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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji
a buď nám ochrancom proti
zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme,
nech ti Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeského vojska,
Božou mocou zažeň do pekla
Satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete.
Amen.

10. zastavenie krížovej cesty na Kalvárii v Leviciach
Editoríál * Levičania a Novodedinčania spoločne na púti * Dve pôstne a dve veľkonočné nedele - liturgia
Spolok sv.Vincenta de Paul - Svetlo nádeje pre trpiacich * Pôstne obdobie * Dobre radiť pochybujúcim
Po stopách sv. Cyrila - II. ročník púte hnutí a združení s vladykom Petrom Rusnákom k hrobu sv. Cyrila
Archeologické nálezy zo zaniknutej stredovekej osady Bratka * Modlitba za misijné povolania
Chceš byť misionárom? * Misijná krajina Bolívia * Svätí v mesiaci
Predstavujeme vám členov redakčnej rady
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EDITORIÁL
Veľká noc - najvýznamnejší
sviatok kresťanského roka
Štyridsaťdňovému obdobiu predveľkonočnej
prípravy, hovoríme veľký pôst, ktorý je ohraničený
Popolcovou stredou a Veľkým piatkom.
V tomto čase sa snažíme vyhýbať pokušeniu,
zmeniť svoj život a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu. Je to
obdobie stíšenia sa, modlitieb a pokánia. Je to čas
duchovnej prípravy na slávenie najväčšieho kresťanského sviatku – Veľkej noci.
Pripomeňme si aspoň v krátkosti skutočnosti
týchto dní.
Popolcová streda
Popolcová streda vznikla zrátaním dní od prvej pôstnej nedele do Veľkej noci. Popolec sa pripravuje spálením ratolestí z Kvetnej nedele z predchádzajúceho roka a naznačuje pominuteľnosť nášho života. Tento obrad súvisí so vstupom do stavu kajúcnikov. Nevylučuje sa nikto, kto príde na tento obrad. Výrok z knihy Genesis, že sme prach a na prach
sa obrátime sa cituje pri značení popolom. V tento
deň platí prísna pôstna disciplína. Tým sa vyjadruje
úcta ku Kristovmu utrpeniu a jeho posolstvu pre záchranu nás všetkých na tomto svete. Zvlášť je potrebné zamerať sa na duchovné posolstvo učenia Ježiša Krista, na jeho vykupiteľskú smrť
a zmŕtvychvstanie. Toto obdobie nás privádza k stíšeniu sa, z ktorého by mal nastať prechod k činom.
Duchovným posolstvom tohto obdobia je teda v prvom rade kresťanský život a jeho obnova.
Tu sa nám naliehavo vynára myšlienka
„celonárodného pokánia“, ako ju predstavuje prorok Joel v prvom čítaní na Popolcovú stredu (Joel 2,
12-18): “...roztrhnite svoje srdcia a nie vaše oblečenie...„ volá k pokániu všetkých – od nemluvniat až
po starcov – teda celý národ a to teraz ihneď, okamžite a všetkých bez výnimky!!! Jeho predstava je
úplne jasná: prestaň robiť čo práve robíš a vráť sa
k Bohu! Hneď teraz! Nech robíš čokoľvek, nič nie také dôležité ako toto. Obráť svoje srdce! Naliehavosť
tohto dňa zdôrazňuje aj Pavol v liste: „Teraz je ten
čas!,... Teraz je spása!“
V čom je teda problém? Veď sme národom
väčšiny katolíkov. Teraz hneď však nemáme čas,
máme predsa rodiny, o ktoré sa treba starať, svoju
prácu, ktorú si treba poctivo vykonávať, a problémy,
ktoré treba bezodkladne riešiť. Možno neskôr, keď
moje dieťa nebude choré, alebo keď nebudeme
v takej finančnej tiesni…
Problém je v tom, že si neuvedomujeme, že
to, čo má Boh pre každého z nás pripravené nie je
bremeno, ktoré by sme mali niesť ani cena, ktorú by
sme mali platiť. Je to milosť! Je to odpustenie! Je to
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spása! Ak by sme toto prijali, a uviedli do svojho života okamžite, mohli by sme si ho urobiť oveľa ľahším.
Zelený štvrtok
V tento deň, v dopoludňajších hodinách, každý diecézny biskup vo svojej diecéznej katedrále slávi sv. omšu, na ktorej svätí oleje za prítomnosti svojich kňazov. Po sv. omši si kňazi zoberú posvätené
oleje do svojich farností, kde počas celého roka nimi
vysluhujú sviatosti krstu a pomazania chorých. Vo
večerných hodinách sa slávi sv. omša v liturgickom
rúchu bielej farby na pamiatku Pánovej večere.
Pán Ježiš umýva nohy učeníkom vo večeradle, ustanovuje sviatosť Eucharistie, modlí sa na Olivovej hore v Getsemanskej záhrade a nakoniec Ho
zatýkajú vojaci a vedú do žalára. Tieto skutočnosti
by nás mali viesť k zamysleniu sa nad sebou a nad
svojím životom. Je to pre nás výzva! Je to nielen výzva, ale aj cesta s názvom: Pokora, Obetovanie sa,
Modlitba a Utrpenie.
Veľký piatok
Tento deň sa nesie v duchu veľkého pôstu. Je
to deň umučenia nášho Pána Ježiša Krista.
Preto by sme mali svoj zrak upriamiť na Neho. V tichom rozjímaní sa modliť a uvažovať nad tajomstvom utrpenia a smrti.
V tento deň sa sv. omša neslávi. Sv. prijímanie sa podáva ľuďom vo vlastnej časti slávenia Pánovho umučenia s výnimkou chorých. Obrady sa vysluhujú podľa stanovených liturgických smerníc.
Kňaz sa oblieka do červeného rúcha, ktoré symbolizuje mučenícku smrť. Liturgia Veľkého piatku sa
skladá z troch častí: bohoslužba slova, poklona svätému krížu a sväté prijímanie.
Osobitnú veľkosť má dnes poklona k svätému
krížu, na ktorom zomrel náš Pán – Ježiš Kristus.
Taktiež veľmi pozoruhodné sú aj prosby Veľkého
Piatku, ktoré sú vlastne poslednou časťou liturgie
slova a zaoberajú sa prosebnými textami, ktoré majú
pre Cirkev obrovský význam.
Po skončení liturgie Utrpenia a smrti Pána ide
sprievod s Najsvätejšou Sviatosťou, ktorá je
v Monštrancii zahalená priesvitným vélom, k Božiemu hrobu. Pri ňom nasleduje poklona.
V týchto chvíľach sa Pán Ježiš za nás obetoval až na smrť. Zomrel na kríži, aby nás svojím
umučením priviedol k Otcovi.
Biela sobota
V tento deň sa Cirkev modlí pri Pánovom
hrobe a rozjíma o Jeho utrpení a smrti, ale aj o tom,
ako zostúpil k zosnulým. Cirkev žije v očakávaní Ježišovho zmŕtvychvstania.
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Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Veľkonočná vigília
To je tá Pánova noc, ktorú majú bdením sláviť
všetci Izraeliti z pokolenia na pokolenie. (Ex 12,
42). Keď príde pred polnocou alebo až nad ránom
a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. (Lk 12, 38).
Práve v tejto chvíli sa stretávame so svojím
Vykupiteľom. Toto je noc plná nádeje, kedy Pán Ježiš premohol smrť a rozbil jej okovy. Je to noc Pánovho zmŕtvychvstania a veľkého triumfu nad nepriateľom Boha. Je to veľkonočná noc plná radosti
a šťastia. Toto je noc, kedy sa už nemusíme báť smrti. Neboj sa maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa
zapáčilo dať vám kráľovstvo (Lk 12, 32).
Svetlo vo tmách svieti (Jn 1, 5). Presne tak sa nesie
horiaci plameň na veľkonočnej svieci. Ten plameň,
ktorý symbolizuje Krista a ožaruje najskrytejšie kúty.
Ten plameň, ktorý rozháňa temnoty a ktorého jas
ohnivého stĺpa osvecuje svet (Exultet).
Radostná je chvíľa, keď kňaz zaintonuje
oslavnú pieseň a pri tom sa rozozvučia zvony a sviece
na oltári sa zapália od centrálnej veľkonočnej sviece.
To je presvätá noc, kedy sme boli oslobodení od moci
zlého a zažínanie sviec akoby symbolizovalo moment, kedy sa svet ponára do nového svetla. Nech
v radostnom záchveve spievajú naše srdcia: Sláva
Bohu na výsostiach. Slávnostné Aleluja, nech nás
pobáda k úžasnej radosti, lebo toto sú milostiplné
chvíle
pravdy,
šťastia
a
pokoja.
Veľkonočný pondelok. Celý týždeň vo veľkonočnej
oktáve je pre nás týždňom hlbšieho prežívania prítomnosti Zmŕtvychvstalého Ježiša, v ktorom sme obsiahli veľký rozmer života. Nedeľa vo veľkonočnej
oktáve, druhá veľkonočná nedeľa, ktorá sa dávnejšie
volala Biela nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva. Sv. omše sú v bežnom čase ako každú nedeľu.
Týmto dňom, večernými modlitbami liturgie hodín,
končí Veľkonočná oktáva.
Veľká noc nech je pre nás novou nádejou
na večný život, ktorý nám Ježiš získal svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Želám Vám radostnú a milostiplnú VEĽKÚ NOC!
Voľne spracovala A. Kopřivová

