Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto

MICHAEL
Ročník I. - Číslo 7 - Júl 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.

Oltár Božského Srdca Ježišovho vo farskom kostole sv. Michala v Leviciach

Editoriál * Liturgia: štrnásta až sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Diakonská vysviacka * Skutky duchovného milosrdenstva: Odpúšťať ubližujúcim
Narodilo sa nám postihnuté dieťa, čo s tým? * Predstavenie Verbum Domini - 2.časť
Púť mužov - Chlieb náš každodenný * Prvé kresťanské cintoríny v katastri Levíc
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Nečakaný úspech KŠK Levice vo Francúzsku
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EDITORIÁL

„Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
zmiluj sa nad nami!“
Ako často vychádza tento vzdych, táto
prosba z úst veriaceho človeka. Niekedy sa
zdá, že je to úplne automatické, bez nejakej
konkrétnej príčiny. No nie je tomu tak. Veriaci v Krista sa utieka k Jeho Srdcu z hĺbky
svojho ľudského srdca ako k záchrannej
kotve, ako k najväčšej istote, že u neho nájde pochopenie a prijatie. Do tohto Srdca
kladie svoju nádej, z neho čerpá silu. Ježiš
prijal ľudské telo a teda mal aj ľudské srdce. Srdce cítiace radosť a šťastie ale aj
smútok a bolesť. Veľmi dobre chápe to naše
slabé a vyčerpané námahami života.
Kde pramení počiatok tejto zbožnosti? Celkom iste nájdeme odpoveď vo Svätom písme. „Jeden z vojakov mu kopijou
prebodol bok a hneď vyšla krv a voda“ (Jn
9,34). Na Kristovom tele sa nenašlo jediné
miesto, ktoré by nebolo vydané pre nás.
Bodku za týmto seba vydaním, seba obetovaním urobil na kríži. Presne v tom momente, keď mu kopija vojaka otvorila bok. Jeho
Srdce plné lásky k nám sa otvorilo, aby sme
v ňom našli svoje útočište. Už svätý Augustín (+430) volá: „Longín otvoril kopijou
Kristov bok a ja som tam našiel bezpečný
odpočinok.“
Krátko spolu nahliadnime do histórie vzniku zbožnosti a uctievania Božského
Srdca Ježišovho. Dozvieme sa, že najväčším apoštolom kultu Najsvätejšieho Srdca
bol sv. Ján Eudes (+1680). Tento svätec
zostavil prvé ofícium na úctu k Srdcu Ježišovmu. Sv. Pius X., pápež, ho nazval
„pôvodca‚ učiteľ a apoštol liturgickej úcty
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.”
Druhou osobnosťou, ktorú použila
Božia prozreteľnosť na rozšírenie úcty
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, bola
svätá Margita Mária Alacoque (+ 1690).
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Táto panna z rehole Navštívenia Panny Márie mala v rokoch 1673-1675 osobitné zjavenie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Jej
duchovný vodca svätý Klaudius de la Colombiére sa všemožne usiloval o rozšírenie
úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu napriek všetkým prekážkam, ktoré sa v tom
storočí vyskytovali.
Pán Ježiš práve cez svätú Margitu
Máriu Alacoque dáva prísľuby tým, ktorý
nábožne uctievajú Jeho Srdce. Je namieste,
aby sme ich tu uviedli, lebo sú aktuálne aj
pre našu dobu.
PRISĽÚBENIA BOŽSKÉHO SRDCA
Ctitelia Božského Srdca obsiahnu:
Všetky milosti potrebné ich stavu.
Pokoj v rodinách.
Potechu vo všetkých protivenstvách.
Ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti.
5. Požehnanie na všetky podujatia.
6. Žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom srdci pre hriešnikov.
7. Horlivosť vlažným dušiam.
8. H o r l i v ý m
dušiam
pokrok
v dokonalosti.
9. Požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz Božského Srdca.
10. Kňazom milosť pri práci na spáse duší.
11. Tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu, že budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom.
12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve
svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú
pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí
a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti.
1.
2.
3.
4.
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Ako vidíme, Ježiš, náš Spasiteľ
a Vykupiteľ neopustil svojich ľudských bratov bez toho, aby sa o nich nepostaral. Veď
sám prisľúbil, že zostane s nami až do skončenia sveta. Vedel, koľko zápasov a vojen
musí ľudské pokolenie podstúpiť. Koľko
nástrah naň číha v každej historickej dobe.
A určite aj preto mala úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
veľa nepriateľov. Cez stáročia mnohí bludári, predovšetkým jansenisti, veľmi napádali túto úctu. Veľkým neprajníkom tejto úcty bol aj cisár Jozef II., ktorý zakázal
pobožnosti Božského Srdca.
Prvý úradný sviatok,
ktorý povolila Svätá Stolica, bol roku 1765.
Pápež Klement XIII. ho povolil poľským
biskupom a arcibratstvu Najsvätejšieho Srdca v Ríme 6. februára 1765 na piatok po oktáve Božieho tela.
Pre celú Cirkev a všetok veriaci ľud
sú veľmi vzácne encykliky a iné dokumenty
pápežov o Božskom Srdci.
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ustanovil pápež Pius IX. 23. augusta
1856. Pius XI. encyklikou Miserentissimus
Redemptor 7. mája 1928 obohatil sviatok
privilegovanou oktávou tretieho rádu a dal
mu aj nové ofícium a novú omšu. V týchto
textoch vystupujú do popredia myšlienky
a uzmierenia za urážky proti láske. Na adoráciu sa predkladá fyzické Srdce Ježišovo:
„Poďme, klaňajme sa Ježišovmu srdcu zranenému láskou k nám.“ Veď fyzické Ježišovo Srdce vlastní jedna osoba, ktorá je zároveň Bohom i človekom.
Lev XIII. encyklikou Properante ad cxitum
saeculi zasvätil celý svet Najsvätejšiemu
Srdcu Ježišovmu.
Pápež Sv. Pius X. nariadil, aby na
sviatok Najsvätejšieho Srdca bola vystavená Oltárna sviatosť a vykonalo sa zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pápež Pius XI. Nariadil verejné odprosenie na
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sviatok Najsvätejšieho Srdca a zasvätenie sa
Najsvätejšiemu Srdcu na sviatok Krista
Kráľa. Na prvé piatky mesiacov sa konajú
verejné pobožnosti na odčinenie urážok ľudí spáchaných voči Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu.
Teraz liturgicky slávime slávnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v piatok po
druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého.
Ani v súčasnosti neopadáva úcta ku Kristovmu Srdcu. Srdcu, ktoré je bohaté na
milosrdenstvo a odpustenie.
Aj v našej farnosti je spoločenstvo, ktoré si túto úctu
vzalo za svoju. Bratstvo Božského Srdca Ježišovho, ktoré má 46 ctiteľov, si rozdelí na celý kalendárny rok modlitbu Deviatnika k Božskému Srdcu, aby sa
tak v našej farnosti každý deň v roku vzývalo najláskavejšie Ježišovo Srdce, aby sa odprosovalo a uzmierovalo za ľudský nevďak
a ľahostajnosť.
Bohu vďaka, ešte mnoho veriacich
zachováva prvé piatky a aj naši duchovní
otcovia ochotne vysluhujú sviatosť zmierenia a vystavujú Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu, sviatosť lásky, k poklone a chvále. Na
prvú nedeľu v mesiaci sa v našej farnosti
koná odprosujúca pobožnosť, ktorú vedie
pán dekan Mons. Ján Bednár.
Chceme zostať verní kultu Božského
Srdca, chceme zachovať a zveľaďovať úctu
k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu
a chceme ho odovzdať aj tým, ktorí tu budú
po nás.
Zakončím slovami piesne „Božské
Srdce buď s nami, kraľuj, panuj nad nami.
Nech sa v našej rodine život viery rozvinie.“
Mgr. Margita Tóthová
Literatúra: Mons. Vincent Malý:
Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
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Pätnásta nedeľa cez rok

