
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
            Ročník I. - Číslo 3 - Marec 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 * Služba, ktorá napĺňa a obohacuje * Štyri pôstne nedele - liturgia  

Vychovávatelia opustenej mládeže - Don Bosco versus Anton Semionovič Makarenko                             

O stopách Pána Boha * Poúčať nevedomých * Putovanie na Sv..Jozefa * Prečo chlapi plačú                  

Pavol Behula o archeologickej lokalite Bratka * Kto je misionár? * Misijná krajina Madagaskar * 

Príbeh pre teba * Svätí v mesiaci * Predstavujeme vám členov redakčnej rady 

Sestra Priska pri chorej babičke 
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Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Úvodník *               Ročník I. Číslo 3 

EDITORIÁL 

 

Moji drahí, pomaly sa blíži čas 

pôstu. Obdobia, kedy sa človek nad se-

bou zamýšľa. Kedy znova objavuje ta-

jomstvo vzkriesenia, tajomstvá spá-

sy. Prichádza teda čas pochmúrneho od-

riekania?  Čas, kedy človek hladuje, 

vzdáva sa svetských pôžitkov a slastí. 

Môže to takto navonok vyzerať. Ale 

kresťan, veriaci človek vie, že slobodná 

vôľa darovaná Bohom človeku nie je 

vždy naklonená dobru, ale aj k zlému. 

 K hriechu, ktorý je pre človeka ne-

šťastím. Naša duša preto volá po pokání, 

po obrátení sa. Preto s ňou treba 

v tichosti rozjímania hovoriť, obrátiť 

svoju tvár k Bohu a odhaliť svoju hrieš-

nosť. Svoje poklesky a slabosti si uve-

domiť, priznať svoje hriechy a kajať sa. 

  

 

Zrieknime sa teda hriechu, zriek-

nime sa  všetkého, čím môžeme pomôcť 

svojim blížnym. Darujme im seba, svoj 

čas, trpezlivosť a ochotu pomáhať.  Po-

máhať svojim deťom, manželke, manže-

lovi, rodičom ale aj osamelým 

a nešťastným, chorým ľuďom. Viem, že 

tieto slová môžu vyznievať, ako frázy. 

Ľahko sa píšu, ľahko sa vyslovia. Ale vy 

viete, že pocit vnútorného pokoja, odda-

nosti Bohu, rozhrešenia sa nedá opísať, 

dá sa to len zažiť. Pomôžme týmto zá-

zračným pocitom tichou modlitbou, roz-

jímaním, rozhovorom s Bohom.  

 

Veľkú úľavu ubolenej duši oby-

čajného hriešnika prináša aj jeho odpus-

tenie svojim vinníkom. Mnohokrát pri-

chádza po odpustení oslobodzujúca úľa-

va, pokoj. Zrieknime sa teda v tomto ob-

dobí všetkého, čo nás púta k hriechu, čo 

nás ťaží, čo nám na ceste k spáse preká-

ža. Opustime pýchu, povýšenectvo, se-

bectvo a obráťme svoju tvár k dobru, 

láske, pomoci, modlitbe.  Pokúsme sa 

o to a nás život bude krajší, svetlej-

ší  a hlavne bohatší. 

                 

 Moje povolanie mi denne pripra-

vuje stretnutia s človekom. S človekom, 

ktorý má svoj vnútorný život, pocity, 

názory myšlienky a postoje. Nie vždy 

s ním súhlasím, nie vždy s ním zdieľam 

jeho pohľad na svet okolo seba. Ale sna-

žím sa byť zhovievavý, empatický. Ale 

veľmi dobre viem, že v medziľudských 

vzťahoch robím chyby, pácham hriechy, 

a robím prešľapy. 

 

Vedzte, priatelia moji. Som hrieš-

ny človek. Musím a chcem si to uvedo-

movať. Musím a chcem sa zriecť svet-

ských prekážok, chcem mať pokoj 

v duši, chcem byť lepším človekom. Ak 

aj vy, moji drahí, chcete spásu, chcete 

odhaliť tajomstvo vzkriesenia, stíšte sa, 

zahĺbte sa do rozhovoru s Bohom, od-

púšťajte a robte pokánie, lebo je to naša 

jediná správna cesta. Očistime svoje srd-

cia od zlého. Modlím sa za Vás, modlite 

sa za mňa, moji drahí... 

 

Roman Karaffa, zástupca šéfredaktora 
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       Služba, ktorá napĺňa  

       a obohacuje 

 
 Utrpenie nemá racionálny zmysel – ale 
pri pohľade na ukrižovaného Ježiša možno dať 
utrpeniu zmysel.  
   Sestry z Konferencie sv. Jozefa 
v Leviciach už mnoho rokov navštevujú dom 
dôchodcov v meste.  Sprevádzajú Pána Ježiša 
na ceste k tým, ktorí ho chcú prijať a radostne 
ho očakávajú. 

 Každú tretiu nedeľu v mesiaci  v dome 
dôchodcov slúži sv. omšu vdp. dekan Mons. 
Ján Bednár, správca levickej farnosti. 
„Starkovenia“ sa vždy veľmi tešia a s radosťou 
prijímajú  sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. 
Sestry Konferencie sv. Jozefa v Leviciach spre-
vádzajú  duchovných otcov po izbách 
a pripravujú ležiacich a chorých  na sviatosť 
zmierenia. Do roku 2008 sa v dome dôchodcov 
konala len bohoslužba slova. Nový pán dekan 
vyhovel prosbe tamojších obyvateľov a po 17. 
rokoch sa tu slúži  sv. omša znova.  
 Pravidelne sa jej zúčastňuje okolo 25 
obyvateľov DD, niektorí aj na vozíčkoch. So sl-
zami v očiach ďakujú za toto veľké dobrodenie. 
Konferencia je nesmierne vďačná za to, že sa 
môže aj takýmto spôsobom podieľať na údele 
núdznych a tak obohacovať nielen ich  ale aj 
seba. Tu sa  predovšetkým otvára   uhol Ježi-
šovho pohľadu  na biednych, trpiacich 
a chudobných. S obdivom a úctou sa skláňame 
nad nimi ako trpezlivo a oddane nesú svoj kríž. 
Ich slabosti nám ukazujú naše vlastné slabosti, 
hranice našej trpezlivosti i našu obmedzenosť 
v láske. Tu si jasne uvedomujeme, že musíme 
vnútorne zomrieť sami sebe, svojej vlastnej po-
hodlnosti, svojmu postaveniu, bohatstvu či od-
počinku a prijať ich takých akí sú, láskyplne 
s nimi komunikovať a ukázať im akú veľkú cenu 
má ich obeta a utrpenie pre svet, Cirkev 

i Ježiša. Utrpenie ako také, nemá racionálny 
zmysel – no pri pohľade na ukrižovaného Ježi-
ša možno dať utrpeniu zmysel.  Každé ľudské 
utrpenie ponúknuté Ježišovi má zmysel pretože 
dopĺňa jeho vlastné utrpenie.  
 Z tejto úžasnej služby majú členky konfe-
rencie aj mnoho nezabudnuteľných zážitkov. 
Bohoslovec Peter Tóth navštevuje chorých 
a nevládnych na izbách,  s veľkou láskou sa im 
prihovára a počúva ich. Pán kaplán, Martin 
Uhrík, je k nim rovnako láskavý, vysluhuje svia-
tosti nevynímajúc ani pomazanie chorých, tak-
tiež vdp. Viliam Vlčko – stály diakon,  t. č. už fa-
rár sa s radosťou a láskou venoval službe na-
šim chorým a trpiacim. 
 Starkým, okrem iného,  nosievame časo-
pisy z kostola, ovocie, sladkosti ale hlavne  pri-
nášame naše modlitby. Po Večeradle s Pannou 
Máriou sa s nimi  pomodlíme ešte Korunku Bo-
žieho milosrdenstva... Tu sme často aj svedka-
mi obrátení –  napr.: aj po 30. rokoch sa poda-
ktorí rozhodnú vrátiť do náručia nebeského Ot-
ca z čoho máme veľkú radosť, najmä však naši 
kňazi. 
 Boli sme tiež svedkami krásneho príkladu 
manželskej vernosti a služby. Ide o manželov 
Balkovcov, ktorí bývali v DD. Pán  Balko  tu 8 
rokov opatroval svoju nehybnú manželku. Vydal 
o tom aj svedectvo pre TV LUX, ktorá ho znova 
odvysielala  v „Návratke“.  Silu, trpezlivosť 
a lásku s akou sa jej venoval čerpal 
z každodennej modlitby a svätej omše. Je to 
príklad pre nás všetkých. 
 Najväčšou odplatou za vynaloženú ná-
mahu a čas pre našich núdznych je  Pán Ježiš, 
ktorého dostávajú  pri sv. prijímaní ako aj my, 
prítomné na svätej omši v našom dome dô-
chodcov.     

Priska Gerliciová, Alžbeta Kopřivová 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Charita *                  Ročník I. Číslo 3 

Sv. omša v DD Jeseň života na Družstevníckej ulici 

Pán kaplán Martin Uhrík pri chorej 
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M I C H A E L  

* Liturgia *               Ročník I. Číslo 3 

Prvá pôstna nedeľa 
 

 Rajské pokušenie je prototypom všetkých 
pokušení. A zlý duch tu vystupuje ako zvodca 
a luhár, ktorý nemá moc nad ľudskou slobodou. 
Človek dostal všetky predpoklady na to, aby odolal 
lákaniu poznačeného zlom a aby uveril jasnému Bo-
žiemu upozorneniu. Napriek tomu sa človek rozho-
dol ísť proti Bohu.  
 