Levičania a Novodedinčania spoločne
na púti - Staré Hory 5. marec 2011
Prvú marcovú sobotu tzv. Fatimskú sa Levičania a Novodedinčania zúčastnili spoločnej
púte v Starých Horách v miestnej Bazilike minor
(1499, Bazilika Navštívenia Panny Márie).
Odchod autobusom z Levíc bol ráno
o siedmej hodine. V Novej Dedine nastúpil
„spevokol“ pod vedením Pavla Nováka, ktorý
preukázal veľmi dobrú úroveň a svedomitú prípravu na tento deň. Autobus bol naplnený do posledného miesta.
Náš spoločný program sa začal o 9,30
mariánskou akadémiou a o 10,00 hodine sme
pokračovali posvätným ružencom. Program obohatili svojim spevom aj mladí farníci z Prievidze.
Prítomných pútnikov neodradila ani zima, ktorá
sa všade nepríjemne vnucovala. Veľmi pekná
akadémia pripravená “ Novodedinčanmi“
a modlitba posvätného ruženca však rozohriali
naše srdcia a nikto už nemyslel na zimu.
Svätú omšu celebroval banskobystrický
diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž, koncelebroval tajomník a ceremoniár pána biskupa,
správca farnosti a kňazi, ktorí sprevádzali pútnikov medzi ktorými bol aj náš pán dekan.
Tento deň, venovaný Panne Márii
a samozrejme Bohu bol duchovným obohatením a požehnaním nielen pre nás ale aj pre naše rodiny a všetkých za ktorých sme prosili i ďakovali. So všetkými pútnikmi sme vytvorili krásne
spoločenstvo sŕdc ľudí, ktorí majú blízko k sebe
a k Bohu.
Na púti nás sprevádzal dôstojný pán dekan Mons. Ján Bednár – správca farnosti Levice
mesto.
Spevokolu z Novej Dediny, pánu dekanovi
a všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tejto
púte vyslovujeme vrúcne poďakovanie.
Aj takto užitočne sa dá využiť čas pre Boha, dobro a spásu duše.

Alžbeta Kopřivová

Otázky na uvažovanie
Čo by som chcel zmeniť vo svojom živote? Ako
by som mohol začať uskutočňovať túto zmenu?
Od čoho by som chcel byť zachránený resp.
oslobodený práve teraz? V čom spočíva moja záchrana?
Stále je ešte čas určiť si pôstny sebazápor. Popremýšľajme nad jedným konkrétnym predsavzatím,
ale aj nad spôsobom, ako to uskutočniť.
Bazilika Navštívenia Panny Márie
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Piata pôstna nedeľa

Kvetná nedeľa

"Ja som vzkriesenie a život", povedal Ježiš užialenej Marte. Tieto slová počúvame pri pohrebných
obradoch, ale naši mŕtvi nevstávajú vzápätí živí, ako
Lazár. Telá našich oplakávaných blízkych zhnijú v
zemi alebo zhoria v krematóriu. Akú útechu tieto
slová poskytujú nám? Čo nám hovoria?

Dejiny ľudstva sú preplnené nadšenými ováciami a aj zúrivými odsúdeniami. Ten istý dav už
mnoho ráz manifestačné privítal nejakú osobnosti a
zakrátko ju vyhnal alebo zabil. Emócie sú nákazlivé
a v dave sa ľahko stráca vlastný názor aj úsudok.
Neznamená to však, že tým prestáva i zodpovednosť
za vlastné prejavy. Ťažko sa síce odoláva mase, ale
dá sa to. Len treba rátať s tým, že nás to bude možno
veľa stáť.

