pre duchovné dobro nás 

všetkých. 

 

V modlitbe zjednotený  

váš farár Mons. Ján Bednár, dekan 

 

Novinár, ktorý sa nebál 
(Bl. Nikolaus Gross) 

 

Každý novinár s kresťanským 

svetonázorom pravdepodobne vie, 

ku ktorému svätému sa utiekať. 

Sv. František Saleský (1567 – 

1622), patrón žurnalistov, obran-

ca viery, tvorca letákov a takmer 

6000 zachovaných listov na obra-

nu viery, má svoj sviatok 24. ja-

nuára. Málokto však tuší, že aj 

deň pred ním si Cirkev pripomína hrdinský život 

jedného z novinárov. Blahoslaveného Nikolausa 

Grossa. 

 

Nikolaus Gross sa narodil 30. septembra 1898 

v dedine Niederweningen v Nemecku. Hoci boli 

jeho rodičia chudobní, snažili sa deťom vštepiť do 

sŕdc pravú vieru. Nikolaus hneď po skončení zá-

kladnej školy začal pracovať. Tri roky sa živil ako 

hutník, päť rokov ako baník. Keďže však túžil po 

vzdelaní, navštevoval večerné kurzy, a tak rozširo-

val svoj obzor.  

 

Kresťanská solidarita 

Nikolaus rýchlo dospel k presvedčeniu, že problémy 

nespravodlivosti a nerovnosti v spoločnosti môže 

vyriešiť iba solidarita kresťanov s ľuďmi, ktorí sú na 

tom horšie ako oni sami. Začal sa angažovať 

v rôznych spolkoch a spolupracovať pri vydávaní 

časopisu Baník vydávaného v Essene. V roku 1926 

sa stal šéfredaktorom najvýznamnejších novín kres-

ťanských robotníkov v Západnom Nemecku Wes-
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tdeutsche Arbeiterzeitung. Vychádzali v náklade 

takmer dvestotisíc kusov.  

 

Šťastné manželstvo 

Ešte v roku 1923 sa Nikolaus oženil s Elizabeth 

Kochovou, svojou láskou z čias detstva. Ich manžel-

stvo bolo veľmi šťastné. Narodilo sa im sedem detí, 

ktoré manželia vychovávali zodpovedne a s láskou. 

V roku 1930 sa presťahovali do Kolína. Na oblohe 

sa však začali zjavovať prvé mraky. 

 

Tiene nacizmu 

V tridsiatych rokoch začal v Nemecku získavať čo-

raz väčšiu moc Hitler na čele nacistickej strany. 

Nikolaus Gross sa od začiatku otvorene a jasne sta-

val proti jeho ideológii. Častoval nacizmus prívlast-

kami ako „politicky nezrelý“ či „smrteľný nepriateľ 

súčasného štátu“. Vyzýval robotníkov k bdelosti. 

Jeho denník sa tak začal boriť s čoraz väčšími prob-

lémami, až bol v roku 1938 oficiálne zakázaný. 

 

Robiť, čo sa dá 

Nikolaus sa napriek všetkému nevzdával. Publiko-

val brožúry zamerané proti nacizmu a takisto sa 

pridal k hnutiu odporu proti Hitlerovi. Čoskoro sa 

jeho meno ocitlo na tzv. čiernej listine. Priatelia ho 

upozorňovali na fakt, že má rodinu a mal by s tým 

prestať, no on im na ich námietky odpovedal: „Ak 

nie sme dnes pripravení riskovať život, ako sa raz 

dokážeme ospravedlniť pred Bohom?“ 

 

Radšej smrť ako mlčanie 

Nebojácnosť Nikolausa Grossa sa rýchlo stala tŕňom 

v oku nemeckých nacistov. V roku 1944, po neús-

pešnom atentáte na Hitlera, s ktorým nemal Niko-

laus nič spoločné, bol odvážny novinár uväznený 

a mučený na viacerých miestach v Nemecku. Nako-

niec ho odsúdili na trest smrti. Pár dní pred smrťou 

mu dovolili stretnúť sa na chvíľu s manželkou. Ad-

resoval jej tieto slová: „Dovidenia v lepšom svete. 

V nebi budem môcť pre teba a deti urobiť viac ako 

na tomto svete.“ 23. januára 1945 ho vo väzení 

v Berlíne obesili a jeho telo spálili. Rodine sa to ani 

nenamáhali oznámiť. 

 

Pápež Ján Pavol II. blahorečil Nikolausa Grossa 

v roku 2001. Osobnosť toho veľkého človeka zhod-

notil týmito slovami: „Odvážne sa chopil pera, aby 

bránil dôstojnosť človeka. Veľmi miloval svoju ženu 

a deti, ale vnútorné puto s vlastnou rodinou ho ne-

nechalo zriecť sa Krista a jeho Cirkvi. Pre svoje 

presvedčenie musel zahynúť na popravisku, ale zá-

roveň práve preň sa pred ním otvorili brány ne-

bies.“ 

 

Pripravila: Petra Humajová 

(Životopisné údaje: Ż. Podłejski: Soľ zeme a svetlo 

sveta 6; www.vatican.va) 

 

Láska 

 
Len s láskou, ktorá je osvetľovaná 

svetlom rozumu a viery, 
je možné dosiahnuť ciele rozvoja, 

ktoré budú mať ľudskejšiu 
a humánnejšiu tvár. 

Deliť sa o dobrá a zdroje, 
z ktorých pochádza autentický roz-

voj, 
nezaručuje samotný technický rozvoj 

ani pravidlá spolužitia, 
ale potenciál lásky, ktorá premáha 

zlo dobrom 
a svedomia a slobody otvára pre vzá-

jomné dobro. 
 

