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                    Ročník I. - Číslo 2 - Február 2011 

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. 

Editoríál * Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 19. svetovému dňu chorých   

Evanjeliové blahoslavenstvá treba prijímať s detskou prostotou * Diakonát - vývoj a poslanie cirkvi 

Napomínať hriešnikov - skutky duchovného milosrdenstva  * Tvrdý chlebík * Katechéza  

Kostol sv. Martina v Bratke * Oslava stvoriteľa * Pozdrav z Kuby od P.Radoslava Kottru, SVD   

Svätí v  mesiaci * Predstavujeme vám členov redakčnej rady 

Foto: internet 

Levičan P. Radoslav Kottra, SVD. na Kube 
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* Úvodník *             Ročník I. Číslo 2 

EDITORIÁL 

 

 Ako šéfredaktor nového farského ča-

sopisu Michael farnosti Levice - mesto  sa 

vám naši čitatelia prihováram po prvýkrát. 

Dúfam, že sa vám naše prvé číslo páčilo a 

že nám prepáčite drobné chybičky krásy. 

Nie sme však až tak úplne nový časopis le-

vickej farnosti, lebo v nedávnej minulosti 

vychádzal farský časopis Verím, ktorý zalo-

žil páter Miloš Szabo a na ten by sme chceli 

nadviazať. Ale samozrejme už na vyššej 

úrovni zodpovedajúci  svojej dobe a času. A 

preto si na našej webovej stránke budete 

môcť pozrieť jedno naskenované číslo Ve-

rím z minulosti. 

 Časopis Michael bude vychádzať v 

elektronickej podobe na internete vo formá-

te *.pdf  každý mesiac. Nájdete ho na we-

bovej st ránke levickej farnosti 

www.faralevice.sk, odkiaľ si ho môžete 

stiahnuť do svojho počítača a v pokoji si 

doma prečítať a porozmýšľať nad  jeho ob-

sahom, prípadne si ho môžete aj vytlačiť.  

 V nedeľu 30.januára popoludní sme 

sa zúčastnili s naším pánom dekanom  Bed-

nárom, pani Tóthovou a Kopřivovou stret-

nutia redaktorov farských masmédií Ban-

skobystrickej diecézy vo Zvolene. Hovor-

kyňa Banskobystrickej diecézy CsiLic. Zu-

zana Juhaniaková sa ako prvá ujala slova. 

Potom príhovorom a spoločnou modlitbou 

so všetkými zúčastnenými  otvoril stretnutie 

Mons. ThLic. Marián Bublinec, generálny 

vikár. Do odbornej diskusie sa medzi prvý-

mi zapojil so svojím príspevkom aj náš ex-

terný redaktor Alojz Vlčko na tému Sociál-

ne média vo farnosti, kde poukázal na pozi-

tívne a negatívne stránky sociálnych  sietí. 

Oboznámil nás aj s tým, že najväčšou ko-

munitnou sieťou pre farské spoločenstvá na 

Slovensku je www.mojakomunita.sk  

 Hlavné slovo na tejto konferencii mal 

ThLic. Jozef Kováčik, hovorca   Konferen-

cie biskupov Slovenska. Všetkým nám pri-

blížil posolstvo Benedikta XVI. s názvom 

Pravda, jej ohlasovanie a autentickosť živo-

ta v digitálnej ére. Toto posolstvo určené 

pre tohtoročný 45.svetový deň masmédií 

Vatikán zverejnil 24. januára 2011, v deň 

patróna novinárov sv. Františka Saleského. 

Oboznámil nás s jeho hlavnými myšlienka-

mi: protoevanjelizáciou mládeže, nebezpe-

čenstvami paralelného sveta  

v internete — secondlife, etikou a interne-

tom, ochranou súkromia, bezpečnosťou a 

dôvernosťou informácií, autorskými práva-

mi a duševným vlastníctvom. Ďalej by sme 

nemali zabúdať na to, že čo je raz zverejne-

né na internete, tak to je už vec verejná. 

Oboznámil nás s pojmom Digital divide - 

digitálnou priepasťou medzi bohatým seve-

rom a chudobným juhom vo svete. Pripo-

menul nám všetkým, aby sme nezabúdali, 

že internet je len prostriedok a nie cieľ. V 

žiadnom prípade však nedokáže nahradiť 

osobný zážitok s Bohom, čiže nám nedoká-

že nahradiť modlitbu. Bolo to veľmi poučné 

stretnutie pre nás všetkých zúčastnených a 

vďaka Bohu za tých ľudí, ktorí nám predná-

šali na vysokej úrovni. 

 
Mgr. Karol Mladý, šéfredaktor 

 

  ThLic. Jozef Kováčik pri svojej prednáške 
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Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. 

k 19. svetovému dňu chorých  

(11. februára 2011) 
 

„Jeho rany vás uzdravili” (1 Pt 2, 24) 

 

Drahí bratia a sestry! 

 Každý rok pri prí-

ležitosti liturgickej spo-

mienky preblahoslavenej 

Panny Márie Lurdskej, 

ktorá sa slávi 11. febru-

ára, si Cirkev pripomína 

Svetový deň chorých. 

Tento sviatok, ako si to 

želal ctihodný Ján Pavol 

II., je veľmi vhodnou 

príležitosťou, aby sme sa 

zamysleli nad tajomstvom utrpenia a najmä, aby 

sme sa v našich spoločenstvách i v občianskej 

spoločnosti stali pozornejšími voči chorým bra-

tom a sestrám. Všetci ľudia sú našimi bratmi a 

tí najslabší, trpiaci a vyžadujúci si starostlivosť, 

musia byť  

v centre našej pozornosti, aby sa nikto z nich 

necítil zabudnutý alebo odsunutý na okraj; 

vskutku „miera ľudskosti je podstatne určovaná 

vzťahom k utrpeniu a k trpiacemu. Platí to pre 

jednotlivcov i pre spoločnosť. Spoločnosť, kto-

rá nedokáže prijímať trpiacich a nie je schopná 

prostredníctvom súcitu podieľať sa na ich utrpe-

niach a vnútorne ich znášať, je krutá a neľud-

ská“ (encyklika Spe salvi, 38). Podujatia, ktoré 

sa  budú konať pri príležitosti tohto dňa v jed-

notlivých diecézach, nech sú podnetom k tomu, 

aby bola starostlivosť o trpiacich čoraz účin-

nejšia, aj v perspektíve slávnosti, ktorá sa bude 

konať v roku 2013 v mariánskej svätyni v Al-

töttingu, v Nemecku. 

 1. Ešte nosím v srdci okamihy, keď som 

počas pastoračnej návštevy v Turíne meditoval 

a modlil sa pred posvätným Turínskym plát-

nom, pred tou trpiacou tvárou, ktorá nás pozý-

va, aby sme sa zamysleli nad tým, ktorý na seba 

vzal ľudské utrpenie všetkých čias a každého 

miesta – i tie naše trápenia, ťažkosti a hriechy. 

Koľkí veriaci v dejinách prešli popred tento po-

smrtný rubáš, ktorý zahaľoval telo ukrižované-

ho muža a vo všetkom zodpovedá tomu, čo píšu 

o Ježišovom utrpení a smrti evanjeliá. Pohľad 

naň nás pozýva zamyslieť sa nad tým, čo píše 

sv. Peter: „Jeho rany vás uzdravili“ (1 Pt 2, 24). 

Boží Syn trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, a prá-

ve preto sa jeho rany stali znamením nášho vy-

kúpenia, odpustenia a zmierenia s Otcom. Sú 

však aj skúšobným kameňom viery učeníkov  

i tej našej; zakaždým, keď Pán hovorí o svojom 

utrpení a smrti, učeníci to nechápu, odmietajú  

a protirečia mu. Pre nich, tak ako aj pre nás, je 

utrpenie stále zahalené tajomstvom, ktoré je 

ťažké prijať a uniesť. Dvaja učeníci z Emauz 

kráčajú smutní pre udalosti, ktoré sa v tých 

dňoch stali v Jeruzaleme, a iba keď sa k nim na 

ceste pridá Zmŕtvychvstalý, otvárajú sa novému 

pohľadu (porov. Lk 24, 13 – 31). Aj apoštol To-

máš svedčí o tom, aké je ťažké uveriť v cestu 

spásneho utrpenia: „Ak neuvidím na jeho ru-

kách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do 

rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho 

boku, neuverím” (Jn 20, 25). No zoči-voči Kris-

tovi ukazujúcemu svoje rany sa jeho odpoveď 

mení na dojímavé vyznanie viery: „Pán môj  

a Boh môj!” (Jn 20, 28). To, čo bolo prv nepre-

konateľnou prekážkou – pretože to bolo zjav-

ným znakom Ježišovho zlyhania – sa pri stret-

nutí so Zmŕtvychvstalým stáva dôkazom víťaz-

nej lásky: „Iba Boh, ktorý nás miluje až tak, že 

berie na seba naše rany a našu bolesť – predo-

všetkým tú nevinnú – je hodný viery”  

(Posolstvo urbi et orbi, Veľká noc 2007). 