Ježiš prehlásil, že on je VZKRIESENIE a ŽIVOT, pretože je to pravda. Vzkriesením Lazára
dokázal, že má takú moc. Ale bolo to iba prirovnanie k vzkrieseniu, aké mal na mysli. Lazár sa totiž
iba vrátil do tohto života, ale napokon musel zomrieť.
Ježiš totiž hovoril o kvalitatívne inom živote, aký si
vôbec nedokážeme predstaviť. On sám sebou - hoci v
skrytosti - nám predstavuje Boha, teda ŽIVOT, ktorý
budeme spoznávať, z tváre do tváre. A Ježiš je aj
VZKRIESENIE, pretože iba cez neho do toho iného
života vstúpime. Musíme mu teda patriť už teraz,
aby sme sa mu mohli vo večnosti vrhnúť do náručia.
Apoštol Pavol vysvetľoval Rimanom, aj nám, čo znamená patriť Kristovi. Kto nemá Kristovho Ducha,
nie je jeho, nepatrí mu. Pozrime sa teda do seba, či
máme v sebe Kristovho Ducha.
Ježišov Duch - Svätý Duch - je božské MY, je
ÁNO medzi Otcom a Synom. Je to LÁSKA, ktorá
prúdi od Otca k Synovi a od Syna k Otcovi. Ježiš
nám ukázal, ako sa to konkretizuje v ľudskom živote
skutkami lásky. Ježišov život je aj pre nás, žijúcich
v celkom iných podmienkach, nevyčerpateľný inšpiračný zdroj ako žiť v láske. Nedokážeme síce vzkriesiť mŕtveho priateľa, ale môžme oživiť mŕtve priateľstvo.
Zázrak je znamením, že pôsobí Boh. Oživené
mŕtve priateľstvo je aj úprimné podanie rúk dovtedy
zovretých v hroziace päste. To môžu byť znamenia,
že je v nás Duch lásky, milosrdenstva, porozumenia.
Kto uvidí takéto znamenia, azda tiež uverí, ako uverili tí, čo uvideli vzkrieseného Lazára. Veď láska
dokáže osušiť mnoho sĺz, lebo láska je vynaliezavá. A
tak sa môže vzkriesiť veľa mŕtvych duší.
M.M.
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Účastníci manifestačného Ježišovho uvítania v
Jeruzaleme tým preukázali vlastne značný kus odvahy. Veľrada totiž zakázala akýkoľvek styk s ním a
vypísala dokonca odmenu na jeho hlavu. Keby bol
Ježiš politickým vodcom, mohlo mu to zvýšiť sebavedomie. Toľký zástup je zaňho! Ale Ježiš vedel,
čo bude zástup vykrikovať o pár dní. Aj presne vedel, kto ho zradí, kto ho zaprie, kto ho opustí, aj kto
ho bude verne nasledovať až na Golgotu.
Presne to vie aj dnes. Vidí do nás, keď v preplnenom kostole alebo v neprehľadnom zástupe
pútnikov z plného hrdla spievame na jeho oslavu.
Dobre vie ako schladne naše nadšenie pri prvej
posmešnej poznámke. Pozná nás lepšie ako my
sami seba. My si tým hlasným spevom možno
zakrývame všelijaký nešvár, ktorý nechceme z duše
povyhadzovať. Nechceme v sebe odhaliť, čo všetko
uprednostňujeme pred Božou vôľou. A keď sa
objaví možnosť zisku za cenu zrady kresťanských
zásad, tak podľahneme. Nedokážeme odolávať hrozbe straty nejakých výhod, nevieme si ubrániť kresťanský postoj proti väčšine. V strachu sa potom
rozutekáme alebo sa dokonca pridáme k zúriacemu
davu. Ježiš presne vie, do akých situácií sa dostaneme a preto nás vyzýva: "Bdejte a modlite sa!"
M.M.
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Veľkonočná nedeľa

Druhá Veľkonočná nedeľa

Ježiš viac ráz hovoril, že vstane z mŕtvych. Ale
ani učeníci ako jeho najbližší tomu nedokázali uveriť.
Až potom, keď ho na vlastné oči videli, keď sa ho
mohli dotknúť, keď jedol s nimi, presvedčili sa a
stali sa tak pre ostatných svedkami tejto naozaj ťažko uveriteľnej skutočnosti. Svedčili odvahou
v slovnom ohlasovaní, ale nadovšetko ochotou znášať
skutočne nemalé príkoria, mnohí až po mučenícku
smrť. Svojim životom tak hlásali aj dosvedčovali, že
Ježiš svojim zmŕtvychvstaním zvíťazil nad smrťou
aj nad hriechom.
Lebo každý, kto v neho
verí, môže dosiahnuť odpustenie hriechov. Sami na
sebe to aj zakúsili. Každý v kútiku duše vedel, že
potrebuje odpustenie. Nezachovali sa však pri jeho
umučení ako sa na verných a naozaj veriacich patrí.
Vzkriesený Pán im však priniesol pokoj.

Apoštol Tomáš, ktorého stále ešte nazývame "neveriaci"
uveril po stretnutí so vzkrieseným Pánom všetko celkom ináč,
ako keď sa rozhodol nasledovať ho. Vtedy uveril, že Ježiš je asi
Bohom poslaný prorok, ktorý má vyslobodiť vyvolený národ
spod rímskej nadvlády. Ale túto vieru stratil, keď' bol Ježiš potupne popravený a Boh nezasiahol. Vtedy Tomáš asi stratil
zmysel života. A dobre, že ho stratil, lebo to bola falošná
ilúzia. Len na jej troskách mohol pochopiť Ježišovo skutočné
poslanie - vykúpenie sveta z hriechu. A len tak mohol prijať
Ježiša za svojho osobného Vykupiteľa.

Odpustenie hriechov je vzkriesenie alebo vyliečenie zranenej duše. Napred však musíme svoje hriechy sami odsúdiť na smrť, úprimnou ľútosťou ich definitívne zabiť a pokorným vyznaním ich pochovať do
Kristovho hrobu. Až potom budeme počuť slová rozhrešenia, ktoré nám prinesú pokoj.
Ale potom sa musíme stať svedkami vzkriesenia.
Zmenou v sebe by sme mali ohlasovať svetu víťazstvo dobra nad zlom, života nad smrťou.
Bude to vidno, že sme pred sviatkami toľkí
vychádzali z toho miesta víťazstva? Vnášame do
okolia aspoň trochu pokoja?

Tomáš teda uveril. A vyjadril to tak výstižne a krásne, že
lepšie sa to ani nedá. "Pán môj a Boh môj" - to je prejav najhlbšej úcty v najdôvernejšom vzťahu.
Takúto vieru Ježiš očakáva aj od nás. Nie iba uznanie, že
je vtelený Boh a že naozaj vstal z mŕtvych. Tomáš vložil do
svojho vyznania aj dôverný prívlastok "môj". Takto smieme
osloviť iba toho, koho milujeme a sme presvedčení, že aj on
miluje nás.
Vraví sa, že Tomáš svojou prvotnou neverou pomohol
nám, aby sme mohli uveriť. Ale nielen to. Naučil nás predovšetkým to, ako máme veriť. Nestačí iba za pravdu uznávať
všetko, čo odriekame vo vyznaní viery. A koľko ráz aj bezmyšlienkovite. Skúsme mu vyznávať vieru takto úprimne:
Verím ti, môj Pane, všetko čo si hlásal slovom i životom.
Verím v zachraňujúcu silu lásky tvojho kríža.
Verím ti, že miluješ rovnako všetkých ľudí.
Verím ti, že široká cesta hriechu vedie do záhuby.
Verím tvojim sľubom a nie reklame lákadiel sveta.
Verím ti, že si nás stvoril pre večný život v láske.
M.M.

