
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
            Ročník I. - Číslo 5 - Máj 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. 

Editoriál * Zaujímavosti z pôsobenia bl. Jána Pavla II. * Liturgia: tretia až šiesta Veľkonočná nedeľa          

2. Veľkonočná nedeľa - Čo je Božie milosrdenstvo? - Bl. pápež Ján Pavol II a sv. Faustína                         

Katechéza: Voda zmýva špinu, Krv Pána Ježiša zmýva naše hriechy  

Skutky duchovného milosrdenstva: Tešiť zarmútených * Po stopách sv. Cyrila  - 2. ročník púte   

Kostol sv. Martina – najstarší kostol mesta Levice * Misie: Papua Nová Guinea                                     

Svätí v mesiaci * Majstrovstvo okresu Levice v malom futbale 

 

I. sväté prijímanie 16. mája 2010 v Leviciach 
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EDITORIÁL 

 

KTO  BOL  BLAHOSLAVENÝ                       

JÁN  PAVOL II.  
 

 Americký časopis Time ho v roku 1994 vyhlá-

sil za muža roka a prestížny bruselský týždenník Eu-

ropean Voice ho nominoval za kampaň v prospech 

rozšírenia Európskej únie v Poľsku a presadzovanie 

kresťanských hodnôt na cenu Európan roka 2002.  

  Široko rozvinul pastoračnú činnosť medzi štu-

dentmi a mladými ľuďmi. Zaujímal sa o problémy 

svojich súčasníkov, o vedu , kultúru, umenie a spolo-

čenský život. Mal veľmi rád šport, 

ba športoval pokiaľ mu to zdravie 

dovoľovalo. Písal básne, divadelné 

hry, články, knihy. Určite sa v nás 

neraz pri pohľade na bl. Jána Pav-

la II. rodila otázka, odkiaľ čerpal 

silu k plneniu Petrovho poslania 

zvlášť ku koncu jeho života, keď 

utrpenie bolo jeho stálou súčasťou 

a zamýšľali sa nad zdrojom jeho 

sily pri prekonávaní ľudskej slabo-

sti. 

 Bl. Ján Pavol II. sa ako 

Karol Wojtyla narodil 18. mája 

1920 vo Wadowiciach pri Krakove 

v Poľsku. Od roku 1938 študoval 

na Jagelovskej univerzite v Krako-

ve polonistiku a filozofiu. Za kňaza 

bol vysvätený 1. novembra 1946. O dva roky neskôr 

dovŕšil štúdium na inštitúte Angelicum v Ríme dok-

torátom. Ako kňaz pôsobil        v Krakove od roku 

1948.  

 Neskôr  pokračoval v štúdiu na Jagelovskej 

univerzite a pôsobil tiež ako univerzitný kaplán.      

O rok neskôr začal prednášať etiku v kňazskom se-

minári v Krakove a od roku 1956 pôsobil ako profe-

sor na Katolíckej univerzite v Lubline. V roku 1958 

bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove  

a o päť rokov neskôr sa stal krakovským arcibisku-

pom - metropolitom. 29. mája 1967 ho pápež Pavol 

VI. vymenoval za kardinála.  

 Po náhlej a nečakanej smrti pápeža Jána Pav-

la I. (ktorý bol v pápežskej službe iba 33 dní) kon-

kláve kardinálov 16. októbra 1978 zvolilo Karola 

Wojtylu za 264. pápeža. Po 450-tich rokoch sa stal 

prvým pápežom netalianskeho pôvodu. Jeho pôsobi-

skom prestal byť Krakow a stala sa ním svetová cir-

kev a celý svet. Pontifikát bl. Jána Pavla II. je tretím 

najdlhším v histórii (vyše 26 rokov). 

 Pápež Ján Pavol II. zomrel po dlhom zápase  

s Parkinsonovou chorobou a ďalšími chorobami na  

prvú fatimskú sobotu - v predvečer  nedele Božieho 

milosrdenstva  o 21.37 hod. 2. apríla 2005. Svoje po-

sledné slová adresoval mladým ľuďom. Povedal: 

"Hľadal som vás a teraz ste vy našli mňa.             

  Ďakujem vám". 

 Tajomstvá bl. Jána Pavla II - príbeh, ktorý sa 

nedá čítať bez pohnutia emócií a  zatajenia dychu  

ma inšpirovala k tomu, aby som sa hlbšie zamyslela 

nad tým, kto  naozaj bol bl. Ján Pavol II. Absolútne 

jedna z najviac prekvapujúcich a odkrývajúcich 

kníh o poľskom pápežovi! 
 Kniha vyšla v Taliansku v roku 2009 a priná-

ša nový pohľad na duchovný život Karola Wojtylu. 

Autorom je Antonio Socci, novinár, ktorý čerpá       

z výpovedí autentického svedka, kardinála Andrzeja 

Maria Deskur, dlhoročného priateľa 

bl. Jána Pavla II. Odhaľuje, že Karola 

Wojtylu od 26. roku života sprevádza-

li nezvyčajné mystické zážitky. Autor 

kráča po stopách tajomstiev z Fatimy, 

skúma jeho zväzky so svätým kapucí-

nom pátrom Piom, predpovede a ma-

riánske zjavenia, udalosti z Medžugo-

ria a nadprirodzené znamenia, ktoré 

sprevádzali službu pápeža. Porovnáva 

výpovede svedkov s vatikánskymi do-

kumentmi, s názormi osôb, ktoré boli 

blízke pápežovi. Výsledky toho báda-

nia sú absolútne zaskakujúce! Vrhajú 

úplne nové svetlo na úlohu, akú odo-

hral bl. Ján Pavol II. v dejinách sveta 

nielen ako vzdelaný duchovný vodca, 

ale aj ako človek, ktorý mal reálny kontakt    s Bo-

hom v rozmere, aký si vieme len ťažko predstaviť. 

 Slávnostné uvedenie slovenského prekladu 

knihy sa uskutočnilo v roku 2010 na pôde Diecézne-

ho centra  Jána Pavla II.  v Banskej Bystrici za prí-

tomnosti Mons. Rudolfa Baláža, ktorý sa podelil so 

svedectvom z osobného stretnutia s krakovským ar-

cibiskupom a kardinálom K. Wojtylom a rozhovor-

mi vo Vatikáne s pápežom Jánom Pavlom II. pri prí-

ležitosti 7. výročia historickej návštevy pápeža         

v Banskej Bystrici. 

  

 „Kniha, po ktorej siahate, rozpráva o tom, čo 

sme doposiaľ nepoznali, čo sa dialo niekde 

v skrytosti, nedostupné našim očiam. Hovorí aj 

o tom, čo sa dialo pred našimi očami, ale čo sme 

celkom nechápali. A napokon aj o tom, čo sa nedialo 

nikdy predtým, a čo uvidíme na vlastné 

oči.“ (Tajomstvá Jána Pavla II. - citát z úvodu kni-

hy).  Knihu odporúčam do vašej pozornosti pri príle-

žitosti beatifikácie Jána Pavla II. pre lepšie poznanie 

a  chápanie  tajomstva a podstaty jeho života, jeho 

charizmy a diela  -  jeho svätosti.   

       

   Alžbeta Kopřivová 
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„V čom držal doterajší pápež primát?" 
Ján Pavol II. bol prvým pápežom, ktorý číta bez 

okuliarov (používal kontaktné šošovky). Bol prvým 
pápežom, ktorý nosil náramkové hodinky, lyžoval sa 
a zdolával hory. Na konkláve (voľba pápeža) prišiel    
s pár drobnými -15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť 
z Poľska. Bol prvým pápežom, ktorý nosil oblečenie 
šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápe-
žom hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol 
11 drží i primát v počte nalietaných kilometrov. 
„Odkiaľ čerpal Ján Pavol II. informácie o dianí vo 
svete?" 