(Svätý Otec Benedikt XVI., 
z Encykliky Caritas in Veritatem) 
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HOMÍLIE 

Zdroj: www.knazi.sk 

 

2. nedeľa v Cezročnom období A 

Zlatá medaila 
Michal Masný  

 

  M i l í  b r a t i a  a  s e s t r y , 

tento rok by mali byť letné olympijské hry v Pekin-

gu v Číne. Je to veľké podujatie, pri ktorom sa pred-

stavia rôzne športy, rozdá sa mnoho medailí množ-

stvu športovcov z viacerých krajín sveta. Je logické, 

že sa nestáva, že by všetky medaily získal jeden 

športovec. Dokonca sa ani nestáva, že by jeden 

športovec pretekal vo viacerých športoch. Vždy je to 

tak, že športovec športuje iba v jednej disciplíne,  

v tej, v ktorej je dobrý. Ak chce naozaj vyhrať, dá si 

záležať, aby bol v tom športe dôsledný, aby to bolo 

prvoradé pre neho, tvrdo trénuje, slovom venuje sa 

tomu telom i dušou. Má na to predpoklady, tak sa 

tomu venuje. 

Dnes sme počuli o Jánovi Krstiteľovi. On 

mal predpoklady na to, aby sa stal dobrým „hlasom 

na púšti“. Predpoklad – to znamená, že 

sám Boh ho zavolal, aby sa stal jeho proro-

kom, aby pripravil cestu Pánovi. A že bol  

v tom dobrý, to nám potvrdzuje spôsob 

jeho života – žil na púšti, postil sa, modlil 

sa. Keď prišiel z púšte medzi ľudí, znova 

robil len to, na čo bol povolaný – a robil to 

dôsledne. Obrazne sa dá sa povedať, že na 

púšti mal veľmi tvrdý výcvik, venoval sa 

iba tomuto „športu“, všetko ostatné zane-

chal. Vďaka tomu sa stal „vrcholovým 

športovcom“ a získal zlatú medailu, ba viac – veľké 

vyznamenanie z úst samého Pána Ježiša. Ježiš o 

ňom povedal pamätné slová, ktoré si častejšie pripo-

míname – nenarodil sa zo ženy väčší ako Ján Krsti-

teľ. Ale jedno z najväčších vyznamenaní sme mali 

možnosť postrehnúť aj v dnešnom evanjeliu. Ján 

hovorí so všetkou pokorou: ja vás krstím len vodou, 

ten, ktorý príde po mne, vás bude krstiť Duchom 

Svätým a mocou. Je veľmi pekné, až dojímavé, že 

sa nebojí postaviť Ježiša vyššie, ako je on sám.  

V tom vidno jeho veľkosť. Bol opravdivým k sebe  

i k druhým a Boh ho požehnával. O ňom sa píše, že 

už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. S jeho 

pomocou mohol potom Ján chodiť pomedzi ľudí  

a napĺňať svoje povolanie. Ak by človek totiž nemal 

vo svojom vnútri Ducha Svätého, tak by to povola-

nie od Boha napĺňať nemohol. Každý z nás bol už 

pokrstený. Ten krst už nebol iba krst vodou, ako bol 

Jánov, ale krst Duchom Svätým, už to bola sviatosť, 

pri ktorej skutočne zostupuje Duch Svätý na človeka 

a zostáva s ním, aby ho posilňoval. Problém nastane 

však vtedy, keď človek spácha hriech. Vtedy preru-

šuje kontakt s Duchom Svätým. Vieme však, že 

znova máme možnosť, aby sa ten kontakt obnovil – 

vo svätej spovedi. A tak máme tu na zemi nekončia-

cu možnosť prijímať znova a znova Ducha Svätého 

do svojho vnútra a znova a znova sa ním napĺňať. Je 

to vlastne taký akoby permanentný krst Duchom 

Svätým, jeho permanentné zostupovanie na nás.  

A že s ním sa dajú vykonať veľké veci, o tom svedčí 

Ján Krstiteľ a nespočetný zástup oslávených v nebi. 

Všetky tieto tri veci, ktoré sme o Jánovi vymenova-

li, neboli len pre neho. Všetky môžeme dosiahnuť  

a napĺňať aj my, každý z nás. Všetci sme dostali 

totiž nejakú úlohu od Boha, ktorú máme splniť. Zá-

kladné povolanie: manželstvo alebo zasvätený život. 

Potom ďalej sa to ešte viac mení na drobné: žiješ  

v rodine? Máš zodpovedne vychovávať deti. Učíš  

v škole? Aj tam máš odovzdať hodnoty tým, ktorých 

vyučuješ. Na každom mieste, kde sme, sa má vzý-

vať meno nášho Pána Ježiša Krista, ako píše sv. 

Pavol do Korintu v dnešnom druhom čítaní. Všetci 

sme akoby na olympiáde, kde športujeme každý  

v inej oblasti, ale každý dôsledne, vo veľkom úsilí. 

Nech sa to deje vo všetkej pokore, vo 

vedomí si toho, že Boh je väčší ako my, 

my len pripravujeme pre neho cestu do 

svojho srdca i do sŕdc našich blížnych. 

No a nadovšetko – zostaňme spojení  

s Duchom Svätým. Boh nám ho ponúka 

a len s jeho pomocou sa dá dosiahnuť 

Božie kráľovstvo. Pokiaľ on s nami ne-

bude, nebudeme môcť účinne šíriť Božiu 

radostnú zvesť. Neďaleko vrchu Monte 

Cassino na inom vrchu žil pustovník 

menom Martin. Veľmi túžil byť dokonalý. Požiadal 

preto jedného kováča, aby ho prikul reťazou ku ska-

le, aby sa mohol pohybovať len do určitej miery, 

aby tak mal čím menej príležitostí na hriech. Keď sa 

o tom dozvedel sv. Benedikt, ktorý žil na vrchu 

Monte Cassino so svojimi mníchmi, poslal niekoľ-

kých za ním s odkazom: „Keď si Boží sluha, ku 

Kristovi ťa nemá pútať reťaz, ale láska. Božie dieťa 

je voľné a nie otrokom. Dobrovoľne slúži aj Pánu 

Bohu a v tom je jeho zásluha.“ Bratia a sestry, ani 

my nemáme byť prikutí reťazou, aby sme nehrešili, 

ale máme mať duchovné spojenie s Bohom cez Du-

cha Svätého. On je ten, cez ktorého sa dostaneme 

bližšie k Bohu a s ktorého pomocou lepšie odoláme 

pokušeniu. Len v spojení s ním a s jeho pomocou 

môžeme byť vyznamenaní „zlatou medailou“ v Bo-

žom kráľovstve. Amen.  
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Cirkevné misijné provincie pod 

správou Kongregácie  

pre evanjelizáciu národov 
 

 Kongregácia pre evanjelizáciu národov 

(KEN) je k dispozícii Svätému Otcovi ako „centrum 

pomoci, riadenia a koordinácie“ tak diela evanjelizá-

cie národov, ako aj misijnej spolupráce v celom 

svete. 