M.M.
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„Teta, mohli by ste mi dať peniažky na chlebík a potraviny na najbližší víkend?“ poprosila šestnásťročná dievčina, ktorej rodine sa pravidelne pomáha, aby ona a jej brat mali peniaze na cestovné na
strednú školu, aby ona a jej rodina si mali za čo kúpiť jesť, keďže rozvedená mamička je nezamestnaná... Pani Magdaléna Boledovičová tak ako veľakrát
predtým prikývla. Aj ostatným spolusestrám
z levickej konferencie Spolku svätého Vincenta de
Paul na Slovensku je otvorené srdce a nezištné umenie pomáhať dané priamo od Boha.

kého spoločenstva, ktoré si dalo názov Konferencia
svätého Jozefa, začali vyhľadávať ľudí v hmotnej
núdzi, aby im podarovali šatstvo, potraviny. Ľudia
z konferencie začali chodiť do domova dôchodcov,
aby sa spoločne s jeho obyvateľmi modlili. Začali
navštevovať starých a chorých ľudí, aby im pomohli
v domácnosti, ale aj sa s nimi porozprávali
a pomodlili. Spolu s deťmi z farnosti začali chodiť
do detských domovov, aby priniesli deťom lásku
a hrami a piesňami im spríjemnili deň. Hoci myšlienka zriadiť vývarovňu pre bezdomovcov nedostala konkrétnu podobu, za mnohé iné skutky boli a sú
členom levického spoločenstva stovky ľudí nesmierne povďačné.

Levičania v šľapajach Frederika Ozanama
Svet pozná prepych a blahobyt, ale pozná aj
chudobu. Svet pozná lásku a duchovné bohatstvo,
ale pozná aj duchovnú prázdnotu a strádanie.
A práve o to, aby sa ľudia necítili opustení, aby sa
dokázali zmobilizovať a verili si vo vlastné sily
i v Božiu pomoc, aby v prípade akútnej hmotnej
núdze dostali konkrétnu pomoc, sa starajú aj členovia Spolku sv. Vincenta, ktorý má zastúpenie v 143
krajinách sveta. Jednou z nich je aj Slovensko.
V roku 1991 sa zišlo v Leviciach dvanásť
žien, ktoré boli ochotné splniť prosbu levického
kaplána, pátra Miloša Szaba založiť spoločenstvo,
ktoré by podobne ako sv. Vincent v 17. storočí
a Frederik Ozanam v 19. storočí pomáhalo ľuďom
v hmotnej a duchovnej núdzi. Tým, že zareagovali
na oznam v novinách, v ktorom vedenie istého detského domova prosilo o hračky, nadviazali na charitatívnu činnosť Spolku sv. Vincenta de Paul, ktorý
v roku 1833 založil vysokoškolský študent práva
Francúz Frederik Ozanam. Na území Slovenska
vznikla prvá konferencia v roku 1867 (v rámci Rakúsko - Uhorska), ale potom v roku 1950 boli
z politických
dôvodov
všetky
konferencie
v Československu násilne zbavené pôsobenia.
Rok 1991 však už mal trvanie za iných politicko-ekonomických
podmienok
a ľudia
s otvoreným srdcom, aj pre Boha, mohli slobodne
vyvíjať svoju činnosť. A tak členovia malého levic-

Príklad inšpirujúci Slovensko
Aj keď činnosť Spolku sv. Vincenta bola
skutočne záslužná, prví, ktorí na ňu upozornili
a ktorí ju zviditeľnili, boli Holanďania. Zástupcovia
Spolku sv. Vincenta z Holandska v roku 1994 navštívili Misijnú spoločnosť sv. Vincenta v Bratislave
a povedali im o charitatívnych skutkoch Levičanov.
Na podnet Misijnej spoločnosti a jej provinciála
pátra Augustína Slaninku, CM sa uskutočnilo 12. –
13. mája 1995 stretnutie, na ktoré prišli členovia
spolkov
sv.
Vincenta
z Poľska,
Brazílie
a Holandska, bývalí členovia Spolku sv. Vincenta,
ktorý fungoval v Československu pred rokom 1950,
Levičania, ktorí už spoločenstvo pracujúce
v spiritualite sv. Vincenta mali, ale aj tí, ktorí podobné spoločenstvá chceli mať. V roku 1995 doc.
Ing. Felix Virsík, CSc. vypracoval Stanovy Spolku
sv. Vincenta de Paul na Slovensku. Spolok bol zaregistrovaný na ministerstve vnútra, jeho činnosť
schválila Konferencia biskupov Slovenska.
O rok neskôr sa ako druhí v poradí pridali
k Levičanom Košičania, keď v Košiciach – Šaci
založil páter Miroslav Martiš, CM Konferenciu sv.
rodiny. V tom istom roku bol spolok prijatý za člena
Spolku sv. Vincenta de Paul Generálnou radou
v Paríži. Na konci roka mal deväť členských konferencií – v Leviciach, v Banskej Bystrici, Nitre, Bratislave a v Košiciach. Postupne sa pridávali ďalší
a dnes na Slovensku z pôvodných 33 aktívne pôsobí

Svetlo nádeje pre trpiacich
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29 konferencií s viac ako 250 členmi. Len
v samotných Leviciach pracovali tri konferencie –
spomínaná Konferencia sv. Jozefa, pri ZŠ sv. Vincenta vyvíja činnosť Konferencia sv. Lujzy de Marillac a mládežníci v novembri roku 2001 založili
Konferenciu sv. Filipa Nériho.
Charita ako poslanie
Od začiatkov po dnes sa činnosť Spolku sv.
Vincenta na Slovensku rozširovala a dnes je skutočne všestranná. Jeho členovia robia finančné zbierky
z vlastných zdrojov, prijímajú finančné dary od ďalších ľudí, sponzorov, od družobnej dvojice
v Holandsku, aby peniaze mohli použiť tam, kde je
to najviac potrebné: na pomoc sociálne odkázaným
rodinám, na nákup potravín, paliva, na zaplatenie
cestovného do školy, na nákup školských potrieb...
(Holanďania intenzívne podporujú hlavne projekty.)
Členovia Spolku pomáhajú chorým, opusteným,
trpiacim. Učia mladých ľudí vychádzajúcich
z detských domovov zaradiť sa do bežného života,
pracujú s deťmi na ZŠ, robia pre nich výlety a rôzne
akcie. Stretávajú sa s väzňami na omšiach, vymieňajú si s nimi listy, vydávajú pre nich časopisy.
V Košiciach – Šaci pracuje rómska konferencia,
ktorá evanjelizuje rómsku mládež a pomáha Rómom
v núdzi. Niektoré konferencie sa snažia pomáhať
misiám – nákupom liekov, zdravotníckeho materiálu, zabezpečovaním financií a ďalších potrebných
vecí.
Dnešní chudobní nie sú len ľudia bez peňazí
a majetku, bezdomovci, opustení, chorí, telesne
a duševne postihnutí ale aj tí, z rozvrátených rodín,