Apoštol Pavol píše Rimanom o umŕtvovaní
skutkov tela. Nám to znie krajne nepríjemne a vnímame to ako stredoveký prežitok. Ale dnešní ľudia
sa umŕtvovania dokonca často sami dožadujú, len to
má učenej ši názov - anestézia. Ktože by si dal zašiť:
ranu alebo vytrhnúť; zub bez umŕtvenia. A žiadajú to
aj takí, čo sa inokedy zľaknú injekcie. Ale keď hrozí
väčšia bolesti, sú ochotní zniesť, aj nepríjemné pichanie.
Zdá sa vám, že toto prirovnanie nie je primerané? V podstate však ide o ten istý princíp - vyhnúť,
sa väčšiemu zlu za cenu menšieho. A tak si človek
nechá vyoperovať, žalúdok, polovicu pľúc, amputovať, nohu, len aby mohol žiť. Súčasť, svojho tela dovolí vyhodiť, a spáliť, ako mŕtve, lebo život je viac.
Svätý Pavol má na mysli voľbu medzi životom a smrťou, no nie týmto pozemským, ktorý je
však rozhodujúcou prípravou na ten večný. Aj ľudia,
čo sa dožili vysokého veku tvrdia, že život je krátky.
A pre mnohých je to iba zopár rokov. Stvorení sme
však pre večnosť.. Aká bude, o tom rozhodujeme
teraz. Žijeme uprostred množstva lákavých pokušení
a v sebe nosíme zdedené i získané dispozície k zlému.
Ľahšie je nezápasiť., ale takou voľbou sa vzďaľujeme
od toho, čo svätý Pavol nazýva životom. Zo zlého
sklonu sa však stáva návyk, ktorý sa prekonáva ozaj
veľmi ťažko. Taký človek potom strávi zvyšok života
v stave, ktorý ani nemožno nazvať, životom. Aie ako
bude vyzerať, jeho večnosť., ak si definitívne zvolí
existenciu v zlobe...
Umŕtvovanie je sústavné prekonávanie zlých
náklonností, odolávanie nátlaku pokušení. Sympatickejším slovom je "tréning" a znamená vlastne skoro
to isté. Rozdiel je iba v motivácii. Olympijské zlato
je ale ničím v porovnaní so životom, na aký sa pripravujeme.
Ježiš nás uisťuje, že jeho bremeno je ľahké.
Bude ľahké, keď budeme stále zameraní na konečný
cieľ - šťastný večný život.
M. M.

