
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
            Ročník I. - Číslo 6 - Jún 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 * Liturgia: príhovory na nedele v júni 

Michal Mališ: Diakonát  moja cesta k Bohu. Peter Tóth: Moja služba diakona                         

Ohliadnutie za duchovnou obnovou lektorov a akolytov v Sampore  

Skutky duchovného milosrdenstva: Trpezlivo znášať krivdy                                                   

Predstavenie Verbum Domini - 1.časť * Katechéza: Andrejkin priateľ Ježiš                               

Siedma rozhlasová púť do Krakova * Misie: Mexiko * Svätí v mesiaci                                                 

Prvé sväté prijímanie - 15. 5., 22. 5. a 29. 5. 2011 v kostole sv. Michala v Leviciach      

Prvé sväté prijímanie 29. mája v Leviciach 
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EDITORIÁL 

 Milí čitatelia nášho farského časopisu Micha-

el, úprimne vás pozdravujem v mesiaci jún, ktorý je 

tradične venovaný úcte k Božskému Srdcu Ježišov-

mu. V tomto mesiaci budú v celej Cirkvi vysvätení 

noví diakoni a novokňazi. Aj z našej farnosti prijmú 

dvaja doterajší akolyti Michal Mališ a Peter Tóth 

z rúk otca biskupa Mons. Rudolfa Baláža diakonskú 

vysviacku v sobotu 11. júna 2011 o 10.00 vo far-

skom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej 

Bystrici. Spoločne pôjdeme na túto vysviacku auto-

busom a mnohí aj osobnými autami, aby sme du-

chovne podporili týchto dvoch našich bratov.  

   V nedeľu Božieho milosrdenstva 1.mája 2011 

na námestí Svätého Petra vo Vatikáne bol vyhlásený 

súčasným Svätým otcom Benediktom XVI. za bla-

hoslaveného pápež Ján Pavol II.  

 Podľa redaktora TV Lux Ľudovíta Malíka 

tento nezabudnuteľný náš súčasník blahoslavený Ján 

Pavol II. vykonal 104 zahraničných ciest, pričom na-

vštívil 129 krajín sveta. V Taliansku vykonal 146 

pastoračných návštev a ako rímsky biskup navštívil 

301 farností v Ríme. Precestoval vyše 1, 2 mil. kilo-

metrov. Počas Svetového stretnutia mládeže na Fili-

pínach v r. 1995 slúžil sv. omšu pre viac ako 4 mi-

lióny veriacich. Ale slúžil aj sv. omše v r. 1989 

v severských krajinách Európy, kde bolo len okolo 

200 veriacich. Bol to prvý netaliansky pápež  po 455 

rokoch a prvý Slovan v histórii. Bol pápežom od 16. 

10. 1978 až do svojej smrti 2. 4. 2005. Počas svojho 

tretieho najdlhšieho pontifikátu po sv. Petrovi a po 

sv. Piovi IX. vymenoval 231 kardinálov, prijal 1600 

hláv vlád a štátov. Pre deti napísal niekoľko kate-

chizmov a ako prvý pápež List deťom, lebo deti po-

važoval za malých priateľov Ježiša. Podpísal sa pod 

vyše 100 cirkevných dokumentov: 14 encyklík, 45 

apoštolských listov, 14 apoštolských exortácií 

a ďalšie. Počet strán jeho príhovorov je viac ako sto-

tisíc. Vyhlásil viac blahoslavených a svätých ako 

všetci jeho predchodcovia: kanonizoval za svätých 

482 a beatifikoval, vyhlásil za blahoslavených 1338 

ľudí.  

 Blahoslavený Ján Pavol II. ako prvý pápež 

navštívil židovskú synagógu, moslimskú mešitu 

a protestantský kostol. Podporil dialóg medzi sveto-

vými náboženstvami zvlášť v októbri 1986 v Asissi.  

 Slovensko navštívil trikrát v roku 1990, 1995 

a 2003, kedy slúžil l2. septembra v Banskej Bystrici 

slávnostnú sv. omšu na Nám. SNP a navštívil aj náš 

Kňazský seminár     sv. Františka Xaverského, kde je 

doteraz jeho pamätná izba.  

 Svätý Otec Ján Pavol II. písal na Zelený štvr-

tok všetkým kňazom každý rok list, v ktorom aktuál-

ne povzbudzoval nás kňazov. V Jubilejnom roku 

2000 nám tento list napísal priamo z Večeradla 

v Jeruzaleme 23. 03. 2000. Vyberáme z tohto listu 

aspoň niekoľko myšlienok:  

  „Ježiš, "pretože miloval svojich, čo boli na 

svete, miloval ich do krajnosti" (Jn 13,1). Hlboko 

dojatý znovu čítam tu v Jeruzaleme slová, ktorými 

evanjelista Ján uvádza správu o Poslednej večeri. 

Robím to na mieste, ktoré podľa tradície poskytlo 

prístrešie Ježišovi a Dvanástim na veľkonočnú veče-

ru a na ustanovenie Eucharistie. 

 Vzdávam chválu Bohu, ktorý mi v Jubilej-

nom roku narodenia svojho Syna doprial vydať sa po 

pozemských Kristových stopách a kráčať cestami, 

ktorými od narodenia v Betleheme po smrť na Gol-

gote chodil on. Včera som bol v betlehemskej Jasky-

ni Narodenia. V najbližších dňoch sa vyberiem na 

rozličné miesta života a účinkovania Spasiteľa, po-

čnúc Domčekom Zvestovania cez Vrch blahoslaven-

stiev až po Olivovú horu. Napokon v nedeľu budem 

na Golgote a pri Svätom hrobe. 

 Dnešná návšteva Večeradla mi ponúka príle-

žitosť na celkový pohľad na tajomstvo vykúpenia. 

Tu nás Ježiš obdaroval nesmiernym darom Eucharis-

tie, a tu je aj kolíska nášho kňazstva. 

 

  Zrodení z lásky 
  "Pretože miloval svojich, čo boli na svete, 

miloval ich do krajnosti." Je známe, že Jánovo evan-

jelium, na rozdiel od ostatných troch, nerozpráva     

o ustanovení Eucharistie, o ktorej sa Ježiš zmienil už 

v obšírnej reči v Kafarnaume (porov. Jn 6,26-65). 

Namiesto toho opisuje umývanie nôh. Táto Ježišova 

iniciatíva, ktorá uvádza do rozpakov apoštola Petra, 

je čosi viac ako príklad pokory hodný nasledovania. 

Je to prejav radikálnosti, s akou nám Boh vychádza 

v ústrety. Lebo v Kristovi sa Boh "zriekol seba sa-

mého" a vzal si "prirodzenosť sluhu" až do najkraj-

nejšieho poníženia na kríži (porov. Flp 2,7), aby ľud-

stvu otvoril prístup do najdôvernejšej hĺbky božské-

ho života. Rozsiahla Ježišova reč, ktorá v Jánovom 

evanjeliu nasleduje po umývaní nôh a je akoby ko-

mentárom tohto úkonu, javí sa ako určitý druh úvo-

du do tajomstva trojičného spoločenstva, ku ktorému 
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nás Otec povoláva, keď nás darom Ducha Svätého 

začleňuje do Krista. 

 Toto spoločenstvo sa má prežívať podľa logi-

ky nového prikázania: "Aby ste sa aj vy vzájomne 

milovali, ako som ja miloval vás" (Jn 13,34). Nie ná-

hodou završuje túto "mystagógiu" veľkňazská mod-

litba, ktorá ukazuje Krista v jeho jednote s Otcom, 

pripraveného vrátiť sa k nemu obetovaním seba sa-

mého a túžiaceho len po tom, aby umožnil učeníkom 

účasť na svojej jednote s Otcom: "ako ty, Otče, si vo 

mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno"            

(Jn 17,21). 

  Sacerdos et Hostia 
 Súčasne dospel k dokonalosti aj zmysel obe-

ty, kňazského úkonu v pravom zmysle slova. Kristus 

urobil na Golgote zo svojho vlastného života obetu 

večnej hodnoty, "výkupnú" obetu, ktorá navždy zno-

vu otvorila cestu spoločenstva s Bohom prerušenú 

hriechom. 

 Svetlo do tohto tajomstva vnáša List Hebre-

jom, keď Kristovi vkladá do úst niekoľko veršov 40. 

žalmu: "Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo... 

Hľa, prichádzam... aby som plnil tvoju vôľu, Bo-

že" (Hebr 10,5.7; porov. Ž 40,7-9). Podľa autora toh-

to listu tieto prorocké slová vyslovil Kristus vo chví-

li svojho príchodu na svet. Vyjadrujú jeho tajomstvo 

i jeho poslanie. Začínajú sa teda uskutočňovať už vo 

chvíli Vtelenia, i keď svoj vrchol dosahujú v obete 

na Golgote. Odvtedy je každá obeta kňaza len obno-

veným prinášaním jedinej Kristovej obety Otcovi, 

prinesenej raz navždy. 