 A vtedy sa stalo to nešťast ie 
s ďalekosiahlymi následkami. Zlý duch nevyhral 
a Boh neprehral. Rajská tragédia nebola súbojom 
dvoch rovnocenných partnerov. Bola to však skúška, 
kde Boh pripustil aj pôsobenie diabla, aby človek 
dokázal, že verí Bohu.  
  
 Zlý duch nie je ani pôvodcom zla. Zlo nemá 
samostatnú existenciu, nedá sa vytvoriť, podobne ako 
sa nedá vytvoriť tma. Dá sa len zabrániť prístupu svet-
la a znemožniť jeho vnímanie. Zlo je pokazené ale-
bo znemožnené dobro, nepotrebuje teda tvorcu.  
 
 Zlých duchov tiež stvoril Boh ako dobrých 
a inteligentných, ale slobodných. Slobodne sa roz-
hodli ísť proti Bohu a nikto ich nezvádzal. Tá mož-
nosť, rozhodnúť sa aj ináč ako Boh chce, je daná 
v samotnej slobode. Bez toho by bola sloboda iluzór-
na a dobro by nemalo žiadnu cenu. 
 
 Z padlých anjelov sa stali zvodcovia. Aj 
z hriešnych ľudí sa stávajú. Veď ani Adama už ne-
zvádzal had. Eva prebrala úlohu pokušiteľa.   

 Život je plný najrôznejších pokušení. Ľudská 
prirodzenosť je pokazená od čias rajskej tragédie. 
Dostali sme do vena ešte aj špeciálne náklonnosti 
a slabosti od našich predkov. Okrem toho je tu zvá-
dzanie okolitého sveta, ktorý je plný zla. Dnes je to 
už masový jav. Ale dnešný človek to už nevníma ako 
pokušenia, ale ako možnosť užívania slobody. Tak sa 
uprostred zvodov málokto cíti byť pokúšaný. Poku-
šením sú iba pre toho, kto nechce zhrešiť. Netreba 
zvádzať, toho, kto sa sám ženie do hriechu. 

 Nemožno poprieť pôsobenie zlého ducha 
v súčasnom svete, ale o priamych útokoch veľmi 
nepočuť. Zrejme ubúda ľudí, čo chcú odolávať: 
a zápasiť. Zlý duch sa teda nemusí namáhať a osobne 
útočiť. Nepriateľ nemusí vyslať celé vojsko s arzenálom 
najťažších zbraní proti úbožiakovi, ktorý hneď kapi-
tuluje alebo prejde dobrovoľne na jeho stranu !!!  

 Nepodceňujme pokušenia ani nezvaľujme 
všetko na zlého ducha. On má iba toľko moci, koľko 
mu dobrovoľne dáme. Hriech totiž nevyrastá 
z pokušenia ako rastlina zo semena.  

 Diabol je taký drzý, že si trúfol pokúšať aj 
Ježiša Krista. Pre nás je táto udalosť, návodom, ako sa 
máme k pokušeniam postaviť. 

M.M. 

Druhá pôstna nedeľa 

 
 Keď Ježiš vzal na vysoký vrch iba Petra, Ja-

kuba a Jána, iste to v nich vyvolalo prinajmenšom 

údiv. Nešli za nimi zástupy, čo sa teda bude diať? A 

to, čo zažili, bolo také mimoriadne, že to vôbec nedo-

kázali zreteľne vyjadriť.. Ježiš sa pred nimi premenil 

tak, že mu "tvár zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel 

ako svetlo" . Z takéhoto popisu si nikto nemôže vy-

tvoriť konkrétnu predstavu. Je to pokus sprostredko-

vať čosi nepredstaviteľné, žiarivo krásne a oslnivo 

jasné. 

 

 Boh dáva občas niekomu mimoriadny du-

chovný zážitok. To môže, ale nemusí patriť k du-

chovnému životu. Nik sa nestal svätým iba preto, že 

mal také zážitky. Ale každý v duchovnom živote má 

obdobie, keď môže konštatovať ako Peter, že mu je 

dobre a preto chce niečo podniknúť, aby mu už tak 

bolo stále. Lenže "stále" nám môže byť dobre iba vo 

večnosti. 

 

 Niekedy v nás vyvolá Boží hlas akýsi strach, 

hrôzu z Božieho majestátu a z vlastnej nepatrnosti a 

nehodnosti. Ale aj takéto obdobia patria do duchov-

ného života ako súčasť Božej výchovy. Vtedy musí 

človek zotrvať v Ježišovej blízkosti a nesmie ujsť, hoci 

sa neodváži ani len pozdvihnúť k nemu zrak. Ježiš sa 

však aj nás dotýka a hovorí, aby sme vstali a nebáli 

sa. Jeho dotyk pocítime a jeho hlas začujeme iba v 

samote s ním. Ale nemusí to byť kdesi na odľahlom 

mieste. 

 

 Ak naše srdce nie je zmietané množstvom 

zbytočných záujmov a túžob, ak máme ticho v srdci, 

zachytíme Ježišov dotyk a jeho slová aj niekde v 

tlačenici a aj pri rachote zbíjačky. 

 

 Keď apoštoli zdvihli oči, uvideli Ježiša v 

obyčajnej ľudskej podobe. A keď sa my budeme po-

zerať očami viery, uvidíme tiež Ježiša v podobe neja-

kého úbožiaka, čo potrebuje pomoc. Ak ho spozná-

me aj v takejto premenenej podobe, a vždy mu po-

môžeme, bude nám vo večnosti "stále dobre". 

M.M. 
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M I C H A E L   

* Liturgia *                                       Ročník I. Číslo 3 

Veľkonočná nedeľa 

 
Verejná mienka má obrovskú moc. Človek 

sa skôr vzoprie otvorenému násiliu ako tlaku verej-

nej mienky. My veriaci by sme mali vytvárať kres-

ťanskú verejnú mienku. Žiaľ, nie je to tak. Často aj 

nechtiac napomáhame vytvárať takú verejnú mienku, 

ktorá je vzdialená kresťanským normám alebo je s 

nimi i v rozpore. Pritom verejná mienka ovplyvňuje 

tvorbu zákonov a predpisov, či už písaných alebo 

nepísaných, ale tradične zachovávaných. 

 

V Ježišovej dobe bolo takýmto 

"zákonom", aby sa dobre vychovaný Izraelita nikdy 

nestýkal so Samaritánmi. A verejná mienka ho odsú-

dila aj vtedy, keď sa vonku prihovoril nejakej žene. 

Ale Ježiš nepodliehal takýmto zábranám. Pri Jaku-

bovej studni sa dal do reči so ženou, dokonca so 

Samaritánkou. To stačilo, aby si pošramotil dobré 

meno v očiach mnohých. Provokoval totiž 

"slušných" ľudí. Ježiš však týmto činom vypro-

vokoval závažný rozhovor, ktorý spôsobil zmenu v 

živote ženy s pochybnou povesťou a všetkým gene-

ráciám vysvetlil najdôležitejšiu zásadu správnej mod-

litby.  

 

Samaritánka nadhodila akútny náboženský 

problém, KDE sa máme klaňať Bohu. A Ježišova 

odpoveď nám hovorí AKO sa treba Bohu klaňať, ako 

sa máme modliť, aby sa to Bohu páčilo. Teda sa modliť 

v Duchu a pravde. 

 

Ale zaujíma nás to vôbec? Máme predsa 

vlastný zaužívaný spôsob modlitby, ktorú si pravi-

delne "odbavíme". A prečo by Boh nemal byť s tým 

spokojný? Veď koľkí sa nemodlia vôbec. 

 

Začnime teda od tej pravdy. Hovoríme v 

modlitbách Bohu pravdu? Aj vtedy, keď ho uisťuje-

me, že sme každému odpustili a sme pritom pohne-

vaní možno aj s polovicou príbuzných a susedov? 

Hovoríme Bohu pravdu aj slovami "buď vôľa tvoja", 

keď chceme v skutočnosti dosiahnuť, splnenie našej 

vlastnej vôle? 

 

Podrobme slová našich modlitieb skúške 

pravdy. A až keď bude všetko, čo v modlitbách Bo-

hu hovoríme pravdivé, keď to bude v zhode s našim 

najvnútornejším zmýšľaním, už to nebude prázdna 

formalita, ale krásna modlitba v Duchu a pravde. 
 

M.M. 

 

Štvrtá pôstna nedeľa 

 

Dnešní ľudia sa ženu za materiálnymi stat-

kami a súčasne aj po nadprirodzených javoch a zážit-

koch, po čomsi tajomnom. V skutočnosti je to hlad 

po Bohu, ale jeho ukojenie sa hľadá u veštíc, v horo-

skopoch aj v najneuveriteľnejších nezmysloch, len nie 

vo viere. Systematická ateizácia dlho znemožňovala 

poznanie svetla viery, nuž nedivme sa, že toľkí stále 

blúdia od narodenia slepí a nemôžu mať predstavu o 

tom, čo je to vlastne viera. 

 

Ako sa my, veriaci, staviame k týmto zasle-

peným? Chceme im pomôcť? Alebo nás viacej zaují-

ma, kto je vinný, aby sme ho mohli odsúdiť a zneškod-

niť. Ale nevidíme však, či nechceme vidieť v nich pos-

tihnutých úbožiakov, ktorí potrebujú pomoc. Nie je 

to tiež zaslepenosť?  