Vypočuli sme si už veľa slov o nebeskom kráľovstve. A čo sme s nimi urobili? Ježiš roztriedil
účinky pôsobenia slova, ako semena, do štyroch kategórií podľa našich osobných postojov. Pokúsme sa
teda zaradiť;. Škoda, že nemáme k dispozícii body,
ktoré by stačilo spočítať, a mali by sme posudok hotový - ako je to v populárnych testoch niektorých časopisov. Nuž musíme sa ohodnotiť- sami.
Mne to vychádza tak, že patrím vlastne do
všetkých štyroch. Mnoho slov, podnetov i vážnych
Božích varovaní zostalo akoby na kraji cesty - nevyužitých. Koľko, to neviem porátať-. Veľa bude iste i
toho, čo uschlo skôr ako stihlo zapustiť- korene. Snáď
každé trápenie vyvolalo v mojom vnútri odpor. A to
boli skaly, ktoré nedovolili toľkým milostiam, aby sa
zakorenili. Veľa úrody však udusili aj celkom zbytočné starosti! Veď pri troche dôvery nemuseli vzniknúť;. Klam bohatstva ma nezvábil. Ale patrím aspoň
trošku do tej štvrtej skupiny? Ak je vo mne dobrá
úrodná zem, rýľoval i zvlažoval ju Boh. Dal mi aj
dosť; schopností pochopiť, jeho slová. Len úrodu akosi nevidno.
Ale či som na vine iba ja? Veď na každého
človeka pôsobia aj ničivé vplyvy zvonka, ktoré vytrhnú aj z dobrej zeme všetko.
Ale je človek schopný a dokonca oprávnený
ohodnotiť, výsledok svojho snaženia? Chceli by sme
vidieť, a prstom ukázať. - aha, toto je moje dielo!
A keď úrody niet, hneď hľadáme vinníka.
Právo hodnotiť, má iba Boh. On celkom presne vie, čo sa stalo so semenom jeho slova. My nehľadajme ani úrodu, ani vinníka, ale pokorne znášajme
ťarchu dôsledkov toho, čo sme spoločne zavinili.
Starajme sa iba o to, aby sme semeno Božieho slova
prijímali vždy s veľkou úctou do srdca, plného
úrodnej zeme úprimnosti.

4
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Sedemnásta nedeľa cez rok

Kamkoľvek sa obzrieme, všade samý kúkoľ.
Ale veď sa aj stále rozsieva všetkými možnými prostriedkami. A tak sa nazdávame, že by už naozaj bolo
načase vyzbierať: ho. Ale Pán rozhodol, že ho treba
nechali rásť. Ako dobre! Veď podobenstvo nehovorí
0 rastlinách, ale o nás.
V prírode je to tak, že z pšeničného zrna vyklíči a vyrastie pšenica a podobne je to s kúkoľom.
Ale človek, na rozdiel od obilia, je chvíľu pšenicou
a chvíľu kúkoľom. Ba aj po dlhom kúkoľovom živote, plnom zloby, môže ešte nastať zmena. Koľko vzácnych osobností, užitočných ľudstvu aj oddaných
Bohu malo za sebou pošramotenú minulosti! Až v
okamihu smrti sa definitívne uzatvára proces, kedy je
ešte možná zmena. Aj keby len v poslednom výdychu bola naozaj úprimná ľútosti, z kúkoľa sa stane
pšenica.
Asi tomu celkom neveríme, veď ako často o
niekom tvrdíme, že z neho už nič nebude. A to je nehorázna trúfalosti až drzosť. Prisvojujeme si tak schopnosti
nazrieť druhému do hĺbky duše, vidieť do budúcnosti, čo
vie iba Boh. A opovažujeme sa radiť mu, ako by to mal
zariadiť, aby bolo na svete lepšie. Dokonca mu zazlievame, že sa neriadi našimi radami.
Musíme byť. skutočne veľmi vďační Bohu, že
nám poskytuje čas. Alebo sa azda považujeme za
najkvalitnejšiu pšenicu?
Neporovnávajme sa s tým hriešnym svetom,
ktorý by sme chceli zlikvidovať.. Nájsť, horších od
seba vôbec nie je ťažko. Lebo ako sa vraví: "Medzí
slepými jednooký kráľom". To ale nie je práve najsprávnejší meter na seba hodnotenie. Porovnávajme
sa s Božími požiadavkami a vždy budeme ma ti čo na
sebe naprávať..
Všetci potrebujeme čas na pokánie. Doprajme aj vyprosujme ho každému, lebo iba to nás
oprávňuje k nádeji, že ho dostaneme i my. Všetci
sme milované Božie deti. Bohu na každom záleží.