Skupina odborníkov prečíta 
každé ráno okolo 30 talian-
skych  a svetových denníkov. 
Dôležité články vyberú a preložia 
do taliančiny. Tento výber s roz-
sahom asi 20 strán predložia pá-
pežovi okolo 10. hod. 
„Prečo si vozil Ján Pavol II. na 
svoje cesty vlastnú krv?" 

Vždy, keď pápež - „pútnik" od-
chádza na dlhšiu cestu mimo 
Vatikánu, bral si so sebou niekoľ-
ko fliaš vlastnej krvi. Mal totiž veľmi 
vzácny druh krvi a jeho osobný 
lekár nechce ponechať nič na 
náhodu. 
„Akú zvláštnu poštu dostával 
Ján Pavol 11.?" 

Ján Pavol dostával veľmi často 
listy od detí. Veľa z nich si uchováva vo svojom súk-
romnom archíve: „Drahý pápež, ty si iný. Mám rád 
tvoje príbehy o pápežoch, ktorí ťa predchádzali, ale 
ty sa mi páčiš najviac. Myslíš si, že urobíš svet lep-
ším?" (list 14-ročného chlapca).  

„Videl som ťa v telke, keď ťa ten zlý človek postrelil. 
Musí to byť ťažké žiť neustále vystavený nebezpe-
čenstvu. Viem, že Ježiš ti pomôže. Špagety robia 
dobre zdraviu a ak ich budeš jesť viac ako poľské 
jedlá, budeš sa mať lepšie. Nezabudni na moju ra-
du!" (10-ročný chlapec) 

„Drahý pápež! Ako sa cíti niekto, kto zomiera? Nikto 
mi to nechce povedať. Ja to chcem vedieť, ale nie 
vyskúšať..." (11-ročný chlapec).  
    Pápež dostal i telegram nasledujúceho znenia: 
„Keď si večer líham, mám strach, lebo sa mi snívajú 
hroz-né sny. Prosím ťa, povedz Bohu, aby mi posielal  
v noci lepšie filmy".  
    Najzábavnejší bol však telegram 9-ročného diev-
čaťa z Bostonu: „Pán Svätosť, moja mama mi poveda-
la, že ma priniesol bocian. Keď sa narodil môj braček, 
tiež ho priniesol bocian. Drahý pápež, mohol by si do-
hodnúť s Bohom, aby mala nabudúce moja mama už 
normálny pôrod?". Jeden 10-ročný chlapec napísal: 
„Bohu, ktorý je pri pápežovi Drahý Ježiš, čítal som 
tvoju knihu. Nabudúce, keď budeš písať Bibliu, vlož 
tam aj trocha viac napätia a dobrodružstva." 
„Čo nám odhaľuje rukopis Jána Pavla U.?" 

Sám Ján Pavol II. bol zvedavý, čo ukrýva jeho ruko-

pis. Kúsok svojho rukopisu bol doručený jednému 
z najlepších grafológov sveta bez toho, aby vedel, 
komu patrí. Výsledok bol vskutku zaujímavý. Analýza 
písma potvrdila, že pisateľ je človekom, ktorý v sebe 
prechováva hlbokú lásku k ľuďom a k jednoduchosti. 
Písmo smerujúce doprava je svedectvom hlbokej 
otvorenosti pre problémy druhých. Pisateľ je, podľa 
analýzy, človek opatrný a dáva dôraz na detaily. 
Medzery medzi slovami nám napovedajú, že často 
sa potrebuje utiahnuť a premýšľať. Z času na čas má 
rád úplné utiahnutie sa. Podľa grafológa ide o človeka 

so zmyslom pre humor, no so sil-
ným charakterom, ktorý sa nebojí 
ukázať. Posledná veta analýzy 
hovorila, že ide o mimoriadneho 
človeka... 
„Aké tituly prináležia pápežo-
vi?" 
Pápežský úrad je zviazaný s rôz-
nymi honorárnymi titulmi. Pápež 
je biskupom Ríma, následníkom 
Princa apoštolov, Kristov vikár na 
zemi. najvyšší veľkňaz univerzál-
nej Cirkvi, sluha sluhov Božích, 
patriarcha Západu, prímas Ta-
lianska, arcibiskup a metropolita 
Rímskej provincie a vrchný panov-
ník Vatikánskeho štátu. 
Vo vatikánskych archívoch je 
uložený list anglickej panovníčky 
Viktórie, ktorá sa snažila vyhnúť 

akémukoľvek titulovaniu pápeža. Jej l is t  sa začína 
oslovením: „Najurodzenejší pane" namiesto zauží-
vaného „Vaša Svätosť", Pápež Lev Xlll. vo svojej od-
povedi píše: „Pokojná a premocná Viktória, kráľovná 
Spojeného kráľovstva Brit-ského a írska i iných krajov, 
veľká vládkyňa Indie..." 
„Aký je pápežov plat?" 

So zvolením jedného z kardinálov za pápeža dostá-
va sa dotyčnému povýšenia, no zároveň i poníže-
nia. Je to možno neuveriteľné, ale pravdivé pápež 
nezarába ani líru! Pápež nevlastní dokonca ani žiadne 
osobné konto v banke. 
„Prečo Ján Pavol H. odmietol dediť?" 

V roku 1981 Ján Pavol 11. odmietol prevziať dedič-
stvo vo výške 4 miliárd lír po starej vizionárke         
z Piecenze. Vizionárka bola známa v celom Taliansku 
ako Mamma Rosa. Rosa Buzzíni Quattriní prijímala 
mnoho rokov peniaze od ľudí, ktorým predpoveda-
la budúcnosť tvrdiac, že vidí Pannu Máriu vo sne. 
Vatikán jej schopnosti nikdy oficiálne neuznal a preto 
ani pápež neprevzal toto veľké dedičstvo. 

 
 
 
 
          TKKBS              

    upravil a doplnil Juraj Gradoš 

Zaujímavosti z pôsobenia Jána Pavla II. 



4 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Liturgia *               Ročník I. Číslo 5 

Tretia Veľkonočná nedeľa 
 

 Prečo sa emauzskí učeníci vracali domov takí 

skleslí? Určite im bolo ľúto, že stratili milovaného 

Majstra. Ale z ich rečí s neznámym pocestným vy-

svitlo, že sa v ňom sklamali. Dúfali, že on vykúpi 

Izraela. Čakali totiž politického osloboditeľa, teda 

akési pozemské kráľovstvo. Nechápali Ježišovo 

poslanie. 

 Aj my bývame Často skleslí a väčšinou          

z prízemných sklamaní. Kresťanstvo je radostná 

zvesť., náš život je však predsa plný najrôznejších 

trápení. Nazdávame sa, že by bolo spravodlivé, aby 

sme sa mali lepšie ako neveriaci. Aspoň podvedome 

si ná-rokujeme nejaké výhody. Máme ich a vôbec 

nie malé. Lenže nie v tom, že budeme mať. menej 

starostí, vyššiu životnú úroveň a pevnejšie zdravie. 

Veď Ježiš nikomu nesľuboval bezproblémový život. 

Rozdiel medzi veriacimi a neveriacimi je predovšet-

kým v tom, že my máme vždy nádej - aj v problé-

moch, v chorobách, aj zoči-voči smrti. Naša nádej 

siaha až za hrob. Veď pramení v Ježišovom kríži, 

ktorý tak roztrpčil emauzských učeníkov. 