 

Ježiš urobil zázrak a od narodenia slepý 

odrazu videl. Ale ukázalo sa, že väčšina zúčastne-

ných akoby bola oslepla. Susedia a tí, čo ho pred-

tým vídali žobrať sa nazdávali, že to je niekto iný, čo 

sa mu iba podobá. A dokonca aj rodičia, od ktorých 

by sa čakalo, že budú neskonalé šťastní a vďační 

Ježišovi, že im uzdravil syna, sa odmietli vyjadriť. 

Nechceli mať nepríjemnosti. Strach z farizejov ich 

natoľko zaslepil. 

 

A farizeji boli najviac zaslepení. Ich odpor k 

Ježišovi bol taký silný, že urobili všetko možné, len 

aby spochybnili zázrak. Pokúsili sa zastrašiť aj uzdra-

veného slepca. Jemu sa však otvorili nielen oči, ale i 

rozum. Svojimi presvedčivými argumentmi ich cel-

kom vyviedol z miery. Nevedeli sa brániť, nuž ho s 

nadávkami vyhodili. To je typická reakcia všetkých, 

čo si nechcú priznať porážku. 

 

Jedine uzdravený reagoval správne. Verejne 

vyznal svoju vieru. Tak sa majú zachovať, všetci, čo 

nie sú zaslepení. 

M.M. 
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M I C H A E L  

* Téma *                             Ročník I. Číslo 3 

Vychovávatelia                      

opustenej mládeže 

Don Bosco versus                                        

Anton Semionovič Makarenko 

 V súčasnosti sa s otázkou výchovy stre-

távame takmer na každom kroku. Výchova detí 

a mládeže je úzko spätá so školou, s inštitúcia-

mi rozvíjajúcimi dobro človeka, no predovšet-

kým s rodinou, ktorá je základným prvkom spo-

ločnosti a od ktorej sa všetko odvíja. Práve pre 

tento fakt nikdy nemožno považovať výchovu v 

škole za náhradu rodinnej výchovy. Škola a 

mimoškolské organizácie majú rozvíjať a pod-

porovať to, čo dieťa nadobudlo doma v rodin-

nom prostredí. 

 Kresťanskí manželia by mali svojim de-

ťom zabezpečiť správny vývin nielen po stránke 

materiálnej, emocionálnej či sociálnej, ale do 

svojho snaženia by mali vniesť i duchovný roz-

mer. 

 Minulosť častokrát poukazuje na nedosta-

točnú pozornosť pri výchove detí a mládeže, 

ktorú vo veľkej miere spôsoboval vplyv spolo-

čensko-politickej situácie danej krajiny, najmä 

zlá sociálna situácia (chudoba, nezamestna-

nosť), ale i rastúca  nevedomosť a negramot-

nosť rodičov detí. Preto deti opúšťali svoje rodi-

ny, mnohé z nich ju ani nemali – boli sirotami, a 

tak hľadali útočisko v cudzom prostredí, ktoré 

by im nahradilo chýbajúcu lásku a zabezpečilo 

rast po stránke fyzickej, psychickej i duchovnej. 

 Takýmto útočiskom sa pre ne stali tvorcovia 

dvoch rôznych výchovných systémov: katolícky 

kňaz a zakladateľ kongregácie saleziánov a 

saleziánok Ján Bosco (1815 – 1888) a soviet-

sky pedagóg Anton Semionovič  Makarenko 

(1888 – 1939). 

Podstata výchovných systémov                    

a ich prínos 

 Po ukončení štúdií obaja vychovávatelia 

zasvätili svoj život výchove a vzdelávaniu opus-

tenej mládeže. A. S. Makarenko venoval svoju 

pozornosť previnilej a bezprízornej  mládeži, 

ako ju v tej dobe nazývali. V súčasnosti sú to 

mladí delikventi – osoby, ktoré porušili zákon. 

Makarenkove kolektívy, v ktorých uplatňoval 

svoj výchovný systém, boli zmiešané, zatiaľ čo 

u don Bosca ich tvorili len chlapci. Turínski ulič-

níci, ako ich don Bosco nazval, boli chudobné a 

opustené siroty, potulujúce sa na perifériách 

mesta Turín. V oratóriu však našiel útočisko aj 

nejeden bývalý väzeň. Obaja vychovávatelia 

túžili odovzdať týmto mladým ľuďom to, čo na-

dobudli vo svojej rodine – lásku, pokoj, vedo-

mosti a pozitívny vzťah k štúdiu a práci. 

  Hoci boli z rôznych rodín – jeden hlboko 

veriaci a druhý bez vierovyznania – spájal ich 

rovnaký cieľ: svedomito a čo možno najlepšie si 

plniť svoje povinnosti; študovať čo najviac, a to 

nielen predpísané učivo; zodpovedne sa pripra-

vovať na úlohu pedagóga či kňaza, ktorý má 

byť svojim zvereným deťom dobrým príkladom 

a vzorom; všetky nadobudnuté poznatky im 

mali byť pomocou pri výchove detí a mládeže. 

 Povahy mali sčasti veľmi podobné – ich po-

zitívne nazeranie na svet a optimizmus ovplyv-

nili aj život chovancov; boli cieľavedomí a neda-

li sa odradiť odporcami; napriek tomu, že boli 

plní entuziazmu a radosti, dokázali sa stíšiť, byť 

zádumčiví a s vážnosťou pracovať. 
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 Don Bosco využíval pri výchove mladých 

preventívny výchovný systém, ktorý je zalo-

žený na tom, že sa dieťaťu vysvetlia predpisy, 

povinnosti a pravidlá. Vychovávateľ následne 

kontroluje, či sú úlohy plnené. Toto všetko je 

založené na komunikácii vychovávateľa s die-

ťaťom, ktoré si uvedomuje, že je vždy pod do-

hľadom svojho milujúceho pedagóga. Ak je 

potrebné, napomenie ho, ale vždy s láskou. 

Práve stála prítomnosť vychovávateľa a dôver-

ný vzťah s ním znemožňujú dieťaťu previniť sa. 

Preto sa nazýva preventívny výchovný systém. 

 Represívny výchovný systém je založený na 

opaku. Vychovávaný sa oboznámi s predpismi, 

povinnosťami a pravidlami, ktoré má plniť. Pe-

dagóg na jeho činnosť len dozerá. Ich komuni-

kácia je strohá, prísna a vychovávateľ dôver-

nejší vzťah s dieťaťom nevytvára, drží si od-

stup. Ak sa dieťa previní či poruší zákon, hrozí 

mu trest, o ktorom vopred vie. Možno povedať, 

že tento výchovný systém je jednoduchší, ľah-

ší, ale aj menej namáhavý pre vychovávateľa. 

Týmto represívnym systémom vychovával A. S. 

Makarenko.   

 Don Bosco aj A. S. Makarenko mali zauží-

vané a osvedčené metódy, ktoré tvorili základ 

ich výchovného pôsobenia. Nosným pilierom 

preventívneho výchovného systému don Bosca 

bola láskavosť, rozumnosť a nábožnosť, ktoré 

uplatňoval pri výchove chlapcov majstrovským 

spôsobom. Všetko bolo založené na rešpekto-

vaní individuality osobnosti každého jedného. 

Chlapec bol zodpovedný za svoje skutky pre-

dovšetkým pred vlastným svedomím a až po-

tom pred nadriadeným. Tieto  komponenty zo-

hrávali najväčšiu úlohu pri kresťanskej výchove 

mládeže. 

 Základom Makarenkovej výchovy bol zase 

kolektív, pod vplyvom ktorého sa mala osob-

nosť mladého človeka rozvíjať a napredovať 

spolu s ostatnými. Aj forma osobnej zodpoved-

nosti bola podriadená kolektívnemu duchu.  

Napokon i otázka trestov a samotné trestanie 

spočívalo na jednotlivcoch, ktorých kolektív 

poveril. 

 Realizácia a uplatňovanie obidvoch výchov-

ných systémov vniesli do oblasti pedagogiky a 

problematiky výchovy nové myšlienky a nápa-

dy. Ich prínosom boli aj návody, ako dospieť k 

čo najlepšiemu výchovnému cieľu, ktorým bolo 

vychovať z opustených detí dôstojných a vzde-

laných mladých ľudí, schopných plnohodnotné-

ho života v spoločnosti, ktorí si vážia nielen 

seba, ale aj ostatných, a ktorí vedia nezištne 

pomáhať svojim blízkym. Podrobnejšie skúma-

nie spôsobu realizácie výchovy u oboch peda-

gógov nám neustále poukazuje na množstvo 

rozdielnych, ale často aj spoločných čŕt fungo-

vania týchto dvoch výchovných systémov. Ne-

možno však poprieť humánny a zároveň tak 

podobný úmysel pedagógov – s láskou vycho-

vať plnohodnotného a vzdelaného mladého 

človeka, s rešpektovaním a prihliadaním na 

jeho individuálne potreby. 

 V preventívnom výchovnom systéme láska 

skutočne zmôže veľa, pokiaľ teda aj pedagóg 

stojí o lásku svojich zverených detí, vzťah me-

dzi nimi je priateľský a nie nadradený ako v 

systéme represívnom. 

 Systém preventívnej výchovy uplatňujú do-

dnes saleziáni po celom svete, čím si získavajú 

srdcia mladých. Spôsob výchovy don Bosca 

má čo povedať v súčasnej dobe i kresťanským 

rodičom. 