  Sacerdos et Hostia! Kňaz a obeta. Toto obet-

né hľadisko je podstatným znakom Eucharistie a sú-

časne podstatným rozmerom Kristovho kňazstva, te-

da aj nášho kňazstva. V tomto svetle si znovu prečí-

tajme slová, ktoré vyslovujeme každý deň a ktoré 

zazneli po prvý raz práve tu vo Večeradle: "Vezmite 

a jedzte z neho všetci: toto je moje telo, ktoré sa obe-

tuje za vás... Vezmite a pite z neho všetci: toto je ka-

lich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých 

na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej 

zmluvy." 

 Sú to slová potvrdené v podstate súhlasnými 

textami evanjelistov i apoštola Pavla. Boli vyslovené 

v neskorý večer Zeleného štvrtka na tomto mieste. 

Keď Pán Ježiš dal apoštolom jesť svoje Telo a piť 

svoju Krv, vyjadril hlbokú pravdu úkonu, ktorý mal 

zakrátko uskutočniť na Golgote. V Eucharistickom 

chlebe je totiž to isté telo narodené z Panny Márie    

a obetované na kríži. 

 

 Ave verum Corpus natum / de Maria Virgine, 

vere passum, immolatum / in cruce pro homine! 

   

 

 Posielam vám z Večeradla eucharistický po-

zdrav pokoja. Obraz Krista obklopeného pri Posled-

nej večeri jeho najbližšími nech napĺňa srdce každé-

ho z nás záchvevmi bratského spoločenstva. Veľkí 

maliari sa pokúšali zachytiť Kristovu tvár medzi 

apoštolmi pri Poslednej večeri.  

 Ako by sme tu mohli zabudnúť na majstrov-

ské Leonardovo dielo? Ale do hĺbky tohto tajomstva 

môžu preniknúť intenzitou svojej lásky iba svätí, 

keď si - obrazne povedané - položia hlavu na Pánovu 

hruď ako Ján (porov. Jn 13,25). Tu sme totiž na vr-

chole lásky: "pretože miloval svojich, čo boli na sve-

te, miloval ich do krajnosti" (Jn 13,1). 

  Rád by som túto úvahu, ktorú s láskou odo-

vzdávam vašim srdciam, ukončil slovami starej 

modlitby: 

 

 "Ďakujeme ti, nebeský Otče, 

 za život i poznanie, 

 ktoré si nám zjavil 

 prostredníctvom svojho služobníka Ježiša. 

 Tebe buď sláva naveky. 

 Ako bol tento lámaný chlieb 

 roztrúsený po návršiach 

 a pozbieraný stal sa jednou vecou, 

 tak nech sa tvoja Cirkev 

 zo všetkých končín zeme 

 zhromaždí v tvojom kráľovstve. 

 Všemohúci Bože, 

 ty si stvoril svet na slávu svojho mena, 

 dal si ľuďom pokrm a nápoj na posilu, 

 aby ti vzdávali vďaky. 

 Nám si však daroval duchovný pokrm a nápoj 

 i večný život prostredníctvom svojho Syna... 

 Tebe buď sláva naveky!" 

 (Didaché 9,3-4; 10,3-4) 

 Z Večeradla vás, najdrahší bratia v kňazstve,    

všetkých duchovne objímam                                     

a z celého srdca žehnám.“                           
    Jeruzalem, 23. marca 2000 

     Ján Pavol II. 

 

 Tieto podnetné myšlienky neprestanú byť ak-

tuálne a dávajú nám všetkým možnosť hlbšie si ich 

premeditovať a snažiť sa podľa nich aj žiť.  

 

 Prajem našim dvom bratom Michalovi Mali-

šoví i Petrovi Tóthovi a všetkým, ktorí v tomto roku 

prijmú posvätný rád diakonátu a presbyterátu, aby sa 

snažili s horlivosťou blahoslaveného Jána Pavla II. 

nasledovať príklad nášho Veľkňaza Ježiša Krista, 

ktorý nás prišiel naučiť opravdivo milovať Nebeské-

ho Otca i všetkých ľudí. 

       Mons. Ján Bednár, dekan 
zdroj: www.tkbs.sk 
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Siedma Veľkonočná nedeľa 
 

 Mali by sme sa radovať, keď máme účasť na 

Kristovom utrpení. Tak píše Peter - prvý pápež,     

v liste, ktorý je vlastne prvou encyklikou v deji-

nách Cirkvi. A v závere dnešného úryvku nás ešte 

povzbudzuje, aby sa nik nehanbil, keď trpí ako 

kresťan, lebo tým sa verejne priznáva ku Kristovi. 

 A takúto radu nám dáva apoštol, ktorý Krista 

verejne zaprel. Zľakol sa vidiny možných neprí-

jemných následkov. Ešte mu nič konkrétne vlastne 

nehrozilo. Má takýto človek morálne právo vyža-

dovať od iných dokonca radosť z prenasledovania, 

ponižovania a iných postihov pre kresťanské pre-

svedčenie? 

 Petrov hriech bol skutočne strašný. Trval 

však veľmi krátko. Nevieme to presne, ale snáď 

neuplynula ani hodina a Peter už plakal. Boli to ur-

čite slzy dokonalej ľútosti. V tradícii sa zachovalo, 

že sa Peter vždy rozplakal, keď počul spev kohúta. 

Iste nie preto, že snáď pochyboval o odpustení. Ale 

po celý život nikdy neprestal ľutovať: tento hriech. 

Úprimnosť svojho pokánia potom potvrdil množ-

stvom utrpení, ktoré znášal ozaj s radosťou. 

 Peter má plné právo vyzýva t: nás k statočné-

mu vyznávaniu viery v Krista práve preto, že vie aké 

je to ťažké, ba nemožné, keď sa človek spolieha na 

vlastné sily. Presvedčil sa, koľko toho dokázal 

zvládnuť, keď v ňom pôsobil Ježišov Duch. Vedel 

teda z vlastnej skúsenosti, ako sa môže stať Božím 

nástrojom aj naj zbabelej ši a najhriešnejší človek, ak 

úprimným pokáním a trvalým kajúcim zmýšľaním, 

vytvorí v sebe priestor Božiemu Duchu. 

 Porozmýšľajme teda, čo nám chýba, keď sme 

stále takí slabí! 

 

    
M.M. 

 

 

 

Svätodušná nedeľa 
 

 Apoštol Pavol poučoval Korinťanov:"My 

všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, 

boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo." 

My si toto tvrdenie musíme tak trochu upraviť. Vy-

meniť: národnosti a aj stavy na aktuálne pre nás. Pod-

stata však ostáva nezmenená. Tvoríme jedno telo. 

A preto by sme mali byť. preniknutí aj tým istým 

Duchom Svätým. 

 Osem dní sme sa modlili, úpenlivo sme prosi-

li a aj spievali: 

 

"Duchu Svätý, príď k nám! 

Naplň naše srdcia! 

A zapáľ v nich oheň svojej lásky!" 

 

 Teraz by teda mala v našich farnostiach vy-

puknúť, "revolúcia" lásky. Ale čo ako pozorne sa 

obzeráme okolo seba, všetko je po starom. Asi by 

sme sa mali radšej pozrieť do nášho srdca. A povy-

hadzovať z neho všetky skamenené predsudky aj 

výhrady, ktorými je zapratané. Niektoré sú už mož-

no natoľko ťažké, že sa s nimi nedá ani pohnúť. 

Treba ich teda napred porozbíjať. 

 Boží Duch našťastie pôsobí vždy, nielen na 

Turíce. Keď nájde srdce pripravené, rozhorí sa v 

ňom jeho láska tak mocne, že roztopí zmrazené 

vzťahy. 

 Veľa nás je pokrstených, ale akoby každý 

patril inému duchu, pretože ich prejavy nie sú na 

všeobecný úžitok.  Pachtíme sa iba za vlastným       

a hlavne hmotným úžitkom, čo vytvára bariéry voči 

láske. Ale keby tú bariéru strhla polovica pokrste-

ných, ako by náš život skrásnel. 

 

M.M. 

 

 

Fotografie: Alžbeta Kopřivová 
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Slávnosť Najsvätejšej Trojice 
 

 Keď nám Boh o sebe zjavil, že je trojosobný, 

nechcel nám tým predložiť, rébus, aby sme si lámali 

hlavy. Jeden Boh v troch osobách, to nie je matema-

tická rovnica. Je to pravda o Bohu, dôležitá pre náš 

vzťah k nemu. Najvyšším Pánom s absolútnou 

mocou môže byť. iba jeden. K takémuto poznaniu sa 

dá dospieť: aj filozoficky. Boh však chcel, aby sme 

vedeli, že on nie je sám. Je Láska, je milujúce MY - 

vzťah, kam pozýva aj nás. 