 Ježiš práve na kríži potvrdil nesmierne Božie 

milosrdenstvo. Našu nádej teda nemôžu zmariť, ani 

naše hriechy, nech by boli akokoľvek veľké. Úprimná 

ľútostí, otvára nebo. 

 Emauzskí učeníci dobre poznali všetky staro-

zákonné proroctvá o Mesiášovi. Ale až vtedy ich 

pochopili a zahorelo im srdce, keď im Ježiš vysvetlil 

súvislosti s jeho umučením. My poznáme túto súvis-

losť:, lenže zapálila nám niekedy srdce? Teoretická 

vedomosť: nestačí. Mali by sme sa teda porozprávať, 

s Ježišom v tichu meditácie, aby sme neboli sklama-

ní a ťarbaví srdcom. 

   
M.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Štvrtá Veľkonočná nedeľa 
 

 Spred dvoch tisícročí mocne zaznieva volanie 

apoštola Petra: "Zachráňte sa z tohto zvrhlého poko-

lenia!" Zdá sa, že práve teraz je to mimoriadne aktuál-

ne. Zvrhlosť: akoby kulminovala. Zdevastovaná prí-

roda už vážne ohrozuje zdravie. Agresivita, pesto-

vaná od detstva, ohrozuje životy. Propagácia per-

verzít rozleptáva duše. Ako sa máme zachrániť., 

keď je nedýchateľný vzduch - v doslovnom i v pre-

nesenom význame? A ako zachrániť; tých, čo sa do 

takéhoto sveta rodia? 

 Peter - teda Cirkev - pozná východisko a po-

núka aj riešenie. Keď sa my veriaci budeme dôsledne 

kajať., bude aj svet lepší. Ale musím s tým začať, ja     

u seba, nie čakať, na suseda. Určite nás nebude hneď 

tritisíc, ako po prvej Petrovej kázni, lenže pomohli 

by aj malinké oázy pokoja uprostred púšte zvrhlosti. 

Skazený svet tvoria ľudia - zblúdené Božie deti - 

vysmädnuté nedostatkom lásky. Nezačuli ešte Ježi-

šov hlas, že im prináša život a chce, aby ho mali 

stále hojnejšie. Mali by sme im ho my sprostredko-

vať;. Malo by byt na nás vidno, že je náš život vnútor-

ne bohatší, bohatstvom ducha. 

 Niet inej cesty, iba zachraňovať, tých zvrh-

lých a skazených. Potrebujú našu pomoc a nie opo-

vrhnutie a odsúdenie. 

 A ako zachrániť; novú generáciu pred zvádza-

ním toľkých zlode-jov a zbojníkov, čo preliezajú do 

ovčinca inokade, aby nešli za nimi? Nespoliehajme 

sa naivne, že dorastú do usporiadanej kresťanskej 

spoločnosti. Musíme ich od útleho detstva viesť,      

k dôvernému vzťahu k Ježišovi, aby už nešli za ni-

kým iným. 

  

M.M. 
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Piata Veľkonočná nedeľa 
 

 Dnešný človek má všelijako poprehadzované 

hodnoty. Najvyššie si cení peniaze a úspech. Hľadá 

teda najvýhodnejšie cestičky ako ich získať;. Vieme 

ktoré to sú: bezohľadnosť:, servilnosť., podvod, korupcia 

a iné "cností" súčasného sveta. V niečom sa však 

predsa zhodneme. Aj oni si totiž najvyššie cenia ži-

vot. V krajnom ohrození života sú schopní zanechať, 

všetko, ponúk-nuť, akékoľvek výkupné, zaplatiť, naj-

drahšie lieky či lekársky zákrok v zahraničí. A za aký 

život? Znovu v ďalšej honbe mať. stále viac. Pritom 

nik nevie na ako dlho. Stačí, aby v mozgu praskla 

jedna cieva - a nahonobené bankové konto bude pat-

riť, niekomu inému. 

 Všetci nosíme v sebe neuhasiteľnú túžbu po 

živote a po stále kvalitnejšom živote. A vložil nám ju 

do duše sám Boh. Chcel, aby sme túžili po tom naj-

kvalitnejšom živote, ktorý pre nás pripravil - po 

plnom živote v láske - bez konca. Lenže ľahko sa 

dáme oklamať, a zviesť, na cestu, čo vedie opačným 

smerom. Vedie nás totiž k pôžitkom, čo vyvolávajú 

stále trýznivej ši smäd po ďalších. 

 Ježiš nám hovorí, že on sám je ten ŽIVOT, 

pre ktorý sme boli stvorení. Život v takej hojnosti, 

ktorá nás naplní, uspokojí a predsa bude stále inten-

zívnejší - bez konca... 

 Pokúsme sa vžiť. do predstavy niečoho nád-

herného a vrcholne obšťastňujúceho, čo sa neustále 

stupňuje. A nič to už nemôže ohroziť. - žiadna úna-

va, zovšednenie, sklamanie. Nemusíme sa báť., že by 

sa to skončilo. Nikto nám to nevezme. A neprekazí to 

už žiadna intriga, neotrávi ničia závisť.. Všetci spoloč-

ne budeme naplno účastní života v Bohu. 

 Ježiš nám ukazuje aj cestu k takémuto životu. 

On sám je táto CESTA. Je to cesta pravdy jeho uče-

nia, lebo on je tá PRAVDA. Kráčajú touto cestou 

znamená už teraz žijú v Ježišovej pravde. Zatiaľ ešte 

v šere viery. 

 

M.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiesta Veľkonočná nedeľa 

 

 Apoštol Peter sa nás pýta, či sme schopní     

s dobrým svedomím obhájiť našu nádej pred tými, 

čo tupia náš kresťanský živce. Peter u adresátov 

svojho listu predpokladal, že nosia v sebe takú silnú 

nádej, ktorá vyvoláva u neveriacich veľký záujem. 

Preto ich vyzýva, aby boli pripravení zdôvodniť: svoj 

postoj . 

 Ako je to s nami? Sála z nás pravá kresťan-

ská nádej natoľko, aby to niekto mohol vôbec zba-

dať? Asi preto sa nás nikto ani nepýta. Petrov list, 

ako súčasť Nového zákona, je nadčasový. Adresova-

ný priamo do nášho svedomia. 

 Kresťanská nádej nie je a ani nemá byť nere-

álnym optimizmom. Ale naša nádej prevyšuje aké-

koľvek nebezpečie a aj najťažšiu tragédiu. Nemáme 

si zakrývať oči pred reálnymi ohrozeniami. Kresťan 

nenosí ružové okuliare, nie je tvrdý a bezcitný. Vie 

čo je strach, nehanbí sa za slzy. Ale verí, že Boh      

o všetkom vie a má pripravené také riešenie, ktoré je 

pre našu večnosť optimálne. Preto sa kresťan celou 

svojou vôľou snaží vidieť za utrpením láskavú Bo-

žiu ruku. A keď to nedokáže, vytrvale prosí o silu. 

Ak podľahne a reptá, ľutuje a kajá sa. Ľutuje, lebo 

vie, že Boh je dobrý. Vie to celkom isto, pretože sa 

už o tom veľa ráz presvedčil. Hanbí sa, ak na to zno-

va zabudne. 

 Toto všetko môže neveriaci svet na nás vi-

dieť. Je to vlastne zápas o upevňovanie nádeje. Ne-

smieme však nikdy šíriť paniku a nesmieme sa vy-

hrážať strašným Božím trestom. My musíme byť 

poslami Božej lásky a ohlasovateľmi jeho milosr-

denstva. 