7

ktorí trpia nedostatkom lásky, čo vedie k násiliu,
drogám, trestnej činnosti a morálnej zvrhlosti. Preto
sa činnosť levickej konferencie neustále formuje
a prispôsobuje aktuálnym potrebám a požiadavkám
chudobných nielen po materiálnej ale i duchovnej
stránke. Na tomto mieste nie je možné podrobne
popísať činnosť KSJ za 20 rokov jej pôsobenia
v Leviciach. Mnohé sestry – členky konferencie
pracujú v tichosti a skrytosti a dávajú oveľa viac
chudobným ako je hmotná pomoc, pretože dávajú
seba a obetujú sa v činorodej láske k Bohu
a blížnemu.
Všetky členky KSJ pracujú dobrovoľne,
v rámci svojho voľného času, bez nároku na finančnú odmenu v službe milosrdnej lásky aj podľa jednej z myšlienok sv. Vincenta de Paul – otca chudobných: „Kto chce byť medzi vami prvý, nech je
sluhom ostatným“.
Keď Frederik Ozanam pred 170 rokmi zakladal Spolok sv. Vincenta, riadil sa heslom
„Obopnúť celý svet sieťou lásky“. Láska k Bohu,
k blížnemu a priam nekonečná chuť a sila pomáhať
ľuďom v núdzi je vlastná členom Spolku stále a aj
vďaka nim niektorí nachádzajú zmysel života a pre
mnohých sa stáva život krajším.
Chcete vedieť viac ? Kliknete si na www.vincent.sk
Alžbeta Kopřivová
casopis.ozanam@gmail.com
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Pôstne obdobie
Milé deti!
Možno ste si už dali takú otázku, že
prečo majú kňazi počas svätej omše stále
inej farby rúcho. Odpoveď je veľmi jednoduchá – počas liturgického roka si pripomíname rozličné udalosti zo života Pána Ježiša, Panny Márie i svätých. V tomto období
zvanom pôst to bude fialová farba. Pôst je
veľmi tajomné a vzácne obdobie. V tomto
čase si viac uvedomujeme, čo všetko pre
nás Pán Ježiš urobil. Koľko bolesti si za nás
vytrpel. Zomrel na kríži za hriechy všetkých ľudí, ktorí kedykoľvek žili, žijú či budú žiť na tomto svete. Pôstne obdobie sa
začne Popolcovou stredou, kedy budeme na
čele značený popolom a kňaz nám povie
napríklad aj tieto slová „kajaj sa a ver
evanjeliu“. Pôstne obdobie sa bude končiť
Bielou sobotou. Pôst trvá celých 40 dní –
okrem nedele, kedy sa nepostíme. Dôvod je
ten, že každú nedeľu si pripomíname zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.

Aj vy ako deti sa môžete v tomto čase
viac modliť, zriekať sa lákavých vecí,
chutných sladkostí, pozerania TV či hrania
na PC. Čas pôstu je určený aj na to, aby
sme sa polepšili a rozdávali radosť okolo
seba, robili aj tie veci, ktoré nám často padnú zaťažko. Je to čas, keď bojujeme
s lenivosťou, pýchou či tvrdohlavosťou.
Ako to napísal aj jeden múdry človek
„Smutný svätý, nie je svätý“. Takže vás
povzbudzujem k tomu, aby ste neboli smutní, keď sa niečoho zrieknete. Aby si si mohol aj značiť svoje dobré skutky, tak som Ti
pripravila pôstnu cestu. Nakresli si ju podľa návodu a podľa toho aký dobrý skutok si
počas dňa urobil si vyfarbi stopu ( môže
byť aj viacfarebná).
Palma znamená nedeľu, červená – sv. omša, modrá – pomoc rodičom, žltá – zriekol
som sa pozerania TV a hrania na PC, zelená – zriekol som sa sladkosti, oranžová čítal som Sväté Písmo, fialová – modlil
som sa ráno i večer
Mgr. Bogyóová Magdaléna
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Dobre radiť pochybujúcim
Skutky duchovného milosrdenstva –
3. časť
Dobrá rada nie je nekompromisný
rozkaz. Ak niekto skutočne pochybuje,
nemá pevný názor, ale sa rozhoduje. Hľadá pravdu, vyberá si z viacerých možností
tú najlepšiu. Radca pomáha vybrať
z možností tú najsprávnejšiu.

Bertramd Russel tvrdil, že všetky
problémy na svete vyplývajú z toho, že
hlupáci sú si príliš istí sami sebou a múdri
zase príliš pochybovační. Preto pochybnosti nemôžeme brať ako čosi nevhodné,
no na druhej strane treba zdôrazniť, že
prílišná pochybovačnosť tiež nie je dobrá.
Dobre to zhrnul tento citát: „Lepšie je
znepokojovať sa v pochybnosti, ako pokojne
ostávať
v
omyle.“
(Allesandro Manzoni)
Mnohokrát má údajný pochybujúci
svoj pevný názor a nechce sa od neho odkloniť. Hľadá skôr niekoho, kto by ho
v ňom utvrdil. Preto, že skutočných pochybujúcich je veľmi málo, sa niekedy
tento skutok milosrdenstva označuje aj za
najzriedkavejší. Ak zo strany radcu prichádza odpoveď, ktorá nie je v súlade
názorom zdanlivého pochybujúceho, zvyčajne odíde a hľadá niekoho, kto jeho
pravdu potvrdí. V takomto prípade, najmä
v otázkach viery a mravov, musíme ostať
neoblomní. Správna možnosť je zvyčajne
len jedna, a práve vtedy býva veľmi nepríjemná.
9