 2. Drahí chorí a trpiaci, práve skrze Kris-

tove rany môžeme vidieť očami nádeje všetky 

zlá, ktoré postihujú ľudstvo. Svojím zmŕtvych-

vstaním Pán nezbavil svet utrpenia a zla, ale 

premohol zlo v jeho koreňoch. Proti arogancii 

zla postavil všemohúcnosť svojej lásky. Ukázal 

nám, že cestou pokoja a radosti je láska: „Aby 

ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja mi-

loval vás” (Jn 13, 34). Kristus, víťaz nad smr-

ťou, je živý medzi nami. A pokým s Tomášom 

hovoríme: „Pán môj a Boh môj!”, máme nasle-

dovať nášho Učiteľa v ochote obetovať aj život 

za našich bratov (porov. 1 Jn 3, 16) a stať sa po-

slami radosti, ktorá sa nebojí bolesti – radosti 

zmŕtvychvstania. Svätý Bernard hovorí: „Boh 

nemôže trpieť, no môže spolutrpieť“. Boh, zo-

sobnená Pravda a Láska, chcel trpieť pre nás  

a  s nami; stal sa človekom, aby mohol spolutr-

pieť s človekom, reálne, v tele i krvi. Do každé-

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
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ho ľudského utrpenia teda vstupuje ten, ktorý  

s ním má účasť na  utrpení a súžení; z neho sa 

do  každého ľudského utrpenia šíri útecha (con-

solatio), útecha  lásky  spolutrpiaceho Boha,  

a tak človeku vychádza hviezda nádeje (porov. 

encyklika Spe salvi, 39). Drahí bratia a sestry, 

znovu vám pripomínam toto posolstvo, aby ste 

o ňom svedčili svojím utrpením, životom i vie-

rou. 

 3. Vzhľadom na plánované stretnutie pri 

príležitosti Svetových dní mládeže v Madride 

v auguste 2011, by som sa chcel zvlášť obrátiť 

na mladých, najmä tých, ktorí prežívajú skúse-

nosť choroby. Ježišovo utrpenie a kríž nám čas-

to naháňajú strach, lebo sa zdá, že sú popretím 

života. V skutočnosti je to presne naopak! Kríž 

je Božie „áno“ človeku, je najvyšším a najin-

tenzívnejším vyjadrením Božej lásky a prame-

ňom, z ktorého vyviera večný život. Tento bož-

ský život vytryskol z Ježišovho prebodnutého 

srdca. Preto iba Ježiš je schopný oslobodiť svet 

od zla a spôsobiť vzrast kráľovstva spravodli-

vosti, pokoja a lásky, po ktorom všetci túžime 

(porov. Posolstvo k Svetovému dňu mládeže 

2011, 3). Drahí mladí, naučte sa „vidieť“ 

 a „stretávať“ Ježiša v Eucharistii, kde je pre 

nás reálne prítomný a stáva sa pokrmom na na-

šej ceste, no naučte sa ho spoznávať a slúžiť 

mu aj v chudobných, chorých, trpiacich a núdz-

nych bratoch, ktorí potrebujú vašu pomoc 

(porov. tamže, 4). Všetkým vám, chorí i zdraví 

mladí ľudia, znovu pripomínam výzvu na budo-

vanie mostov lásky a solidarity, aby sa nik ne-

cítil osamelý, ale aby všetci pociťovali Božiu 

blízkosť a to, že sú súčasťou veľkej rodiny jeho 

detí (porov. generálna audiencia 15. novembra 

2006). 

 4. Pri rozjímaní nad Ježišovými ranami 

sa náš pohľad obracia na jeho Najsvätejšie Srd-

ce, v ktorom sa v najvyššej miere prejavuje Bo-

žia láska. Týmto svätým Srdcom je ukrižovaný 

Ježiš, s kopijou prebodnutým bokom, z ktorého 

vyteká krv a voda (porov. Jn 19, 34), veď 

„z neho pramenia aj sviatosti Cirkvi. Spasiteľo-

vo otvorené Srdce priťahuje všetkých, aby s ra-

dosťou čerpali z prameňov spásy“ (Rímsky mi-

sál, prefácia na sviatok Najsvätejšieho Srdca 

Ježišovho). Kiež zvlášť vy, drahí chorí, pocítite 

blízkosť tohto Srdca plného lásky a kiež s vie-

rou a radosťou čerpáte z tohto prameňa, mod-

liac sa: „Voda z boku Kristovho obmy ma. Utr-

penie Kristovo posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vy-

slyš ma. Do svojich svätých rán skry 

ma“ (Modlitba sv. Ignáca z Loyoly). 

 5. Na záver tohto Posolstva na Svetový 

deň chorých, by som chcel zaželať všetkým  

a každému osobitne, keďže spolu s vami preží-

vam vaše utrpenie i denne zakúšanú nádej  

v jednote s ukrižovaným a vzkrieseným Kris-

tom, aby vám Kristus daroval pokoj a uzdrave-

nie srdca. Spolu s ním nech nad Vami bdie Pan-

na Mária, ktorú s dôverou vzývame ako Uzdra-

venie chorých a Útechu trpiacich. Pod krížom 

sa pre ňu naplno uskutočnilo Simeonovo pro-

roctvo: jej materské srdce bolo prebodnuté 

(porov. Lk 2, 35). Hlboká bolesť, ktorou bola 

účastná na bolesti Syna, uschopnila Máriu pre 

nové poslanie: stať sa Kristovou Matkou v 

údoch jeho mystického tela. V hodine smrti jej 

Kristus predstavuje každého svojho učeníka, 

hovoriac: „Hľa, tvoj syn“ (porov. Jn 19, 26 – 

27). Jej materské spolucítenie so Synom sa stá-

va materským spolucítením s každým z nás  

v našich každodenných trápeniach (porov. Ho-

mília v Lurdoch, 15. septembra 2008). 

 Drahí bratia a sestry, na tohoročný Sve-

tový deň chorých vyzývam občianskych  pred-

staviteľov, aby investovali ešte viac energie do 

zdravotníckych štruktúr, ktoré pomáhajú trpia-

cim, predovšetkým tým najchudobnejším a naj-

núdznejším. V myšlienkach sa obraciam na 

všetky diecézy a posielam svoj srdečný pozdrav 

biskupom, kňazom, zasväteným osobám, semi-

naristom, zdravotníkom, dobrovoľníkom i všet-

kým tým, ktorí sa s láskou venujú starostlivosti 

o chorých bratov a sestry a zmierňovaniu ich 

utrpenia, či už v nemocniciach, liečebných do-

moch alebo v rodinách: kiež v tvárach chorých 

dokážete vždy vidieť tvár tvárí – Kristovu tvár. 

Všetkých uisťujem o svojej modlitbe a každé-

mu udeľujem svoje osobitné apoštolské požeh-

nanie. 

 

Vo Vatikáne 21. novembra 2010, na sviatok 

Krista Kráľa  

 

BENEDIKT XVI. 
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6. nedeľa v Cezročnom období A 

Evanjeliové blahoslavenstvá treba prijímať s 

detskou prostotou 
Gleb Chesnokov 

 

AI: Stretli ste niekedy neveriaceho 

človeka,  ktorému ste povedali  o 

blahoslavenstvách a on vám vravel, ako je to 

nádherne sformulované? Vždy sa musíme 

modliť za to, aby nám Pán otvoril svoju lásku, 

svoj svet, svoju radosť. To všetko nám 

zanechal ako hlavné znaky kresťanstva. Pretože 

kresťan je svedok. 

KE: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť 

Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, 

le naplniť. (Mt 5, 20) V dnešnom evanjeliu 

zaznelo pokračovanie Ježišovej „reči na hore“, 

v ktorej je sústredená hlavná životná vierouka. 