 Snažme sa hodnotiť všetko - osobné i celo-

spoločenské - očami viery a kresťanskými kritéria-

mi. Tak dokážeme nádej rozdávať a zdôvodňovať 

sebe aj okoliu. 

M.M. 

 
 

 



6 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Téma *                             Ročník I. Číslo 5 

2. Veľkonočná nedeľa                             

Nedeľa Božieho milosrdenstva 

——————————————— 

Čo je Božie milosrdenstvo? 
 

 Blahoslavený Ján Pavol II. 

 
 

  

 Blahoslavený Ján Pavol II sa vo svo-

jom kazateľskom a osobnom živote snažil 

žiť a kázať posolstvo Božieho milosrden-

stva. Ako veľký milosrdný otec písal v ency-

klike o Božom milosrdenstve: "Posolstvo 

Božieho milosrdenstva, ktoré som si zobral 

na Petrov stolec,  mi bolo vždy milé a blíz-

ke“ a ktoré vo vnímaní formuje obraz tohto 

pontifikátu . 

 Vo svojich písomnostiach a homíliách 

predložil Božie milosrdenstvo ako odpoveď 

na svetové problémy a ako posolstvo tretie-

mu miléniu. Beatifikoval a kanonizoval ses-

tru Faustínu Kowalskú, rehoľnú sestru spo-

jenú s posolstvom  Božieho milosrdenstva.  

Urobil to však v Ríme a nie v Poľsku, na 

zvýraznenie, že Božie milosrdenstvo je pre 

celý svet. 

  

Zavedenie Nedele Božieho milosrdenstva         

pre celú Cirkev 

 Keď pápež Ján Pavol II. kanonizoval 

sestru Faustínu, tak prekvapil celý svet zavede-

ním Nedele Božieho milosrdenstva (sviatok 

spojený s posolstvom) ako sviatku pre celú Cir-

kev. Tento sviatok sa slávi na prvú nedeľu po 

Veľkej noci. O tomto dni Ján Pavol II povedal: 

"Toto je najšťastnejší deň môjho života". 

 

Zverenie celého sveta do                                       

Božieho milosrdenstva 

 Pápež v roku 2002,  keď posvätil svätyňu 

Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch na 

predmestí Krakowa v Poľsku, tak zveril celý 

svet do Božieho milosrdenstva. To je miesto, 

kde sú uložené telesné pozostatky sv. Faustíny. 

Svätý otec si spomína, že ako mladý človek 

pracoval v lome, len niekoľko metrov od dneš-

nej svätyne. Taktiež povedal, že dlho myslel na 

sv. Faustínu, ked písal svoju encykliku o Bo-

žom milosrdenstve. Okrem toho Svätý otec čas-

to citoval z Denníčka sv. Faustíny a modlil sa 

ruženec Božieho milosrdenstva pri svätom hro-

be. 

 

Po smrti Jána Pavla II 

 Po zvážení, že svoj život zveril do Božie-

ho milosrdenstva a sv. Faustíne, niet sa čo ču-

dovať, že pápež Ján Pavol II zomrel na vigíliu 

Božieho milosrdenstva (večer pred sviatkom), 

ktorý bol toho roku 3.apríla. Taktiež nie je pre-

kvapením, že nám Svätý otec zanechal odkaz   

v Nedeli Božieho milosrdenstva, ktorý bol číta-

ný vo sviatočný deň po sv. omši, ktorá bola 

celebrovaná ako zádušná omša za Sv. otca.  

 Opakovane Ján Pavol II písal a hovoril   

o našej potrebe obrátiť sa k Božiemu milosr-

denstvu ako odpoveď na špecifické problémy 

našej doby. Zanechal silný symbol zameraný na 

posolstvo Božieho milosrdenstva a jeho odda-

nosť počas jeho pontifikátu bude viesť Cirkev 

dlho po jeho smrti.  
      - kml - 

   

 

Dvojstrana Téma spracovaná podľa webstránky: 

www.boziemilosrdenstvo.sk                      
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Svätá Faustína -  Helena Kowalská 
 

 Narodila sa 25.augusta 1905 v Glogowci pri Lodzi v mnohodetnej 

rodine. Po niekoľkých rokoch služby v zámožných rodinách vstúpila do 

kongregácie sestier Matky Božieho  milosrdenstva. V kláštore si horlivo 

plnila povinnosti kuchárky, záhradníčky a vrátničky. Žila neobyčajne 

bohatým duchovným životom, ktorý bol preplnený rozličnými mystic-

kými darmi.  

 Jej misia spočívala v ohlasovaní pravdy o milosrdnej Božej láske, 

vyprosovaní Božieho milosrdenstva pre svet, okrem iného skrze nové 

formy praktizovania kultu Božieho milosrdenstva (obraz, sviatok, ruže-

nec, Hodina milosrdenstva) a tiež dala podnet k vzniku apoštolského 

hnutia Božieho milosrdenstva, ktoré sa podujíma na tieto úlohy a smeru-

je ku kresťanskej dokonalosti cestou dôvery v Pána Boha a milosrden-

stva k blížnym. Zomrela 5.októbra 1938 v Krakove. Zanechala svoj 

Denníček duše, ktorý patrí k vynikajúcim dielam mystickej literatúry.   

V roku 1995 bola uznaná za duchovnú spoluzakladateľku Kongregácie 

sestier Matky Božieho milosrdenstva. Pápež Ján Pavol II. vykonal jej 

beatifikáciu v Ríme v roku 1993 a v roku 2000 ju vyhlásil za svätú. 

       - kml - 

 
 

Svätá Faustína 
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Voda zmýva špinu,  
Krv Pána Ježiša zmýva naše hriechy... 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Katechéza pre prvoprijímajúcich   

                                                 

 Nebo bolo zatiahnuté ťažkými sivými mrakmi 
a potom, ako vonku utíchol silný vietor, sa na oken-
ných tabuliach ozvalo známe  klop- klop-klop. To 
začali na okno bubnovať 
prvé kvapky dažďa. Andrej-
ka si v izbe odhrnula záclo-
nu  a všetko to pozorovala 
spoza okna s hlavou opre-
tou v dlaniach. Videla, ako 
sa prvé kvapky rozpleskli na 
chodníku zanechávajúc na 
ňom akoby veľké machule. 
Za chvíľočku už bol celý 
chodník mokrý a nebolo na 
ňom ani kúsočka suchého 
miestečka. Spustil sa po-
riadny lejak a ľudia, ktorých  
dážď zastihol bez dáždnika sa rýchlo utekali kdesi 
schovať, aby nezmokli. Andrejka bola tak pohrúžená 
do pozorovania, že ani nezbadala, ako sa na jej izbe 
potichu otvorili dvere niekto vošiel dnu.  Otočila sa 
až vtedy, keď na svojom pleci pocítila mäkký dotyk. 
„Ach, mami ! Pozri len, ako sa leje!“ 
„Áno, Andrejka, dážď je veľmi potrebný. Prišla som 
sa len pozrieť, či sú všade pozatvárané okná, aby 
nám nenapršalo dnu.“ 
„Vieš, mami, ja nemám rada takéto počasie, i keď 
viem, že dážď je potrebný. Chcela som sa ísť dnes 
hrať von s Katkou a asi z toho nič nebude .“ 
„Andrejka, som rada, že si úprimná“, usmiala sa ma-
ma. „Ale  ešte nevieš, či za chvíľočku nebude zas 
svietiť slniečko. Dážď zmyje všetku špinu a prach     
z prírody, zem sa osvieži, trávička porastie rýchlej-
šie, listy na stromoch zažiaria krásnou zelenou far-
bou a vzduch bude úžasne svieži a čerstvý, ako 
vždy po daždi. Pán Boh sa o nás stará Andrejka, 
a všetko veľmi múdro zariadil.“ 
 „Mami, vieš, hovorila si, že dážď zmyje všetku špinu 
a prach z prírody. Dnes som niečo podobné počula 
na hodine náboženstva, ale trochu inak. Pani kate-
chétka nám povedala, že po sviatosti zmierenia, keď 
sa na ňu dôkladne 
pripravíme,  povieme všetky hriechy, a ozajstne ich 
oľutujeme, tak sa nám všetky odpustia a zmyjú ako 
tá špina z prírody. Ale ona hovorila, že nám ich 
z duše zmýva krv Pána Ježiša.“ 
„Vidím Andrejka, že si dávala na náboženstve dobrý 
pozor a všetko si si zapamätala a povedala  tak ako 
to má byť.“ 
 Andrejka sa pritúlila k mamičke a objala ju 
okolo pása. Mamička jej prešla rukou po jemných 
blonďavých vláskoch a zahľadela sa do dcérkiných 
sivých očí. Čakala. Vedela, že  ak Andrejka niečomu  
nerozumie, určite sa jej to opýta. Svoju dcérku, ktorá 
sa teraz pripravovala na prvé sväté prijímanie už 
natoľko poznala. Bola veľmi vďačná kňazovi, ktorý 
raz na kázni povedal, že ani zlato, ani peniaze nevy-