  

 Cirkev verná poslaniu Ježiša Krista od svoj-

ho počiatku vždy ohlasovala evanjelium všetkým 

národom.  

 

 Vzhľadom na nové požiadavky evanjelizácie 

v 16. storočí vznikla špecifická štruktúra na lepšie 

zvládnutie misijných úloh.  V roku 1622 pápež Gre-

gor XV. založil „Posvätnú kongregáciu Propaganda 

fide“, ktorá sa dnes nazýva Kongregácia pre evanje-

lizáciu národov a odovzdal jej poslanie „ohlasovať 

evanjelium a učenie katolíckej cirkvi v celom misij-

nom svete“. Taktiež jej odovzdal aj nevyhnutnú 

riadiacu moc, potrebnú pre účinné zabezpečenie 

tejto veľkej úlohy.  

 

 O niekoľko rokov na to pápež Urban VIII. 

založil Kolégium Urbaniana, ktoré slúži na formáciu 

kléru pre misie. Súčasne založil aj tlačiareň 

s názvom Polyglotta na tlačenie misijných doku-

mentov a textov v jazykoch rozličných národov.  

 

 Medzi hlavné úlohy KEN patrí zabezpečovať 

rovnomerné rozdelenie misionárov na všetky misij-

né územia; starať sa o formáciu kléru a katechétov; 

zverovať Inštitútom, Rehoľným spoločenstvám ale-

bo miestnym cirkvám ohlasovanie evanjelia na mi-

sijných územiach. 

 

  Výkonným orgánom KEN sú Pápežské mi-

sijné diela, ktoré napomáhajú rozvíjať myšlienku 

misijnej spolupráce a podporu misijných provincií 

v rozvinutých cirkevných spoločenstvách. 

 
Sviatky a slávnosti PMD  

(Pápežských misijných diel) 

Sviatky patrónov misií 

 
 Svätý František Xaverský, 3.12. – misijný 

deň kňazov a rehoľníkov 

 Svätá Terézia z Lisieux, panna a učiteľka 

Cirkvi, 1.10. – misijný deň rehoľníc 

 

Misijné slávnosti 

 
 Svetový misijný deň – misijná nedeľa – pred-

posledná nedeľa v októbri 

 Misijný deň detí na Slovensku – 3. adventná 

nedeľa 

(Zdroj: PMD, Svetové misie) 

 

 

 

 Páter Damián de Veuster (1840-1889) 

APOŠTOL  MALOMOCNÝCH 
 

 Jozef de Veuster sa narodil 3. januára 1840 

v belgickom Tremelo ako siedme z ôsmich detí. 

Podľa priania jeho otca študoval po skončení ľudo-

vej školy na obchodnej škole. V roku 1859 nasledo-

val Jozef svojho staršieho brata a vstúpil do misijnej 

rehole „Kongregácia Najsvätejšieho srdca Ježišovho 

a Máriinho“, kde prijal rehoľné meno Damián. 

 

 Mal to byť vlastne jeho brat páter Pamphi-

lius, ktorý mal ísť na Hawai, ale pretože ten ochorel, 

dostal Damián dovolenie odísť do tejto misie. Dá-

tum jeho odchodu bol 10. máj 1863.  Kňazskú 

vysviacku prijal páter Damián dňa 21. mája 1864 

v Honolulu. O deväť rokov neskôr sa páter Damián 

dobrovoľne prihlásil za duchovného pastiera na 

ostrove Molokai - v kolónii malomocných.  

 

 Páter Damián premenil „ostrov prekliatych“ 

na príjemné miesto na zemi. Staval pre chorých 

obydlia, ukázal obyvateľom ostrova, ako sa obrába-

jú záhrady a polia, zriadil sirotince a školy. Pokúsil 

sa zmierniť, tak telesné, ako aj duševné utrpenie 

a prekonal taktiež počiatočné obavy 

z nebezpečenstva dotyku s chorými.  

 

 V roku 1885 mu diagnostikovali lepru. Netú-

žil po vyliečení, ale po tom, aby mal viac času čo 

najdlhšie pomáhať chorým. 

 

 Zomrel 14. apríla 1889. Sv. Otec Ján Pavol 

II. vyhlásil Pátra Damiána v roku 1995 za blahosla-

veného. Popri iných sa neskôr aj blahoslavená Mat-

ka Tereza usilovala o jeho svätorečenie. A to sa 

udialo 11. októbra 2009 v Ríme.  

 

Spracovala: Bc. Edita Kottrová 

 

(Zdroj: Svetové misie 01/2010) 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Misie *             Ročník I. Číslo 1 



7 

OBRÁŤ SI TVÁR K SVETLU 

 

Svoju slobodu potrebujem k životu 
Svoju voľbu v každom smere... 
sťa hlboký nádych, dúšok vody v horúčave. 
Odmietam proti nej  
namierenú každú silu hnaciu, 
každú davovú psychózu, manipuláciu... 
............................................................... 
                  Sú tí, čo majú dušu vpísanú v tvári ... vedia o tom... 
                          ... a tí majú aj krídla 
                  A sú aj iní ... 
                  A sú i takí, čo zastanú na prahu tvojho vnútra 
   a bez pozvania nazerajú a pátrajú ... 
   - aký pohľad ... 
   - také gesto ?  
  A ty? Ak lepší si a stačí ti to tvoje „ASI“ 
        hoď do neho kameňom. 
  Alebo podľa psychologických poznatkov 
            už zasunul si ho do jednej zo „škatúľ“ ? 
  Odrazu tak teskno v nej a na duši ... 
  ... No tí, čo majú dušu vpísanú v tvári ... vedia o tom ... 
            ... a tí majú aj krídla ... 
                         A MOŽNO ... JE VŠETKO INAK    
  ĎAKUJEM. LEBO ĎAKOVAŤ TREBA VŽDY 
  A CHCEM TOMU VERIŤ – ŽE ČLOVEK ČO NA „PRAHU“ STÁL 
      A PRITOM NECHÁPAL MOJ VZDOR, 
  VERÍM, ŽE TAK AKO VIDÍM NEBO MODRÉ, 
  AJ TENTO ČLOVEK TO MYSLEL DOBRE. 
  ČI POINTA NEUBLÍŽI MU? AK NEDOKONALÁ JE, DOBRO   
  NEZMARÍ? 
  NIE, JEMU NEUBLÍŽI ... AJ ON MÁ DUŠU VPÍSANÚ V TVÁRI ... 
              ... A KRÍDLA ... 
  ĎAKUJEM, AJ KEBY ĎAKOVAŤ NEBOLO TREBA VŽDY. 
 