Pokúsme sa spočítať, koľko ráz za deň povieme: "Nemám čas." Len sa naháňame, všetko robíme
v chvate a naozaj nemáme čas porozprávať sa s deťmi, prečítať si knihu, ísť na návštevu, napísať list, zahľadieť sa na hviezdnu oblohu, ba ani do očí najbližšieho človeka. Vždy sa nájde niečo dôležitejšie,
súrnejšie a tak to, čo akurát nehorí, odsúvame z jedného dňa na druhý. Zajtra, potom, až možno uplynú
roky...
Všimnime si však človeka s nejakou náruživou záľubou. Čo ako je zamestnaný, na svojho koníčka si čas nájde. A nielen čas, aj peniaze - hoci
tvrdenie "nemám peniaze" asi rovnako často vyslovujeme. Lenže býva to aj oprávnené tvrdenie. Nemám čas, lebo staviam dom a nemám peniaze, lebo
študujú deti. Venujem čas, peniaze a námahu na to,
čo považujem za najdôležitejšie a preto mi už nezvýši na iné. Ochotne sa toho zrieknem kvôli niečomu
vzácnejšiemu.
Ježiš dobre pozná ľudskú psychiku a preto
prirovnáva nebeské kráľovstvo k pokladu ukrytému
na poli. Nebeské kráľovstvo je poklad, vzácna perla
- teda najvyššia možná hodnota. Vyplatí sa všetko
predať., aby sme získali to najcennejšie. Skutočná
hodnota nebeského kráľovstva sa nedá vôbec vyčísliť, a celkom ničím sa nedá ani zaplatiť;. Ježiš teda
ani trochu nepreháňal keď cenu vyjadril slovom
VŠETKO. Znamená to maximum toho, čo kto môže
dať.. A pritom je to najvýhodnejšia možná kúpa.
Celý vesmír je teda ničím v porovnaní s pokladom,
akým je dôverný večný život s Bohom.
Ale na poli nášho všedného života je všeličo, čo viacej púta našu pozornosť. Ponúka pôžitok
a často len čo zahryzneme, už nám stŕpnu zuby.
A tak podaromnici míňame všetok čas.
My o tom poklade vieme. Len sme doposiaľ
zrejme "nemalí čas" porozmýšľať o výhodnosti Ježišovej ponuky. A na uspokojenie svedomia sme
konali minimum našich náboženských povinností "odbavili" sme si ich, aby sme mali pokoj. To však
znamená, že sme stále ešte neobjavili jadro náboženstva a nenašli sme v ňom naplnenie života. Boh sa
nestal predmetom našich túžob. Modlitbu, bohoslužby a sviatosti považujeme iba za povinnosť a nie za
prostriedok, čo nás dovedie k vytúženému cieľu. Ale
keby sme Boha naozaj milovali, všetko by sme vedeli
využiť., aby sme sa k nemu stále viacej približovali.
Svätý Pavol mal pravdu, keď Rimanom napísal, "že
tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré".

M. M.

M. M.
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DIAKONSKÁ VYSVIACKA
„Nech pristúpia tí, čo majú byť
vysvätení za diakonov“, zaznelo vo farskom
kostole Nanebovzatia Panny Márie v
Banskej Bystrici v sobotu 11. júna 2011.
Banskobystrický diecézny biskup Mons.
Rudolf Baláž tu udelil diakonskú vysviacku
siedmim kandidátom medzi ktorými boli aj
dvaja Levičania:
Michal Mališ a Peter Tóth

Milí naši diakoni, zo srdca vám
želáme Božie požehnanie, hojnosť Darov,
Ovocia i Svetla Ducha Svätého, aby ste
vždy stáli na strane tých, ktorí toho majú
málo a spolucítili s tými, ktorí sú v núdzi.
V modlitbách na Vás s láskou myslia
levickí veriaci a vyprosujú vám silu,
vernosť a vytrvalosť v zasvätenej službe
Bohu i ľuďom.
A. Kopřivová

Vyvolení kandidáti prijali pre svoju
službu záväzok posvätného celibátu,
verejne vyjadrili úmysel, že chcú prijať
túto službu a do rúk otca biskupa zložili
sľub úcty a poslušnosti jemu i jeho
nástupcom. Vkladaním rúk a konsekračnou
modlitbou otca biskupa kandidáti prijali
posvätný stav diakonátu.
Otec biskup v homílii pripomenul
počiatky a vážnosť úradu diakonov, ktorí
boli najbližšími spolupracovníkmi
apoštolov. Symbolickým spojením
s prvotnou Cirkvou je i počet našich
nových diakonov,
ktorý je identický
s počtom prvých diakonov, ako to uvádzajú
aj Skutky apoštolov. Boli to siedmi
diakoni, medzi nimi najznámejší sv. Štefan,
prvý mučeník, ktorí „slúžili pri stoloch“.
To znamená, že to bola služba charity,
a potom služba Božieho slova - radostného
posolstva spásy.