DI: Človek najskôr nikdy neobjaví 

celkovú hĺbku týchto Božích slov. Tieto 

Ježišove slová nezazneli na hore náhodne. Ako 

bol Starý zákon daný na Sinaji, tak Pán svoju 

radostnú zvesť, svoj Nový zákon dal vtedy, keď 

vyšiel na jednu z hôr na brehu Galilejského 

jazera. A z tejto hory zazneli slová obnoveného 

života. Pánove slová v „reči na hore“ akoby 

prerazili nebeskú oblohu a nebo sa otvorilo na 

Zemi. Prekvapujúce slová! Ľudia pred tým 

nepočuli nič podobné. Ani pred tým, ani potom, 

človek nikdy nevyslovil takéto slová. Tých, 

ktorí vtedy Ježiša počúvali, nadchýna a volá k 

obnoveniu najvyššieho ľudského obrazu – byť 

synmi nebeského Otca. To nie sú len nádherné 

slová, to je pravda, Boží úmysel s každým z 

nás. A práve na rozdiel od Lukášovho 

evanjelia, dnešné Matúšovo podáva 

blahoslavenstvá ako „umenie žiť.“  

Určite mi dáte za pravdu, že Kristus nám 

ukazuje momenty mravného a duchovného 

života tak, ako ich obyčajne chápe človek. 

Práve Ježiš vie, čo nám bráni stať sa ozajstnými 

synmi nebeského Otca a preto s bolesťou v 

srdci hovorí nám aj tým, ktorí ho počúvali dve 

tisícročia dozadu: Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj 

mamone. (Mt 6, 24) Pozrite sa navôkol, aký je 

nádherný a múdro usporiadaný svet, ktorý 

stvoril Boh bez akéhokoľvek zasahovania 

človeka. Ako môžeme nedôverovať Bohu  

a starať sa o pozemské veci a zabúdať na 

hlavné pravdy? 

PAR: Pán hovorí: či duša nie je viac 

ako jedlo a telo viac ako odev? (porov. Mt 6, 

25) Boh stvoril nádherné a dokonalé ľudské 

telo a ono nebolo ohrozené chorobami  

a smrťou. Aký odev môže ozdobiť dokonalé 

ľudské telo? Renesančný človek sa snažil 

pozdvihnúť ľudské telo tým, že ho zobrazoval. 

Ale urobili veľkú chybu, keď tak vyzdvihli 

ľudské telo, že sa z neho stal určitý idol, 

ktorému sa bolo treba klaňať. To bol ešte jeden 

pokus postaviť človeka namiesto Boha. Ale 

ľudské telo, také ako ho stvoril Boh, je krajšie 

než akékoľvek odevy. Kristus nám dáva 

najväčší príklad, aby sme sa starali o svoju 

dušu a hľadali nebeské kráľovstvo.  

Kristus vo svojom ohlasovaní robil všetko na 

slávu Otca a tým nám zjavil nebeské 

kráľovstvo. Určite v niektorom momente budú 

blahoslavenstvá v našom živote rozhodujúce. 

Možno nie teraz, ani zajtra, ani pozajtra, možno 

až ku koncu života bude naše srdce pripravené 

povedať Pánovi: „Áno Bože, teraz ťa najviac 

hľadám, chcem sa s tebou stretnúť, chcem byť 

v tvojom kráľovstve a chcem ťa poznať takého, 

aký  si.“ Bratia a sestry, žijeme dve tisícročia 

po tom, ako k nám prišiel Spasiteľ. Musíme sa 

radovať a tešiť viac ako tí ľudia, ktorí tisícročia 

očakávali jeho príchod. Dá sa povedať, že naša 

doba je protikladná k dobe narodenia Pána. 

Ľudstvo vtedy očakávalo Kristov príchod a 

teraz Kristus očakáva, kedy všetci ľudia prídu 

do nebeského kráľovstva. Nám je oveľa ľahšie. 

Potrebujeme mať len živú, čistú, jednoduchú, 

detskú vieru, že Kristus je naozaj naším 

Spasiteľom a že nie je ďaleko od nás. Keď 

budeme mať takú vieru, tak naozaj pocítime, že 

Kristus vykúpil každého z nás. A vtedy v 

našich dušiach zaznie: „Pán prišiel kvôli mne.“ 

A budeme budovať svoj život tak, aby Ježišova 

obeta na kr íži  nebola zbytočná.  

Teraz všetko závisí len od nás. Je ľahšie byť 

spravodlivým, keď sa Kristus zjavil, než konať 

skutky kajúcnosti do jeho príchodu. Od nás sa 

nežiada veľa: konať podľa blahoslavenstiev  

a mať živú detskú vieru v to, že Kristus sa 

narodil ako človek a neprestal byť Bohom  

a hlásal Božie kráľovstvo; že dobrovoľne dal 

seba ukrižovať, aby svojím utrpením vykúpil 

hriechy všetkých ľudí. Toto musíme prijímať s 

detskou vierou. Ako prijímame obyčajné veci, 
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ktoré používame pre svoju potrebu  

a zaobchádzame s nimi tak, ako nás učili 

rodičia, priatelia, známi. Keď tak jednoducho 

prijmeme evanjeliové posolstvo, naozaj 

pocítime jeho blažené účinkovanie. A naopak, 

keď ho neprijímame s úplnou dôverou, 

nemôžme pocítiť silu Božieho slova. 

MY: Čo to znamená živo a otvorene 

prijímať evanjelium, alebo ho neprijímať? Keď 

sme dnes v evanjeliu čítali: Pred sús pôjde 

každý, kto sa na svojho brata hnevá (Mt 5, 22), 

mohli sme si jednoducho nepovšimnúť ten text. 

Ale keď prečítame ešte raz, musíme sa sami 

seba opýtať, či plníme ten zákon, či sa naozaj 

nehneváme na svojich blížnych. Musíme 

prijímať slová Evanjelia ako životný návod, tak 

ako prijímame jednoduché veci: napríklad, že 

šnúrky treba zaväzovať podľa špeciálnych 

pravidiel, aby sa nám nevyzúvali topánky. Keď 

si na kabáte nezapneme gombíky, nebudeme 

vyzerať pekne a bude nám hrozná zima. V 

týchto prípadoch nerozmýšľame nad tým, prečo 

to treba robiť tak,  alebo inak.  

Ale keď sa jedná o mravnosť jednoduchých a 

pochopiteľných evanjeliových prikázaní, tak 

začíname vymýšľať, vykrúcať sa a nechceme 

ich aplikovať na seba. Prepáčte za takéto 

porovnanie, ale evanjeliové prikázania sú práve 

tými gombíkmi na kabáte našej viery!  

Tak prijímajme evanjelium s detskou 

jednoduchosťou! Keď chceme splniť niektorý z 

evanjeliových príkazov, napríklad sa nehnevať, 

alebo nepozerať žiadostivo a cítime, že je nám 

to ťažké a žijeme v našich hriešnych zvykoch, 

tak tu nám prichádza na pomoc modlitba a 

pokánie. A aj keď sme zhrešili, tak sa musíme 

čím skôr vyspovedať. Keď nebudeme s detskou 

jednoduchosťou na seba aplikovať evanjelium, 

vôbec nepocítime, že nepotrebujeme pokánie a 

budeme na seba pozerať ako na celkom 

dobrých ľudí. Jednoducho toto znamená 

prijímať evanjelium, alebo ho vôbec 

neprijímať. 

 ADE: Pri vyznávaní viery snažme sa, 

aby sa premenila naša viera z formálneho 

vyznania na živý pocit, ktorý by nás prinútil s 

otvorenou dušou prijať evanjelium a aby ono sa 

stalo praktickou životnou príručkou na každom 

našom kroku. Keď porušíme niektoré svoje 

zvyky, niekedy sa za to veľmi hanbíme.     

     Diakonát  

vývoj a poslanie v Cirkvi 

Úrad diakona (gr. diakonein = slúžiť) 

spomínajú už knihy Nového zákona (Flp 1.2; 

1Tim 3,8). Za akýchsi predchodcov 

súčasných diakonov možno považovať 

sedem mužov (Štefan, Filip, Prochor, 

Nikanor, Timon, Parmenáš a Mikuláš), ktorí 

boli podľa správy v Sk 6,1-6 vybraní 

prvotnou cirkevnou obcou v Jeruzaleme a 

ktorých apoštoli modlitbou a vkladaním rúk 

ustanovili za svojich pomocníkov. Aj keď ich 

prvoradou úlohou bola služba pri stoloch, 

teda služba sociálno-charitatívna, vidíme, že 

títo siedmi veľmi muži skoro pôsobia i v 

službe zvestovania evanjelia, vrátane 

udeľovania krstu.  