 Život? Vraj je ako plačúci zvyk, ak nie je ako spievajúci ráno ... 
 Prvé záblesky – to „slnko“ opäť vstalo ... a hoc „polnoc“ je  
        spievať v nás neprestalo ... 
 a s dušou vpísanou v tvári a vystretými krídlami ... STOJÍME ... 
 

 BOŽE VEĎ VŠETKO TVOJE JE: AJ ZEM PO KTOREJ CHODÍME 
 S NÁDEJOU, ŽE BOŽOU MILOSŤOU LEN SVOJ POHĽAD, AK  PO-

TREBNÉ TO BUDE, 
                - NA  „ŽIVOT“ _ ZMENÍME... 
            -hn- 
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Prví kresťania na území 

dnešného Slovenska a v okolí Levíc 

 

S prvými kresťanmi sa v okolí Levíc stretá-

vame už v roku 172 po Kristovi. Tento dátum sa 

viaže k udalosti, ktorá sa odohrala v časoch výbojov 

rímskych légií za Dunaj, čiže mimo Rímsku ríšu. 

Dunaj predstavoval severnú hranicu impéria, ktorú 

rímske légie niekoľkokrát prekročili, ale cez ktorú 

sa museli vrátiť na svoje územie. 

 Štyristoročné susedstvo dnešného sloven-

ského územia a rímskej provincie Horná Panónia 

malo rôzne podoby. Azda najznámejšími udalosťa-

mi, ktoré vypĺňajú prevažnú časť 2. storočia po 

Kristovi sú tzv. markomanské vojny. Sú späté 

s menom jedného z najznámejších rímskych cisárov 

Marcom Aureliom, ktorého postavu moderná doba 

pozná hlavne z historického veľkofilmu Gladiátor. 

Marcus Aurelius, filozof na cisárskom tróne sa vlá-

dy ujal v roku 161.  Obdobie jeho vlády sa nieslo 

v znamení nepokojov, či to už boli vojny, zemetra-

senia, záplava Tiberu či najväčšia morová epidémia 

v rímskych dejinách. 

Koncom jesene roku 169 vypravil sa Mar-

cus Aurelius na severné bojisko, aby osobne riadil 

akcie proti Markomanom a Kvádom. Na bojisku, 

mimo hlavného mesta strávil dlhých sedem rokov. 

Najdôležitejšie momenty tohto obdobia sú znázorne-

né na stĺpe Marca Aurelia, ktorý stojí v Ríme na 

Piazza Colunna. Na stĺpe je zobrazená i udalosť 

„nebeského blesku a zázračného dažďa“, ktorá sa 

odohrala v roku 172 na území Slovenska, kam pre-

nikli rímske vojenské jednotky. Marcus Aurelius 

v tomto období písal medzi prestávkami v bojoch 

svoju filozofickú štúdiu „Hovory k sebe samému“ 

na brehu rieky Hron. Možno niekde práve tu sa jeho 

oddiel dostal do nepriateľského obkľúčenia Kvádov. 
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Rimanom nezostali nič iné, ako sa brániť 

v kruhovom zoskupení iba za tesne popri sebe pos-

tavenými štítmi. Navyše bol rímsky útvar odrezaný 

od akéhokoľvek prístupu k vode. Úmorným smä-

dom trpeli nielen vojaci, ale aj kone. Po piatich bez-

útešných horúcich dňoch sa prihnali mohutné mrač-

ná a výdatná prietrž mračien osviežila obliehaných. 

Mocné krupobitie a blesky prestrašili útočníkov, 

ktorí sa rozutekali. Kresťanskí historici túto udalosť 

pripisovali vrúcnej prosbe kresťanských vojakov, 

ktorých rady sa v rímskom vojsku postupne rozras-

tali. S kresťanstvom sa stretávame najmä u vojakov 

regrutovaných  z rôznych kútov impéria  

a obchodníkov. 

Kresťanská idea s pokorou prijímať životný 

údel, príkaz kresťanskej lásky k blížnemu 

i k nepriateľovi, starostlivosť o chudobných, cho-

rých a trpiacich a utláčaných, boli hodnotami, čo 

nachádzali kladný ohlas a príťažlivosť svojou novo-

tou u širokých vrstiev. Myšlienky a ideály, ktoré 

kresťanstvo prinášalo, boli zrozumiteľné a prijateľné 

širokým vrstvám, kde nachádzalo veľkú oporu. 

Kresťanstvo na stredné Podunajsko preni-

kalo pomaly, ale zapúšťalo tu pevné korene. Keď sa 

za pápeža Kornélia začiatkom 50. rokov tretieho 

storočia konala v Ríme synoda, zúčastnili sa na nej 

aj biskupi z Panónie, okrem iných sa spomína bis-

kup z Brigetia (dnes Komárom - Szőny v Maďar-

sku). To znamená, že kresťanstvo tu bolo už pevne 

organizované. 

Milánskym tolerančným ediktom v roku 

313 cisár Konštantín vyhlásil všeobecnú náboženskú 

toleranciu, čím uskutočnil aj premenu ríše 

z pohanskej na kresťanskú. 

Starokresťanských pamiatok sa na území 

Slovenska zachovalo málo. Z Rusoviec-Gerulaty 

pochádzajú dve hlinené lampičky z 2. storočia po 

Kr. so starokresťanskými symbolmi- ryby a kotvy. 

Azda najvýznamnejšou pamiatkou rovnako 

z Rusoviec, je rytou jednoduchou líniou zobrazený 

kráčajúci Kristus s krížom na pleci na škridlici 

z neskororímskeho hrobu. 