Sľub poslušnosti biskupovi a jeho nástupcom

Vkladanie rúk

Na záver otec biskup udelil novým
diakonom dekréty o vysviacke, spolu
s dispozíciami miest kde budú cez leto
a počas posledného roka štúdia v určených
termínoch, pôsobiť do kňazskej vysviacky:
Michal Mališ: Banská Bystrica - Katedrála
Peter Tóth: Prievidza - mesto
Miroslav Pintér: Levice - mesto

Vysviacka sa konala za účasti
mnohých kňazov, diakonov, bohoslovcov
a veľkého počtu veriacich.
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Litánie k všetkým svätým
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Odpúšťať ubližujúcim
Skutky duchovného milosrdenstva
6. časť
Modlitba Otče náš, ktorú nás naučil
Pán Ježiš, obsahuje vyslovenie našej túžby
aby nám Boh odpustil naše viny tak, ako ich
my odpustíme tým, ktorí sa previnia voči
nám. Ježišovi teda veľmi záležalo na tom,
aby sme si vzájomne odpúšťali. Okrem iného je úprimné odpustenie tým, ktorí nám
ubližujú, aj skutkom duchovného milosrdenstva.

Je odpustenie prirodzené? Má zmysel
potlačiť a premôcť prirodzený inštinkt, ktorý
nás vedie k pomste? Veď už Chamurapiho zákonník z Babylonskej ríše prakticky pomstu
legalizuje zákonom „oko za oko, zub za zub“
a schvaľuje také potrestanie, ktoré je úmerné
spôsobenej ujme, nikdy však nie väčšie...
Pri takýchto úvahách nesmieme zabúdať, že
pomstychtivosť vždy bola a bude jedným
z najhorších inštinktov človeka. Zlé sa odpláca
zlým alebo najhorším a dobro nemá šancu.
Mnohé vojny, ktoré priniesli ľuďom predovšetkým utrpenie a slzy nás presviedčajú, že ak
človek neskrotí inštinkt pomsty, môže sa mu
situácia veľmi ľahko vymknúť spod kontroly.
Nemôžeme teda žiť podľa zákona „oko za oko,
zub za zub“, ktorý je o krok ďalej ako pomsta.
Čo by sa stalo, pekne pomenoval Martin L.
King: „Starý zákon oko za oko urobí z nášho
sveta svet slepých.“
Život podľa evanjeliových rád nás vedie
k úplne inému pohľadu na svet a na ľudí okolo
nás. Mali by sme si uvedomiť, že sme len po7

zemskí pútnici do nebeskej vlasti. Či budeme
spasení, závisí aj od toho, ako sme vychádzali
s ľuďmi tu na zemi. Pravé kresťanské odpustenie sa preto rodí z úprimnej milosrdnej lásky.
Najväčším motívom k rozhodnutiu odpustiť je presvedčenie, že všetci máme byť milosrdní. Pretože všetci sme hriešni
a potrebujeme odpustenie. Milovať nepriateľov
je pre svet bláznovstvom. Veď ich treba zničiť,
nie šanovať... Boh však uvažuje úplne inak
a keďže naše náboženstvo je od neho, je aj milosrdná láska k nepriateľom jedným z jeho základných pilierov. Potvrdením je aj to, že slová
odpustenia zneli z kríža keď sa rodila naša spása. Kristus odpustil tým, ktorí ho umučili
(porov. Lk 23,34).
Odpustenie by malo obsahovať atribút
bezhraničnosti. Ježiš túto požiadavku vyslovil
symbolicky, číslovkou sedemdesiatsedem, ktorá u Židov označovala nekonečnosť, bezhraničnosť. Petrovi hovorí, že má odpustiť znovu
a znovu, nie len sedem ráz. Stále, až do krajnosti (porov. Mt 18,21-22).
Okrem toho nás Ježiš učí, že sa za svojich nepriateľov máme aj modliť: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás
prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca,
ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 44) Spolu
s požiadavkou odpúšťať vyslovuje Ježiš aj prísľub toho, že ak odpustíme, odpustí sa aj nám
(porov. Lk 6, 36-37).
Okrem odpúšťania sa treba naučiť aj žiadať
o odpustenie. „Keď teda prinášaš dar na oltár
a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti
tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď
sa najprv zmieriť so svojim bratom; až potom
príď a obetuj svoj dar.“ (Mt 5, 23-24)
Krásnym príkladom v odpúšťaní môže
byť aj pápež Ján Pavol II., ktorý neváhal
úprimne odpustiť svojmu atentátnikovi Alimu
Agčovi. Muž, ktorý ho chcel zabiť a takmer ho
smrteľne zranil, si od neho vypočul slová odpustenia. Dokázali by sme to urobiť svojmu
atentátnikovi aj my?
Alojz Vlčko
(Použitá literatúra: Enzo Bianco – Čokoľvek ste
neurobili... Don Bosco 2009 a Štefan Hirjak SJ –
Skutky milosrdenstva, Dobrá kniha 2003)
Foto: AFP/Getty Images