 Boh nám túto pravdu zjavil tým, že sa v oso-

be Syna stal človekom. Ľudsky zrozumiteľným spô-

sobom nám ukázal svoju dobro-tu, snahu prijať; 

každého človeka do vnútrobožskeho života lásky. 

Aj hriešnikov, lebo neposlal Syna na svet preto, 

aby ho odsúdil, ale zachránil. 

 Duch Svätý je Láska Otca k Synovi a Syna   

k Otcovi. Je večným ÁNO v trojičnom MY. Do 

tohto vnútrobožskeho života lásky sme pozvaní jed-

notlivo, ale žiť. tam budeme v spoločenstve. A ako 

ináč - len v láske. To sa ale musíme naučiť, ešte tu na 

zemi. 

 Boh nás na večný život uschopňuje milosrd-

ným odpustením vín. Ale aj my si musíme navzájom 

odpúšťať, viny, veď rozhádaní by sme nebo premenili 

na peklo. 

 Keď sa prežehnávame, vyznávame tak prí-

slušnosť; k trojičnému spoločenstvu Lásky. A keď 

Boha prosíme: "Odpusť, nám naše viny ako i my od-

púšťame svojim vinníkom" uznávame najzákladnej-

šiu podmienku pre večný život v Láske. 

 Robíme to síce denne mnoho ráz, ale uvedo-

mujeme si závažnosť a dosah tohto vzácneho tajom-

stva? 

 

  

M.M. 

 

 

Trinásta nedeľa cez rok 
  

 Pojem láska má veľa významov. Takmer kaž-

dý človek má o láske inú predstavu. Keby sme sa 

pýtali, asi by sme sa dozvedeli, čo kto od lásky oča-

káva. Niekto nežnosti, iný starostlivosť:, často obdiv, 

aj búrlivé citové prejavy alebo aspoň vďačnosti. Naj-

lepšie sa to pozná, keď počúvame človeka, čo sa 

sklamal. Vyratuje v čom ten druhý nesplnil očakáva-

nia. A je po láske. Takto chápaná láska chce brať, dosta-

ti, malí.. V miernejšom vydaní je ochotná aj dávať, ale 

iba za predpokladu dostatočnej protihodnoty. Vysky-

tujú sa aj lásky až do krajnosti obetavé, ochotné zo-

dratí sa v službe, ale ak milovaný objekt neprejaví 

primeranú vďačnosti, ochota sa stane prasknutou nádo-

bou žlče. 

 Veľa je falošných podôb lásky. Najrýdzejšia 

chce urobiť toho druhého šťastným a v tom pocitiť svo-

je šťastie. Ak nerátame čo nás bude státí dobro milova-

ného človeka, ale dobro trváce, skutočne cenné. Aby 

nedošlo k nedorozumeniu, jeden príklad. Milujúci 

rodič vidí svoje šťastie v šťastí dieťaťa. V snahe dať 

mu všetko, pomôže mu nejakým podvodom, čo skôr 

či neskôr vedie do nešťastia. Skutočne milujúci rodič 

mu práve z lásky odoprie takúto "pomoc", nech by 

ho to akokoľvek bolelo. 

 Keď Ježiš žiada, aby sme ho milovali viac 

ako rodičov, dieťa alebo manželského partnera, ne-

znamená to pre nich ukrátenie. Práve naopak. Veď 

láska k Ježišovi sa dokazuje plnením Božej vôle. To 

musí byť prvoradé. Ináč nie sme hodní mena kres-

ťan. V našom príklade by nadradenosť lásky k Ježi-

šovi bola zabrá-nila nešťastiu, čo sa ukázalo až po 

čase, hoci momentálne sa zdalo byť výhodné.    

(Cieľ totiž neposväcuje prostriedky!) 

 Boh vidí ďalej ako my. Dovidí až na samý 

koniec. A jeho prí-kazy sledujú iba naše skutočné    

a trvalé dobro. Milovať Ježi-ša viac ako našich naj-

bližších je aj pre nich to najlepšie. 
  

M.M. 

Fotografie: Alžbeta Kopřivová 
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Diakonát, moja cesta k Bohu  

Milí moji bratia a sestry, milí spolu - 

farníci, dostal som možnosť prihovoriť sa Vám 

na stránkach nášho farského časopisu Michael. 

Dôvodom môjho príspevku nie je opis dejín 

našej farnosti, ani opis udalostí v našej farnosti 

za uplynulé obdobie, ani nie recenzia nejakého 

filmu či knihy. Dôvod je celkom špecifický – 

spolu s naším bratom Petrom Tóthom stojíme 

pred prijatím veľkého Božieho daru, pred prija-

tím prvého stupňa sviatosti kňazstva – pred pri-

jatím diakonátu. Človek cíti, že Boh ho chce 

obdarovať veľkým darom. Je to dôvod pre ra-

dosť, ale aj pre otázky, či až vnútorné chvenie. 

Veď cítim vlastnú nedokonalosť, ľudskú nezre-

losť a neskúsenosť. Ale Boh - nekonečne verný 

a milujúci  - ponúka neodbytne a nástojčivo 

svoj dar. Čo je vlastne obsahom tohto Božieho 

daru? Tým darom je Duch Svätý, ktorý prichá-

dza, aby do duše človeka vtlačil Ježišov obraz, 

aby osud človeka navždy spojil s Ježišom. Viac 

ako inokedy mi v týchto dňoch zalieta myseľ 

k tým prvým diakonom, v prvej Cirkvi 

v Jeruzaleme. Medzi nimi vyniká postava svä-

tého Štefana, prvého mučeníka, ktorého oslavu-

jeme počas vianočných sviatkov. Ustanovenie 

prvých diakonov nájdeme v 6.kapitole Skutkov 

apoštolov. Tí, ktorí sa mali stať diakonmi, boli 

charakterizovaní dvomi vlastnosťami: mali byť 

plní Ducha Svätého a plní múdrosti. Tak som aj 

ja rozmýšľal ako sa pripodobniť týmto prvým 

kandidátom diakonátu zo Skutkov apoštolov. 

Ako sa aspoň trochu priblížiť k tomu veľkému 

vzoru, ktorým sú pre mňa títo prví siedmi dia-

koni? Ako byť plným Ducha Svätého 

a múdrosti? Pri hľadaní odpovede mi pomohol 

náš milovaný Svätý Otec Benedikt XVI., ktorý 

povedal, že „Duch Svätý je dychom Ježiša 

Krista“. Lenže preto, aby sme tento Ježišov 

dych mohli prijať, je nevyhnutné byť 

v Ježišovej blízkosti. Sv. Otec dáva aj návod 

ako vstúpiť do tejto Ježišovej blízkosti, keď 

hovorí: „Robíme to tak, že uvažujeme nad jeho 

slovom.“ Teda preto, aby ma Ježiš mohol napĺ-

ňať Duchom Svätým, je potrebné uvažovať nad 

Božím slovom. Uvažovanie nad Božím slovom 

je cesta pre prijatie Ducha Svätého. Božie slovo 

by sme mohli prirovnať k studni, z ktorej čer-

páme Ducha Svätého. Veď práve Duch Svätý 

robí Božie slovo mocným, živým a účinným. 

Cez Božie Slovo môže Ježiš na mňa dýchať 

Ducha Svätého, môže ma ním napĺňať. Lenže 

ako byť plným múdrosti? Mám 24 rokov a tých 

životných skúseností mám naozaj málo. A mám 

prísť pred ľudí, k ľuďom, nejako ich povzbu-

diť, usmerniť... Kde nájsť múdrosť? Opäť mi 

prichádza na myseľ podobenstvo o dvoch mu-

žoch, z ktorých jeden bol hlúpy a druhý múdry. 

Múdrym nazval Ježiš toho, ktorý počúva jeho 

slovo a uskutočňuje ho. V Ježišovom slove vi-

dím prameň múdrosti. Veď ten, kto uvažuje nad 

Ježišovým slovom a toto slovo preniká aj do 

jeho skutkov, prežíva svoj život múdro, stavia 

svoj život na skale... 

Byť plný Ducha Svätého a múdrosti. 

To boli požiadavky na prvých diakonov, ale sú 

to požiadavky aj na tých dnešných kandidátov 

diakonátu, teda aj na mňa. Iste, s tými prvými 

diakonmi sa nemôžem porovnávať, ale chcem 

sa aspoň trochu priblížiť ich žiarivému príkla-

du.  

Zároveň Vám chcem srdečne poďako-

vať za každú spomienku v modlitbe, za každé 

obetované utrpenie za nás, ktorí sa pripravuje-

me na prijatie diakonátu. Čím väčší Boží dar 

máme prijať, tým viac musí byť sprevádzaný 

modlitbou a obetou - veľký dar, veľa modlitby. 