 

Na začiatku 2. stor. sa v listoch sv. 

Ignáca Antiochijského diakonská služba javí 

ako vyprofilovaný úrad vo vnútri 

hierarchického vedenia Cirkvi. Pokiaľ vo 

východnej cirkvi je diakonát chápaný ako 

trvalý celoživotný služobný úrad, v západnej 

cirkvi je od raného stredoveku diakonát 

praktizovaný ako prechodný stupeň na ceste ku 

kňazstvu. To znamená, že nikto sa nestáva 

diakonom preto, aby ním zostal, ale preto, aby 

sa mohol stať kňazom. Neskôr Tridentský 

koncil vyvinul snahu o znovuzavedenie stáleho 

diakonátu aj v západnej cirkvi, tá sa však 

nerealizovala. Skutočná zmena nastala až po 

Druhom vatikánskom koncile. 
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Vieroučná konštitúcia Druhého 

vatikánskeho koncilu Lumen gentium v čl. 29 

sa zmieňuje o tom, že v Cirkvi existujú 

prepotrebné úlohy, ktoré sa môžu vo viacerých 

krajoch iba ťažko realizovať podľa súčasnej 

disciplíny latinskej Cirkvi, preto sa bude smieť 

obnoviť diakonát ako vlastný a trvalý stupeň 

hierarchie. Biskupským zhromaždeniam náleží 

rozhodnúť s odobrením pápeža, či a kde je pre 

dušpastiersku činnosť vhodné ustanoviť 

takýchto diakonov. So súhlasom rímskeho 

biskupa možno tento diakonát udeliť mužom 

zrelého veku, a to aj tým, ktorí žijú v 

manželstve, a tak isto aj súcim mladíkom, pre 

ktorých však musí zostať v platnosti zákon 

celibátu. V dekréte o misijnej činnosti Cirkvi 

Ad Gentes v čl. 16 nachádzame aj tieto slová: 

„Je užitočné, keď muži, ktorí pôsobia ako 

katechisti, ktorí hlásajú Božie slovo a v mene 

farára či biskupa spravujú odľahlé kresťanské 

pospolitosti alebo dobročinne pôsobia 

v sociálnych a charitatívnych ustanovizniach, 

sa tesnejšie pripoja k oltáru apoštolským 

vkladaním rúk, aby pomocou sviatostnej 

milosti diakonátu účinnejšie vykonávali svoju 

službu.“  

 

Po týchto koncilových vyjadreniach 

Pavol VI. znovu zavádza službu stáleho 

diakonátu mottom propriom Sacrum 

diaconatus, pričom v následne vydaných 

apoštolských listoch Sacrum diaconatus 

ordinem a Ad pacendum uvádza podrobnejšie 

pokyny pre kandidátov diakonátu. Napríklad 

rovnako ako u kandidátov kňazstva i u 

neženatých kandidátov stáleho diakonátu musí 

príslušnému sväteniu predchádzať obrad 

prijatia celibátu. Ženatí diakoni nemôžu po 

smrti svojej ženy uzavrieť nové manželstvo. 

Kandidáti kňazstva preberajú s diakonským 

svätením aj povinnosť modlitby breviára, zatiaľ 

pre stálych sa považuje za vhodné, aby sa 

denne modlili prinajmenšom aspoň časť dennej 

modlitby cirkvi, a to podľa ustanovenia 

príslušnej konferencie biskupov. 

 

Samotné poslanie diakonov začína 

vkladaním rúk biskupa nie na kňazstvo, ale na 

službu. Posilnení sviatostnou milosťou slúžia 

totiž v spoločenstve s biskupom a jeho 

kňazstvom Božiemu ľudu pri liturgických 

úkonoch, kázaní Božieho slova a skutkoch 

lásky. Úlohou diakona je – podľa toho, ako mu 

to určí zodpovedná cirkevná vrchnosť – 

vysluhovať slávnostným spôsobom krst, 

opatrovať, rozdávať a vykladať Eucharistiu 

(pričom môže ňou udeliť požehnanie), 

asistovať v mene Cirkvi pri uzatváraní 

manželstva a požehnať ho, prinášať 

umierajúcim sväté prijímanie (viatikum), čítať 

veriacim Sväté písmo, vzdelávať a 

povzbudzovať ľud, viesť pobožnosti a modlitby 

veriacich, vysluhovať sväteniny, konať 

smútočné a pohrebné obrady (porov. LG č.29).  

 

 

Diakon reprezentuje zvláštnym 

spôsobom Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby slúžil 

(porov. Mk 10,45) zriekol sa seba samého a 

vzal na seba prirodzenosť sluhu (Flp 2,7). 

Diakon je vo farnosti, v jemu zverenej službe, v 

zastúpení biskupa. V spolupráci s kňazmi 

vedie, teda inšpiruje a motivuje diakoniu 

kresťanskej obce. Týmto spôsobom majú 

diakoni podiel na úrade, vo vzťahu k diakonii, 

čím majú podiel na plnej moci vedenia Cirkvi. 

Diakon je pravý posvätený služobník, vyvolený 

Kristom, poslaný Cirkvou a slúžiacim v 

posolstve Krista. Diakon je takto jasným 

obrazom slúžiacej Cirkvi v konkrétnom 

spoločenstve. Nie je náhradný farár, ani 

sociálny pracovník, ale je sviatostným 

spôsobom reprezentantom Krista- diakona. 

Preto v tomto svete majú reprezentovať a 

zviditeľňovať Božiu lásku, ktorá je skrze Ducha 

Svätého vliata do našich sŕdc. (porov. Rim 5,5) 

Diakon je ustanovený pre pomoc biskupovi. 



8 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Liturgia *             Ročník I. Číslo 2 

Spolu s kňazmi sú dvoma rukami biskupa, 

preto nemôžu vykonávať svoje poslanie inak, 

ako vo vzájomnej spolupráci. Pokiaľ kňazi sú 

predstaviteľmi Krista-Hlavy, tak diakoni sú 

predstaviteľmi Krista-Služobníka. Často sú v 

pozícii misionárov a v úlohe byť neustále 

otvorení pre naliehavé potreby sveta. 

 

Výchova seminaristov by sa mala 

uskutočňovať vo svetle tajomstva spásy, ako ho 

podáva Sväté písmo. Toto tajomstvo Kristovo a 

tajomstvo nášho spasenia majú objaviť a 

prežívať sprítomnené v liturgii. Tieto spoločné 

požiadavky kňazskej, a to aj pastorálnej a 

praktickej (výchovy), treba dať podľa 

ustanovení Koncilu do súladu so snahou ísť v 

ústrety osobitnému spôsobu zmýšľania a 

konania vlastného národa.  

 

Úlohou seminaristov je, aby nadobudli 

rozhľadenosť a vycibrenosť úsudku, aby dobre 

poznali a boli schopní hodnotiť kultúru svojho 

národa. Pri filozofických a teologických 

štúdiách nech si uvedomia, v akom vzťahu sú 

tradície a náboženstvo, zdedené po otcoch, s 

kresťanstvom. Kňazská výchova si má všímať 

aj miestne pastorálne potreby. Seminaristi majú 

študovať dejiny, ciele a spôsob misijnej 

činnosti Cirkvi i osobitné spoločenské, 

hospodárske a kultúrne podmienky vlastného 

ľudu. Majú sa vychovávať v ekumenickom 

duchu a náležite sa pripravovať na bratský 

dialóg s nekresťanmi. Toto všetko si vyžaduje, 

aby sa kňazské štúdiá podľa možnosti konali v 

úzkom styku s vlastným národným prostredím 

každého. Popri tejto príprave treba venovať 

pozornosť aj príprave na usporiadanú cirkevnú 

administratívu a hospodárenie (porov. AG 

čl.16).  

 

V duchovnom živote majú diakoni 

prekonávať iných hlavne v praktizovaní 

liturgického života (liturgia hodín), v láske a v 

modlitbe, v Božej službe a v zachovávaní 

poslušnosti, v kresťanskej láske a čistote a ich 

ordinári im v tom majú pomáhať. Tí, ktorí sú 

určení na presbyterát, majú byť k posvätnému 

rádu diakonátu pripustení iba po zavŕšení 

dvadsiateho tretieho roku života, pre stálych 

diakonov je diakonát určený pre neženatých po 

dvadsiatom piatom a pre ženatých až po 

zavŕšení tridsiateho piateho roku života (porov. 