Mgr. Ivana Kottrová, špeciálny pedagóg 
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O stopách Pána Boha 

 

 Istý francúzsky učenec robil vedecké 
výskumy na púšti. Za sprievodcu si vybral 
Araba. Pri západe slnka si Arab rozprestrel 
na zem koberec a začal predpísané modlit-
by. „Čo to robíš?“, pýta sa vedec. „Modlím 
sa,“ odpovedá Arab. „Ku komu sa modlíš?“ 
chcel vedieť učenec. „K môjmu bohu“, od-
povedá Arab. „Videl si ho niekedy, dotkol si 
sa ho niekedy?“ pokračoval učenec 
v otázkach. „Nie“, odpovedal Arab. „Ty bu-
deš asi pomätený, keď sa modlíš k bohu, 
ktorého si nikdy nevidel, ani si sa ho nedo-
tkol“, povedal Francúz. Nasledujúce ráno 
učenec vyšiel zo stanu a riekol: „Dnes 
v noci tu bola ťava.“ Oči domorodca sa 
okamžite rozžiarili. „Videli ste tú ťavu, dotkli 
ste sa jej?“ „Nie“, odpovedal vedec. „Vy 
budete asi nejaký podivný vedec“, vyhlásil 
spokojne Arab, „keď tvrdíte, že tu bola ťava 
a vy ste ju ani nevideli, ani ste sa jej nedo-
tkli.“ „Ale predsa okolo stanu sú zreteľné 
stopy ťavy“, bránil sa Francúz. Vtedy vyšlo 
slnko v celej svojej kráse. Arab ukázal tým 
smerom a povedal: „A toto sú zasa stopy  
Boha!“ 
 Milé deti, tento krátky príbeh nám 
podáva veľmi pekne podané tajomstvá, 
ktoré pre nás Pán Boh stvoril. My ako ľudia 
nie sme schopní stvoriť slnko či ťavu. Nie 
všetko, čo pre nás Pán Boh stvoril môže-
me chytiť aj do rúk. Daroval nám však zrak 
a sluch, ktorými môžeme obdivovať  
a načúvať veciam okolo nás. Keď sa popo-
zeráme okolo seba vidíme mnoho krás-
nych a dokonalých stvorení, ktoré by člo-
vek ani len nevymyslel, nie to ešte stvoril. 
      Určite ste už niekedy ležali v tráve 
v lete, keď krásne svietilo slniečko 
a obláčiky ako šľahačka sa pokojne vzná-
šali na oblohe. Aké by to bolo super dotk-
núť sa oblaku J Ale nie je to možné – Pán 

Boh sa rozhodol ináč – daroval nám oči, 
ktorými môžeme obdivovať krásu Jeho 
diel.   

Poďme  sa pozrieť na kvietky – tých 
sa môžeme dotýkať, voňať ich, pozoro-
vať .... Určite ste už mali v ruke margarét-

ku, ružu či fialku. Sú naozaj dokonale stvo-
rené, možno si ani neuvedomujeme aká 
dokonalosť je skrytá v lupienkoch, stonke 
či lístkoch. Ako tajomne a neviditeľne 
v tých kvietkoch, lístkoch či koreňoch prúdi 
život.  

 

Mohli by sme si predstaviť aj pavu-
činu – zaiste ste ju už videli v prírode, ako 
si pavúk - majster v tkaní – vytvára sieť. 
Ako si presne vie naťahať vlákno a vytvoriť 
z toho pavučinu, ktorá je nielen na pohľad 
pekná, ale navyše aj slúži ako pasca na 
potravu. Nedá mi nespomenúť včielku, kto-
rá usilovne  denno-denne zbiera z kvietkov 
nektár na svoje nôžky, zoberie ho do úľa, 
kde ho spolu s ostatnými včelami pretvára 
na sladučký med (mňam).  

Deti, čo poviete na tú úžasnú múd-
rosť  a tvorivosť Pána Boha, keď stvoril pre 
nás tento svet? Preto  vám prajem, aby ste 
dokázali všade okolo seba obdivovať krásu 
prírody, aby ste chodili s otvorenými očami 
i ušami. A za všetko krásne a dobré, čo ste 
objavili ďakovali Nebeskému Otcovi J 
A zaiste ste počuli už aj to, že prírodu treba 
chrániť, starať sa o ňu, ako najlepšie len 
viete.   

 Budem veľmi rada, milé deti, ak aj 
vy doma nakreslíte, alebo namaľujete neja-
kú stopu Pána Boha v prírode, ktorú ste 
objavili. Prosím vás, prineste svoje dielka  
na detskú svätú omšu v nedeľu, alebo to 
dajte kedykoľvek pánovi kaplánovi Martino-
vi Uhríkovi alebo tete kostolníčke. 

      

   Mgr. Bogyóová M. 
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Poúčať nevedomých 
Skutky duchovného milosrdenstva – 

2. časť 
 

 Tento skutok duchovného milosr-
denstva sa chápe najmä vo vzťahu 
k učeniu o pravdách viery. Zahŕňa však 
aj dobre mienenú pomoc blížnym 
s akoukoľvek nevedomosťou. Veď ako 
hovorí príslovie - nevedomosť je matka 
biedy, nielen tej duchovnej. 

  
 Jedným z titulov, ktorými označuje 
prorok Izaiáš spasiteľa, Ježiša, je aj 
„zázračný Radca“ (Iz 9, 6). Na spasiteľovi 
má spočinúť „duch rady“ (Iz 11, 2) 
a prostredníctvom neho má viesť ľudí po 
ceste spásy, ktorú Boh pripravil pre ľud-
stvo. Aj my sme povolaní pripodobňovať 
sa Ježišovi a stať sa jeho vyslanými radca-
mi, ktorí sprostredkujú Jeho rady svojmu 
okoliu. 
 Veľkým priestorom na poúčanie je 
vyučovanie náboženstva. Dopĺňať školské 
vyučovanie však musí aj domáca kateché-
za a tiež farské katechézy pred prijíma-
ním sviatostí. Svoju rolu v týchto kateché-
zach majú okrem kňazov a katechétov aj 
laici. Napríklad v našej farnosti pomáhajú 
pri príprave birmovancov. Aj angažovanie 
sa v tejto oblasti je skutkom milosrden-
stva, poúčaním nevedomých bratov 
a sestier. 

 Roky ateizácie zanechali svoje 
a viacerí  pokrstení, pr ípadne 
i pobirmovaní bratia a sestry nepoznajú 
katechizmus tak, ako by bolo vhodné. Ne-
mali príležitosť alebo odhodlanie spojiť 
vedomosť čítania so základným kresťan-
ským vzdelávaním  sa vo veciach viery pri 
príprave na prijatie sviatostí. A tak popri 
tom ako sme vzdelaní v literatúre, umení 
či iných oblastiach, v duchovnej oblasti 
sme zarážajúco neznalí. Práve to je ďalší 
priestor na vykonávanie tohto skutku mi-
losrdenstva: hľadať v každodenných situá-
ciách miesto na poučenie o viere. Krátka 
modlitba pred jedlom v podnikovej jedál-
ni môže byť iba zdrojom posmeškov, ale 
aj príležitosťou na poučenie o jej výz-
name. 
 Poúčanie sa chápe ako odstraňova-
nie nevedomosti najmä v oblastiach viery. 
Svoje miesto si však môže nájsť aj v iných 
situáciách. Neveriacich, ktorí neprijímajú 
naše slová o tajomstvách viery, môžeme 
aj vhodne smerovať. Ak počujeme ako 
márne trávia svoj voľný čas, poučenie 
o zbytočnosti sledovania niektorých zá-
bavných programov či zlých filmov, samo-
zrejme vhodne podané, môže byť tiež 
podnetom k zmene. 
 Nevzdelanosť na zemi nie je ani 
zďaleka prekonaný problém. Existujú ob-
lasti, v ktorých je pohroma nedostatočné-
ho vzdelania zdrojom biedy, chudoby 
a hladu. Práve vzdelaním chcú viaceré 
rozvojové projekty napomôcť v týchto 
zložitých situáciách. Ak rozvojové projek-
ty vykonávajú misionári, očakávať môže-
me aj to, že budú učiť aj pravdy viery. 
Poučiť nevedomých teda môžeme aj pro-
stredníctvom milodaru cez misionárov 
v rozvojových krajinách. 
 
Alojz Vlčko 
(Použitá literatúra: Enzo Bianco – Čokoľvek ste 
neurobili... Don Bosco 2009 a Štefan Hirjak SJ 
– Skutky milosrdenstva, Dobrá kniha 2003) 
Uverejnené v Bartolomeji 12/2009 
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Putovanie na sv. Jozefa 
 

 Do neďalekého Hronského Beňadika putovávali 

kresťania z blízkeho i ďalekého okolia Levíc už od nepa-

mäti. V starších dobách to bývalo pešo, ale rozvojom 

dopravy a dopravných prostriedkov začali sa využívať i 

tieto. Najmä vybudovaním železničného spojenia s Hron-

skou Dúbravou v roku 1896 bolo cestovanie do Beňadika 

pomerne jednoduché. 

  V duchu starých tradícií sme sa na na 

Jozefa v roku 2005 rozhodli poputovať aj my. Je to prvá z 

piatich pútí, ktoré sa počas kalendárneho roka do tohto 

starobylého opátstva uskutočňujú. Naša trasa a zámer boli 

jednoduché. Po cestnej komunikácii a pešo. S pešími pú-

ťami sme začali ešte v roku 1999 a medzi najčastejšie a 

obľúbené patrí pre nás akcia Levice – Levoča na sviatok 

Navštívenia Panny Márie (2. júla). Táto si 

však vyžaduje okolo desať až dvanásť dní 

pešej chôdze. 