Vaše modlitby a obety tvoria nenahraditeľný 

sprievod pre Boží dar, ktorý máme prijať. Nech 

Vám nekonečne verný Boh odmení toto spolo-

čenstvo s nami prostredníctvom modlitby 

a obety. Spoločenstvo modlitby je veľkým pre-

javom lásky.  

Verím, že sa budeme môcť aj osobne 

stretnúť a spolu sa podeliť o radosť z tohto Bo-

žieho daru.  

Michal Mališ 
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Moja  služba diakona 

 

Milí čitatelia farského časopisu Mi-

chael, moji drahí farníci. Keď ma pán de-

kan Bednár poprosil, aby som napísal svoje 

pocity pred diakonskou vysviackou 

a podelil sa tak s Vami, nevedel som presne 

o čom písať. Priznám sa, že som sa zatiaľ 

stále nemal ani kedy poriadne nad tým za-

myslieť. Prežívali sme skúškové obdobie 

a vtedy bola myseľ viac upriamená týmto 

smerom. No som si vedomý toho, že ako sa 

bude 11. jún blížiť, moje pocity budú inten-

zívnejšie. V každom prípade musím pove-

dať, že týchto päť rokov v seminári uletelo 

neuveriteľne rýchlo. Ako prvák som vzhlia-

dal na tých, ktorých už čakali svätenia 

a túžil som byť čo najrýchlejšie aspoň 

v tom piatom ročníku. Teraz, keď je to sku-

točnosť, vedomie zodpovednosti, ktorú na 

seba beriem, mi okrem radosti, ktorá je ur-

čite veľmi veľká, dáva aj pocit istej obavy, 

alebo lepšie povedané, bázne. A myslím si, 

že je to tak správne. Nikto totiž nemôže na 

cestu povolania vykročiť prehnane sebaisto, 

lebo môže veľmi rýchlo padnúť na nos. Bo-

žia milosť je tá, ktorá dopĺňa v hojnej miere 

to, čo človek sám nikdy doplniť môcť ne-

bude. Preto som predovšetkým teraz vďač-

ný Bohu za to, že si ma napriek mojim sla-

bostiam vybral za nástroj, ktorý má ohlaso-

vať Radostnú zvesť svojim blížnym. 

A napriek tomu, že to prežívam v bázni, 

som si istý, že som na správnom mieste 

a dobre som si vybral. Vás, moji drahí ro-

dáci, prosím, aby ste aj naďalej mysleli na 

mňa aj na Miška v modlitbách, ako si aj mi 

spomíname na vás. Vzájomná podpora je 

vždy veľmi dôležitá, lebo dodáva silu 

a pokoj v ťažkých chvíľach.  

Ako diakoni budeme ustanovení na 

službu. Budeme čítať evanjelium na svätej 

omši a ak nás kňaz poverí, môžeme pred-

niesť aj homíliu. Diakon tiež môže riadne 

vysluhovať sviatosť krstu a rozdávať sväté 

prijímanie. Taktiež, ak ho deleguje biskup 

alebo farár, môže asistovať pri uzatváraní 

sviatosti manželstva a požehnávať ho. Dia-

kon môže tiež vysluhovať sväteniny, teda  

napr. pochovávať, či udeľovať požehnanie. 

Zaväzujeme sa prijatím posvätného rádu 

diakonátu aj celibátnej čistote a modlitbe 

Liturgie hodín (breviár), ktorá je modlitbou 

Cirkvi. 

Toľko aspoň v skratke, aby ste mali 

nejakú predstavu o tom, čo je úlohou diako-

na. Ešte raz vás všetkých prosím 

o modlitby za mňa aj za Miška Mališa, aby 

sme v tom Božom diele, ktoré v nás začal, 

vytrvali a posilnení prijatím posvätného 

rádu sa ešte viac utvrdili v povolaní 

a prehlbovali svoj vzťah s našim Pánom. 

Všetkých vás aj čo najsrdečnejšie 

pozývam na ten slávnostný deň, 11. júna do 

Banskej Bystrice, kde vo farskom kostole 

Nanebovzatia Panny Márie o 10:00 vklada-

ním rúk a konsekračnou modlitbou otca 

biskupa Rudolfa Baláža prijmeme spolu 

s Miškom Mališom a s našimi spolužiakmi 

posvätný rád diakonátu. 

 

Peter Tóth 

Fotografie: archív autorov 
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* Úvahy a zamyslenia *               

OHLIADNUTIE ZA DUCHOVNOU 

OBNOVOU 
 

 Milá levická farská rodina, skupina 

lektorov a akolytov sa chce s vami podeliť 

s dojmami z Duchovnej obnovy, ktorá 

prebiehala v dňoch 13. – 15.5. 

v Benediktínskom kláštore v Sampore. 

V piatok podvečer sme odchádzali spred 

farskej budovy, kde nám na cestu dal 

požehnanie pán dekan Bednár. Bol pekný 

čas, cesta nám ubiehala pomerne rýchlo, 

od Hronského Beňadika sme obdivovali 

krásu prírody a rozhovor v autách 

prebiehal v duchu očakávaní.  

  

 To duchovno v nás sa začalo 

intenzívnejšie prebúdzať, ako sme sa blížili 

lesíkom ku kláštoru Sampor pri Sliači. Prišli 

sme v čase večerných chvál, všetko zahaľovalo 

posvätné ticho. Po chvíli sme sa všetci 

sústredili pri vchode, kde bol na dverách 

zvonček. Po krátkej dobe nám prišiel otvoriť 

muž v habite, neskôr sme sa dozvedeli, že je to 

brat, ktorý má na starosti návštevníkov 

kláštora. Ubytovali sme sa, išli sme na večeru 

a po nej sme sa stretli s otcom Vladimírom 

Kasanom – priorom kláštora, ktorý aj viedol 

našu Duchovnú obnovu. Oboznámil nás 

s programom a témou Duchovnej obnovy, 

ktorá znela „Nepriateľ“ (človek, ktorý je pre 

nás v niečom neprijateľný), aký postoj máme 

voči nemu zaujať, zvládnutie hnevu. 

   

  

 V sobotu sme sa pripojili v modlitbách, 

chválach, adorácii k životu v kláštore. Raňajky 

a večere sme mali zvlášť, ale obedy boli 

spoločné s benediktínskymi mníchmi. Bol to 

zvláštny pocit, keď nás v tichosti obsluhoval 

mních. Majú to všetko veľmi dobre 

zorganizované. V sobotu počas celého obeda 

jeden z mníchov, ktorý bol v ten deď určený, 

čítal, aby si každý uvedomil, že nielen chlebom 

sa človek má sýtiť, ale aj Božím slovom. 

Každý týždeň si úlohy vymieňajú medzi sebou. 

V nedeľu bolo čítanie pred jedlom, počas jedla 

znela príjemná hudba. 

  

 Žijú podľa známeho benediktínskeho 

„Ora et labora“ – „Modli sa a pracuj.“ Pri 

kláštore sa starajú mnísi o malé hospodárstvo 

a majú ešte mnohé plány. Kláštor na Sampore 

bol požehnaný otcom biskupom Rudolfom 

Balážom pred necelým rokom a už v okolí 

vidieť veľkú snahu. Celý život v kláštore 

prebieha väčšinou v tichosti podľa regule sv. 

Benedikt ína,  aby sa pr ipodobni l i 

pustovníckemu spôsobu života. 

  

 Veľmi pôsobivé boli chvály a mníšske 

čítania s nápevmi, akustika presbytéria je na 

zvýraznenie dojmu zvlášť prispôsobená. 

V nedeľu nad ránom o 3 hod. sme sa pripojili 

k vigílnym modlitbám. 

  

 Priestory kláštora sú rozsiahle a raz 

mesačne (mali sme šťastie, mohli sme to zažiť) 

v sobotu prichádza skupinka nadšencov tzv. 

Obláti, ktorí sa tak isto zapoja do modlitbového 

života kláštora a popri tom im vyupratujú 

priestory. Sú to sympatizanti a tí, čo 

prechádzajú laickou formáciou benediktínskej 

spirituality.  

  

 Na záver chceme vyjadriť chválu 

a vďaku dobrotivému Bohu, že sme sa tejto 

Duchovnej obnovy mohli zúčastniť a prosíme 

o požehnanie a potrebné milosti pre 

benediktínsku rehoľu na Sampore. Vďaka za 

pohostinnosť a úžasné chvíle strávené vo 

vašom kláštore. 

       

Lektori a akolyti   

z farnosti Levice - mesto  

Časť kláštora benediktínov v Sampore  
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Trpezlivo znášať krivdy 

Skutky duchovného milosrdenstva   

 5. časť 
 

 Nie je nič príjemné, keď nás niekto 

obviňuje z toho, čo sme nespáchali. Pritom 

takéto konanie nie je nič nezvyklé. Medzi 

skutky duchovného milosrdenstva počítame 

aj trpezlivé znášanie takýchto krívd. Musí 

ho sprevádzať aj úprimné odpustenie. Ani 

Ježiša na jeho pozemskej púti konfrontácia 

s neprávosťou neminula. 