KKC Kán. 1031). Pavol VI vo svojom 

apoštolskom liste Sacrum Diaconatus Ordinem 

v čl. 4-10 uvádza, že stáli diakoni, aj keď im 

biskupské konferencie môžu stanoviť k 

vysviacke vyšší vek, majú absolvovať aspoň 

trojročné vzdelanie v študijnom dome, kde sa 

majú postupne pripraviť na jednotlivé 

diakonské úlohy, napríklad pre vyučovanie 

náboženstva praktickými cvičeniami, ďalej na 

prednes posvätného spevu, čítanie kníh Sv. 

písma, kázanie, vysluhovanie sviatostí (tých, 

ktoré sú v kompetencii diakona), návštevu a 

starosť a chorých, a pod. 

 

Pre diakonov platí, že k vzdialenej, 

blízkej i bezprostrednej príprave patrí aj 

modlitba. Je dobré keď sa modlia sa za svoje 

povolanie, za pokojné prežitie diakonskej 

vysviacky, za svoje prvé diakonské miesto, 

ale i za tých, ku ktorým budú poslaní. Je 

veľmi dôležité keď sa snažia popri všetkých 

povinnostiach dňa nachádzať si čas na 

osobné stretnutie s Bohom, a tým si 

pripravovať pôdu pre pôsobenie Božej 

milosti v čase vysviacky a po nej nielen pre 

seba, ale i pre tých ktorým budú slúžiť. 

 

 

 

Mgr., Mgr.art Martin Uhrík 

 

kaplán levickej farnosti 

 

 
Použitá literatúra: Lumen gentium, vieroučná 

konštitúcia a Ad Gentes, dekrét o misijnej činnosti 

Cirkvi. In.: Dokumenty Druhého vatikánskeho 

koncilu. Trnava : SSV, 2008.; Sacrum Diaconatus 

Ordinem apoštolský list Pavla VI.; Katechizmus 

Katolíckej cirkvi, Trnava : SSV, 1998.; ADAM, 

Adolf. Liturgika – Křesťanská bohoslužba a její 

vývoj. Praha : Vyšehrad, 2001.; KASPER, W.: 

Trvalý jáhen v ekleziologickém pohledu vzhledem 

k současným výzvámv církvi a společnosti. a 

PORRO, C.: Jaká vize církve pro jáhenství?, In.: 

Služba trvalých jáhnů. Teologický pohled. Sborník 

I. Praha : Pastorační středisko, 1998. 
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Napomínať hriešnikov 
Skutky duchovného milosrdenstva – 

1. časť 
 
Napomínanie je náročný úkon predovšetkým 
zo strany toho, kto tento skutok 
milosrdenstva chce blížnemu urobiť. Musí 
mať isté kvality, pretože hriešnik môže 
hneď poukázať na jeho poklesky. Dobrý 
úmysel pomôcť blížnemu, aby nepáchal čosi 
nesprávne, môže zaniknúť vo výčitke, ktorú 
„vytiahne“. Ten, kto ide napomínať, teda 
musí mať nielen odvahu, dobrý úmysel, 
všetko v modlitbe vopred s Bohom 
prekonzultované, ale aj jeho život a jeho 
konanie musia byť hodné nasledovania. 
Napomínať však treba veľmi citlivo. 
 
 

 
 
Ježišov návod, ako máme správne konať tento 
skutok duchovného milosrdenstva, 
nachádzame v Matúšovom evanjeliu.  
(Mt 18, 15 – 17) Ak sa proti nám blížny 
prehreší, napomenúť ho máme medzi štyrmi 
očami. Znamená to, že najskôr napomíname, 
keď sme s dotyčným len sami dvaja. V duchu 
týchto pokynov svoju radu dáva aj sv. Don 
Bosco, ktorý hovorí: „Ak potrebujete niekoho 
napomenúť, urobte tak medzi štyrmi očami, 
v tajnosti a s veľkou nehou.“ Treba to 
zdôrazniť, pretože často napomínanie 
začíname až ďalšími odporúčanými krokmi, tie 
však majú prísť až potom. „Ak ťa nepočúvne, 
priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola 
každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo 
troch svedkov,“ pokračuje evanjelium. Ak by 
išlo o veľmi vážny prehrešok a nepomohlo by 
ani vhodné napomenutie viacerých ľudí, 
obrátiť sa máme na cirkev. 
 
 
 

Dobré je začať modlitbou, poprosiť Ježiša 
o milosť a obmäkčenie srdca blížneho, 
ktorého chceme napomenúť. Poprosiť treba aj 
za seba, aby Duch Svätý vložil do našich úst 
tie správne slová, ktoré sa dotknú srdca 
blížneho. Potom by malo prísť k samotnému 
rozhovoru. Jeho čas, miesto a všetky okolnosti 
sa snažme zariadiť čo najvhodnejšie tak, aby 
napomínaný nebol unavený alebo 
zaneprázdnený. Len v pokojnej atmosfére 
môžeme blížnemu dobre pomôcť. Dôležitá je 
aj forma, akou napomenutie blížnemu 
podáme. Určite nie je dobré kričať alebo inak 
vyjadrovať zlosť. 
 
 
Základnou podmienkou pre napomínanie je 
milovať blížneho – hriešnika. Napomína len 
ten, kto miluje. Musíme stáť na strane 
blížneho, snažiť sa mu úprimne pomôcť a nie 
sa nad neho vyvyšovať. Napomínanie je skutok 
milosrdenstva, avšak nemali by sme skĺznuť 
k napomínaniu a sledovaniu chýb blížnych za 
každú cenu. Aj Ježiš upozorňuje, že v prvom 
rade máme odstraňovať svoje chyby – vyberať 
brvno zo svojho oka, až potom hľadieť na 
chyby blížnych – upozorniť ich na smietku v 
oku. (Mt 7, 3) 
 
 
V dnešnom uponáhľanom modernom svete 
vhodné napomínanie skôr nahrádza bezcitná 
kritika. Namiesto konštruktívnych bratských 
riešení sa ľudia súdia, vybavujú si spory 
a výhrady prostredníctvom médií. Úlohou 
kresťana je hľadať a nachádzať riešenia 
odporúčané v evanjeliách. Kresťanov 
v dnešnom svete teda môže charakterizovať 
aj priateľské vybavovanie sporov a výčitiek 
prostredníctvom dobre mieneného 
napomínania. Karhať predsa môžeme aj 
rešpektujúc dôstojnosť blížneho, bez 
zohavenia obrazu toho, kto urobí chybu. 
 
 
Alojz Vlčko 
(Použitá literatúra: Enzo Bianco – Čokoľvek ste 
neurobili... Don Bosco 2009 a Štefan Hirjak SJ 
– Skutky milosrdenstva, Dobrá kniha 2003) 
Uverejnené v Bartolomeji 11/2009 
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Tvrdý chlebík  

 Rozprávali sme sa s mladými, 

ako chutí chlieb. Nepoznajú život, 

lebo dnešné školy, internet, ba ani ro-

dičia im o ňom už veľa nepovedia. 

Preto sme v spomienkach zaleteli 

i k našim dedom, ktorí z tvrdých ka-

menistých švíkov políčok Oravy, Ky-

súc, či iných kútov Slovenska odchá-

dzali za prácou. Hovorili sme o tom, 

ako to asi vtedy bolo, keď hladná ro-

dina plná detvákov čakala na tatov 

návrat z týždňovky. Na stole polože-

né hrnčeky a nôž. Ten bol pripravený 

na chlieb, lebo tato príde domov. 

Keď sa mu batôžtek guľatil, bolo 

dobre. Nôž prežehnal chlebík 

a každému oddelil krajec. Ale ak sa 

tato vrátil namrzený a šomral, mať 

rýchlo uložila deti spať, hoc aj hlad-

né. Na uvarenie zemiačkov nebolo 

vtedy času... 

 Dnes, keď príde otec z montáže, 

byt rezonuje zmesou hudobných štý-

lov a bujarosťou. To nebeží video, 

ani rodinné kino. To si deťúrence 

púšťajú svoju hudbu a prehrávajú dé-

védečká. Každé po svojom a niečo 

iné, len aby bol väčší hluk. Nedávno 

kúpené drahé rodinné kino leží bo-

kom, zaprášené a zabudnuté. Mamka 

už nepoloží na stôl hrnčeky a nôž, 

lebo sedí za videom a skypuje 

s kamarátkou. S tou, ktorej nestihla 

počas práce všetko cez mobil 

a internet vysvetliť a vyrozprávať. 

 Čo má potom taký otec robiť? 