vážia čas, ktorý rodič  venuje svojim deťom, lebo 
neskôr sa to  už možno nebude dať a bude neskoro. 
Neodháňala svoje dieťa, keď za ňou prišlo, aj keď 
bola niekedy veľmi unavená. Neposadila ho pred 
televízor alebo počítač, len  aby mala pokoj. Práve 
naopak. Tieto veci dcérke dosť  obmedzovala. Bola  
v prvom rade matkou a dcérku si chcela spoločne 
s manželom  dobre vychovať. Nemýlila sa. Malá už 

súkala zo seba otázku. 
„Mami, začala Andrejka, ako 
je to s tou krvou? Môžem ju 
prirovnať k dažďu alebo 
k vode? Ale krv je predsa krv  
a nie je to voda. Minule, keď 
som sa porezala  a kvapla mi 
krv na šaty, tak tam zostal 
fľak. Musela si mi ich oprať. 
A prala si ich vo vode. Ako 
teda môže krv očisťovať?“ 
Mamička si Andrejku posadila 
vedľa seba na váľandu, 
a prosila v duchu Pána 

o vhodné slová a jasné vysvetlenie. 
„Dobrá otázka, Andrejka. Pôjdeme pekne po poradí. 
Skúsime sa nad tým spoločne zamyslieť. Najprv ti 
však musím pripomenúť, že naša  duša nie je z látky 
ako tvoje šaty. Je neviditeľná. Andrejka, zažmúr na 
chvíľočku oči. Predstav si svoju dušu  ako srdiečko. 
Ako krásne červené srdiečko. 
Hriech nám na tom srdiečku narobí čierne fľaky, 
zašpiní nám ho. Človek, ktorého srdiečko je od hrie-
chov fľakaté alebo úplne čierne si ho sám nedokáže 
očistiť. Boh Otec o tom vedel a preto nám poslal na 
zem svojho Syna Ježiša, lebo do neba sa s fľakatým 
alebo dokonca čiernym srdcom nikto nedostane. 
Poslal ho na svet preto, aby sme mohli prísť do ne-
ba. Keď Pán Ježiš zomrel na kríži, vojak mu kopijou 
prerazil srdce a z toho srdca vytryskla krv a voda. 
Krv Pána Ježiša je zázračná. Len ona dokáže zmyť 
fľaky, ktoré nám na srdiečku urobí hriech a vrátiť mu 
znovu žiarivú červenú farbu. Pýtala si sa, či krv Pána 
Ježiša  môžeš prirovnať  k očisťujúcej vode alebo 
k dažďu, ktorý umýva prírodu. Áno, tak si to lepšie 
predstavíš a zapamätáš. A teraz otvor oči a pozri sa 
von!“ 
„Mami, začína  svietiť slniečko! Aké je to všetko krás-
ne a čisté! Aj ja budem mať dušu krásnu a čistú, keď 
budem    na budúcu sobotu po sviatosti zmierenia! 
Bude mať zo mňa Pán Ježiš veľkú radosť?“ 
„Určite, Andrejka. Veľmi rád príde do tvojho čistého 
srdiečka.“ 
„Mami, veľmi sa na Pána Ježiša  teším! A vy pôjdete 
tiež všetci aj na sviatosť zmierenia  aj na  sväté prijí-
manie?“ 
„Áno, Andrejka. Všetci sa na Pána Ježiša teší-
me, chceme ho mať vo svojom srdci a radovať sa  
spolu s tebou.“ 
 Andrejkine očká sa rozžiarili  radosťou, silno 
objala mamičku a pobozkala ju na líce. Oči matky sa 
zaliali slzami šťastia a vďačnosti voči Pánovi ... 

- vk - 
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Tešiť zarmútených 

Skutky duchovného milosrdenstva   

4. časť 

 

 Koho Pán Boh miluje, toho krížom 

navštevuje. Tak si zvykneme povzdychnúť, 

keď sa nám nedarí. Nie je jednoduché pri-

jať nepredvídané ťažkosti. Nie je ľahké po-

chopiť, prečo nás dobrý Boh niečím skúša. 

Vtedy nám dobre padne, keď máme nieko-

ho, kto nás vypočuje, kto s nami súcití. Tá-

to služba je jedným zo skutkov duchovného 

milosrdenstva. 

 Svätý farár z Arsu, Ján Maria Vian-

ney, upozorňoval: „Treba nám kríže, aby 

sme mysleli na Boha.“ V takomto nazeraní 

na Božie rozhodnutia môžeme nachádzať 

zmysel v trápení. Ten, kto je odhodlaný 

potešovať zarmútených, musí vedieť vy-

svetľovať, musí byť schopný viesť 

k odpovediam na otázky. Prečo práve ja? 

Prečo práve teraz? Ako pôjdem ďalej? Sám 

človek svojím chápaním len ťažko pocho-

pí. Prijatie utrpenia musí ísť cez Krista, cez 

jeho obetu na kríži a jej zmysel. 

 Zarmútení boli aj apoštoli. Ježiš im 

oznámil, že bude musieť od nich odísť, že 

bude odsúdený, zajatý a vydaný na smrť. 

„Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte 

v Boha, verte aj vo mňa.“ (Jn 14,1) Tak teší 

Učiteľ svojich verných. A nielen to, prisľu-

buje im zároveň Tešiteľa, Ducha Svätého, 

ktorý je najväčšou potechou, akú im môže 

poskytnúť. V ňom máme mať potešenie aj 

my, v ňom máme navádzať na prijatie utr-

penia aj našich blízkych, ktorých utešuje-

me. 

 

 Aby sme dokázali zarmútených sku-

točne potešiť, je potrebná aj naša modlitba. 

Treba Boha prosiť, aby uľahčil bremeno, 

aby našiel spôsob, ako s nimi budeme 

môcť úprimne súcitiť. Aby našiel situácie, 

v ktorých budeme môcť pomáhať. Dobrým 

slovom, dobrým skutkom, či príkladom. 