 

Spracoval: Mgr. Ladislav Vincze 

 

Použitá literatúra: NOVOTNÝ, Bohuslav. Slovom 

a mečom. Martin: Matica Slovenská 

                             1995 
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Skutky duchovného  
milosrdenstva 

 
Nedávno som listoval v modlitebnej knižke, 
kde som objavil sedem odrážok s nadpisom 
Skutky duchovného milosrdenstva. Určite 
som sa v minulosti počas hodín náboženstva 
s touto témou stretol. Avšak zabudol som a 
vlastne zvyčajne vôbec nemyslel na to, ako 
môžem byť blížnym prostredníctvom týchto 
skutkov nápomocný.  

Keďže najmä štvrtý uvedený skutok 
(zarmútených tešiť) ma motivoval ku konkrét-
nej aktivite a naplnil ma dobrým pocitom prá-
ve v tom čase, rozhodol som sa na pokračova-
nie pripraviť pár príspevkov o týchto skutkoch. 
Isto nebude pre čitateľov na škodu pripomenúť 
si ich. 
 
Medzi všetkými skutkami úcty a lásky k člove-
ku vynikajú skutky milosrdenstva. Sú to také 
skutky dobročinnej lásky, ktorými odstraňuje-
me alebo aspoň umenšujeme materiálnu i du-
chovnú biedu našich blížnych. Sväté Písmo nás 
k nim vyzýva na mnohých miestach: „Kto má 
dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a 
kto má jedlo, nech urobí podobne“ (Lk 3, 11). 
Rozdajte radšej ako almužnu všetko, čo máte, 
a všetko vám bude čisté (porov. Lk 11, 44). 
„Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im 
každodenná obživa a niekto z vás by im pove-

dal: choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte 
sa, a nedal by im, čo potrebujú pre telo, čo to 
osoží?“  
(Jak 2, 15-16).  
 
Najradikálnejšie k nim vyzýva Kristovo podo-
benstvo o poslednom súde a zároveň konkreti-
zuje aj ich podobu. (porov. Mt 25, 31-46) Pre-
javmi milosrdenstva dosvedčujeme svoju ľud-
skosť a šľachetnosť. Aké sú skutky milosrden-
stva? Pomôžme si Katechizmom katolíckej cir-
kvi, ktorý ich rozdeľuje na skutky duchovného 
milosrdenstva a na skutky telesného milosr-
denstva:  
"Skutky milosrdenstva sú dobročinné skutky, 
ktorými pomáhame svojmu blížnemu v jeho 
telesných a duchovných potrebách. Poučovať, 
radiť, potešovať, posilňovať sú skutky duchov-
ného milosrdenstva takisto ako odpúšťať a 
trpezlivo znášať. Skutky telesného milosrden-
stva sú najmä tieto: nasýtiť hladných, ujímať 
sa ľudí bez prístrešia, obliekať otrhaných, na-
vštevovať chorých a väzňov, pochovávať mŕt-
vych. Dávať almužnu chudobným je medzi tý-
mito skutkami jedným z hlavných svedectiev 
bratskej lásky; je aj vykonávaním spravodli-
vosti, ktoré sa páči Bohu." (KKC, 2447) 
Zámerom je venovať sa na pokračovanie iba 
skutkom duchovného milosrdenstva. Pre pre-
hľadnosť ich teda uvediem tak ako ich nachá-
dzame v modlitebnej knižke: 
 
Skutky duchovného milosrdenstva 
1. Napomínať hriešnikov  
2. Poúčať nevedomých  
3. Dobre radiť pochybujúcim 
4. Tešiť zarmútených  
5. Trpezlivo znášať krivdu 
6. Odpúšťať ubližujúcim  
7. Modliť sa za živých a mŕtvych 
 
Dúfam, že dnešný úvod k tejto téme čitateľa 
nevyčerpal a bol primeraným lákadlom na lis-
tovanie v ďalších číslach Bartolomeja.  
V budúcom pokračovaní sa už budeme venovať 
konkrétnym skutkom duchovného milosrden-
stva. Ak by ste mali konkrétne životné svedec-
tvo o niektorom z nich a chceli by ste sa oň s 
ostanými podeliť, veľmi by ma potešilo, keby 
ste ho poslali do redakcie. 
 
Alojz Vlčko 
Uverejnené v Bartolomeji 10/2009 
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Akolytát  

jeho dejiny a poslanie v Cirkvi 

 

Podobne ako Kristus pri poslednej 

večeri „lámal a dával učeníkom“ svoje telo, 

tak aj kňaz rozdáva prítomným na sv. omši 

Eucharistiu. V prvých storočiach pomáhal 

biskupom a kňazom pri rozdávaní svätého 

prijímania diakon. V polovici 2. storočia sa 

začal objavovať zvyk, že časť eucharistické-

ho chleba sa dávalo veriacim, aby ho zaniesli 

chorým a väzneným, alebo aby si ho pone-

chali v domoch na prijímanie v neliturgických 

dňoch, a najmä aby veriaci vo chvíľach ne-

bezpečenstva, keď ich pre vieru uväznia ale-

bo budú mučiť, sa mohli posilniť týmto ne-

beským chlebom. Z listu pápeža Kornélia 

adresovanom biskupovi Fabiovi v Antiochii 

sa dozvedáme, že v roku 251 bolo v Ríme až 

42 akolytov. Ich úlohou bolo sprevádzať na 

cestách pápeža, pričom jeden niesol so se-

bou krizmu pre prípad, že by bolo potrebné 

birmovať. Pri slávnostnom vstupe pápeža 

asistovali so sviecami a sprevádzali diakona 

v čase ohlasovania evanjelia. Avšak ich naj-

vznešenejšou úlohou bolo prenášať preme-

nený chlieb (fermentum) z pápežskej omše 

ku kňazom v titulárnych kostoloch, aby sa tak 

zvýraznila jednota pápeža s kňazmi, ale i 

počas lámania chleba, keď prenášali preme-

nený chlieb z oltára biskupom a kňazom na 

lámanie. Po Milánskom edikte po roku 313, 

sa postupne prax nosenia alebo rozdávania 

prijímania laikmi menila. Na synode v Nimes 

a potom aj v biskupských a pápežských dek-

rétoch sa odsudzuje prax, udeľovanie sv. 