 Pred farským kostolom sv. Michala 

sme sa mali stretnúť o pol šiestej. Zišli sme 

sa však len traja. Traja Jozefovia. Po krátkej 

modlitbe sme teda vykročili do  veterného 

rána. Na plece položili náš Levický pútnický 

kríž a Koháryho ulica nás vypustila von z 

mesta. Tam sme sa rozhovorili o včerajšej 

utešenej sobote. Ja som ju strávil na záhrade, 

ale moji spolupútnici Dodo s Jožkom boli na 

výlete okolo Štiavnických Baní. Snehu je 

tam dodnes mimoriadne veľa, tak, ako aj po 

ostatných horách Slovenska. Táto zima je 

neuveriteľne tvrdá a dlhá. Lesníci už dávno nemajú čím 

zver prikrmovať a tak hľadajú rôzne náhradné zdroje po-

travy. Aj títo dvaja kamaráti mi o tom živo rozprávali. 

Tam v horách, kde boli cestičky vychodené, kráčalo sa v 

pohode. Ale na neprešľapaných úsekoch sa ľadová kôra  

prebárala a zapadávali do nej vyše pásu. Stvrdnutý sneh 

bol pretkaný chodníčkami od zvery, ktorá nielen po no-

ciach, ale aj za bieleho dňa brúsila za potravou. Ľudí sa 

nebála. Hlad ju prinútil stratiť plachosť. 

 Pri návrate z hrebeňa dolu do mestečka prechádza-

li uzučkým vyšľapaným chodníkom, ktorý lemovali z 

oboch strán vysoké biele mantinely snehu. Domy sú tam 

zasypané po samú strechu. Keď kráčali okolo jedného 

nizučkého stavania, ktorého strechu olizovala horná hrana 

zimnej pokrývky, zvedavosť im nedala. Prikrčili sa a na-

hliadli dovnútra. Tu sa im smutným bľačaním prihovorilo 

stádo oviec pretkané bielunkými jahnencami. Hriali sa 

pokope, až sa tak spopod strechy parilo. Smutným chorá-

lom sa pýtali von. Von na pašu 

 Pri družnom rozhovore nám cesta rýchlo ubiehala 

a my sme sa dostali ku železničnej stanici v Hronských 

Kľačanoch. Asfaltka sa tu priblíži ku koľajniciam a od 

stanice ju delí len úzky švík poľa. Práve tam zastavil oso-

bák zo Zvolena. Boli sme na jeho úrovni, keď sa pohol 

smerom do Levíc. Kúsok za našimi chrbtami sa ozval 

hluchý náraz. Trhlo to s každým z nás a zamrazilo. To ani 

keby niekto ešte v poslednej chvíli zacapil dvere, ale pri-

tom ten náraz zároveň i utlmil. Za vlakom na koľajniciach 

zostal ležať chlap... 

  

 S Dodom sme sa rozbehli krížom cez pole rovno 

ku nemu. Jožko utekal ku prejazdu a volal záchranku. Z 

budovy stanice vybehla rozpačitá výpravkyňa so vzlyka-

ním: “prečo mi to urobil, prečo mi tu vyskočil...” utekala 

po peróne ku zranenému.  “Kľud, už sme volali záchran-

ku”, utešovali sme ju. “Veď aj ja som ju volala...” 

 Od prechodu sa ozvala výstražná signalizácia. 

“Načo mi ešte aj vlak púšťajú !”, znova zaúpela dievčina v 

rovnošate. Konala však bleskove a z tej ich útlučkej miest-

nosti vyvliekla “Stop” terčík s priemerom hádam aj dva 

metre. Jožko jej ho pomohol odvliecť čo najďalej od prie-

cestia smerom proti prichádzajúcemu vlaku. My sme sa 

zatiaľ dostali ku zranenému. Na perón zhodili batohy a 

kríž opreli o ne. Chlap bol na dosah. 

 Ležal pri ľavej koľaji a rukou oblápal studené 

železo. Ani keby sa pokúšal vstať, ale niečo ho nepustilo. 

Ľavá noha vystretá, pod kolenom neforemne 

zalomená. Spod natrhnutých nohavíc bolo 

vidieť tupú ranu. Končatina bola amputova-

ná... Pravá noha bola mierne pokrčená, zdra-

vá. Kľakol som si ku havranej stenajúcej hla-

ve a mierne ju nadvihol. Chlapík bolestne 

zaúpel: “Jáj, -po –môž –te”. “Hneď, hneď, len 

pokojne ležte!” Z nohavíc som vytiahol opa-

sok a na stehne ľavej nohy zraneného vyhoto-

vil primitívne škrtidlo vypodložené hrčou z 

rukavíc. Rany som sa nedotýkal, len rozrezal 

nohavice a pozoroval, či nekrváca. Opäť som 

sledoval dýchanie. Na pulz som si netrúfal, 

ruky sa mi triasli. Chlapík si medzitým sám 

natočil hlavu, takže som mu z boku videl na 

tvár, na ústa. Kedy-tedy si prešiel jazykom po perách.  

 Na perón dobehol z vlaku od Levíc strojvodca a 

vlakvedúci spolu s chlapíkom v čiernej vetrovke. Zaregis-

trovali nešťastie a vlak zastavili. Súprava bola ešte stále v 

zóne zapojenej signalizácie, preto sa doposiaľ ozývalo to 

zlovestné cinkanie na prechode. Odvolali teda výpravkyňu 

aj s terčíkom. Chvíľa na sanitku však bola dlhá. Niekoľkí 

pozorne sledovali koľajnice od Kozmáloviec, keby sa 

predsa len náhodou niečo objavilo. Čupel som pri zrane-

nom, ďalší boli na peróne. Do koľajiska vošiel chlapík a 

pýtal sa na pacienta. Povedal som mu len to, čo som si zo 

svojej zdravoťáckej praxi z vojenčiny pamätal. “Pacient 

žije, dýcha, nekrváca, je uložený doslova v proti šokovej 

polohe a netreba s ním hýbať. Je stále v šoku. Treba po-

čkať na odborníkov ...“. 

 Dohúkali, zacúvali na perón, vystrčili pojazdné 

nosidlá a my sme im odovzdali raneného s tými stručnými 

informáciami. Vzdialili sme sa ku batohom a pobrali ku 

staničnej budove. Niekto z prítomných cestujúcich, čo sa z 

vlaku vrátili, bol zástupca policajného riaditeľa. Spísal 

zápisnicu. Prekonzultovali sme ju a podpísali. V zápisnici 

boli zapísané aj tieto slová: “... menovaní šli okolo na púť 

do Beňadika a poskytli zranenému prvú pomoc...”.  

 Dorazili sem viacerí zo zainteresovaných a medzi 

nimi i náčelník železníc. Ten uvidiac náš pútnický kríž, 

trošku so zásterkou čierneho humoru poznamenal: “To už 

niekto prišiel na funus? – veď chlapík žije!” Priznali sme 

sa ku krížu. Pochopil a tá jeho poznámka uvoľnila atmo-

sféru. 
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 Na pokračovanie v putovaní do Beňadika sme 

vyrážali s meškaním. Vôbec nám to v tej chvíli nevadilo. 

Cítili sme, že prídeme načas. Aj keď sa severák zdúval a 

brzdil naše kroky, neuberalo to v našom zápalistom od-

hodlaní. Zo zasnežených polí nás oblievali smrteľné kŕče 

zvíjajúcej sa kráľovnej Zimy. Silou-mocou nechcela pre-

pustiť svoje miesto novej Jari. Modlitbou svätého ruženca 

sme striasli zo seba vzrušenie i chlad a posilnili svoju 

krehkosť. Tá modlitba nebola ani tak za nás, ako za chla-

píka z koľajníc, ktorý tam prišiel o nohu. Za neho sme 

prosili, za neho sme sa modlili. Dodo potom navrhol, aby 

sme dnešný deň, toto naše putovanie obetovali práve za 

tohto nešťastníka. Tak sa aj stalo a pridali sme ku nemu 

všetkých našich blízkych a drahých, ktorí majú podobné 

zdravotné problémy. 

 Slávnostnú svätú omšu sme stihli včas. V homílii 

bol pripomenutý sviatok svätého Jozefa, ku ktorému sa 

táto púť koná. Hoci je Pestún Ježiša, sv. Jozef vo sv. Pís-

me veľmi málo spomenutý, jeho poslanie je veľké a prí-

kladné. Nás osobne milo povzbudila stať, kde bolo pove-

dané: “Jozef vstal a vydal sa na cestu...“ Asi o niečo po-

dobné sme sa pokúsili dnes aj my traja. Rozprávanie o 

patrónovi Jozefovi bolo doplnené niekoľkými živými 

príkladmi, radami a povzbudením. Po svätej omši býva 

poklona k relikvii Božej krvi, ktorá je uchovávaná v kláš-

tornej kaplnke. Zúčastnili sme sa jej všetci prítomní. Sláv-

nosť vznešená a vzácna. Posilnila nás vo viere, naplnila 

dušu pokojom a láskou. 