Alebo so zarmúteným len mlčky sedieť, 

venovať mu čas a presvedčiť ho o tom, že 

jeho problém nás zaujíma. 

 

 Hektickosť dnešných dní nás vedie 

k tomu, že na potešovanie zarmútených si 

nenachádzame čas. Ľudia v starobincoch, 

útulkoch, nemocniciach či väzniciach sú 

hladní po poteche, ktorú môže dať každý 

z nás. Možno práve pôst by mohol byť pre 

nás impulzom. Mohol by sa stať časom, 

kedy spomalíme a nájdeme si cestu na tieto 

miesta plné utrpenia. A tie sa aj naším pri-

činením môžu stať ostrovmi duchovného 

milosrdenstva. 

 

      

  

 

     Alojz Vlčko 
 

(Použitá literatúra: Enzo Bianco – Čokoľvek 

ste neurobili... Don Bosco 2009 a Štefan Hirjak 

SJ – Skutky milosrdenstva, Dobrá kniha 2003) 

Uverejnené v Bartolomeji 2/2010 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 
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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  
 

 Ako inak, aj posledný deň našej púte bol 

veľmi zaujímavý a pestrý. O 07,15 hodine sme mali 

sv. omšu v Bazilike sv. Petra v blízkosti hrobu sv. 

Petra a Jána Pavla II: v Capella Ungherese. O 10.00 

hodine sme sa stretli na Veľvyslanectve Slovenskej 

republiky pri Svätej stolici  so sekretárom Kongre-

gácie pre východné cirkvi pátrom Cyrilom Vasiľom, 

SJ,  s veľvyslancom pánom J. Draveckým, jeho 

manželkou a zamestnancami  veľvyslanectva. Stret-

nutie na Slovenskej ambasáde pri Vatikáne bolo 

veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených. Vše-

tci krátko priblížili činnosť jednotlivých hnutí , ktoré 

na tejto púti zastupovali. Agapé bolo poznačené 

srdečnými debatami a pochutnávaním si na dobro-

tách, ktoré  pripravili zamestnanci ambasády, medzi 

ktorými nechýbali ani koláčiky, ktoré osobne na-

piekla pani Dravecká. Popoludní sme ešte navštívili 

Baziliku sv. Pavla za hradbami, ktorá je jednou zo 

štyroch rímskych patriarchálnych bazilík.  

 Čo dodať na záver? V Ríme som bola už tretí 

krát. Ani raz som  tak duchovne neprežívala Božiu 

prítomnosť  a blízkosť  ako teraz. Usporiadatelia 

nám dali priestor  na duchovné vyžitie, napriek to-

mu, že presuny do jednotlivých lokalít boli náročné 

na prepravu a čas. Na tomto mieste sa však nedá 

všetko opísať tak, ako sme to prežívali, nestačil by 

mi na to ani priestor celého časopisu. Mám zážitky, 

ktorých mám plnú hlavu a plné srdce, ktoré neviem 

vyjadriť ani opísať vhodnými slovami.  

 Dostali sme veľký balík požehnania a milostí 

a každý z nás vo svojom originálnom balení ho bude 

určite  posielať ďalej. Verím, že všetci, nielen my, 

účastníci púte budeme mať  úžitok z týchto Darov 

ale aj všetci, ktorých na svojej životnej púti osloví-

me a ktorých nám Pán zverí. 

 Chcem sa poďakovať usporiadateľom – Mo-

nike, Františkovi, Katke aj tým v skrytosti, za bez-

chybnú organizáciu, za skvelú starostlivosť, za spo-

ločenstvo ľudí, ktorí mali „rovnakú krvnú skupinu“ 

a boli doma v tom, čo robia pre núdznych, chudob-

ných, deti, mládež, manželské páry, starých, opuste-

ných a nešťastných ľudí. Je šťastím pre nás všet-

kých, že takýto ľudia sú medzi nami. 

 Osobitná vďaka patrí otcovi Petrovi biskupo-

vi Rusnákovi, ktorý bol pre mňa nedosiahnuteľným 

človekom, ktorého som vídala len v televízii a zrazu 

sedel v Ríme oproti mne v autobuse a bavili sme sa 

o živote s jemu príznačným záujmom a úžasným 

nadhľadom a humorom...  Páter Jozef Koncz – náš 

Jožko – duchovný otec , úžasný človek, muž,  ktorý 

nemal problém komunikovať s každým ako rovný 

s rovným s jemu charakteristickou prirodzenosťou 

a úsmevom na tvári. Vďaka patrí aj pátrovi Igorovi, 

ktorý bol promptným prekladateľom a našim hovor-

com v talianskom jazyku. 

 Moja  vďaka a obdiv patrí všetkým, ktorí nás 

prijali v Ríme ako najvyššiu štátnu delegáciu so 

všetkými poctami bez akejkoľvek vlastnej nadrade-

nosti a dôležitosti .  

 

P.S. Pri tomto všetkom bola aj televízia LUX, kame-

raman a redaktorka, ktorých mená som si žiaľ neza-

pamätala. Dúfam, že mi to odpustia. Určite si toto  

všetko pozrite nielen vo vysielaní televízie LUX ale 

aj v jej archíve, lebo raz vidieť je viac ako dvakrát 

čítať! 
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Ešte jedno P.S. 

 Predstavte si aký je svet malý: na slávnost-

nom agapé v Kolégiu sv. Cyrila a sv. Metoda 

v Ríme som sa stretla s rodáčkou z Levíc – Aničkou  

Mališovou,  rádovou sestričkou - Saleziánkou.  

 Anička bola moja žiačka na Základnej škole 

sv. Vincenta de Paul v Leviciach kde som v tom 

čase (od júna 1991) pôsobila ako jedna z prvých 

zamestnankýň  školy (tajomníčka, vedúca vychová-

vateľka, učiteľka telocviku). 

 Rada spomínam na tento požehnaný čas nie-

len ja ale aj všetci vtedajší zamestnanci, žiaci 

a absolventi tejto školy. Samozrejme,  ani Anička 

nie je výnimkou. Medzi mnohými prítomnými ma 

uvidela prvá, rozbehla sa ku mne a zvítala sa so 

mnou radostným objatím. Veľmi sme sa tešili jedna 

druhej, lebo stretnúť sa v Leviciach nebolo také 

samozrejmé. Svoju radosť z nášho stretnutia spon-

tánne ukazovala  všetkým okolo:  „toto je moja pani 

učiteľka z Levíc“...  a neubránili sme sa ani slzám 

radosti. 

 Anička ma hneď „vyspovedala“  ako sa 

mám, čo robím a potom prišiel rad aj na ňu. Zdôve-

rila sa mi, že je v Ríme už niekoľko mesiacov, kde 

sa pripravuje na svoje poslanie do rovníkovej Afri-

ky.  Začína sa učiť po francúzsky, pretože francúz-

ština je tam na väčšine územia úradnou rečou.  Veľ-

mi sa teší, že môže ísť slúžiť chudobným 

a núdznym do tejto rovníkovej krajiny, napriek to-

mu, že nemá rada teplo.  Vie, že si bude musieť 

zvykať nielen na teplo ale aj na mnoho iných vecí 

súvisiacich so životom v tejto krajine. Verí, že 

s Božou pomocou a s modlitbami o ktoré prosí aj 

Levičanov  sa jej to podarí. 

 Milá Anička, veľmi sa teším, že z Teba vy-

rástla taká úžasná „sestrička“  nevesta Ježišova, 

Tvoj Ženích má z Teba určite radosť. Som šťastná a 

hrdá na to, že som mohla  aspoň chvíľku kráčať 

s Tebou „pozemským“  životom. 