Ak radíme skutočnému pochybujúcemu, rozhodne to nie je čosi jednoduché. Prichádza za nami blížny, ktorý žije
v nevedomosti a nerozumie svojmu problému. Bez znalostí zvyčajne nemôžeme
dobre radiť. Je potrebné vysvetľovať, objasňovať pojmy, dávať zrozumiteľné
a názorné príklady. Preto je dobré, ak si
veriaci pravidelne zveľaďujú svoje znalosti v rôznych oblastiach kresťanskej náuky.
Treba sa tiež pripraviť na to, že sa môžeme stretnúť aj s neochotou počúvať a vyhradiť si čas na poučenie. Veľavravnosť
neobstojí. Skôr dobré argumenty. Ak sami
nevieme poradiť, je dobré odporučiť pochybujúceho niekomu, kto poradiť vie. Na
úvod si treba určiť východiská, objasniť
oporné body a prípadne rozšíriť paletu
možných riešení. Potom analyzovať dôsledky. V podstate treba zistiť, do akej
miery pochybujúci pozná problém,
a doplniť vedomosti, ktoré ešte potrebuje. Napokon ho treba naviesť na správnu
cestu, aby sa vlastnými silami a vlastnými
vedomosťami dokázal dobre rozhodnúť.
Najmä v duchovnej oblasti treba
človeku poskytnúť všetko, čo potrebuje,
aby sa rozhodoval sám. Postupne musí
preberať za svoje rozhodnutia zodpovednosť. Radiť je skutok milosrdenstva, no
pravým cieľom poradcu by malo byť, aby
sa stal nepotrebným. Sú aj prípady, kedy
ľudia nie sú schopní samostatných zrelých
rozhodnutí. Prípadne niektorí blížni potrebujú istotu v niekom, kto za nich bude
rozhodovať a viesť ich za ruku. Ak sa takéto prípady objavujú aj v dospelosti, sú
často psychickými poruchami. A na tie sú
už bežní smrteľníci krátki. Preto
v odôvodnených prípadoch treba požiadať
aj o odbornú pomoc – kňaza a niekedy aj
lekára.
Alojz Vlčko
(Použitá literatúra: Enzo Bianco – Čokoľvek ste
neurobili... Don Bosco 2009 a Štefan Hirjak SJ
– Skutky milosrdenstva, Dobrá kniha 2003)
Foto: Flickr.com
Uverejnené v Bartolomeji 1/2010
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Po stopách sv. Cyrila
(Rím 11. – 15. február 2011)
II. ročník púte hnutí a združení
s vladykom Petrom Rusnákom
k hrobu sv. Cyrila
„Sme súčasťou cirkevného spoločenstva, súčasťou putujúcej cirkvi a ako jedno
spoločenstvo môžeme putovať k hrobu sv.
Cyrila a objavovať identitu a inšpiráciu
novej evanjelizácie vo večnom meste.“
Dostalo sa mi veľkej milosti, ako
účastníčke púte „Po stopách sv. Cyrila, kde
som reprezentovala Spolok sv. Vincenta de
Paul na Slovensku. Ešte aj dnes som celkom naplnená zážitkami a srdce mi poskočí
radosťou pri každej spomienke na tieto
úžasné dni. Začala by som pre mňa dvoma
najdôležitejšími udalosťami púte.
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Prvou z nich bola slávnosť sv. Cyrila, mnícha
a sv. Metoda , biskupa – patrónov Európy, ktorá sa
konala v Bazilike sv. Klementa 14. februára - v deň
výročia narodenia sv. Cyrila (827).
Pre nás Slovákov a všetkých Slovanov pamiatkou prvoradého významu je Bazilika sv. Klementa, v ktorej je hrob sv. Cyrila. Táto bazilika zaujíma dôležité miesto i medzi rímskymi kostolmi,
lebo je unikátnym príkladom staviteľskej a umeleckej úrovne rôznych epoch - antickej, rímskej, ranokresťanskej i neskorého stredoveku. Napriek tomu, že
pochádza už zo 4. storočia, je jednou z najlepšie
zachovaných sakrálnych stavieb Ríma. Tu sa nachádzajú fresky znázorňujúce výjavy zo života našich
vierozvestov. Freska znázorňujúca prenesenie pozostatkov sv. Klementa bola namaľovaná okolo roku
1000 a dokazuje, že naši vierozvestovia boli v Ríme
známymi osobnosťami, čo má pre nás mimoriadnu
h i s t o r i c k ú
h o d n o t u .
Pre Slovákov je dôležitá aj pamiatka nachádzajúca sa v ľavej bočnej lodi. Ide o jednoduchý
oltár nad hrobom sv. Cyrila, ktorý dali postaviť roku
1952 americkí Slováci. Na jeho prednej strane je
nápis: IN HONOREM S. CYRILLI, NATIONIS
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SLOVACAE FILII DEDICARUNT 1952.
Slávnostnú sv. omšu v Bazilike sv. Klementa
celebroval J. E. otec Miroslav kardinál Vlk za prítomnosti veľkého počtu kňazov z rôznych krajín,
medzi ktorými boli aj štyria naši spolupútnici. Slávnosť vyvrcholila sprievodom všetkých zúčastnených do podzemia k hrobu sv. Cyrila. Agapé na
nádvorí Baziliky sv. Klementa pod holým nebom,
osvetlené iba mesiacom a niekoľkými žmurkajúcimi
svetlami, vyzeralo ako veľké mravenisko. Bol to
nevšedný zážitok naplneným vzájomnými milými
stretnutiami a srdečnými rozhovormi.
Nedeľu sme slávili v Bazilike Santa Maria
Maggiore, ktorá má pre nás špeciálny význam.
V roku 868 tu sv. Cyrilovi a Metodovi udelil pápež
Hadrián II. slávnostné povolenie používať staroslovienčinu ako štvrtý bohoslužobný jazyk po latinčine, gréčtine a hebrejčine. Pri hlavnom oltári smie
sv. omšu slúžiť len pápež. Pod hlavným oltárom sú
uložené fragmenty Ježišových jasličiek
z Betlehema.
Potom sme sa ponáhľali na Námestie sv.
Petra, kde sme sa na pravé poludnie spolu so Svätým Otcom a s mnohotisícovým davom veriacich z
rôznych končín sveta modlili Anjel Pána. Svätý
Otec osobitne pozdravil aj nás – účastníkov púte
hnutí a laických združení zo Slovenska v našom
rodnom jazyku a poprial nám Božie požehnanie a
veľa síl v poslaní v ktorom pôsobíme.
Vo večerných hodinách sme navštívili Kolégium sv. Cyrila a sv. Metoda, kde sa konala slávnosť k výročiu sv. Cyrila a sv. omša s otcom Jozefom kardinálom Tomkom. Po svätej omši pripravili
tamojší obyvatelia agapé. „Troškou do mlyna“ sme
prispeli aj my slovenskými výrobkami a syrmi, na
ktorých si všetci výborne pochutnali.
Toto boli dva najhlavnejšie dni 5-dňovej
púte do večného mesta - Ríma.
Prvý deň našej púte sa niesol v znamení svetového dňa chorých a Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Navštívili sme Baziliku sv. Petra, hrob
sv. Petra a zosnulých pápežov. Niektorí z nás vyšli
aj na kupolu a pokochali sa fascinujúcim pohľadom
na Rím. Poobede sme sa zúčastnili sv. omše v
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S. Girolamo (Slovenská misia) a absolvovali prehliadku priestorov pôsobenia sv. Filipa Nériho za
odborného výkladu otca Filipa Vitteka, CM ktorý je
správcom tejto farnosti.
Potom sme navštívili komunitu sv. Egídia za
účasti slovenského veľvyslanca vo Vatikáne pána J.
Draveckého s manželkou. Spoločnú večernú pobožnosť sme mali v S.M. in Trastevere. Nevšedný zážitok z tejto pobožnosti obohatil aj spevácky zbor
komunity sv. Egídia nádherným spievaním žalmov
a recitovaním úryvkov zo Sv. Písma. Po tomto
úžasnom ale i náročnom programe sme si dopriali
chvíľku odpočinku a vychutnali výbornú zmrzlinu
u slovenského zmrzlinára. Unavení ale šťastní sme
v neskorých večerných hodinách nastúpili na „našu
64-ku“ a v ubytovni na Velehrade sme zaľahli do
svojich postelí, aby sme ráno čerství a oddýchnutí
mohli pokračovať v ďalšom bohatom programe.
Aj nasledujúci deň bol veľmi zaujímavý
najmä prehliadkou Vatikánskeho rozhlasu. 12. februára 1931 Pius XI. slávnostne inauguroval toto
zariadenie. Spoločne sme si pripomenuli 80. výročie vzniku rádia VATICANA, ktoré sme oslávili
sv. omšou v rozhlasovej kaplnke. Sv. omšu celebroval vladyka Peter Rusnák, za koncelebrovania
prítomných kňazov. Rádio Vatikán ako mnohojazyčný mikrokozmos v službe pápežovi
a univerzálnej Cirkvi dnes vysiela na šiestich kanáloch viac ako 78 hodín denne vo viac ako 40 jazykoch so štábom takmer 400 osôb z celého sveta.
O prínose vatikánskeho rozhlasu sa na mikrofón
vyjadrili aj niektorí účastníci našej púte. (Archív
VR z 12.2.2011).
Poobede sme sa stretli s laickými hnutiami
Ríma a s biskupom – predsedom Rady pre laikov –
Domenikom Sigalinim biskupom Palestíny v živej
a obohacujúcej diskusii a vzájomnej výmene skúseností. Živá diskusia medzi zúčastnenými pokračovala aj pri malom agapé.
S vďakou Alžbeta Kopřivová