Uverejnené v Bartolomeji 10/2010
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Narodilo sa nám postihnuté dieťa,
čo s tým?
Postihnutie dieťaťa je často vnímané ako
trest za hriechy rodičov, ako niečo zlé a negatívne. Nielen z kresťanského hľadiska však
možno výnimočnosť – inakosť dieťaťa považovať za dar, isté poslanie, či neznámy zámer
Boha v živote (nielen) rodičov dieťaťa.
Osobne poznám mnoho rodičov, ktorým
Boh zveril postihnuté dieťa. Preto som požiadala moje dve známe, mamičku Andreu a Evku,
aby sa podelili so svojimi pocitmi a skúsenosťami pri výchove inak obdarovaných detí. Evka,
ktorá je mamou chlapca s Downovým syndrómom, napísala: "Maťo je pre mňa pokladom –
znie to ako fráza, ale je to tak. Každý večer
(hoci už má 15 rokov) sa v posteli po modlení
odohráva tento
rozhovor: – Maminka, ľúbim ťa!
Aj ty ma ľúbiš? –
Jasné,
Maťko,
vieš, že ťa strašne ľúbim! – Aj ja
teba mami, najviac na celom
svete! A mne
viac
netreba.
Všetky
starosti
sú zrazu – nie
sú, aj keď len na
chvíľu ... ale tieto
nádherné chvíle,
tú lásku, čo mi
on dáva, by som
nevymenila za nič na svete. To dieťa, ktoré
v ňom ostáva (aj keď riešime všeličo), v tej podstate je to stále ten poklad, to slnko, ktoré hreje
a tá láska, ktorá ma obohacuje, ktorú mi Pán
Boh daroval a pre ktorú sa oplatí žiť, aj keď to
niekedy nie je vôbec jednoduché."
Prvý človek, ktorý matke oznamuje zdravotný stav dieťaťa je lekár. Či už pred alebo po
narodení dieťaťa. Mama Andrea, ktorá má 17
ročnú dcéru Martinku, spomína na prvé chvíle
nasledovne: "Že s dieťaťom nie je "niečo" v poriadku som vydedukovala 2 dni po narodení,
hoci ma naokolo zdravotný personál ubezpečoval, že bude všetko v poriadku. Oficiálne som
sa to dozvedela na oddelení patologických novorodencov v Nitre, asi 14 dní po narodení dieťaťa. Prvotná diagnóza znela – nedostatok kyslíka pri pôrode s tým, že bude o niečo neskôr
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napredovať vo vývoji, ale že to nebude nič katastrofické, teda, že svojich rovesníkov po niekoľkých mesiacoch doženie. Konečná diagnóza
bola stanovená až po roku v Bratislave. Veľmi
som sa bránila a nechcela som prijať skutočnosť, že dieťa nebude zdravé, ale stále som
verila, že sa to zmení. Poslúchala som rady
lekárov – poctivo sme cvičili Vojtovou metódou,
chodili na všetky kontroly, vyšetrenia, dávala
som jej lieky, pichali jej nespočetné množstvo
injekcií. Trvalo to niekoľko rokov a postupne
som si na nezvratnú skutočnosť "zvykala". "
Narodenie postihnutého dieťaťa znamená pre rodičov často nečakanú zátaž. Mnohokrát sa k nej pridávajú pocity viny, bezmocnosti,
menejcennosti, ale aj pocity neschopnosti splodiť zdravé dieťa. Zo psychologického hľadiska
hovoríme o jednotlivých fázach, ktorými rodičia
postihnutého dieťaťa prechádzajú. Prvou reakciou je tzv. fáza
šoku a popierania.
Je to obdobie, kedy
sa rodičia ale aj
ostatná rodina dozvedá
nepríjemnú
skutočnosť. Skutočnosť, že ich dieťa je
iné – postihnuté.
Šok je obranný mechanizmus organizmu, ktorý sa prejavuje neprimeraným
reagovaním
na
vzniknutú situáciu.
Rodičov často prepadáva pocit zmätku a chaosu. Evka
reagovala nasledovne: "Moja reakcia bola na
moje počudovanie veľmi pokojná, vyrovnaná,
bola som taká odovzdaná, asi mi tá viera veľmi
vtedy pomohla – dôverovala som a oplatilo sa!
Lekárka mi po oznámení diagnózy ponúkala
niečo na upokojenie, ale ja som to v tej chvíli
vôbec nepotrebovala. Bol to zvláštny pocit, plný
dôvery a odovzdanosti – taký som cítila málokedy."
Popieranie novej informácie – že je dieťa postihnuté – je prirodzenou reakciu a prejavom obrany vlastnej psychickej rovnováhy.
Rodina má pocit, že to, čo sa im stalo nemôže
byť pravda. Avšak veriacim rodičom je veľkou
oporou, práve v tomto čase, viera a utiekanie
sa k Bohu.
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Po počiatočnej fáze šoku nastáva fáza
zmierovania sa (s postihnutím dieťaťa), fáza
rovnováhy. Evka hovorí: "Tieto deti sú veľmi
komunikatívne a spoločenské. Veľmi záleží na
tom, ako sa k tomu matka postaví – či dieťa
dokáže prijať také, aké je a na tom stavať, dať
mu maximálne možnú lásku a starostlivosť a to
sa všetko niekoľkonásobne vráti – aspoň mne
sa to vrátilo!" Vo fáze zmierovania sa dochádza
k postupnému prijatiu situácie a snaha rodičov
starať sa o dieťa narastá. V tomto období zohráva významnú úlohu aj ostatná rodina.
"Najbližší príbuzní mi boli a sú neustále
veľkou oporou, všetci ju majú veľmi radi. Reakcie okolia sú spočiatku rozpačité. Ľudia sa snažia nedať najavo svoje pocity, tvária sa zhovievavo, chápajúco, ale vďaka komunikatívnosti
a prítulnosti dieťaťa je to v pohode – rada totiž
debatuje s ľuďmi (o čomkoľvek). Je milá, ústretová, otvorená a priateľská. Postihnuté dieťa si
vyžaduje neskutočne veľa starostlivosti, obetavosti, spolupráce, lásky a pomoci, ale naopak
spontánne a nezištne dáva mimoriadne veľa
lásky, prítulnosti, nehy, vďaky... dovolím si tvrdiť, že omnoho viac, ako sa dostáva rodičovi od
zdravého dieťaťa." dodáva mama Andrea.
Rodičia sa učia prijímať svoje "iné" dieťa
s láskou, pokorou a odovzdanosťou. Často, až
keď vnútorne prijmú inakosť svojho dieťa, pochopia, aké je pre nich jedinečné a nenahraditeľné. Aj ja sa, pri práci s postihnutými, neustále presviedčam, že inak obdarované deti sú
oveľa citlivejšie, vnímavejšie, pokornejšie,
vďačnejšie a empatickejšie ako tie zdravé.
Poslednou je fáza adaptácie. Dochádza
v nej k vyrovnaniu sa so situáciou a zdravotným stavom dieťaťa. Rodičia po šoku naberajú
"druhý dych" – viac sa zaujímajú o diagnózu
dieťaťa, snažia sa vytvoriť čo možno najlepšie
podmienky pre jeho rozvoj, často dochádza
k reorganizácii bežného každodenného života,
či k prehodnoteniu rebríčka hodnôt.
Na otázku, či postihnuté dieťa v rodine
zmenilo váš život, mamičky odpovedali nasledovne:
Andrea – "Starostlivosť a prítomnosť postihnutého dieťaťa výrazne zmenila môj život. Som
omnoho chápavejšia, citlivejšia a všímavejšia
voči iným, viem sa hlbšie vcítiť do ich problémov a trápenia."
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Eva – "Určite k lepšiemu, aj keď je to náročnejšie, ale v mnohom to spojilo celú rodinu a posunulo nás to niekam ďalej. Naučilo nás to, že je
dôležitejšie – a pre mňa osobne je to radosť –
pomáhať druhým a robiť ich šťastnými. Ak sa to
len trochu dá, obetovať sa, venovať úsmev,
pozornosť, či čas nestojí až tak veľa. Len si ho
treba vedieť nájsť a mnohým to môže aspoň
zlepšiť náladu – tak, ako to dokáže mnohokrát
Maťko."
Milí rodičia, ak vám raz Boh požehná
postihnuté dieťa, určite to nie je za trest, ale
preto, lebo do vás vkladá veľké nádeje. On najlepšie vie, prečo vám ho zveruje. Možno vás
chce naučiť niečomu novému – inému.
Neuzatvárajte sa pred svetom! Existuje
mnoho združení a spoločností zameraných na
pomoc nielen deťom ale aj ich rodičom. Neizolujte deti, zapájajte ich do bežného života. Venujte deťom kúsok zo svojho času, určite to
nebude stratený čas.
Odkaz mamičiek
Andrea – "Rodičom zdravých alebo postihnutých detí by som odkázala, aby nepremeškali
ani chvíľku, ktorú môžu stráviť so svojim dieťaťom. Je potrebné neustále s dieťaťom komunikovať, zaujímať sa o jeho problémy, pocity, trápenia, venovať sa mu – hrať sa sním, čítať,
chodiť na rôzne podujatia, vychádzky do prírody. Ak je to možné, mali by sa na spoločných
aktivitách zúčastňovať obaja, nielen jeden
z rodičov. Upevňuje to súdržnosť a spolupatričnosť celej rodiny."
Eva – "Rodičom zdravých detí by som odkázala, aby si vážili a ďakovali Pánu Bohu, že dostali takýto dar. Aby boli všímaví a nápomocní
tým, ktorí takýto dar dostali tiež – len v inej podobe – hoci sa nám to niekedy nezdá. Každé
dieťa má tu na zemi nejaké poslanie a mnohokrát nevieme, prečo to Boh takto zariadil. Ale
určite to nejaký zmysel má, len ho treba hľadať
a nevzdávať sa! Darovať lásku tým, ktorí ju najviac potrebujú, je úžasné a krásne, len sa o to
treba snažiť a oni vám ju niekoľkonásobne vrátia. Možno to mnohí cítia inak, ale treba myslieť
pozitívne!"
Ďakujem Andrei a Evke
Mgr. Ivana Kottrová
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... pokračovanie z júnového čísla