 Želám Ti v mene všetkých Levičanov, Tvo-

jich  dobrodincov, priateľov a známych Božie po-

žehnanie, Svetlo, Dary i Ovocie Ducha Svätého. 

Drahá Aňa, nech Ťa ochraňuje Panna Mária Pomoc-

nica, ako svoju dcéru. Nech všetci, ktorých Ti náš 

Pán pošle a ktorých stretneš na Božej misii si oslo-

vila, aby prežívali radosť a osoh zo stretnutia 

s Ježišom skrze Teba ako ja vtedy v Ríme.  Sme 

s Tebou vo svojich modlitbách.  

 

 

(Rím, 18. január 2011) Generálna predstavená 

sr. Yvonne koncom roka oznámila destinácie 

nových misionárok, ktoré sa práve v Ríme pri-

pravujú na svoje poslanie. Po období rozlišova-

nia, rozhovorov s hlavnou predstavenou, s ge-

nerálnou radkyňou pre misie sr. Alaide Deretti 

prijali sestry svoje miesto určenia – ako vianoč-

ný dar. Naša sestra Anna Mališová prijala misiu 

v rovníkovej Afrike. 
  

S vďakou Alžbeta Kopřivová 
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Menší bratia  
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Kostol sv. Martina – najstarší              

kostol mesta Levice 
     

Prvú zmienku o kostole v Leviciach 

nachádzame až v mladších prameňoch, kto-

ré jeho existenciu datujú na rok 1203. Ten-

to letopočet bol zvečnený nápisom vo svä-

tyni Farského kostola sv. Michala Archan-

jela a podľa kanonickej vizitácie ešte 

v roku 1755 bol čitateľný. Patrocínium kos-

tola sa po prvý  krát spomína vo veľ-

kom registri pápežských desiatkov zostave-

ný v rokoch 1332 – 

1337, v ktorom sú uve-

dené ročné príjmy všet-

kých cirkevných hod-

nostárov i dedinských 

a mestských farárov. 

V Leviciach bol v tom 

čase farárom kostola sv. 

Martina biskupa Šala-

mún, ktorý priznal roč-

ný príjem vo výške       

4 hrivien striebra (asi    

1 kg), z čoho zaplatil  

24 grošov pápežského 

desiatku. Ak porovná-

vame príjem levického 

farára s príjmami okolitých farárov, zisťu-

jeme, že bol až niekoľkonásobne vyšší. 

Veľkosť príjmu farára závisela od počtu 

farníkov, z čoho možno dedukovať, že Le-

vice už boli v tom čase vyvinutým 

a pomerne ľudnatým sídlom. Miestny kos-

tol mal tri filiálky (Bratku, Santov a Vit-

kovce). Bohatosť fary a miestneho farára 

bola okrem toho priamo závislá od kvality 

a rozsahu pozemkového vlastníctva farské-

ho kostola, ktoré kostolu darovali obyčajne 

zemepáni.  Ešte väčší význam mali pravi-

delné príjmy, ktoré farárovi plynuli 

z cirkevného desiatku, ktorý odvádzali vše-

tci hospodári (sedliaci). Väčšinu z neho do-

stal diecézny biskup a ten prenechával jed-

nu šestnástinu miestnemu farárovi. Hotové 

peniaze kňaz vyberal z tzv. štolárne poplat-

ky, ktoré sa platili kňazovi za vysluhovanie 

bohoslužobných úkonov. Štólu poberal fa-

rár z troch liturgických úkonov, ktoré meni-

li spoločenský status veriacich v komunite. 

Bol ním krst, ktorým sa dieťa začleňovalo 

do spoločnosti a z manželov sa stávali rodi-

čia, ďalej to bol sobáš, ktorým dvaja slo-

bodní uzatvárali celoživotný nerozlučiteľný 

spoločný zväzok a napokon to bol pohreb. 

S určitým nadľahčením môžeme povedať, 

že čím vekovo starší človek bol účastníkom 

obradov, tým vyšší štolárny poplatok zapla-

til. Z niektorých filiálok 

sa vyberala štóla za ten 

istý obrad vyššia ako vo 

farskej obci, v závislosti 

od vzdialenosti filiálky 

od farnosti. 

Ďalšie osudy kostola sú 

až do roku 1559 nejas-

né. Počas tohto obdobia 

však zmenil patrocí-

nium a tak bol sv. Mar-

tin nahradený sv. Ladi-

slavom. Podľa predpo-

kladov stál kostol na 

mieste dnešného Far-

ského kostola sv. Michala Archanjela. Dô-

kazom toho je zaujímavý nález z roku 

1935, kedy výkopové práce pri ukladaní 

kanalizácie v tesnom susedstve farského 

kostola odhalili kostrové hroby v niekoľ-

kých vrstvách. To dokazuje existenciu cin-

torína už v staršom období, kedy sa pocho-

vávalo výlučne pri kostoloch. Toto nariade-

nie pochádzalo ešte z čias uhorského kráľa 

Štefana a malo zabrániť pochovávaniu zo-

snulých podľa pohanského rítu. 
 

                Mgr. Ladislav Vincze 
 

Literatúra: 

VALKÓ, Ildikó (ed). Hol sírjaik domborulnak. Léva 

2009, s. 7.; ŠVOLIKOVÁ, Marta (ed.). Monografia 

mesta Levice, Banská Bystrica: Harmony 2010, s. 

42, 166.; Rímskokatolícky farský úrad, Kánonická 

vizitácia 1755, s. 6. 
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 Na ďalekom svete a stratenom kraji 
som našiel ľuďmi obklopeného ohlasovate-
ľa. Nerozumel som mu. Jeho zázračné slová 
vtekali do duší a ako nádherná hudba spô-
sobovali zázračné sny. No ja som mu nero-
zumel. Hral sa s deťmi, utieral slzy, a jeho 
pohľad sa plnil radosťou. No ja som mu ne-
rozumel. Pristupoval k chorým, staral sa 
o nich, obväzoval ich rany, umýval ich telá. 
No ja som mu nerozumel. V noci a tichu sa-
moty som ho počul hovoriť o láske k jeho 
Bohu. Až vtedy som pochopil. 

(Xaverskí misonári) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misijné prázdniny 2011 
 

 Misijné prázdniny sú letným táborom pre 

stredoškolskú mládež vždy na inom mieste Slo-

venska, ktoré organizuje už niekoľko rokov 

Spoločnosť Božieho Slova v spolupráci 

s Misijnou kongregáciou služobníc Ducha Svä-

tého.  

 Súčasťou misijných prázdnin je aj šport, 

turistika, tanec, hry a zaujímavé prednášky 

a samozrejme nebude chýbať ani skutočný mi-

sionár, ktorý má priamu skúsenosť s misiou. 

Cieľom misijných prázdnin je ponúknuť mladým 

ľuďom nové zážitky, priateľstvá a radosť, aby 

spoznávali svoju misiu v tomto svete a nebáli 

sa ísť tam, kam ich volá milujúci Boh.  

Téma na tento rok:  Misie – láska v praxi 

  

Viac info na webe: misijneprazdniny.svd.sk 

 

Misijné poslanie kresťanov 

  

 V evanjeliu sv. Matúša čítame Ježišov 

misijný odkaz „Choďte teda, učte všetky národy 

a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Sväté-

ho a naučte ich zachovávať všetko, čo som 

vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky 

dni až do skončenia sveta.“ (Mt, 28, 19-20). 