 Ježiš nám naznačuje, že miernosť je na 

mieste aj v tých situáciách, keď sa nám dejú 

krivdy. Napríklad v podobenstve o kúkoli 

a pšenici (Mt 13, 28-30). Sluhovia chcú kúkoľ 

hneď vytrhať, ale hospodár sa obáva, že pri 

zbieraní kúkoľa by mohli vytrhnúť aj pšenicu. 

Kúkoľ zasial do poľa nepriateľ. Ak by sluhovia 

konali pod tlakom prvotného hnevu, mohli po-

kaziť celú úrodu pšenice. Až v čase žatvy sa 

však zlý kúkoľ oddelí od dobrej pšenice. 

 Ďalším textom, z ktorého si môžeme 

zobrať inšpiráciu, je podobenstvo o neplodnom 

figovníku (Lk 13, 7-9). Tu je situácia obrátená 

– múdru radu dáva pánovi sluha. Tiež prosí, 

aby pán nepodľahol hnevu a figovník nevytí-

nal, ale aby ho nechal ešte jeden rok. Až po 

roku môže priniesť ovocie. Podobne aj v našich 

životoch, ak dokážeme zatnúť zuby a znášať 

krivdu, v blížnom sa môže časom prebudiť sve-

domie. 

 Ježiš to na zemi nemal ľahké. Tvrdili 

o ňom, že je blázon, že je posadnutý diablom, 

že sa rúha voči samému Bohu. Sledujú ho na 

každom kroku a hľadajú detaily, ktoré by mu 

mohli uškodiť. Napríklad pozorujú, s kým sa 

stretáva, u koho stoluje, aby mu to mohli vytý-

kať a prípadne ho aj napadnúť a hodiť 

s hriešnikmi do jedného vreca. Chcú ho kame-

ňovať. Jeho reakcie však mnohokrát prekvapia. 

Pokojne odchádza, odpúšťa. Nezosiela hromy, 

nepreklína. S obrovským pokojom pracuje ďa-

lej. 

 Ak cítime krivdu, treba sa obrátiť 

k Pánovi o pomoc. Len s ňou dokážeme na-

sledovať jeho príklad. Samozrejme, máme 

právo na dobré meno. Máme právo spra-

vodlivo odsúdiť, ak nám niekto zlomyseľne 

a závistlivo ubližuje, ak nás osočuje 

a ohovára. Rozčúleným krikom však málo-

kedy situáciu vyriešime. Omnoho častejšie 

pomáha trpezlivosť – čnosť silných 

a pokojných ľudí. V modlitbe si môžeme 

s úsmevom spomenúť na povzdych nezná-

meho anonyma: „Pane daj mi trpezlivosť. 

Ale ponáhľaj sa!“ 

 Odtieňom trpezlivosti je aj zdvorilosť. 

Ján XXIII. ju nazval vetvou stromu lásky. Byť 

trpezlivým je aj o schopnosti diplomacie. Niet 

nad to, ak vieme slušne a vecne dokázať obhá-

jiť svoj názor, ak dokážeme argumentmi doká-

zať dobrý úmysel alebo nevinu. 

 Svoju trpezlivosť môžeme v modernej 

dobe prejaviť rôznymi formami. Napríklad ne-

ustále hromženie na tých, ktorí zneužívajú so-

ciálny systém, nám aj tak nepomôže. Omnoho 

viac im pomôžeme vrúcnou modlitbou, alebo 

podporou organizácií, ktoré systematickou prá-

cou napomáhajú odstraňovaniu problémov. 

 Ideálne by bolo, keby všetci katolíci mali 

vždy pokoj v srdci a trpezlivosťou premáhali 

svet. Realita je však iná. Naše nedokonalosti, 

nezvládnuté povahy, túžba mať pravdu alebo 

byť za každú cenu lepší nám to znemožňujú. 

Vybuchujeme ako sopky ak nám niekto proti-

rečí. Odúvame sa a celé dni nekomunikujeme. 

Priatelia sa dokážu pohádať na život a na 

smrť...  

 Trpezlivosť je Boží dar. Nepadá ako rosa 

z nebies, treba o ňu prosiť. V tichosti srdca si 

ju musíme pýtať od Spasiteľa, ktorý nás sám 

k nej učil svojim príkladom. 

 
Alojz Vlčko 

(Použitá literatúra: Enzo Bianco – Čokoľvek ste 

neurobili... Don Bosco 2009 a Štefan Hirjak SJ – 

Skutky milosrdenstva, Dobrá kniha 2003)  

Uverejnené v Bartolomeji 6/2010 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 
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* Úvahy a zamyslenia *            Ročník I. Číslo 6 
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Predstavenie prvej časti dokumentu    

posynodálnej apoštolskej exhortácii           

pápeža Benedikta XVI  

Verbum Domini 
 

Posynodálna apoštolská exhortácia Ver-

bum Domini o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi 

vydaná a podpísaná 30. septembra 2010 pápežom 

Benediktom XVI. v Ríme, je záverečným zhrnutím 

posolstva 12. riadnej generálnej Synody biskupov 

konanej od 5. do 26. októbra 2008, na ktorej syno-

dálny otcovia kládli osobitný dôraz k znovu objave-

niu Božieho Slova v živote Cirkvi. Tento dokument je 

však aj prianím Sv. otca, aby sa Božie slovo v živote 

Cirkvi stalo čoraz viac srdcom všetkých cirkevných 

aktivít. Úlohou tejto práce je čo do obsahu predsta-

viť prvú časť dokumentu Verbum Domini s cieľom 

pokúsiť sa predstaviť aj smer, ako by sa mohlo po-

môcť veriacemu ľudu v našej diecéze viac sa ponoriť 

do tajomstva Božieho slova, zamilovať si ho a vedieť 

ho vo svojom živote aj uviesť do praxe. 

 

Prvá časť dokumentu Verbum Domini nesie 

názov Verbum Dei. V jeho troch podkapitolách nám 

dokument predstavuje vzájomnú komunikáciu Stvo-

riteľa so svojím stvorením a spôsob ako s právne 

k Božiemu slovu pristupovať. V prvej podkapitole 

z názvom Boh, ktorý hovorí nám dokument predsta-

vuje Boha ako Logos (porov. Jn 1,1), ktorý sa priho-

vára nám ľuďom a od večnosti vyslovuje svoje Slo-

vo v Duchu Svätom a ono samo je Bohom, zjavuje 

Boha samého. Keďže sme stvorení na obraz 

a podobu Boha, môžeme chápať seba samých, len 

ak prijmeme Slovo v Duchu Svätom. Prihovára sa 

nám v dejinách spásy ústami prorokov i apoštolov. 

Podáva sa v živej Tradícii Cirkvi i vo Sv. písme 

Starého a Nového zákona. Úlohou Cirkvi je viesť 

veriacich k tomu, aby si uvedomovali jeho hlbšie 

významy a chápali jeho zmysel. Sv. písmo nám po-

máha spoznať Stvoriteľa, ktorý nám cez stvorené 

slovo dáva trvalé svedectvo o sebe. Cez svoje slovo 

nás učí žiť podľa zákona, „vpísaného do nášho srd-

ca“ (porov. Rim 2,15; 7,23). V Starom zákone sa 

k nám Boh prihováral skrze prorokov (porov. Hebr 

1,1-2), v Novom zákone sa nám prihovoril skrze 

Večné Slovo – druhú Božskú osobu, ktoré sa stalo 

telom (porov. Jn 1,14a) a prihovorilo sa nám sku-

točnými ľudskými slovami. Je ním Ježiš z Nazareta. 