Predstavenie 1. časti dokumentu
posynodálnej apoštolskej
exhortácie pápeža Benedikta XVI
Verbum Domini
Druhá podkapitola z názvom
Človek odpovedá Bohu, ktorý ho
oslovuje nám predstavuje Boha, ktorý svojím Slovom oslovuje človeka
a uzatvára s
ním zmluvu a vedie
s ním dialóg o jeho
problémoch každodenného
života. Hovorí o tom,
že primeranou odpoveďou človeka Bohu, ktorý hovorí, je
viera. Tá sa rodí z hlásania Božieho
slova, ktoré odhaľuje aj hriech, prebývajúci v ľudskom srdci. Preto je
dôležité, aby boli veriaci vedení rozpoznávať, že koreň hriechu spočíva
v nepočúvaní Pánovho slova
a v neprijímaní odpustenia od Ježiša
Krista-Božieho Slova, ktorý nás otvára pre spásu. Aby sa obnovila viera
Cirkvi v Božie slovo, je potrebné sa
pozerať naň tak ako Panna Mária,
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ktorá bola plne k dispozícii Božej vôli a plná Božej milosti chápajúc prijíma Božie slovo a verne ho počúva.
Ona nás učí aktívnemu počúvaniu,
ktoré zvnútorňuje, asimiluje Slovo
stávajúce sa v nás formou života.
V Chválospeve Magnifikat zvelebuje
Pána jeho vlastnými slovami. Hovorí
a myslí Božím slovom a Ono sa stáva
jej slovom a jej slová sa rodia
z Neho. Tak
je zrejmé, že
jej myšlienky
sú v súlade
s Božou vôľou. I my
sme povolaní
takto vstúpiť
do tajomstva
viery,
prostredníctvom
ktorého prichádza Boh prebývať aj do nášho života. Dôležitá je však pravidelnosť
v počúvaní a čítaní Božieho slova
a v prijímaní sviatostí.
Mgr., Mgr.art. Martin Uhrík
kaplán levickej farnosti