prijímania ženami. Menšia zmena nastáva 

v roku 1138, kedy londýnska synoda dovolila 

laikom v prípade potreby, zaniesť chorému 

viatikum. V stredoveku, sa objavuje zvláštna 

úcta k Eucharistii. Prijímanie samotnej Eu-

charistie sa stávalo veľmi zriedkavým javom, 

ale rozmnožili sa početné adorácie Božieho 

tela. Laikom nebolo umožnené sa dotknúť 

eucharistických spôsobov. Rozdávanie sv. 

prijímania bolo ponechané len kňazoch alebo 

biskupoch. Tridentský koncil v tejto veci vydal 

veľmi jasné stanovisko: Vo sviatostnom prijí-

maní vždy bol v Božej Cirkvi zvyk, že laici od 

kňaza prijímali sväté prijímanie, celebrujúci 

kňazi však sami si dávali sv. prijímanie; 

a tento zvyk ako z apoštolskej tradície po-

chádzajúci treba plným právom podržať. Teo-

lógovia – moralisti však dovoľovali rozdávať 

laikom sv. prijímanie v nebezpečenstve živo-

ta, lebo Boží príkaz prijať pred odchodom 

z tohto sveta Eucharistiu prevyšuje cirkevný 

príkaz, ktorý zakazuje laikovi sa dotknúť Eu-

charistie a priniesť ju zomierajúcemu. 

V parížskej revolúcii roku 1870 práve ženy 

boli tie, ktoré prinášali väzneným kňazom 

sväté prijímanie. Tiež mexický ordinári 23. 

decembra 1927 dostali fakultu povoľovať lai-

kom v mimoriadnych prípadoch prinášať svä-

té prijímanie. Akolytát bol v dejinách Cirkvi 

jedným z mnohých nižších svätení. Keď po-

čas stredoveku mnohé z nich postihol úpa-

dok, akolytát, ktorý v tom čase bol aspoň tro-

chu činný - keďže jeho liturgická služba bola 

pre liturgiu neustále potrebná – začal prebe-

ral aj ich úlohy. Avšak nakoniec poklesol  aj 

počet akolytov, a tak časť z ich služieb prešla 

na miništrantov. Do Druhého vatikánskeho 

koncilu sa úrad akolytu zachoval ako „nižší 

stupeň“, ktorý existoval len ako podmienka 

kňazského svätenia. Počas dejín však obrad 

svätenia akolytov prechádza istým vývojom. 

Po Druhom vatikánskom koncile úrad akolytu 

už nemá sviatostný charakter ako je to naprí-

klad pri posvätnom ráde diakonátu. Dnes sú 

akolyti ako mimoriadny vysluhovatelia sväté-

ho prijímania (porov. CIC Kán 910 §2) na 

túto službu ustanovení modlitbou 

a požehnaním biskupa, ktorí im potom jed-

notlivo odovzdáva nádobu s hostiami alebo 

s vínom, pričom hovorí: Prijmi nádobu 

s hostiami (alebo: nádobu s vínom) na sláve-

nie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôs-

tojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi. Pápež 

Pavol VI. v apoštolskom liste Ministeria Qua-

edam z 15. augusta 1972 dovoľuje akolytom 

ako mimoriadnym vysluhovateľom dávať svä-
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té prijímanie, pomáhať diakonovi a slúžiť 

kňazovi. Aj Kongregácia pre disciplínu svia-

tostí vydala 29. januára 1973 inštrukciu Im-

mensae caritatis, ktorá je základným doku-

mentom určený mimoriadnym vysluhovate-

ľom svätého prijímania. Prvý bod tejto in-

štrukcie zdôvodňuje rozšírený počet vysluho-

vateľov svätého prijímania tým, že sú mnohé 

okolnosti, v ktorých je potrebný mimoriadny 

vysluhovateľ, aby veriaci neboli zbavení po-

moci a útechy Eucharistie, najmä keď ide 

o chorých. Preto z tohto dôvodu svätý Otec 

uznal za vhodné dať laikom povolenie podá-

vať sväté prijímanie. Inštrukcia spomína, že 

kňazi si musia byť vedomí, že takéto fakulty 

ich nedišpenzujú od úlohy vysluhovať Eucha-

ristiu veriacim, ktorí si ju oprávnene žiadajú 

prijať, a osobitne od úlohy priniesť ju 

a vysluhovať chorým. Úrad akolytu sa podľa 

úctyhodnej tradície Cirkvi vyhradzuje mužom, 

a to aj ženatým. CIC Kán 230 §1 doslova 

hovorí: „Laickí muži, ktorí majú vek a vlohy 

stanovené dekrétom Konferencie biskupov, 

môžu byť predpísaným liturgickým obradom 

nastálo prijatí do služby lektora a akolytu; 

toto udelenie služieb im však nedáva právo 

na materiálne zabezpečenie alebo remunerá-

ciu zo strany Cirkvi.“ Avšak tí, ktorí sa pripra-

vujú na prijatie trvalého, alebo prechodného 

diakonátu, sa vyžaduje, aby prijali službu lek-

tora a akolytu a primeraný čas ju vykonávali. 

Medzi udelením akolytátu a diakonátu však 

má byť časový odstup aspoň šesť mesiacov 

(porov. CIC Kán 1035 §1-2). Úlohou akolytu 

je starať sa o službu pri oltári, pomáhať dia-

konovi a kňazovi pri liturgických úkonoch, 

najmä pri svätej omši. Pri slávnostných boho-

službách nesie k oltáru kríž medzi dvoma 

posluhujúcimi, ktorí nesú zapálené sviece. 

Po modlitbách veriacich, ak nie je prítomný 

diakon, položí na oltár posvätné nádoby 

a misál. Ak je treba, pomáha kňazovi pri prijí-

maní obetných darov a v mimoriadnom prí-

pade môže vysluhovať aj Eucharistiu. Ako 

mimoriadny vysluhovateľ, dáva sväté prijíma-

nie vtedy, keď riadni vysluhovatelia nie sú 

prítomní, prípadne im v tom prekáža choro-

ba, vysoký vek alebo iná pastoračná práca, 

alebo keď je počet veriacich pristupujúcich 

k Pánovmu stolu taký veľký, že by sa sv. om-

ša neúmerne predĺžila. Po sv. prijímaní po-

máha kňazovi alebo diakonovi pri čistení po-

svätných nádob. Za mimoriadnych okolností 

môže na verejnú úctu vystaviť veriacim Naj-

svätejšiu sviatosť a potom ju znova uložiť, no 

nesmie ňou udeliť ľudu požehnanie (porov. 