Zjavuje nám Otca, plní jeho vôľu a zachováva jeho 

slovo (porov. Jn 8,55). Jeho poslanie dosahuje svoje 

naplnenie vo veľkonočnom tajomstve. V ňom sa 

nám ukazuje ako Slovo novej a večnej zmluvy, kto-

rá platí naveky. On pri ustanovení Eucharistie počas 

Poslednej večere hovoril o „novej a večnej zmluve“, 

uzavretej preliatím svojej krvi (porov. Mt 26,28; Mk 

14,24; Lk 22,20). „Kristus, vtelené, ukrižované 

a vzkriesené Božie slovo, je Pánom všetkých vecí; 

je víťazom, Pantokratorom, a všetky veci sú tak 

v ňom navždy zjednotené (porov. Ef 1,10).“/bod 12/ 

Vo veľkonočnej udalosti nám tak Boh zjavuje seba 

samého a moc jeho trojičnej lásky, ktorá ničí deš-

truktívne sily zla a smrti. Sv. Ján z Kríža povedal, že 

Boh nám skrze svojho Syna raz a navždy všetko 

oznámil a už nemá, čo by povedal. Kto by sa dnes 

chcel pýtať Boha alebo si želal nejaké videnia alebo 

zjavenia, nielen že by konal nerozumne, ale urážal 

by Boha, pretože neupiera oči úplne na Krista 

a hľadá niečo iné alebo zbytočné novoty. Z to-

ho  vyplýva, že ak nás súkromné zjavenie vzďaľuje 

od Krista, nie je pravdivé a naopak, ak nás približu-

je, je pravdivé. V Sk 2,1-4 čítame, že Duch Svätý, 

ktorého prisľúbil sám Kristus (porov. Jn 14,26) zo-

stupuje na Dvanástich zhromaždených na modlitbe 

spolu s Máriou v deň Turíc a dáva im poslanie ohla-

sovať všetkým národom radostnú zvesť a pomáha 

im porozumieť všetkému, čo ich Ježiš učil. Pod jeho 

vplyvom potom ohlasujú Božie slovo, ktoré neskôr 

aj napíšu. K správnemu pochopeniu Sv. písma nám 

pomáha aj živá Tradícia Cirkvi, ktorá je zjavená vo 

Sv. písme. Z toho vidieť, že Boží ľud má byť vede-

ný a formovaný k tomu, aby k Sv. písmu pristupoval 

v súvise so živou Tradíciou Cirkvi a rozpoznával 

v ňom samotné Božie slovo, ktoré spolu s ňou tvorí 

najvyššie pravidlo viery. „Ako sa Božie Slovo stalo 

telom pôsobením Ducha svätého v lone Panny Má-

rie, tak sa aj Sv. písmo rodí v lone Cirkvi pôsobením 

toho istého Ducha.“/bod 19/ Boh ako pravý autor, 

inšpiruje ľudského autora pri písaní textu.  

 

Aby sme lepšie spoznali pravdu je dobré 

spoznávať aj kontext historický, sociálny, ktorý 

vplýval na témy opísané v posvätných textoch. Ne-

smie sa zabudnúť ani na to, že Boh sa k nám priho-

vára aj mlčaním. „Je to skúška, ktorú prežili mnohí 

svätci a mystici, a aj dnes sa stáva súčasťou cesty 

mnohých veriacich.“/bod 21/  

 

 

Mgr., Mgr.art. Martin Uhrík  

   kaplán levickej farnosti 

 

Použitá literatúra:  

BENEDIKT XVI.. Verbum Domini. Posynodálna 

apoštolská exhortácia o Božom slove v živote 

a poslaní Cirkvi. In:  edícia Pápežské dokumenty. 

Trnava: SSV, 2001. 

 

 

... pokračovanie v ďalšom májovom čísle  
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Andrejkin priateľ Ježiš  

 katechéza pre prvoprijímajúcich     
                                            

 Dni leteli neuveriteľne rýchlo. Andrejka sa poze-

rala do kalendára a vyškrtávala dni, ktoré ju delili od 

najkrajšej chvíle jej života, keď do svojho srdca prijme 

vzácneho nebeského hosťa. Ježiš vstúpi do jej srdiečka, 

aby mohol byť navždy s ňou, aby jej pomáhal. Vedela 

toho o Ňom už dosť veľa, ale ešte stále sa jej zdalo, že je 

to málo. Predstavovala si ho ako vznešeného kráľa, oble-

čeného v kráľovskom rúchu, s kráľovskou korunou na 

hlave a žezlom v ruke. A ona, Andrejka, by mu mohla 

povedať:  

„Ježiš, máš čas? Môžem sa s Tebou rozprávať? “.  

Zdalo sa jej to ako sen. 
 

 Mať takého mocného, dobrého priateľa, akým je Ježiš. 

Mať za priateľa samotného Boha. Takého, čo vie o nej všetko 
a pozná aj to, čo si práve teraz myslí. Mať ozajstného priateľa, 

ktorý ju nezradí a ktorý ju bude mať navždy rád, aj keď vie, že 

často bude padať a zašpiní si srdieč-
ko hriechom. Andrejka vedela, ako 

sa treba k nemu vrátiť čím skôr, ako 
znova očistiť srdiečko a ako sa 

nevzdávať a neprestať  bojovať so 

zlom. Mala zopár kamarátiek aj 
priateliek, ale ako to už medzi diev-

čatami v jej veku chodí, zakúsila aj 

trpké ovocie odmietnutia a „ zrady“. 
Nebolo to dávno, čo sa jej kamarát-

ky dohodli, že budú spoločne 

u jednej z nich doma robiť projekt 
o zvieratkách, ktorý dostali vypra-

covať za domácu úlohu. Nezavolali 

ju. Dozvedela sa o tom len náhodou, 
myslela si, že to nebolo naschvál 

a spýtala sa, či môže aj ona prísť. 

Povedali že áno, ale keď prišla, tak sa bavili len medzi sebou, 
a dali jej pocítiť, že je nevítaným hosťom. S trpkosťou vo svojom 

malom srdiečku a slzami na krajíčku prišla domov a všetko ma-

mine vyrozprávala. 
 

„Ježiš je iný priateľ“ , povedala mamina. 

„Mami, prosím ťa povedz mi, ako sa budem môcť rozprávať 
s Ježišom, keď ho nemôžem vidieť a počuť ako teba alebo ocka, 

alebo moje kamarátky? Vravela si, že je môj najlepší priateľ. Ale 

s priateľmi sa chcem veľa rozprávať. Ako to mám urobiť ? “.  
„Andrejka, si už veľká a to, čo ti teraz poviem, je čosi  tajomné 

a úžasné. S Ježišom sa môžeš rozprávať len vo svojom srdci. 
Môžeš mu porozprávať všetko. Úplne všetko. Môžeš mu povedať 

o tom, čo si dnes prežila, čo ťa potešilo, čo ťa zarmútilo, čo sa ti 

nepodarilo. Môžeš ho o niečo poprosiť a aj odprosiť, ak niečo 
zbabreš. Môžeš mu poďakovať a môžeš ho chváliť. Je stále 

s Tebou a chce byť stále s Tebou, pri všetkom. V dobrom aj 

v zlom. Ako pravý priateľ “.   
„Mami, aj ty to tak robíš?“, mamina prikývla na znak súhlasu. 

„Mami, prosím ťa, pomôžeš mi pripraviť sa na sviatosť zmiere-

nia? Chcem sa na ňu dobre pripraviť. Vieš, ja naozaj chcem mať 
čisté srdiečko. Chcem, aby sa Pán Ježiš u mňa dobre cítil. Jeden 

môj spolužiak povedal, že on veru všetko pri spovedi nepovie. 

Pozeral sa s kamošmi, ktorí nechodia do kostola na neslušné 
obrázky. Povedala som mu, že Pán Boh o tom vie, a že kňaza 

možno oklame, ale Pána Ježiša nie. Rozprávala som mu, že to by 

mal ďalší hriech, keby išiel na sväté prijímanie. Povedala som 
mu aj to, že to ho navádza  na také čosi  diabol, aby ho mohol 

mať v moci, a aby sa nedostal do neba. A ešte som mu povedala, 

aby  nebol zbabelec, keď niečo zlé urobil, nech sa dokáže k tomu 

aj priznať. Tak si ma to učila, mami.“ 
„Áno, Andrejka, klamstvo je cestou ku diablovi. A tam sa nikto 

netúži dostať.Pomodlíme sa spolu za tvojho spolužiaka, aby mu 

Pán Boh dal odvahu nezatajiť žiadny hriech a dobre sa vyspove-
dať.“ 

 

 Prišla sobota. Andrejka išla s rodičmi aj s rodinou do 

kostola. Pred spovedelnicou ešte nebolo veľa ľudí. Čakala len 

chvíľočku a potom s tlčúcim srdiečkom vošla do spovedelnice. 

Všetko čo jej svedomie nažalovalo, vyznala kňazovi ktorý ju 
spovedal. Kňaz ju povzbudil, aby zostala verná Pánovi Ježišovi 

a aby neprestala chodievať často na sväté prijímanie, že ju Pán 

Ježiš má veľmi rád a chce ju svojou mocou chrániť pred zlom     
a dávať zo svojich neviditeľných darov a milostí. Všetko však 

záleží od nej, či si pre tie dary na svätú omšu príde. Uložil An-

drejke skutok pokánia a vyzval ju k ľútosti. Andrejka oľutovala 
všetky hriechy, ktorými urazila milosrdného a láskavého Ježiša 

a slová rozhrešenia jej zneli ako nebeská hudba. Vyšla zo spove-

delnice. Cítila sa tak, ako keby jej veľký kameň padol zo srdca 
a očká jej zažiarili radosťou. Chcelo sa jej lietať, taká bola šťast-

ná. ľakla si pred oltár a ďakovala, že jej Ježiš odpustil. Hneď sa 

pomodlila aj to, čo dostala ako skutok pokánia, aby na to neza-
budla. Vstala od oltára, a chystala sa ísť von, keď tu zrazu ku nej 

pristúpil spolužiak, o ktorom rozprá-

vala mamine. Oči mu tiež žiarili 
radosťou. Videla, že jej chce čosi 

dôležité povedať. „Vieš Andrejka “, 
začal hanblivo, mala si vtedy pravdu. 