Ako sa má zachovať? Vybalí poda-

rúnky, na ktoré rodinka už ani neča-

ká, zvyšok batoha hodí do kúpeľne 

a vypadne. Vytratí sa z bytu. Za ka-

marátmi, možno do najbližšej krčmy, 

ak nemá iné – vyššie ciele svojho ži-

vota. Tam potom prečká, kedy mu 

skončí plánovaná montáž a on opäť 

odíde za tvrdou prácou niekde ďale-

ko od domova. Zarobiť peniažky, aby 

sa doma dobre mali... 

 Ako končia osudy takýchto mo-

derných rodín poznáme veľmi dobre. 

Preto si milé deti a vy drahé manžel-

ky vážte prácu svojich otcov a ich 

návraty domov. Venujte im svoj čas, 

ale i lásku. Sadnite si, vypočujte 

a porozprávajte. Tí otcovia si to za-

slúžia. 

 Teraz tak spomínam na svojho 

deda a premýšľam. Uvažujem, ktorý 

z tých chlebíkov bol tvrdší. Či ten od 

našich dedov a otcov, alebo ten dneš-

ný... 

 

Peter 
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Katechéza pre mládež 
 

 „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádo-
bou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju 
na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.  
Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a 
nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo 
na verejnosť. Dávajte teda pozor, ako počúva-
te, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, 
tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má." 

(Lk 8,16-18) 
 
 

R o z j í m a n i e 
  
 Pane, dnes hovoríš o nás. Ty si nás za-
žal a položil na svietnik, aby tí, čo sa s nimi 
stretávame, videli svetlo. Nie naše vlastné 
svetlo, ale Tvoje svetlo. Tma je zlá, nič sa nedá 
vidieť v tme. Ani farba, ani tvar, v tme sa nedá 
vnímať krása. Na to potrebujeme svetlo. Ako 
veľmi je ochudobnený slepec, ktorý toto všetko 
nemôže vnímať. Ešte horšie však sú na tom tí, 
ktorí sú duchovne slepí, ktorí nevnímajú 
a nepoznajú Teba. Ježiš, Ty o sebe hovoríš, že 
si Svetlo sveta. Áno, len v Tebe môžeme vní-
mať krásu, radosť, šťastie, zmysel života. Ty 
nám osvetľuješ všetky temné miesta, Ty vrháš 
svetlo aj na temnotu hriechu a ukazuješ jeho 
pravú tvár. Satan sa bojí svetla, lebo svetlo by 
ho usvedčilo z jeho zlých skutkov. Všimnime si, 
že väčšina zlých skutkov a najväčších zločinov 
sa vykonáva v tme, diabol je Temnota, ktorá 
svetlo neznáša. Tma zmizne stade, kam sa 
dostane svetlo. Diabol zmizne stade, kam prí-
de Ježiš. Aj ja chcem mať v srdci svetlo, nie 
tmu. Ježiš, Ty nám dôveruješ, chceš svietiť 
z našich tvárí, z nášho pohľadu, z nášho srdca, 
z našich skutkov. Chceš bývať v takej nestálej 
schránke akou je ľudské srdce, zmietané ako 
krehučká malá loďka na rozbúrenom mori. Pa-
ne, dávam Ti celé svoje srdce a chcem, aby si 
Ty cezo mňa mohol dávať svoje svetlo ďalej, 
aby som v sile Tvojho Ducha zapaľoval svetlo 
v srdciach mojich blížnych a aby Tvoje svetlo 
zahnalo tmu  na útek. 
 

Otázky na spytovanie svedomia 
  
 Cez sviatosť krstu som sa zažal, keď 
som sa stal kresťanom. Starám sa o to, aby 
svetlo, ktoré mi zveril horelo jasným plameňom 
a aby ukazovalo na mňa, že patrím skutočne 
Kristovi? Ako živím toto svetlo? Je moja modlit-

ba pravidelná? Čítam Sv. Písmo? Alebo nejakú 
dobrú duchovnú literatúru? Pristupujem pravi-
delne k sviatosti zmierenia, k sv. prijímaniu? 
Uvedomujem si, že ak sa takto nebudem starať 
o zverené svetlo viery, tak sa môže veľmi ľah-
ko stať, že začnem čmudiť a napokon zhas-
nem? Ako počúvam? Obohacuje ma Božie 
slovo, snažím sa dobre počúvať nielen  ušami 
ale hlavne srdcom? Ak počúvam nielen ušami, 
ale hlavne srdcom, vidno to na mojich skut-
koch. Božie slovo zostáva v srdci a mení ma 
na lepšieho človeka. Mám takúto skúsenosť? 
Ak ju nemám, zle počúvam. Počúvam len uša-
mi. Jedným dnu a druhým von, ako sa vraví. 
Som svetlom pre spolužiakov? Ak sa mi stane, 
že v mojom srdci sa zotmie, snažím sa hneď 
o to, aby sa Ježiš doň vrátil vo sviatosti zmiere-
nia? Nie som voči tme vo  svojom srdci ľaho-
stajný a sviatosť zmierenia odkladám 
a považujem  za niečo nepríjemné?  Uvedomu-
jem si, že keď som chorý, idem k lekárovi 
a keď  moja duša vzdychá z choroby hriechu, 
že mám ísť čím skôr k tomu Nebeskému leká-
rovi? Veď len hlupák by v ťažkej chorobe ne-
hľadal lekára, ktorý mu môže pomôcť. A koľko 
„hlupákov“ po tej duchovnej stránke chodí me-
dzi nami? Niektorí sú už „chodiace mŕtvoly“ 
a ide z nich kvalitný smrad. Videli by sme to, 
keby sme sa  mohli pozrieť očami Boha na ich 
duše. Lekár už mŕtveho človeka k životu nedo-
káže navrátiť. Ježiš to tu na zemi niekoľkokrát 
dokázal, lebo on je Pánom života. On dokáže 
vo svojom nekonečnom milosrdenstve aj du-
chovnú mŕtvolu vzkriesiť k životu. Stačí úprim-
ná ľútosť, vyznanie svojich pádov vo sviatosti 
zmierenia, a Ježiš vstúpi do Tvojho srdca, kto-
ré znovu začne žiť, aby zostalo naveky spojené 
so svojim  záchrancom Ježišom. 
      - vk - 
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Kostol sv. Martina v Bratke 
 

Pri každom návrate do rodných Le-
víc vlakom, mi pohľad padne na miesto, 
kde sa železničná trať rozchádza na smer 
Nové Zámky a Štúrovo. Málokto z mojich 
spolucestujúcich čo i len tuší, že práve pre-
chádza popri významnej archeologickej 
lokalite, zvanej Baratka, ktorú v rokoch 
1958-1960 odkryl významný archeológ 
Alojz Habovštiak. Počas výskumu sa mu 
podarilo presne lokalizovať zaniknutú stre-
dovekú dedinu Bratka, historicky známu 
len z písomných prameňov. Najstaršia pí-
somná zmienka o Bratke pochádza z roku 
1156 a zároveň je to i najstaršia písomná 
zmienka o Leviciach. Podľa tejto listiny si 
krátko pred rokom 1156 šľachtic Euzidinus 
zaumienil postaviť na svojom majetku v 
Bratke Kostol sv. Martina (svätý Martin sa 
popri Panne Márii ako hlavnej patrónky 
uhorského kráľovstva, stal 
krajinským patrónom), ktorý 
posvätil ostrihomský arci-
biskup Martirius. Pri príleži-
tosti jeho posvätenia sa 
Euzidinus rozhodol nový 
kostol i patrične obdarovať. 
Predovšetkým to bolo vyba-
venie pre oltáre Svätého 
Kríža, sv. Martina a sv. Štefana kráľa. Ku 
každému oltáru zabezpečil jedného klerika 
a pre nich bohoslužobné rúcha a knihy, 
ako aj zvonára a jedného oráča spolu s 
jeho rodinou. Oráčova manželka a dcéra 
sa starali o čistotu liturgických odevov. Pre 
potreby fary daroval Euzidinus dobytok a 
zem, ktorú nechal ohraničiť. Ako medzníky 
sa spomínajú potok Kompuška a Pristuc 
(Perec), 2 stromy a údolie, ktoré viedlo k 
zemi baníkov. V stredovekom Uhorsku pat-
ril vlastnícky vzťah k základným črtám for-
mujúcej sa cirkvi. Typickým fenoménom sa 
pre uhorské pomery stali tzv. „rodové“ kláš-
tory. Okrem toho, že boli vyjadrením so-
ciálneho statusu zakladateľa, ich hlavnou 
úlohou boli modlitby za zakladateľa, členov 
rodu a pestovanie kultu mŕtvych predkov. 
Dôležitú súčasť tvorili privátne bohoslužby, 
ktorých celebrovanie bolo  viazané na prí-