CIC Kán 943). Ak treba, môže viesť prípravu 

tých veriacich, ktorí z času na čas majú po-

máhať kňazovi alebo diakonovi pri liturgic-

kých obradoch niesť kríž, sviece, misál, ale-

bo konať iné podobné úlohy. Akolyta môže 

túto službu vysluhovať jedine vtedy dôstojne, 

ak bude Eucharistiu čoraz viac a vrúcnejšie 

uctievať, často sa ňou živiť a čoraz hlbšie 

poznávať. Keďže je osobitným spôsobom 

určený na službu pri oltári, má sa naučiť 

všetko, čo sa týka verejných bohoslužieb a 

usilovať sa pochopiť ich vnútorný a duchovný 

zmysel, aby sa tak denne mohol celý obeto-

vať Bohu, a svojou vážnosťou a dôstojným 

správaním dal tak príklad všetkým vo svätom 

chráme. Jeho láska by nemala vzrastať len 

k Eucharistii, ale aj k tajomnému Kristovmu 

telu čiže k Božiemu ľudu a najmä k chorým 

a slabým. 

 

Mgr., Mgr.art. Martin Uhrík  

   kaplán levickej farnosti 

 

 

 

Použitá literatúra: MALÝ, Vincent. Slávenie Svätej omše.; 

FILIPEK, Andrej. Cez symbolickú reč liturgických znakov 

bližšie ku Kristovi. Trnava : Dobrá kniha, 2001.; DUBI-

NA, Ján. Míľniky na ceste ku kňazstvu. In Xaver. Časopis 

bohoslovcov KSFX Badín: ročník X. 1/2003.; FORGAN, 

V. I.. O vykupiteľských povolaniach. In: Edícia Cesta 

k pravde / XIII., Trnava : SSV, 1991.; Kódex kánonického 

práva. Trnava : SSV, 2001.; Katechizmu Katolíckej cirkvi. 

Trnava : SSV, 1998. 



13 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 1 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



14 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 1 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



15 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 1 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



16 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 1 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



17 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 1 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



18 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 1 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



19 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 1 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



20 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 1 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



21 

OTČE  NÁŠ 

 
Modlitba  „Otče náš“ má dôležité 

miesto medzi všetkými modlitbami. Je to aj 
preto, lebo ju zostavil sám Pán Ježiš 
a naučil ju aj svojich apoštolov. Otče náš 
s a  m o d l i a  v š e t c i  k r e s ť a n i a 
v najrozličnejších jazykoch sveta. 
V mnohých kresťanských rodinách sa už 
malé deti často učia túto modlitbu naspa-
mäť. 

Je pravda, že niektoré jej slová sú 
ťažko pochopiteľné a v mnohom aj symbo-
lické. Ide však o jednoduchú modlitbu, kto-
rá v sebe obsahujem všetko, čo modlitba 
obsahovať má - prosbu, vďaku, chválu 
i odprosenie. Slová ako sú „nebesia“ a 
„posväť sa“, sa dnes bežne používajú. Pán 
Ježiš ich použil  lebo  ľudia im v tom čase 
tiež  rozumeli. Takto sa modlil sám Pán 
Ježiš, lebo máme o tom záznam 
v evanjeliu,  kresťania nemali odvahu me-
niť ich. My by sme sa mali snažiť im poro-
zumieť, aby sa táto vzácna modlitba nesta-
la pre nás iba recitovanou básničkou. 

 
Otče náš, ktorý si na nebesiach 

Nebeský Otec miluje každého z nás 
nesmiernou láskou. Podľa slov Pána Ježi-
ša je aj naším Ockom. Hoci je nám veľmi 
blízky, zároveň je nesmierne veľký, presa-
hujúci všetko. Slová „ Otče náš, ktorý si na 
nebesiach“ vyjadrujú práve túto veľkosť. 
Sú teda obrazom jeho veľkosti 
a všemohúcnosti. 
Posväť sa meno tvoje 

Každý z nás má svoje meno. Môže-
me povedať, že naše „meno“ - to sme my . 
Urážať naše meno prezývkami znamená 
urážať nás samých. Rovnako urážať meno 
Pána Boha znamená urážať jeho samého. 
Slová „posväť sa meno tvoje“ znamenajú 
teda prosbu vyslovovať meno Pána Boha 
ako meno toho, koho máme najradšej zo 
všetkých a koho milujeme nadovšetko. 
Príď kráľovstvo tvoje 

Tieto slová sú azda najdôležitejšou 
prosbou modlitby „Otče náš“. Božie kráľov-
stvo je kráľovstvo lásky. Týmito slovami 

vyjadrujem túžbu, aby jeho láska prenikala 
do sŕdc všetkých ľudí. Prosíme, aby toto 
kráľovstvo lásky kraľovalo v nás aj všade 
vo svete. 
Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi 

Aká je Božia vôľa? Aby sme ľudia 
boli dobrosrdeční, obetaví, láskaví 
a spravodliví. V nebi sa všetci ľudia majú 
radi. O to isté by sme sa mali snažiť všetci 
aj tu na Zemi, aby sme už tu mohli 
„ochutnávať“ ako úžasne je v nebi. 
Chlieb náš každodenný daj nám dnes 

Týmito slovami neprosíme iba 
o chlieb, ktorý denne konzumujeme. Prosí-
me o všetko, čo nutne potrebujem k životu, 
ako napr. jedlo, oblečenie, bývanie .... Pro-
síme tiež o to, čo sýti naše srdce. Je to 
predovšetkým Ježišovo Telo - eucharistia. 
Neprosíme o tieto dary len pre seba, ale 
pre všetkých ľudí na svete. 
Odpusť nám naše viny, ako i my odpúš-
ťame svojim vinníkom 