 Misia v kresťanskom chápaní je prináša-

nie Božieho života medzi ľudí a sprítomňovanie 

Boha. K misijnému poslaniu je povolaný každý 

kresťan, nielen členovia duchovenstva 

a rehoľných spoločností, ale aj laici, ktorí boli 

krstom spojení s Kristom a stali sa Božím ľu-

dom.  

 „Nik z nás nemôže zostať ľahostajný voči 

skutočnosti, že tak veľa ľudí ešte nepozná úpl-

ne zjavenie sa Božej lásky v Kristovi. Na tomto 

poslaní sa má podieľať každý uvedomelý kres-

ťan, lebo Cirkev je zo svojej povahy misij-

ná.“  (Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Vita 

consecrata, 1996). Formy misijnej práce sú 

rôzne – evanjelizácia, dialóg s ľuďmi, práca 

v malých spoločenstvách, ekumenické hnutie, 

sociálna, vzdelávacia, humanitárna činnosť, 

atď. Fenoménom súčasnej doby je internet, 

ktorý sa tiež stále viac využíva na zvestovanie 

evanjelia a misijnú činnosť.  

 Na Slovensku pôsobia viaceré rehoľné 

kongregácie, misijné organizácie a hnutia, ktoré 

podporujú misijné aktivity a pomáhajú ľuďom 

na okraji spoločnosti. Najznámejšími sú: Spo-

ločnosť Božieho Slova (SVD) – misionári Ver-

bisti – rehoľná spoločnosť zameraná predo-

všetkým na zahraničné misie, pôsobia v 60 kra-

jinách sveta; Misijná spoločnosť sv. Vincenta 

de Paul (CM) – venuje sa zahraničným 

i ľudovým misiám, práci s mládežou a väzňami; 

Saleziáni Don Bosca (SBD) – rehoľná spoloč-

nosť zameraná najmä na prácu s mladými, or-

ganizujú aktivity pre dobrovoľníkov (Rusko, 

Azerbajdžan); Kongregácia najsvätejšieho Vy-

kupiteľa – Redemptoristi (CSsR) – rehoľná spo-

ločnosť zameraná hlavne na ľudové misie; 
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Františkáni – rehoľná spoločnosť zameraná 

na zahraničné a ľudové misie; a ďalšie.  

 Z laických organizácií sú to najmä: Uni-

verzitné pastoračné centrum J. Freinademetza 

(vysokoškoláci v spolupráci s SVD organizujú 

každý rok misie v Rumunsku); Kresťanské spo-

ločenstvo detí – eRko – združuje deti a ľudí 

dobrej vôle, ktorí organizujú každoročne akciu 

na Vianoce „Dobrá novina“. Z vyzbieraných 

finančných prostriedkov sú financované rôzne 

charitatívne projekty najmä v Afrike. 

 

„Zo všetkých miest 

na svete je pre mňa najlepšie to, 

kde ma chce mať Boh.“ 

(sv. Jozef Freinademetz) 

 

Misijná krajina Papua – Nová Guinea 
 

 Papua – Nová Guinea je nezávislým štá-
tom v Tichom oceáne severne od Austrálie. 
Rozprestiera sa na takmer 600 ostrovoch Mela-
nézie. Krajina je desať ráz väčšia ako Sloven-
sko s vyše šesť miliónmi obyvateľov. Hlavné 
mesto je Port Moresby. Obyvateľstvo tvoria 
Papuánci (84 %), Melanézania (14 %) a malé 
etnické skupiny. Ku katolíckemu náboženstvu 
sa hlási 34 % obyvateľov, k evanjelickému     
32 % a zvyšok ku kmeňovým náboženstvám.  
 

  
 Ako uvádza kardinál Tomko, táto zložitá 
krajina urobila za jedno storočie skok z pralesa 
do modernej doby. Španielski misionári sa sem 
dostali až v roku 1855, potom evanjelizačnú 
činnosť rozvinuli niektoré rehole. Prví misionári, 
ktorí odišli zo Slovenska na Novú Guineu, boli 
brat Beatus Šingler (1901 – 1972) z Banskej 
Belej a Br. Kleofáš Dvorčák z Malého Šariša – 
on bol prvý misionár verbista zo Slovenska, 
ktorý položil svoj život na misijnom poli            
(r. 1944). Po druhej svetovej vojne začali na 
Novú Guineu prichádzať misionári v hojnejšom 
počte, vrátane viacerých Slovákov. 
V súčasnosti tu pôsobí P. Peter Dikoš SVD 
z Terchovej, ktorý je aj rektorom seminára 
v Banze. Katolícka cirkev sa úspešne rozvíja 
a má dôležité poslanie v Oceánii. Dnes je tu 18 
diecéz, ktoré poväčšine spravujú misijní bisku-
pi. Výchova domorodých kňazov zatiaľ ešte 
zaostáva, ale predsa možno vidieť postupné 
zlepšovanie stavu. Misijné úsilie má veľký po-
diel aj na ľudskom pokroku, toto úsilie má však 
pred sebou ešte veľké úlohy. Preniknúť do du-
še Papuáncov a ich mravov. Prekvasiť do hĺbky 
celý spôsob ich života bez toho, aby sa narušili 
kladné stránky ich kultúry. Jednou zo základ-
ných úloh je vychovať dobrých kňazov, aj preto 
sú ešte potrební misionári z cudziny.  

 

Rubrika Misie:  Bc. Edita Kottrová 

 

Zdroj:  

Katolícke noviny 18/2010 

Hlasy z domova a misií 11/2010 

Mladý misionár 3/2010 

www.misie.sk;  www.svd.sk 

Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Vita consecrata, 1996 
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Majstrovstvo okresu Levice v malom futbale 

 
 Katolícka spojená škola sv.Vincenta de Paul v Leviciach organizovala Majstrovstvo okresu 
Levice v malom futbale  základných škôl v školskom roku  2010/2011.Do súťaže sa zapojilo 15 
dievčenských družstiev, ktoré boli rozdelené do 4 základných kôl. Víťazné družstvá zo základných 
kôl sa stretli vo finálovom turnaji, ktorý sa konal 4.apríla 2011. Stretnutia štyroch účastníkov finále  
priniesli tieto výsledky a konečné poradie: 
  
Konečné poradie: 
  
1.miesto - Katolícka spojená škola sv.Vincenta de Paul Levice  3 3 0 0 10:3  9 bodov 
  
2.miesto - Katolícka spojená škola F.Fegyvernekyho s vjm  Šahy 3 1 1 1 8:6  4 body 
  
3.miesto - Základná škola s MŠ  Čaka      3 1 1 1 6:5  4 body 
  
4.miesto - Základná škola s MŠ Rybník nad Hronom   3 0 0 3 2:12  0 bodov 
  
  Ceny a diplomy odovzdal najlepším družstvám Mgr. Miloš Harmady, riaditeľ  KSŠ 
sv.Vincenta de paul v Leviciach. Stretnutia rozhodoval k všeobecnej spokojnosti všetkých druž-
stiev Henrich Kováč. Víťazné družstvo bude reprezentovať okres Levice na krajskom kole, ktoré sa  
bude konať 20.apríla 2011 v Zlatých Moravciach. 
  
 O úspešnú obhajobu vlaňajšieho prvenstva sa zaslúžili tieto hráčky: Dana Bohovicová, Ale-
xandra Godolleiová, Kristína Bátovská, Terézia Šabíková, Terézia Lukáčová, Terézia Kurinová, 
Zuzana Kováčová, Jana Farkašová, Laura Kálnayová, Vivienn Trenčéniová. 
 
           Autor príspevku: Milan Bridiš, organizátor súťaže  
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