tomnosť viacerých oltárov. Predpokladá sa, 
že v mnohých z týchto kláštorov nežilo viac 
ako päť až desať mníchov, tie najmenšie 
sa svojím počtom teda neodlišovali od du-
chovného osadenstva v Bratke. Prítomnosť 
mníchov, s najväčšou pravdepodobnosťou 
benediktínov, v tejto lokalite dosvedčuje 
i samotný názov Bratka- rehoľný brat, 
mních (maď. Barátka).  Lokalitu 
s identickým názvom môžeme nájsť i v se-
verovýchodnom Rumunsku v Biharskej žu-
pe s tým rozdielom, že obec Bratca (maď. 
Barátka) nezanikla a má vyše 5500 obyva-
teľov. I v jej okolí kedysi prekvital stredove-
ký kláštor, ktorý založili biely mnísi 
z Francúzska. Listinou z roku 1158, ktorú 
vydal Euzidinov brat Štefan, ktorý nemal 
potomkov, daroval Bratku s Kostolom sv. 
Martina a ďalšími 8 usadlosťami benedik-
tínskemu kláštoru v Hronskom Beňadiku.   
V priebehu 15. storočia sa Bratky násilne 
zmocnil majiteľ levického panstva Ján 
Čech Levický, ktorý ju spustošil. V listine z 
roku 1429 sa v tu spomína kostol, ktorý bol 
však už v roku 1456 spolu s osadou opus-
tený. Ruiny Bratky i kostola postupne padli 
do zabudnutia a pokryla ich vrstva prachu. 
V nasledujúcom čísle sa budem venovať 
archeologickému výskumu románskych 
kostolíkov na lokalite Bratka.                                                                                            
 
Mgr. Ladislav Vincze 
 
Literatúra: 
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v Bratke- príklad zemepanskej fundácie. In: Monu-
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Oslava Stvoriteľa 

 
Milujem ťa, Bože, 

mocný svetov Pane, 
tvoja láska ku mne  
v jarnej vôni vanie. 

 
Prihováraš sa mi  

v každom novom bytí, 
v štebotaní vtákov 

i v hravom kriku detí. 
 

Každý lupienok kvetu, 
zeleň lístia stromu, 
každé steblo trávy, 
„To pre teba je tu“ –  

potichu mi vraví. 
 

Pre teba, človek, 
stvorené sú svety, 
vesmírne diaľavy 

a všetky nebies hviezdy. 
 

To láska k tebe pohla ma,  
stvoriť vôňu, farbu, 

aby sa tvoje srdce hladné 
nasýtilo vidiac tú krásu. 

 
Ukrývam si ťa, dieťa,  

v Božskom srdci svojom, 
každá chvíľa tvojho žitia 
je mojim veľkým darom. 

 
Na dlani ťa nosím, 
po mene ťa volám, 

každú tvoju myšlienku 
dopredu už poznám. 

 
Si pre mňa vzácny  

nad všetky iné tvory, 
veď tie položil som 

priam pod tvoje nohy. 
 
 

Ustanovil som ťa  
za korunu tvorstva 

a šepkám ti v každej chvíli: 
„Som s tebou, neboj sa!“ 

 
Bože, Otče nebeský, 

aké krásne sú tvoje slová, 
odvahu mi dávajú nevzdať sa  

a po páde ma znova hore dvíhajú 
 

Volám: „Abba, Otče! 
Tvoja vôľa staň sa! 

Veď nezblúdi nikdy ten, 
kto tvojej ruky drží sa. 

 
S tebou nebojím sa búrky 

ani nástrah života, 
veď v tebe som ukrytá 

a tvojou láskou prikrytá. 
 

Milujem ťa, Bože, 
nauč ma viacej milovať, 

dovoľ mi v lúčoch tvojej žiary 
dušu si skrášľovať. 

 
Láska tvoja ku mne 

celú ma preniká 
a starý človek vo mne 

postupne zaniká. 
 

Tvojou mocou povstal  
na jar život nový, 

daj, nech sa touto mocou 
aj moje srdce obnoví. 

 
   GTh   
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Misijná krajina Kuba 
  
 Spoločnosť Božieho Slova (SVD) začala svo-
ju činnosť na Kube realizovať v roku 1988 ako štvrtý 
dištrikt mexickej provincie. Misijnú činnosť uskutoč-
ňujú členovia SVD najmä vo farskej pastorácii. Sú tu 
zriadené štyri farské strediská (Mayarí, Sagua de 
Tánamo, La Habana a Yara). Z týchto stredísk do-
chádzajú misionári na jednotlivé miesta svojho pôso-
benia. Veľké ťažkosti sú s dopravou. Keďže Katolíc-
ka cirkev na tomto ostrove nemôže stavať kostoly, 
v krajine začali vznikať domy modlitby. Tie slúžia ako 
miesto stretnutí malých kresťanských skupín. Kuba 
je jednou z krajín sveta, kde počet katolíkov na jed-
ného kňaza patrí medzi najvyššie. Na jedného kňaza 
pripadá vyše 20 tisíc pokrstených a 37 tisíc obyvate-
ľov. 

(Zdroj: Hlasy z domova a misií 6/2010; krátené) 
 
Prvým slovenským misionárom na Kube je 

páter Radoslav Kottra, SVD. S radosťou privítal 
vznik nášho internetového časopisu Michael, ktorý si 
môže prečítať aj ďaleko za hranicami svojho domova 
a spojiť sa aj takto so svojimi rodákmi z Levíc. Čita-
teľom poslal  list, v ktorom približuje svoje pôsobenie 
v misii. Prisľúbil, že napíše častejšie, aby nám spro-
stredkoval život misionára v ďalekej krajine a vieru 
kubánskych ľudí. Veríme, že s Božou pomocou páter 
Radoslav pricestuje na Slovensko na svoju prvú 
dovolenku v tomto roku. 

 
 Drahí moji rodáci, prijmite môj srdečný po-
zdrav z Kuby.  
  
 Dúfam, že týchto pár riadkov aspoň čiastočne 
vynahradí dlhé čakanie na správy z našej misie a 
tiež poslúži ako vyjadrenie vďaky za všetku duchov-
nú i materiálnu podporu, ktorej sa mi dostalo z vašej 
strany. 
 
 Na utvorenie si obrazu o našom “Ostrove 
slobody“, ako mnohí Kubu nazývajú, by sme potre-
bovali viac priestoru a času. No a na čiastočné po-
chopenie reality, dobré 2-3 roky života medzi Kubán-
cami – nie však v Havane či plážach Varadera ako 
turista, ale v drsnej realite tých najchudobnejších... 
snáď ako misionár. Možno ako ten „prvý“ slovenský 
misionár, čo pred viac ako tromi rokmi zanechal svo-
ju vlasť, aby sa naučil žiť s Kubáncami a aby naučil 
Kubáncov žiť život s Kristom.  
 
 Po takmer štyroch mesiacoch strávených 
v Mexiku som na slávnosť sv. Jána Bosca (31. janu-
ára 2008) po prvýkrát vkročil na Kubu. Bol to čas 
plný zmien a „štúdií“ Božej vôle: zo Slovenska do 
Mexika, kde som sa zaúčal v dvoch rozličných far-
nostiach, a odtiaľ na Kubu. Po troch týždňoch stráve-
ných v dvoch farnostiach som sa konečne dočkal 
prvého oficiálneho zadelenia vo farnosti Sagua de 
Tánamo s 21 komunitami, ktoré spravujeme my Ver-

bisti. Po deviatich mesiacoch mi však Pán predložil 
svoj nový plán – presun  do ďalšej farnosti. Zanechal 
som tu teda svoje „projekty a plány“ a zostúpil som 
z vrchov Sagua de Tánamo na ryžové roviny mes-
tečka Yara. Písal sa 3. december roku 2008 – ďalší 
významný dátum, tentoraz slávnosť veľkého misio-
nára, sv. Františka Xaverského.  
 