Je veľa konfliktov medzi ľuďmi na 
ulici, v škole v rodine. Ťažké je nepomstiť 
sa tomu, kto nám ublížil. Omnoho ťažšie je 
však zo srdca mu odpustiť, podať ruku na 
zmierenie sa. Ak to dokážeme sme podob-
ní Pánu Bohu, ktorý nám odpúšťa aj tie 
najťažšie priestupky - hriechy. Touto pros-
bou prosíme o silu odpúšťať tak, ako aj 
nám odpúšťa Pán Boh. 
Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás 
Zlého 

Vieme, že všade, kde sa nachádza-
me, sme pokúšaní: v obchode kradnúť, 
v škole podvádzať, doma vyvádzať. Pán 
Ježiš v tejto modlitbe hovorí o pokušení 
v jednotnom čísle. Môže ním byť pokuše-
nie Zlého ducha nahovoriť nám, že Pán 
Boha nepotrebujem. V tejto prosbe prosí-
me hlavne o silu nepodľahnúť takémuto 
pokušeniu, ale vytrvať pri dobrom. 

 
 

Podľa katechézy Jozefa Šelingu  

spracovala M. Bogyóová 
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Predstavujeme vám 

členov redakčnej rady 
 

Karol Mladý 
 Mgr. Karol Mladý sa narodil v Novej Bani v 

roku 1970. Po skončení základnej školy pokračoval 

v štúdiu na levickom gymnáziu. Potom pokračoval 

nadstavbovým štúdiom so zameraním na výpočtovú 

techniku na Strednej ekonomickej škole v Levi-

ciach. Jeho kroky potom smerovali do Nitry, vtedy 

mesta troch vysokých škôl, mesta študentov. Tam 

úspešne ukončil v roku 1999 vysokoškolské štúdiá 

na Univerzite Konštantína filozofa, učiteľský smer, 

kombináciu geografia - informatika. Čakal ho ešte 

rok povinnej vojenskej služby, počas ktorej sa stihol 

oženiť a po nej nastúpiť do svojho prvého zamestna-

nia na II.základnej škole v Leviciach. V roku 2001 

sa mu narodila dcéra Anna. Po dvojročnom pôsobe-

ní na tejto škole prestúpil v roku 2003 na Pedagogic-

kú a sociálnu akadémiu v Leviciach, kde pôsobí 

dodnes ako učiteľ geografie a informatiky.               

 

 

Katarína Holbová 
 PhDr. Katarína Holbová (rod. Rényiová) sa 

narodila v Leviciach v roku 1948. Po skončení zá-

kladnej školy bola 9 rokov na štúdiách v Bratislave. 

Po absolvovaní Strednej školy umeleckého priemys-

lu - odbor čipkárstvo a výšivkárstvo, vyštudovala na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského etno-

grafiu a folkloristiku. Do rodného mesta sa vrátila 

po skončení štúdia v roku 1973 a stala sa na 33 ro-

kov odbornou pracovníčkou - etnografkou 

v Tekovskom múzeu. Od leta 2006 je na dôchodku 

a od jesene toho istého roku sa stala hlavnou nápl-

ňou jej aktivít obnova levickej Kalvárie.  Už 35 ro-

kov je v  levickej farnosti   členkou chrámového 

spevokolu dospelých. V roku 2009 bola zvolená do 

propagačnej sekcie farskej pastoračnej rady. 

 

 

Roman Karaffa 
 Ing. Roman Karaffa PHD., Ing. Paed. IGIP  

sa narodil svojim hluchonemým rodičom Helene 

a Alexandrovi 6. mája 1966 v Leviciach. V roku 

1980, po skončení základnej školy začal na levic-

kom gymnáziu. V tom čase sa zaujímal o techniku, 

letectvo jeho históriu a modelárstvo. Preto sa jeho 

životná púť uberala k štúdiu na Strojníckej fakulte 

Slovenskej vysokej školy technickej. Pred ukonče-

ním inžinierskeho štúdia objavil v sebe náklonnosť 

k učiteľskému povolaniu. Od  roku 1996 začal sú-

bežne s inžinierskym štúdiom navštevovať prednáš-

ky na Katedre inžiniersko-humanitných vied a naraz 

so štátnymi skúškami inžinierskeho štúdia zavŕšil aj 

doplnkové pedagogické štúdium v roku 1988. V tom 

čase sa oženil s Ľubomírou, s ktorou majú dve dcé-

ry, Alexandru a Paulínu. Absolvoval základnú vo-

jenskú službu a od októbra 1989 pracoval na Stred-

nom odbornom učilišti textilnom ako učiteľ mate-

matiky a informatiky. Jeho cieľom bolo učiť odbor-

né strojárske predmety na Strednej priemyselnej 

škole strojníckej v Leviciach (teraz SPŠ, Ul. Františ-

ka Hečku 25, Levice), čo sa mu v septembri 1990 aj 

splnilo. Na spomínanej škole pôsobí doposiaľ. Počas 

svojho pedagogického pôsobenia si rozšíril vzdela-

nie a okrem bežných kurzov, doplnenia kvalifikácie 

o predmet informatika absolvoval aj od septembra 

1994 do mája 1999 doktorandské štúdium na Kated-

re inžinierskej pedagogiky a psychológie na Mate-

riálovotechnologickej fakulte Trnava, Slovenskej 

technickej univerzity Bratislava. Štúdium ukončil  a 

získal vedecko - akademickú hodnosť philosophiae 

doctor v odbore didaktika vyučovania odborných 

predmetov. Súbežne sa mu podarilo získať medziná-

rodný titul Ing. Paed.  IGIP v Klagenfurte, čo ho 

oprávňuje vyučovať v školách európskych nemecky 

hovoriacich krajín. Pedagogickej činnosti ostal ver-

ný, stal sa zástupcom riaditeľa na Strednej priemy-

selnej škole, Ul. Františka Hečku 25, Levice, pracu-

je ako lektor pre Metodicko-pedagogické centrum 

v Bratislave a venuje sa vzdelávaniu učiteľov. 
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Farský kostol sv. Michala v Leviciach - interiér 

Kostol sv. Jozefa v Leviciach s kláštorom a farou   

Kríž na Kalvárii v Leviciach 

Farský kostol sv. Michala v Leviciach - exteriér 