Mám za sebou dobrú svätú spoveď 

a som veľmi šťastný, že som nič 
nezatajil. Ďakujem ti“. Andrejka sa 

naňho usmiala a stisla mu ruku. „ Pán 

Ježiš má z teba určite veľkú radosť 
a bude ti pomáhať, to si buď istý. 

K e ď  o b a j a  v y š l i  v o n 

z kostola, privítali ich hrejivé lúče 

májového slniečka. Prišla vytúžená 

nedeľa. Prvoprijímajúce deti sa zora-

dili pred kostolom, potom začali biť 
zvony a svätá omša sa začala. Andrejka ju prežívala ako vo sne. 

Za chvíľu prijde do jej srdiečka sám Ježiš. Zazneli slová preme-

nenia, ozvali sa zvonce a celý kostol sa s úctou poklonil Kráľovi, 
ktorý zostúpil do chleba a vína. Po chvíli už Andrejka stála pred 

kňazom, ktorý jej podával sväté prijímanie. 

 

„Telo Kristovo“, povedal kňaz. „Amen“, odpovedala 

hlasno Andrejka a prijala v hostii telo Pána Ježiša. 

 

 Prišla na svoje miesto, pokľakla si a rozprávala 

mu vo svojom srdci: „Pane Ježišu, som veľmi šťastná. 

Ďakujem Ti, že si prišiel do môjho srdiečka. Ďakujem ti, 

že si mi odpustil. Ďakujem ti za ocka, maminu, za starých 

rodičov, za krstných rodičov. Aj oni ťa dnes so mnou 

prijali do svojho srdca. Ďakujem ti aj za svojho spolužia-

ka, za ktorého sme sa s maminou modlili, že sa dobre 

vyspovedal. Ježiš môj, som veľmi, veľmi šťastná, sľubu-

jem ti, že ťa budem i naďalej často prijímať vo svätom 

prijímaní a prídem na svätú omšu nielen v nedeľu, ale aj 

niekedy cez týždeň. 
 

 Po malej chvíli znovu bijú zvony. Svätá omša 

skončila a prvoprijímajúce deti odchádzajú  v sprievode 

svojich najdrahších  domov. Ak zostanú verne stáť po 

boku svojho Priateľa Ježiša, majú to v živote vyhraté...   

  

 

- vk - 
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 Siedma rozhlasová púť do Sanktuária            

Božieho milosrdenstva v Krakove 

 „Poďte s nami opäť do Baziliky Božieho mi-

losrdenstva. Rádio Lumen putuje 14. mája 2011 do 

Lagiewnik. Púť má motto: Boží sluha pápež Ján 

Pavol II. - apoštol Božieho milosrdenstva a ctiteľ sv. 

Cyrila a Metoda.“  

 Takto pozývalo Rádio Lumen slovenských 

veriacich už po siedmy raz na spoločnú púť do Kra-

kova. Na výzvu odpovedalo svojou účasťou 25 tisíc 

pútnikov zo Slovenska, medzi ktorými boli aj Leviča-

nia. 

 Organizovať takúto púť je pre slovenský ná-

rod veľkým požehnaním. Tu sa môžeme spoločne 

skloniť pred Bohom, zasvätiť mu svoj život i svoju 

budúcnosť. Tu sa môžeme  pozastaviť pred tvárou 

milosrdného Boha a zveriť mu svoje problémy 

i prosby, poďakovania i chvály... . Tu môžeme ďa-

kovať „Tomu, ktorý môže všetko“  za to, že toto 

svetové centrum úcty k Božiemu milosrdenstvu je 

pre nás vždy otvorené a  jedinečným spôsobom nás 

všetkých spája! 

 

 Program púte otvoril krakovský pomocný 

biskup Mons. Ján Zajonc,  pútnikom sa tiež prihovo-

rila sestra predstavená Kongregácie sestier Matky 

Božieho Milosrdenstva v Krakove. Po svätom ru-

ženci nasledovala svätá omša s eucharistickou ado-

ráciou. Slovákov pozdravil aj krakovský arcibiskup 

kardinál Stanislaw Dziwisz. Hlavným celebrantom 

svätej omše bol kardinál Jozef Tomko, koncelebro-

val košický arcibiskup Mons. Bernard Bober a ďalší 

kňazi. V homílii kardinál Tomko okrem iného vy-

zval ľudí  21. storočia k milosrdenstvu:  

 

 „Náš Boh je milosrdný a  takých chce 

mať aj nás: "Buďte milosrdní, ako je milo-

srdný váš Otec!" (Lk 6, 36). Ježiš Kristus, 

vtelený Boží Syn, si po vzkriesení zanechal na 

oslávenom tele len znaky svojej milosrdnej 

lásky: prebodnuté srdce a  rany na rukách 

a nohách. Tak ako ho znázornila sv. Faustína 

so svetlom, ktoré žiari z  týchto Kristových 

rán. On sľubuje aj nám šťastie a  blaženosť, 

ak budeme milosrdní: "Blahoslavení milosrd-

ní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo".  

 

 Po sv. omši nasledovali Litánie k bl. Jánovi 

Pavlovi II. a po prestávke prednáška na tému: „Ján 

Pavol II. a Božie milosrdenstvo“. O 15-tej hodine 

sme spoločne pokľakli, aby sme sa v duchu spojili 

so zomierajúcim Ježišom v Hodine milosrdenstva    

a potom prosili Boha slovami korunky „maj milosr-

denstvo s nami i s celým svetom.“ Svojím spevom 

nás doprevádzali novicky z Kongregácie Matky 

Božieho Milosrdenstva. Po modlitbe nasledoval 

záverečný príhovor rektora baziliky Mons. Jána 

Zajonca a požehnanie relikviou bl. Jána Pavla II. 

Osobitnou modlitbou k sv. Cyrilovi sa s pútnikmi 

rozlúčil aj riaditeľ Rádia Lumen vdp. Juraj Spuch-

ľák.  

 Cez obedňajšiu prestávku sme si mohli vypo-

čuť pásmo o Jánovi Pavlovi II. a koncert gospelo-

vých piesní Ľudky Koščovej. Počas celého dňa sme 

mali tiež možnosť uctiť si relikvie blahoslaveného 

Jána Pavla II., sv. Cyrila i sv. sestry Faustíny. 

  

 Ďakujem Ti môj Pane, že si bol svetlom pre 

moje nohy a daroval mi nádherný deň prežitý 

v tvojej milosrdnej láske spolu s mojimi drahými 

naplnený radosťou, pokojom, požehnaním 

a milosťami, ktoré sú tak prepotrebné pre mňa, moju 

rodinu, mojich bratov a sestry  i celý náš slovenský 

národ. 

 

 

S láskou a vďakou A. K. 

Privítanie pútnikov 

Relikvie sv. Cyrila, sv. Faustíny a bl. Jána Pavla II.  
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Modlitba za misie 

a misionárov 
 

„...aby všetci boli jedno, ako ty, Otče 

vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli 

v nás, aby svet uveril, že si ma ty po-

slal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja 

som dal im, aby boli jedno, ako sme 

my jedno – ja v nich a ty vo mne. 

Nech sú tak dokonale jedno, aby 

svet spoznal, že si ma ty poslal a že 

ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“ 

(Jn 17,21-23) 

Každý z nás je povolaný žiť tak,    

aby svet spoznal Krista v nás,              

aby svet spoznal jeho lásku k nám.   

Každý je povolaný byť                   

misionárom tam, kde žije. 

 

Guadalupská Panna Mária 
 

 Úcta Mexičanov k Matke Božej – Panne Má-

rii Guadalupskej je veľká a prejavuje sa v ich každo-

dennom živote. Byť Mexičanom znamená byť 

„guadalupanom“, to znamená – byť ctiteľom Panny 

Márie Guadalupskej. 