 Domov sme sa vrátili nezvyčajne rýchlo a pohodl-

ne. Na osobnom aute nás odviezol starší kolega Janko, 

ktorý sa do Beňadika vybral len sám. Cestou  sme stačili 

pospomínať udalosti dnešného dňa. Na povzbudenie nám 

poslúžili Jankove, ale i Dodove príklady ľudí s podobným 

postihom, ako náš raňajší zranený pacient. Bol to požeh-

naný deň pre nás všetkých. 
 

 PS: Za naším pacientom sme sa do nemocnice 

vybrali ešte v ten týždeň. Bol vyrovnaný, veselý a svojím 

rozprávaním zabával celú izbu. Zakaždým, keď sa s Mi-

kulášom – teda s tým naším novým známym stretneme, je 

ohromne pozitívne naladený. Pochádza z Farnej a praco-

val ako lesník na Horehroní. Má bohate naplnený život a 

vie ohromne pútavo rozprávať. 
 

 Len tie občasné telefonáty volajú niekedy hladom 

po povzbudení. Takže sa snažíme vzájomne si pomáhať i 

touto cestou. Ale o tom je práve náš život. 

       

                     Peter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREČO CHLAPI PLAČÚ 
 

 Nová kniha od nášho rodáka Levičana Jozefa 

Kottru st. v ktorej ponúka citlivý a jemný chlapský 

pohľad na prácu montérov v cudzine. Prinúti čitate-

ľa zamyslieť sa nad tým, aký je skutočný život chla-

pov, ktorí pracujú ďaleko za hranicami vlasti odlú-

čení od rodín. A práve na citovú stránku odlúčenosti 

od najbližších – manželky a detí, sa zameral jej 

tvorca. Veľa ľudí si myslí, že pracovná cesta do 

zahraničia, je najmä vidina peňazí. Na druhej strane 

si mnohí neuvedomujú, čo sa za týmito cestami 

skrýva. Odlúčenosť od rodín je najťažšia, do toho 

prichádzajú ešte aj sviatky bez tých najbližších, 

zvykanie si na nové prostredie a nových ľudí, často 

i hľadanie primeraného bývania. Túžba po duchov-

nom žití, keď najbližšie katolícke spoločenstvo je 

vzdialené desiatky kilometrov a návšteva domácej 

cirkvi vás nenaplní žiadaným pokojom.  

 Kniha Prečo chlapi plačú je autentickým 

rozprávaním autora z  jeho osobnej skúsenosti. 

V nemalej miere sem patrí aj tiché spoznávanie, 

objavovanie a obdivovanie novej krajiny, jej oby-

čajných ľudí a ich viery v Boha. Kniha  je spracova-

ná formou reportážno-umeleckých až denníkových 

zápiskov a istotne bude zaujímavým čítaním pre 

každého. 

 Knihu si môžete zakúpiť v predajni Svätého 

Vojtecha za budovou fary.  

 

Ukážka z predstavenej knihy:  

1. Predslov 

 Ak ťa niekedy v živote schváti bôľ a spolu 

s neznámym smútkom naplní tvoje vnútro a začne ním 

lomcovať, otrasie to celou tvojou bytosťou. Môžeš byť 

hocijako silný a mocný, odolný psychicky, znalý 

v medicíne aj teológii, alebo iných prírodných a odbor-

ných vedách, bôľ  ťa naučí plakať. Nemyslím teraz na 

bolesť fyzickú. Tá bolí len telesnú schránku človeka, 

ale myslím na ten bôľ vnútorný. Bôľ ako stav. Lebo ten 

má veľkú moc. On ťa vie prikvačiť a pritlačiť v takej 

chvíli, kedy to najmenej čakáš, alebo najmenej potrebu-

ješ. Bôľ bez problémov v magickej rýchlosti odstráni 

tvoje človečenstvo, utopí zmysel doterajšieho poznania 

života. Zaženie cieľ tvojho životného putovania niekam 

do zabudnutia a ty máš odrazu pocit, že si prestal žiť. 

 Bôľ dokážeš premôcť jedine veľkou láskou. Ak 

sa naučíš správne uchopiť ten svoj kríž, Boh ťa vnesie 

späť do života. Napriek slzám v očiach, ale s láskou v 

srdci, dokážeš sa vzchopiť a kráčať v pokore ďalej. 

A snáď v tých slzách nájdeš potom konečne i to svoje 

osobné šťastie a pokoj... 

   

                    Mgr. Karol Mladý 
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Pavol Behula o archeologickej  
lokalite Bratka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pavol Behula je skúsený múzejník, re-

gionálny historik a bývalý riaditeľ Tekovského 

múzea v Leviciach. Ako dlhoročný pracovník 

tejto organizácie bol iniciátorom archeologické-

ho výskumu na lokalite Levice – Bratka.  Preto 

som sa rozhodol vyspovedať ho a tak získať 

ešte nepublikované informácie. 

 
 Pán Behula, poznali ste archeologic-
kú lokalitu Bratka pred samotným vý-
skumom? 
 Nie, túto lokalitu som nepoznal, bola 
mi však známa parcela menom Baratka 
v extraviláne Levíc, ktorú obrábalo miestne 
JRD. 

––––––––––––––––– 
 Málokto vie, že sa Bratka na zoznam 
archeologických lokalít dostala práve vďa-
ka Vám. Ako ste sa o nej dozvedeli? 
 Ako zamestnanec múzea, ktoré v tej 
dobe sídlilo v budove bývalého františkán-
skeho kláštora (dnešný farský úrad), som 
si vypočul rozhovor robotníkov, ktorí praco-
vali na ulici pred kláštorom. Pamätám sa, 
opravovali cestu, vtedy ešte vyloženú tzv. 
mačacími hlavami. Robotníci hovorili 
o zaujímavých kameňoch, ktoré sa objavili 
na poli pri trati za mestom. 

––––––––––––––––– 
Vyhľadali ste toto miesto i osobne? 
 Áno, zvedavosť mi nedala a šiel som 
sa tam pozrieť. Informácie robotníkov boli 
skutočne pravdivé a na poli som našiel 
opracované menšie i väčšie kamene. Vyo-
rali ich  počas hlbokej orby (50 - 70 cm), 

ktorá rozrušila základy stredovekých ob-
jektov prikrytých zeminou. 

––––––––––––––––– 
 Oznámili ste niekomu spomenutú 
nálezovú skutočnosť? 
 Hneď som  upovedomil pracovníkov 
Archeologického ústavu v Nitre. Po krátkej 
dobe si lokalitu osobne prehliadli 
a rozhodli, že na nej zrealizujú systematic-
ký archeologický výskum.  

––––––––––––––––– 
 Je známe, že vedúcim výskumu sa 
stal Alojz Habovštiak, uznávaná osobnosť 
slovenskej archeológie. Ako si neho spo-
mínate? 
 Lojzko, ako sme ho volali, bol človek 
úctivý, prívetivý, solídny a dobre si rozumel 
i s brigádnikmi, s ktorými pracoval. Ubyto-
vaný bol v  múzeu v skromných podmien-
kach. 

––––––––––––––––– 
 Ako si spomínate na samotný arche-
ologický výskum? 
 Žiaľ pre môj zdravotný stav som sa 
na výskume nezúčastňoval. 

––––––––––––––––– 
 Kam sa dostali a kde boli uložené 
archeologické nálezy z výskumu? 
 Všetky nálezy ostali v Leviciach. Do-
dnes sú uložené v depozite Tekovského 
múzea v Leviciach. Reprezentatívne pred-
mety z výskumu sú súčasťou archeolog-
ckej expozície múzea, ktoré sprístupnili v 
roku 2003. 

 
Ďakujem Pavlovi Behulovi za cenný rozhovor! 

 

Mgr. Ladislav Vincze  
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Kto je misionár? 
 Čo je to misionárske povolanie? Kto je to 

misionár? Aký má byť misionár? Existuje určite 

veľa definícií a názorov. Tieto pochádzajú 

z Guatemaly: 

• Misionár – je v prvom rade osobnosť viery. Člo-

vek, ktorý žije v radosti a službe. Človek, ktorý si 

nemôže dovoliť prepych smútku, pretože evanjelium 

je Radostnou zvesťou a dôvodom na radosť pre celý 

svet, v prvom rade pre samého misionára. 

• Misionár – je predovšetkým človek oduševnený 

a oduševňujúci. Bytosť, ktorá je plná emócií, keď 

pracuje a bojuje za hodnoty spojené so spravodli-

vosťou, bratstvom, pokojom a solidaritou. 

• Misionár – svojím slovom a prítomnosťou nielen 

motivuje spoločenstvo, ale i vychutnáva účasť na 

procese vytvárania novej reality. 

• Misionár – je fascinovaný Bohom, je zamilovaný 

do človeka a do jeho problémov; je si vedomý svojej 

zodpovednosti za svet a jeho potreby. 

• Misionár – je človek, ktorý si uvedomuje svoje 

hranice a chyby. Je schopný odpúšťať a prijímať 

odpustenie. 

• Misionár – je človek, ktorého v skupine rozpoznať 

podľa toho, že je najoptimistickejší. Rád sníva 

a nedá sa znechutiť. V hmle je schopný rozoznať 

svetlo. 

• Misionár – je človek hlbokej modlitby, ktorý 

z celej sily svojho srdca vytvára harmóniu v plánoch 

evanjelia, aby Srdce Ježišovo žilo v srdciach všet-

kých ľudí. 

• Misionár – hovorí svoje „Áno“ Kristovi, Cirkvi 

a človeku. 

• Misionár – sa modlí, horlí a pracuje pre misie. 

• Misionár – je misionárom vo svojom konkrétnom 

prostredí. 