 Kuba, ako naša misijná krajina, je jedným 
z dištriktov provincie Mexiko. Pôsobíme tu od roku 
1988, čo znamená že v roku 2013 budeme z Božej 
milosti sláviť jubileum 25-tich rokov SVD na Kube. 
Pracujeme v 4 farnostiach: na západe ostrova 
v Havane (momentálne tam pôsobia dvaja spolubra-
tia – jeden z Argentíny a druhý z ostrova Vanuatu – 
Šalamúnove ostrovy, blízko Austrálie) a na východe 
ostrova v troch farnostiach – Mayari, Sagua de Tá-
namo a Yara. Sagua je naša najstaršia farnosť, kde 
v roku 1988 začali Verbisti svoje pôsobenie. Momen-
tálne tu pracujú traja naši spolubratia z Argentíny, 
Filipín a Írska. V Mayari dvaja - z Indonézie 
a z Filipín. No a nakoniec je tu naša Yara, najmlad-
šia farnosť, v ktorej od marca 2007 pôsobí P. Martin 
z Indonézie a od konca roka 2008 aj ja. Spolu je nás 
teda „deväť statočných“, ktorí s nádejou do budúc-
nosti (snáď už koncom tohto roka) čakáme nové 
„prírastky“ do našich misionárskych radov. Svoje 
prvé misijné určenie tu začnú napĺňať aj traja noví 
misionári - z Brazílie, Ghany a Slovenska. Ak Pán 
dá, v máji privítame ďalšieho spolubrata z Indonézie, 
ktorý je tam na dovolenke. 
 
 Drahí čitatelia internetového časopisu Micha-
el! Teším sa na skoré stretnutie. Nabudúce vám toho 
z „misijného batoha“ vybalím trošku viac J. 
 
 Po prečítaní nášho časopisu chcem vyjadriť 
moju radosť s jeho vznikom a najmä s jeho poslaním 
– ako sa uvádza v úvode prvého čísla časopisu: 
„spájať veriace rodiny po duchovnej, aj po ľudskej 
stránke“ – teda spolupracovať na budovaní jednoty 
tejto veľkej rodiny, ktorou je Cirkev. Uisťujem vás 
o mojej duchovnej podpore a blízkosti, ako forme 
mojej skromnej spolupráce na budovaní tejto jednoty 
a ohlasovaní Evanjelia. Takto sa i v mojom živote 
napĺňajú slová nášho prvého misionára v Číne sv. 
Jozefa Freinademetza: „Našou farnosťou je celý 
svet.“  
 
 Žehná vás a v srdci naďalej nosí  
  váš P. Radoslav 
 

Cuba, Yara, 9.2.2011 

 
Parroquia San José y Santa Rita de Yara 
Calle Carlos Manuel de Céspedes # 103 A 
Yara – Granma 
CUBA 
15damian@gmail.com 
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Predstavujeme vám 

členov redakčnej rady 
 

Martin Uhrík 

Volám sa Martin Uhrík. Narodil som sa 

svojim rodičom ako jediný syn 20. augusta 

1977 v Banskej Bystrici. Základné vzdelanie 

som získal na ZŠ Spojová ul. č. 14 v Banskej 

Bystrici a to v rokoch 1983-1991. Súčasne som 

študoval hru na zobcovej flaute a neskôr klari-

nete na vtedy ĽŠU teraz ZUŠ v Banskej Bystri-

ci. V rokoch 1991-1997 som bol poslucháčom 

Žilinského Konzervatória, kde som študoval 

hru na klarinete. Po ukončení Konzervatória 

v rokoch 1997-2002 som absolvoval štúdium 

hry na klarinete na Akadémii Umení v Banskej 

Bystrici. Popri tomto štúdiu som pôsobil ako 

externý pedagóg na Základnej umeleckej škole 

v Brusne. Štúdium na AU som zavŕšil v roku 

2002 Štátnou záverečnou skúškou, kde mi bol 

udelený titul Magistra umenia – Mgr.art. Od 

septembra 2002 som pracoval ako interný peda-

góg na ZUŠ v Brusne – pracovisko Slovenská 

Ľupča a ako externý pedagóg na Konzervatóriu 

Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Popri 

zamestnaní som si diaľkovo doplňoval pedago-

gické štúdium, ktorým som si zvyšoval svoje 

pedagogické vzdelanie. Ako študent strednej 

školy som našiel vieru v Boha a stal som sa 

veriaci. Počas navštevovania sv. omší 

a spievania v mládežníckom spevokole 

u Saleziánov v Žiline som dospel 

k rozhodnutiu, prijať krst a stať sa kresťanom. 

Po skončení Konzervatória v Žiline som sa ako 

katechumen pripravoval na prijatie krstu vo 

farnosti Sásová v Banskej Bystrici. V tomto 

období som sa začal venovať mládežníckemu 

zboru vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie 

Banská Bystrica-mesto. V roku 1998, 11. apríla 

som v katedrálnom chráme sv. Františka Xaver-

ského prijal od otca biskupa Mons. Rudolfa 

Baláža sviatosť krstu, sv. prijímania 

a birmovania. Do života Cirkvi som sa snažil 

zapájať ako miništrant, ale aj ako organista vo 

farnosti Ducha Svätého v Podlaviciach. Ako 

seminarista som 4. decembra 2005 v seminárnej 

kaplnke sv. Františka Xaverského prijal minis-

térium lektorátu, ktorý mi bol udelený otcom bis-

kupom Mons. Tomášom Galisom, 3. decembra 

2006 v katedrálnom chráme sv. Františka Xa-

verkého ministérium akolytátu, ktorý mi udelil 

otec biskup Mons. Rudolf Baláž a 14. júna 

2008 vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou 

otca biskupa Mons. Rudolfa Baláža som 

v chráme Nanebovzatia Panny Márie v Banskej 

Bystrici prijal posvätný rád diakonátu. Kňazskú 

vysviacku som prijal vkladaním rúk 

a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. 

Rudolfa Baláža som prijal o rok neskôr, 20. 

júna 2009 v chráme Nanebovzatej Panny Márie 

v Banskej Bystrici, kde som na druhý deň 21. 

júna 2009 slávil moju prvú primičnú sv. omšu. 

Otec biskup Mons. Rudolf Baláž ma 15. júna 

2009 v Banskej Bystrici menoval za kaplána vo 

farnosti Levice – mesto, dekanát Levice od 1. 

júla 2009. 

 

Margita Tóthová 
 

 Mgr. Margita Tóthová rod. Dávidová 

narodila sa v r. 1956 v Komárne. Po absolvova-

ní  Gymnázia  v Komárne študovala na PdFUK  

v Bratislave Špeciálnu  pedagogiku odbor psy-

chopédia. V r. 1980 sa vydala a spolu 

s manželom sa presťahovala do Levíc. Narodili 

sa jej dvaja synovia Peter a Július. V roku 1992 

jej manžel vážne ochorel a ona mu pomáhala 

v jeho práci. Po smrti manžela žije sama so 

synmi už 18 rokov. Od 1. júla 1997 pracuje ako 

administratívna pracovníčka v kancelárii na 

Farskom úrade v Leviciach a má na starosti 

kostol sv. Jozefa. Starší syn Peter študuje 5. rok 

na Bohosloveckej fakulte v Badíne a mladší syn 

Július 3. ročník na Technickej univerzite 

v Bratislave.   
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Diecézne stretnutie redaktorov farských 

časopisov s ThLic. Jozefom Kováčikom, 

hovorcom KBS vo Zvolene 6.2.2011 

 

 
 

Vydáva 
 

 Rímskokatolícka cirkev 
 pre svoju vnútornú potrebu 

 

 Vychádza s cirkevným schválením  

 Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupský úrad  

 Banská Bystrica č.240/1/2011   
 

 Farnosť Levice-mesto 

 Sv. Michala 43 

 934 01 Levice 
                
 036/631 22 50 

 www.faralevice.sk 
  

Teologický poradca:  
Mons. Mgr. Ján Bednár, dekan 

 faralevice@stonline.sk 

 
Šéfredaktor, grafická úprava:  
Mgr. Karol Mladý 

 michael.levice@gmail.com 

 
Zástupca šéfredaktora:   
Ing. Roman Karaffa, PhD. 

 roman.karaffa@gmail.com 

 

Redaktori a dopisovatelia: 

 Mgr., Mgr. art. Martin Uhrík  

 PhDr. Katarína Holbová 

 Mgr. Ladislav Vincze 

 Mgr. Margita Tóthová 

 Alžbeta Kopřivová 

 Ing. Ján Kottra 

 Bc. Edita Kottrová 

 Ing. Viera Karvašová  

 Mgr. Alojz Vlčko 

 Mgr. Petra Humajová 

 Mgr. Magdaléna Bogyóová 

 Mgr. Vladimír Šimunek 

 Anna Siekelová 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

              Ročník I. Číslo 2 

Fotografie: Alžbeta Kopřivová 