... pokračovanie v ďalšom májovom čísle
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Archeologické nálezy zo zaniknutej
stredovekej osady Bratka
Povrchovým prieskumom a zberom pracovníci múzea na lokalite Bratka zistili stopy
po zaniknutých stavbách. Tam, kde boli nálezy
úlomky stavebného materiálu na povrchu ornej
pôdy najhojnejšie, vykonal Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre pod vedením Alojza Habovštiaka archeologický výskum.
Zvyšky zaniknutých stavieb archeológovia zachytili najprv len dvomi krížnymi sondami, neskôr sa výkop rozšíril na celý areál zvyškov stavieb.
Po úplnom odstránení vrstvy deštrukcie
sa našli črepy stredovekej keramiky, fragmenty
jazdeckých ostrôh, úlomky tufových architektonických článkov z vnútra i z okolia stavebného
komplexu. Počas výskumu boli zachytené dva
stavebné celky. Prvý, ktorý Habovštiak nazval
Kostol I s emporou pozostával z obdĺžnikovej
lode s rozmermi 630 x 395cm a podkovovitej
apsidy (obr. 1). Súčasťou kostola boli i dve nešpecifikované prístavby. Habovštiak prvú označil za súčasť empory a druhú za predsieň.
V skutočnosti však mohlo ísť o zvonicu, keďže
kostol mal v období svojho vzniku zvonára.
Kostol II s vežou bol postavený na mieste Kostola I a pozostával z obdĺžnikovej lode
s rozmermi 685 x 910 cm a z polkruhovej apsidy. Bol postavený z rovnakého materiálu ako
starší kostol a odlišoval sa len v detailoch.

V západnej stene kostola bola pristavaná veža
s rozmermi 205 x 250 cm.
V bezprostrednom okolí zaniknutých
stavieb bola odokrytá časť radového cintorína
s 87 chudobnými hrobmi. Bolo to obdobie, keď
sa pod vplyvom kresťanstva už milodary do
hrobov nedávali. Len v štyroch prípadoch sa
podarilo zistiť sprievodné nálezy- črepy
z hrnca, úlomky z tehál, uhorský denár a tufový
kváder. Náušnice (obr. 2) a prstene sa našli
v zásype novších hrobov. V niekoľkých prípadoch bolo zachytené pochovávanie v rakve,
obloženie hrobov kameňmi, ale už aj používanie náhrobných kameňov.
Podľa charakteru získaného sídliskového
materiálu možno usúdiť, že ťažiskom osídlenia
osady Bratky bolo medzi XII. A XV. storočím,
čo potvrdzuje i tvrdenia písomných dokumentov.
Slovníček pojmov:
Apsida ... podkovovitý či polkruhový uzáver
ukončenie hlavnej lode kostola, používaný
hlavne v románskom období
Empora ... galéria v sakrálnom priestore, ktorá
oddeľuje určitú skupinu veriacich, väčšinou
šľachtu
Tuf ... usadená hornina vulkanického pôvodu
Mgr. Ladislav Vincze
Literatúra:
HABOVŠTIAK, A. Výskum zaniknutej stredovekej
dediny na Bratke pri Leviciach. In: Vlastivedný časopis, 1964, roč. 14, č.2, s. 4-14.
obr. 2

obr. 1

Nález z Bratky ... bronzová náušnica
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Modlitba za misijné povolania

Chceš byť misionárom?
Uprostred všetkých aktivít a činnosti
Cirkvi sú tie, ktoré sú zvlášť zamerané na
ohlasovanie evanjelia medzi neveriacimi.
Preto si Boh povoláva mužov a ženy, ktorí
sa venujú práve tomuto poslaniu. Ohlasujú
Krista tým, ktorí ho nepoznajú, pomáhajú
novým kresťanským komunitám k tomu
aby sa stali pevnými vo viere
a povzbudzujú ku kresťanským hodnotám
ako je pokoj, spravodlivosť, sloboda
a vzájomné spolunažívanie.