• Misionár – je neustále na ceste obrátenia 

a formácie. 

• Misionár – je autentický a nepripustí rozvod medzi 

vierou a životom. 

• Misionár – buduje civilizáciu lásky a šíri pokoj 

v spravodlivosti. 

• Misionár – pracuje v jednote so svojím spoločen-

stvom a Cirkvou. 

• Misionár – vytvára si reálny pohľad na skutočnosť 

a svet, v ktorom žije a spolupracuje na riešení prob-

lémov. 

• Misionár – nachádza energiu pre svoj apoštolát vo 

sviatostiach, modlitbe, Božom slove a v láske 

k Márii. 

• Misionár – to som ja, to si ty, to sme my všetci, 

priatelia ! Nechajme sa inšpirovať predchádzajúcimi 

riadkami, aby sme boli dobrými MISIONÁRMI 

Ježiša Krista. 

(Zdroj: Misijný kalendár SVD, 2010, s. 57) 

Misijná krajina Madagaskar 
 Madagaskar je ostrovný štát pri juhovýchod-

nom pobreží Afriky v Indickom oceáne. Rozlohou 

je jedenásťkrát väčší ako Slovensko a má vyše 21 

miliónov obyvateľov. Hlavné mesto je Antananari-

vo. Podľa rasového a národnostného zloženia je 99 

% Malgašanov z rôznych etnických skupín, 

z cudzích národností sa tu nachádzajú Francúzi 

a Indovia. Prvými Európanmi na tomto ostrove boli 

Portugalčania. 

Ako uvádza 

kardinál Tom-

ko, katolícki 

misionári prišli 

na Madagaskar 

už v roku 1540 

z Francúzska, 

neskoršie vy-

konávali misij-

nú činnosť aj 

lazaristi a jezuiti, ale po 130 rokoch ich čiastočne 

usmrtili a vyhnali z krajiny. V medziobdobí začali 

prichádzať aj protestantskí misionári. Novodobá 

sústavná misia začala až po roku 1860. V roku 1925 

bolo vysvätených prvých deväť domorodých kňazov 

a v roku 1939 aj prvý malgašský biskup. V roku 

1955 Rím zriadil hierarchiu s viacerými domorodý-

mi biskupmi. Veľký pokrok sa dosiahol v roku 

1959, keď ústava zaručila náboženskú slobodu a rok 

na to Madagaskar vyhlásil nezávislosť. Roku 1976 

bol ustanovený prvý malgašský kardinál. 

 Dnes na Madagaskare žije vyše 21 % katolí-

kov, kým 52 % obyvateľov sú stále animisti, ostatní 

sú protestanti alebo príslušníci rôznych siekt. 

 V madagaskarskej régii teraz pracujú aj dvaja 

misionári zo Slovenska - P. Štefan Babjak 

z Veľkých Držkoviec a P. Marcel Martinko zo Spiš-

ského Štiavnika, členovia Spoločnosti Božieho Slo-

va (SVD). Táto spoločnosť začala svoju činnosť na 

Madagaskare až v októbri 1990, avšak za tento po-

merne krátky čas dosiahla pozoruhodné výsledky. 

Hlavná úloha ich pastoračnej práce spočíva v stálom 

prehlbovaní a zveľaďovaní viery v Boha. Okrem 

pravidelných stretnutí s veriacimi na eucharistickej 

obeti, na bohoslužbe slova, na katechetických zhro-

maždeniach a návštevách chorých, sa na Madagas-

kare organizujú pravidelne každý rok v jednotlivých 

dištriktoch púte, ktoré slúžia na posilnenie rodinnej 

a kmeňovej solidarity. Pri tejto príležitosti sa vyko-

náva sviatosť manželstva, prvé sväté prijímanie, 

birmovky a organizujú sa biblické sústredenia. 

 

Zdroj: Hlasy z domova a misií 1/2011, s. 12-13; 

spracovala E. Kottrová 
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PRÍBEH PRE TEBA 
 

Uprostred namáhavého týždňa pred Vianocami minu-

lého roka som sa rozhodla trochu vypnúť. Až na konci 

dňa som pochopila, že to bola nesprávne načasovaná 

doba.... V pokladni mi chýbalo niekoľko desiatok Eur. 

Vošla do mňa ľútosť, hnev, predovšetkým na seba ale 

aj na ľudí vôbec. Keď vydáme z pokladne omylom len 

o 1 cent menej – hneď sa dotyčný ohlási alebo zostane 

nemo stáť pri okienku ... a teraz? Nik nezostal stáť pri 

okienku? Nik nepovedal: „Pani, vydali ste mi viac?“ 

NIE! Nebol tam nikto ...  Mysľou mi preletelo: „Už má 

dotyčný iste kúpený darček pre svojho blízkeho.“ 

 

 Nemám sa čím chváliť, lebo nasledujúce slová, 

ktoré napíšem by mali slúžiť k tomu, aby som si pove-

dala: „Dosť, už budem chodiť z domu do práce včas, 

aby som nemusela pozerať na kostolnú vežu, koľko 

minút mám ešte k dobru, aby som stihla prácu včas. 

Dnes bola zaliata slnkom, akoby ju objímal Boh. Táto 

myšlienka ma naladila na inú frekvenciu ...  „Ako to 

hovoril? ... že ten, kto bude mať vieru ako horčičné 

zrnko a povie vrchu, hoď sa do mora, stane sa! ... a toto 

mi už načo napadlo?! Môžem vari veriť, že nám tú 

sumu niekto vráti?! ... a prečo nie! Ešte sa to síce ne-

stalo, ale prečo by sa nemohlo?“ 

 Rozhodnutie bolo ako príkaz. „Áno!“ Verím, že 

nám tie peniaze vrátia! Ani na chvíľu o tom nepochy-

bujem! ... lenže, hlava je hlava! Z podvedomia sa vy-

norilo x x x situácií – kedy sa také čosi nestalo. 

„Tak dosť! Povedala som si. Hlava je síce hlava 

a svoju hlavu dávam do súladu so svojim srdcom! 

A v srdci verím, že Boh dodrží to, čo povedal ... ak 

MU veríme ...!“ Celou zvyšnou cestou do práce som 

stála na tom „ÁNO! Stane sa to! Dnes nám vrátia pe-

niaze, ktoré mi spôsobili manko!“  

 Aj keď sa hlava nevzdávala – stále som jej pri-

pomínala, že nemá kaziť súlad so srdcom!  

V práci vládla dobrá atmosféra – presne taká, aká by 

bola vhodná na privítanie človeka, ktorý nám prišiel 

vrátiť chýbajúce Eurá! 

... Až večer pri uzávierke som si uvedomila, že nik 

neprišiel! ... aj keď som ho čakala celých osem pracov-

ných hodín. NIK! Cestou domov, doma aj na lôžku 

som premýšľala nad tým, o akej viere Ježiš hovorí. 

Akáže to má byť viera – ako horčičné zrnko? A ako sa 

to už nemá pochybovať? „Bože, veď ja inak veriť ne-

viem. Tak mi daj inú vieru, ak táto nie je dobrá!!! Ak 

nepostačuje! Len pozri, ako teraz vyzerám. Kolegyni 

som povedala, že nám dnes určite vrátia tie peniaze, 

lebo Ježiš sľúbil, že kto nezapochybuje vo svojom 

srdci ....“ 

 Prišiel Nový rok a dni sa pomaly poodkrajovali 

z prvého mesiaca. 

 Pred okienkom v našej kancelárii zastal mladý 

muž s čiapkou narazenou až k obočiu. Hlas mal tichý 

a pokojný. „Dobrý deň! Už som Vás tu pozeral, ale 

nevidel som Vás. Viete, minulý rok ste sa zmýlili a 

vydali ste mi viacej peňazí. Iste ste ich tu museli dopla-

tiť a tak som Vám ich priniesol.“ Dívala som sa do 

jeho očí. Boli pokojné ako hlas a detsky veľké. Medzi 

tým vyložil Eurá a ja som sa stále nemo pozerala do 

tváre tohto mladého muža. Mal okolo tridsiatky. Ko-

nečne som pozrela bokom na kolegyňu. Od úžasu – 

ako v knihe – zostali jej ústa „otvorené.“ 

 Nemohol tam stáť večne, to mi je jasné, ale pre 

prekvapenie som nevedela lepšie reagovať – len nemo 

sa pozerať. Konečne sa mi podarilo usmiať a slzy sa mi 

skotúľali po lícach. „Môžem sa Vás opýtať, odkiaľ 

ste?“ – „Som z Lipníka“ – povedal s úsmevom. „Ale 

starú mamu mám z Hronských Kosíh. Tam hrávam 

v kostole na organe.“ 

Poďakovala som sa tak, ako som v tej chvíli bola 

schopná a dodala som niečo ako „Zostaňte takýto celý 

život.“ Tvár sa mu nezmenila, pozdravil sa a odišiel. 

 „To je bomba! Je to neuveriteľné! To snáď nie 

je pravda! – krútila kolegyňa hlavou.  

„Myslela som, že katolíci len idú do kostola, lebo 

v nedeľu treba ísť, odriekajú naučené modlitby 

a urobia si fajku za nedeľou – teda, že splnené a ďalej 

sa nenechajú vyrušiť zo svojho zabehaného života – 

často krát plného karierizmu, korupcie, a všetkého 

toho, čo robia aj ľudia zo sveta“... 