 V Mexiku v Guadalupe je v bazilike vystave-

ný obraz Panny Márie, ktorý podľa tradície nebol 

namaľovaný ľudskou rukou, ale vznikol zázračne 

v decembri 1531. Prvého mexického biskupa Fray 

Juana de Zummáraga, ktorý viedol katolícke misie 

medzi Aztékmi, navštívil pokrstený domorodec Juan 

Diego. Rozpovedal biskupovi, že mal viackrát zja-

venia Panny Márie. Odovzdal mu aj odkaz, že Pan-

na Mária si praje, aby bola na pahorku Tepeyac pos-

tavená kaplnka. Biskup ho odmietol a žiadal si dô-

kaz. Juan odišiel smutný a keď sa na druhý deň stre-

tol s Pannou Máriou na rovnakom mieste, vyžaloval 

sa jej. Panna Mária mu prikázala nasledujúceho dňa 

ísť na vŕšok Tepeyac nazbierať z kvetov, ktoré tam 

nájde a zaniesť biskupovi na znak pravosti. Na dru-

hý deň zašiel Diego na vŕšok a našiel medzi skala-

mi, kde takmer nič nerástlo, krásne ruže, ktoré vô-

bec nepoznal, v Mexiku totiž nerástli. Juan natrhal 

veľkú kyticu, uložil si ju do zástery, ktorú domorod-

ci nosili a nazývali „tilma“. Zaniesol ruže do biskup-

ského sídla. Pred biskupom rozostrel zásteru, 

z ktorej sa ruže rozsypali po zemi. Vtom biskup so 

spolupracovníkmi zazreli na tilme obraz mladej pek-

nej indiánskej devy, oblečenej tak, ako sa zvykli 

obliekať princezné. Deva bola oblečená do šiat čer-

venej farby a na nich mala modrozelený plášť posia-

ty hviezdami. To biskupa presvedčilo, preto dal na 

určenom mieste postaviť kaplnku ku cti Matky Bo-

žej. Obraz na tilme bol vystavený v kaplnke. Prichá-

dzali sem domorodí pútnici a nastávali veľké obráte-

nia. Prvých sto rokov bol zázračný obraz vystavený 

bez ochrany proti škodlivým vplyvom počasia 

a iných okolností. Až v roku 1647 bol obraz zaskle-

ný a opatrený skvostným rámom. Obraz je vysoký 

142 cm a postava 122 cm. Vlasy na hlave má upros-

tred rozdelené, stojí na mesiaci a je podopieraná 

anjelom s krídlami. Okolo postavy žiaria lúče. 

V poslednej dobe bol obraz podrobený dôkladnému 

vedeckému výskumu odborníkov. Výsledky možno 

zhrnúť podľa článku prof. Torcusto Luce de Tena, 

člena Kráľovskej španielskej akadémie vied, asi 

takto: „Podkladom obrazu je látka utkaná z vlákien 

agave, ktorá vôbec nie je preparovaná. Udržanie 

látky a farieb na nej za takú dlhú dobu v dobrom 

stave je neuveriteľné. Nedajú sa zistiť žiadne ťahy 

štetcom. Použitá technika kladenia farieb je 

v dejinách maliarstva neznáma a nedá sa napodo-

bniť. Nedá sa zistiť ani pôvod farieb, či už rastlinný, 

Guadalupská Panna Mária 
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živočíšny alebo nerastný. Farby obrazu sú stále živé. 

Je dokázané, že obraz akoby odpudzoval od seba 

prach a hmyz. Hoci okolie baziliky, kde je obraz 

uložený, je prímorské a plné soľných výparov, obraz 

nebol nikdy poškodený. Hviezdy na plášti Panny 

Márie napodobňujú hviezdne konštelácie, ako ich 

vidieť za jasných nocí nad Mexikom.“ Známy očný 

špecialista de Tria Lauoignet preskúmal silným of-

talmoskopom oko Panny Márie a zistil, že v zrenici 

je obraz človeka. To bolo popudom preskúmať oko 

pomocou modernejšej techniky. Laboratórnym skú-

maním očného pozadia Máriinho pravého oka sa 

ukázalo, že sa správa presne ako oko živého člove-

ka. V roku 1921 položil akýsi terorista do kvetín na 

oltár bombu blízko obrazu. Výbuch zničil iný obraz 

a čiastočne aj oltár, rozbil všetky okná, ale posvätný 

obraz zostal neporušený. V roku 1971 technici čistili 

strieborný rám, v ktorom je zázračný obraz vložený. 

Neopatrnosťou sa im prevrátila fľaša s kyselinou 

dusičnou, niekoľko kvapiek kvaplo na obraz, na-

priek tomu sa však maľba nerozleptala. Zostali iba 

stopy, akoby od vody, ktoré po krátkom čase úplne 

zmizli. Roku 1976, keď stará stavba baziliky začala 

chátrať, mexickí veriaci postavili skvostnú modernú 

baziliku, kde na prednej strane umiestnili zázračný 

obraz. Mexická svätyňa je pútnikmi najviac navšte-

vovanou svätyňou na celom svete. Svätý Otec Ján 

Pavol II. vyhlásil roku 2002 Juana Diega za svätého 

a nazval Guadalupskú Pannu Máriu Hviezdou evan-

jelizácie. Ona priviedla ku kresťanskej viere milióny 

obyvateľov Mexika a Latinskej Ameriky. Dnes má 

Mexiko mnoho kňazských a rehoľných povolaní, 

silné misijné hnutie a veľa misionárov v cudzine. 

Obraz Guadalupskej Panny, patrónky Mexika 

a Latinskej Ameriky, je veľmi rozšírený. 

 Na Slovensku sa od roku 2004 nachádza so-

cha Guadalupskej Panny Márie v záhrade Misijného 

domu sv. Arnolda Janssena v Bratislave. Páter Ján 

Kušnír, SVD, ktorý sa o postavenie sochy pričinil, 

uvádza: „Fakt, že sa jedná o areál seminára, 

v ktorom sa mladí muži pripravujú na misijné povo-

lanie, si priam žiada, aby v ňom bola aj misijná 

symbolika.“ K rozhodnutiu prispela aj úcta, ktorú 

k Panne Márii Guadalupskej prechováva P. Ján Kuš-

nír, bývalý misionár v Mexiku. 

Misijná krajina Mexiko 
 

 Mexiko – Spojené štáty mexické (Estados 

Unidos Mexicanos) je desaťkrát väčšie ako Sloven-

sko a má vyše 111 miliónov obyvateľov. Hlavným 

mestom je Ciudad de México (Mexico City), ktoré 

má vyše 16 miliónov obyvateľov. Okrem kontinen-

tálnej časti patrí Mexiku tiež 277 ostrovov v Tichom 

oceáne a 174 ostrovov v Karibskom mori 

a Mexickom zálive. Podľa etnického zloženia žije 

v Mexiku 60 % mesticov, 30 % pôvodných obyvate-

ľov a 10 % belochov. Na tomto území sa vystriedalo 

mnoho pôvodných amerických kultúr: Zapotékovia, 

Toltékovia, Aztékovia, Mayovia a Olmékovia. Naj-

významnejšiu civilizáciu vytvorili Aztékovia. Ich 

ríšu dobyli Španieli v rokoch 1510-1521, ktorí svoju 

nadvládu nad Mexikom udržali do roku 1820, kedy 

Mexiko získalo nezávislosť. Mexiko je katolícka 

krajina s 90 % katolíkov. V krajine je 85 diecéz. 

Mexický ľud je verný Kristovi a Cirkvi a je vrúcne 

oddaný Guadalupskej Panne Márii.  

 Počiatočná práca misionárov v Mexiku však 

nebola ľahká. Vládnuce kruhy mali niekedy antikle-

rikálne tendencie a okrem toho sa tu postupne roz-

mohla korupcia a obchod s drogami. Preto misionári 

začali budovať strediská vzdelávania pre mládež. 

V roku 1963 začala svoju činnosť v Mexiku Spoloč-

nosť Božieho Slova (SVD). K mexickej provincii 

SVD patrí aj Kuba. V Mexiku úspešne pracuje mi-

sionár Ludvik Málek (pochádza z Moravy). Do Me-

xika pricestoval vo februári tohto roka Slovák    

novokňaz P. Lukáš Mizerák, aby po kurze španiel-

skeho jazyka nastúpil na svoju misiu na Kube, rov-

nako ako pred viac ako tromi rokmi náš rodák        

P. Radoslav Kottra, ktorý ho na Kube očakáva. 

Rubrika Misie pripravila:  Bc. Edita Kottrová 
Zdroje: Hlasy z domova a misií 4/2011, 12/2010 
 www.mladymisionar.sk 
 www.svd.sk 

Úcta k Panne Márii Guadalupskej v Mexiku  

P. Radoslav ako Mexičan 
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Prvé sväté prijímanie,                                           

ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice                      

15. 5. 2011 - 25 detí  

 

 
 

Prvé sväté prijímanie 

ZŠ, A. Kmeťa, Levice 

22. 5. 2011 - 16 detí 

Fotografie z 1. sv. prijímania v Leviciach:                   

Judita Zakarová 
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Autor fotiek : Judita Zakarová  

Prvé sväté prijímanie - 29. 5. 2011  

ZŠ, Sv. Michala 42, Levice - 10 detí 

ZŠ, Školská 14, Levice - 25 detí    
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