Zjednotení s mladými celého
sveta dvíhame svoju modlitbu
k Pánovi žatvy, aby znásobil ohlasovateľov Evanjelia, s istotou, že vypočuje našu modlitbu, ktorú nám Ježiš
prikázal modliť sa.
Bože, náš Otec, zverujeme Ti
mladých celého sveta, so svojimi
problémami, túžbami a nádejami.
Obráť k nim svoj pohľad a urob ich
nositeľmi a staviteľmi civilizácie
lásky. Volaj ich k nasledovaniu Ježiša, Tvojho Syna. Urob ich schopnými pochopiť, že stojí za to obetovať
svoj život pre Teba a za ľudstvo. Daj
im veľkodušnosť, aby rýchlo a bez
váhania odpovedali na Tvoje volanie. Daj, aby spoznali, že povolanie,
ktoré im dávaš, je vždy aktuálne
a veľmi potrebné.
(Z modlitieb SVD)
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Spoločnosť Božieho Slova prijíma
mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa
misionármi, kňazmi, alebo rehoľnými bratmi do rodiny svätého Arnolda Janssena,
muža s veľkou túžbou po záchrane ľudí
všetkých národov. (Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova sa prijímajú v tomto
roku do 30. apríla 2011.)
Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého - SSpS je otvorená každému
mladému dievčaťu, ktoré cíti volanie nasledovať Ježiša v rehoľno-misionárskom
živote na ceste evanjeliových rád.
Saleziáni Dona Bosca v Cirkvi prijímajú podiel na jej misijnom poslaní
a venujú sa mu s osobitným zreteľom na
výchovu mladých. Majú tiež slovenských
misionárov v rôznych krajinách sveta, vedú
aj misijných dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri rôznych mládežníckych apoštolských činnostiach, slúžia ľuďom v sociálnej
oblasti, starajú sa o materiálnu stránku saleziánskych diel, vedú záujmovú činnosť
detí a mládeže a svedectvom vlastného života svedčia o viere v Ježiša Krista.
Viac informácií na stránkach spoločností:

www.svd.sk, www.ssps.sk, www.saleziani.sk
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Misijná krajina Bolívia

Bolívia leží na severozápade Južnej Ameriky a je najchudobnejšou krajinou tohto kontinentu, no napriek tomu
má bohatú kultúru. Žije tu približne deväť miliónov ľudí, najväčšie skupiny
obyvateľov tvoria Kečuovia
a Aymarovia z vysočiny. Hlavné mesto
je La Paz. Bolívia je charakteristická
veľkým rozdielom života tzv. „collas“ a
„cambas“, na vzniku ktorého majú
hlavný podiel predovšetkým geografický faktor a prírodné podmienky.
„Collas“ sú ľudia obývajúci výšiny
a hornaté oblasti, ich charakter formovala drsná príroda – je to ľud neobyčajne pracovitý a húževnatý. Na druhej
strane „cambas“ sú obyvatelia nížin bolívijského orientu (amazonská časť) –
mimoriadne extrovertní a viac bezstarostní. Keď jezuiti koncom 17. storočia
rozvinuli evanjelizačnú činnosť
v Bolívii v oblasti Chiquitania, objavili
veľkolepý hudobný talent domorodcov,
ktorý ďalej rozvíjali a evanjelizovali aj
prostredníctvom hudby, divadla
a stavieb nádherných chrámov. To všetko za aktívnej spoluúčasti miestnych
obyvateľov, ktorí sa tak stali protagonistami misijného diela.
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Takmer celý život v Bolívii sa
odohráva v prírode a jedáva sa tu väčšinou na ulici. Deti a mládež si často sami
zarábajú na raňajky a večere tým, že mimo vyučovacieho času čistia topánky,
predávajú noviny alebo pracujú ako vyvolávači autobusov.
V Bolívii pôsobia štyria slovenskí
misionári Spoločnosti Božieho Slova –
P. Richard Cenker (pochádza zo Starej
Ľubovne), P. Ondrej Pešta (zo Slovenskej Vsi), P. Darius Čarš (z Vranova
nad Topľou) a P. Bernard Kulha (z Hrubova pri Humennom).
Rubriku Misie pripravila
Bc. Edita Kottrová
Zdroje: Misijný kalendár SVD 2011, s. 35-37
Hlasy z domova a misií 9/2005, s. 6-7
Hlasy z domova a misií 3/2011, s. 26
Katolícke noviny 45/2010,
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Predstavujeme vám
členov redakčnej rady
Magdaléna Bogyóová
Volám sa Magdaléna Bogyóová,
narodila som sa 26.6.1979 mojim úžasným
rodičom, ktorí ma spolu s mojou staršou
sestrou Denisou s láskou vychovali. Moja
sestra je šťastne vydatá, má krásneho syna Adamka a žijú v USA v štáte Minnesota.
V rokoch 1985-1993 som navštevovala IV.ZŠ v Leviciach, gymnaziálne štúdia
v rokoch 1993-1997 som absolvovala na
GAV v Leviciach. V rokoch 1997-2002 som
študovala v Banskej Bystrici na UMB FPV
učiteľský odbor všeobecnovzdelávacích
predmetov a to kombináciu geografia –
ekológia. Počas štúdia som viedla pestrý
vysokoškolský život aj v duchovnej oblasti.
Mala som tú česť byť pri zakladaní UPC sv.
Abraháma (teraz biskupa Štefana Moysesa). Absolvovala som aj 1. roč. interdiecéznej animátorskej školy na Španej Doline. Viedla som i skupinku vysokoškolákov
ako animátorka. Okrem toho som chodila 2
roky ako dobrovoľníčka v rámci duchovnej
služby k deťom v Rooseveltovej nemocnici
v BB.
Po ukončení štúdia som pracovala
v r. 2002-2003 na CZŠ Š. Moysesa v BB, r.
2003-2004 na OA v Leviciach, r. 20042007 na ZŠ v Čake a od roku 2007 učím
na ZŠ A. Kmeťa v Leviciach náboženskú
výchovu a geografiu. Počas zamestnania
som v r. 2002-2007 externe študovala na
RKCMBF UK Teologický inštitút sv. Fr.
Xaverského
v Badíne
náboženskú
a etickú výchovu.
Od roku 1999 aktívne pracujem ako
dobrovoľníčka v eRku – HKSD ako animátorka, vediem pravidelne stretká pre deti
a organizujem tábory a iné akcie pre deti
ako napr. Deň radosti, Dobrá novina.
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Edita Kottrová

Bc. Edita Kottrová, rod. Sudická sa
narodila 14. júla 1959 v Leviciach. Po
skončení základnej školy pokračovala v
štúdiu na Strednej ekonomickej škole
v Leviciach, kde v roku 1978 zmaturovala.
Pracovala na ONV – odbore zdravotníctva, od roku 1981 v Okresnom ústave
národného zdravia, najprv ako administratívna pracovníčka detského oddelenia NsP,
neskôr ako samostatná odborná referentka
personálneho odboru OÚNZ Levice do roku 1990.
Po zmene politickej a spoločenskej
situácie v roku 1989 sa angažovala
v kresťanskej politike a dodnes pracuje pre
Kresťanskodemokratické hnutie na Slovensku ako regionálna tajomníčka a asistentka
poslanca NR SR.
V roku 2008 ukončila bakalárske štúdium na UKF v Nitre, odbor sociálna práca.
Je vydatá, spolu s manželom Jánom vychovali tri, dnes už dospelé, deti – dcéry
Ivanu a Michaelu a syna Radoslava, ktorý
v súčasnosti pôsobí ako kňaz misionár na
Kube. Je duchovnou spolupracovníčkou
misionárov – Verbistov.
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