„To naozaj aj Vy beriete vážne, čo Boh nechal napísa-

né v Biblii? Myslela som, že katolíci to nerešpektujú ... 

veď Slovensko je prevažne katolícka krajina a pozri – 

ako to tu vyzerá! .... „Nooóó! Vidím, že nemôžem ni-

koho a nič škatuľkovať. Možno mi neuveríš, ale aj ja 

som sa rozhodla, že začnem čítať to, čo zanechal Boh 

v písme. Nie je to úžasné stretnúť niekoho, kto to 

„SLOVO“ zoberie doslova? To by sa ale žilo na svete! 

Fakt, nemusíš mi veriť, povedala, ale mám túžbu 

VZIAŤ TO NAPÍSANÉ TIEŽ DOSLOVA!“  - „Aj ja“ 

– prikývla som a môj úžas sa ešte stupňoval.  

- „To si prekvapená, čo?“ – dodala kolegyňa. „No, 

čo!!! Tak už nebuď! Veď vieš, že mám zmysel pre 

krásu!“ 

 

Prečo som s vami podelila o tento príbeh? Lebo či si to 

už uvedomujeme, alebo nie, aj my to máme. Tú časť, 

ktorá sa v nás znovu púšťa do boja, aj keď sme častok-

rát zlyhali, či rezignovali .... čo na tom záleží, koľkok-

rát a na ako dlho?! Je to tá časť z nás, ktorá ďalej mi-

lovala, keď sme sa sklamali. Je to tá časť z nás, ktorá 

sa znova vrhá do zmeny, aj keď sa bojíme. Je to tá časť 

z nás, ktorá nám vyhmatáva cestu v tme, hoci my pres-

ne nevieme, kam máme vykročiť. Je to tá časť z nás, 

ktorá predstavuje našu odvahu – odvahu spochybňo-

vať, odvahu vypočuť si odpovede, kritiku, odvahu vi-

dieť seba takých, akí sme, odvahu vydať sa na cestu 

zmeny zmýšľania ... odvahu VZIAŤ aj celkom  
 

MALÉ PRÍBEHY INÝCH DO RÚK S NÁDEJOU, ŽE 

TO, ČO SA V ŇOM DOČÍTAME NÁM PREZRADÍ 

TAK VEĽA .... TOTIŽ VŽDY NIEČO O NÁS! 

       

     - hn -    
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Predstavujeme vám 

členov redakčnej rady 
 

Alžbeta Kopřivová  
  

 Alžbeta Kopřivová (rodená Ivanová),  narodila 
sa v roku 1948 v Leviciach  ako najstaršia z troch 
detí Jozefa a Alžbety Ivanových. V roku 1963, po 
skončení  ZŠ ju prijali na Strednú poľnohospodársku 
technickú školu v Leviciach, kde v roku 1967 zmatu-
rovala.  V decembri 1967 sa vydala za Štefana Kop-
řivu, s ktorým  majú jedného syna Petra (34). 
V septembri  1967 nastúpila do zamestnania na 
SPTŠ v Leviciach ako tajomníčka školy. Tu  popri 
zamestnaní diaľkovo ukončila štúdium na Strednej 
pedagogickej škole v Leviciach – odbor vychováva-
teľstvo.  V roku 1991 ju oslovil p. Miloš Szabo, CM, 
ktorý v tom čase zakladal ZŠ sv. Vincenta 
v Leviciach, kde bola jednou z prvých zamestnan-
kýň. Tu pracovala vo funkciách – tajomníčka školy 
a neskôr ako vedúca vychovávateľka vo vtedajšej 
družine do augusta 1994. V roku 1994- 1995 praco-
vala na SZŠ v Leviciach ako vychovávateľka a od 
1.4.1995 znova pracuje na SOŠ poľnohospodárstva 
a služieb na vidieku v Leviciach až doteraz ako ta-
jomníčka a personalistka školy. Je jednou zo znovu-
zakladajúcich členiek Spolku sv. Vincenta de Paul na 
Slovensku  (1991),  členkou národnej rady SVdP SR 
kde pracovala vo funkcii  viceprezidentky  a teraz 
hospodárky spolku. Popri zamestnaní si zvyšovala 
kvalifikáciu ako napr. tréner- cvičiteľ, (FTVŠ Bratisla-
va), má certifikát z IKT a absolvovala niekoľko ďal-
ších kurzov. Je tiež členkou redakčnej rady časopisu 
Ozanam pri SVdP a dopisovateľkou do rôznych pe-
riodík. Medzi jej záľuby patrí fotografovanie, rekre-
ačná telesná výchova, cestovanie a iné.  
 

Ladislav Vincze 
  

 Základnú školu navštevoval v Leviciach. Pe-
dagogickú a sociálnu akadémiu v Leviciach ukončil 
v roku 1998 a špeciálnu pedagogiku v roku 2000. 
Magisterské štúdium v odbore muzeológia ukončil na 
Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre v roku 2010. Ako učiteľ dejepisu pôsobil na 2. 
ZŠ v Leviciach v rokoch 1999 – 2001, ako lektor 
v Tekovskom múzeu v Leviciach v rokoch 2001 – 
2003 a ako múzejný pedagóg a pracovník pre styk s 
verejnosťou pôsobil aj v Múzeu Jána Thaina 
v Nových Zámkoch v rokoch 2003 – 2008.  Od  1. 2. 
2009 pracuje v Štátnom archíve v Nitre, pobočka 
Levice. Profesionálne sa venuje spracovávaniu star-
ších i novodobých archívnych fondov,  regionálnej 
histórii, muzeológii a histórii múzejníctva. Spája skú-
senosti múzejníka s prácou archivára pri organizova-
ní výstav v spolupráci s Tekovským múzeom 
v Leviciach. V rokoch 2007-2010 bol členom Komisie 
školstva, kultúry a športu pri obecnom úrade vo Dvo-
roch nad Žitavou, zároveň bol členom farskej a eko-
nomickej rady pri Farskom úrade vo Dvoroch nad 

Žitavou. V roku 2007 sa podieľal na organizovaní 
spomienkového podujatia pri príležitosti 700. výročia 
zasadnutia cirkevnej synody vo Dvoroch nad Žita-
vou. Je iniciátorom a spolu s maďarskou stranou i 
realizátorom sprístupnenia druhého úseku európskej 
Cesty sv. Martina na Slovensku na jeseň roku 2008, 
kedy bola na kalvárii vo Dvoroch nad Žitavou sláv-
nostne inštalovaný bronzový odtlačok šľapaje sv. 
Martina. V roku 2009 sa podieľal na vzniku Obecné-
ho múzea vo Dvoroch nad Žitavou.  
Výsledky svojej práce publikuje v regionálnej 
i odbornej tlači. 

 
Viera Karvašová 

  

 Narodila som sa 17.augusta 1960 v Banskej 
Bystrici, odkiaľ pochádzala moja mama a kde mala 
aj zamestnanie v Inštrukčných jasliach. Krátko po 
mojom narodení sa rodičia odsťahovali bývať do 
Tlmáč, kde pracoval môj otec v SES Tlmače ako 
konštruktér. Mama tam tiež dostala zamestnanie na 
sociálnom oddelení. O dva roky neskôr bola naša 
rodinka bohatšia o sestru Eriku.  Keďže som bola 
veľmi chorľavé dieťa a na detskom oddelení 
v Levickej nemocnici som už skoro patrila  inventáru, 
rodičia sa rozhodli zmeniť prostredie, a ešte predtým 
ako som začala chodiť do školy, sa presťahovali do 
Levíc. Zabralo to, a s mojimi angínami a zápalmi 
pľúc akoby niekto uťal. Bývala s nami aj starká 
z maminej strany. Ovdovela krátko potom ako som 
sa narodila a rodičia sa rozhodli, že bude bývať 
s nami. Bola to veľmi múdra, rozvážna, obetavá a 
pracovitá žena. Bola skutočným požehnaním  našej 
rodiny, a nikto nevie, čo všetko nám v kostolíku, kam 
denne večer chodievala na sv. omšu, vymodlila, 
a koľko utrpenia v chorobe, predtým ako si ju Pán 
povolal, za nás obetovala. Mali sme so sestrou veľmi 
šťastné detstvo, nebehali sme s kľúčikom na krku 
ako mnohí naši rovesníci. Nepoznali sme, čo je to, 
keď otec príde domov “v nálade“ a začne hulákať 
a mlátiť ženu a deti.  Naši rodičia si vždy s dôverou  
a láskou hľadeli do očí, nepoškuľovali po iných part-
neroch a zostali si navždy verní, tak ako si to sľúbili 
pred Pánom v kostole, keď sa brali. Po ukončení 
povinnej školskej dochádzky na III. ZŠ v Leviciach 
som pokračovala v štúdiu na levickom gymnáziu. Po 
maturite som sa prihlásila na SVŠT, na Strojnícku 
fakultu a po piatich rokoch úspešne zvládnutého 
štúdia som nastúpila pracovať do SES Tlmače na  
oddelenie projekcie. Po siedmich rokoch na projekcii 
som odišla pracovať na novozaloženú Cirkevnú ško-
lu sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Tu som pôsobila 
od mája 1992 najprv dva mesiace  ako vychováva-
teľka a potom ako učiteľka angličtiny. Počas svojho 
pôsobenia na tejto škole som si popri zamestnaní 
urobila štátnicu  z katechetiky  na CMBF v Bratislave 
a z angličtiny na Pedagogickej fakulte v Nitre. Od 
septembra roku 2008 som učiteľkou angličtiny 
a náboženskej výchovy na SOŠ Pod amfiteátrom 
v Leviciach.   
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