... pokračovanie v ďalšom čísle
Použitá literatúra:
BENEDIKT XVI.. Verbum Domini. Posynodálna apoštolská exhortácia o Božom slove
v živote a poslaní Cirkvi. In: edícia Pápežské
dokumenty. Trnava: SSV, 2001, bod 22-28
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Chlieb náš každodenný
Chlapi boli už ôsmi deň na ich tradičnom
pešom putovaní otcov z Levíc do Levoče. Práve
zdolávali hrebeňovku Nízkych Tatier a v jej polovici, v sedle Čertovica, potrebovali doplniť zásoby
a chlebík. Motorest bol zatvorený, lebo obnovovali
interiér. A vo vedľajšom penzióne pre nich chleba
nebolo. Nuž sa rozhodli pre najbližšiu obec a to
Vyšnú Bocu - lyžiarske a turistické stredisko.
Na cestu sa vydali štyria – Martin, Janko,
Jožko a starší Jozef. Pustili sa turistickou hradskou
strmo nadol. Stará známa skratka. Netúžili po
dlhých vlečúcich sa serpentínach, zaprataných
autami a smogom. Hneď
pod prvými smrekmi
stálo cestárske auto.
Traja chlapi betónovali
odtokové žľaby. Pútnici
slušne pozdravili a na
obchody tam dolu sa
opýtali. Lopaty prestali
obracať zmes štrku
s prísadami a ich majstri
starostlivo zvažovali
svoju odpoveď. Rozbehli sa naraz, jeden cez druhého a vysvetľovali:
„Jednota má sanitárny deň, namiesto soboty a krčma je zatvorená. Iba ak by ste zbehli do Malužinej,
ale to je asi desať kilometrov nadol.“
„A ten potravinový obchodík, čo sme pred dvoma
rokmi v ňom kupovali?“, vyzvedal Martin.
„Ten je odvtedy zatvorený, nefunkčný. Možno by ste
mohli skúsiť v hoteli Barbora. Prejdete popod cestu
cez viadukt a ste tam“, dodal jeden z chlapov.
Naši poďakovali a v páľave poludňajšieho slnka
strmo klesali nadol.
„Pán Boh pomáhaj!“, pozdravia dvoch hrabáčov
voňavého sena, čo sa pod cestou s káričkou
a drevenými hrabľami oháňali.
„Už pomohol!, a kam sa chlapci uberáte?“
„Na Bocu, po chlebík“.
„Idete po hrebeni?“
„Áno a už nám došiel.“
„Jáj, ale to budete mať ťažké, iba ak by ste do Malužinej zbehli. O pol druhej vám ide autobus, zveziete sa...“
„To je pre nás neskoro, musíme niečo na Boci zohnať.“
„Jednota je zavretá...“ a opakovala sa znova informácia, nedávno cestármi vyslovená. Opäť však končila optimistickou Barborkou. Majú tam teraz nejaký letný tábor detí, možno im niečo zostalo.
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„Ďakujeme za radu, skúsime tam. Nech sa vám darí
a s Bohom sa tu majte!“. Odchádzajú rezkým
krokom, ani keby ich niekto naháňal. V tej chvíli,
keď začali snáď i niektorí uvažovať o Malužinej,
Martin začal:
„Chlieb náš každodenný...“, pripojili sa všetci
a spolu dokončili len túto časť modlitby, „...daj
nám dnes a odpusť nám maše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Amen“
Nič viac a nič menej. Len toto kratučké vyznanie. Do vnútra chlapov vošiel nekonečný pokoj
a tíš. Nelámali si už hlavu nad zaisťovaním
bochníka niekde inde,
jednoducho nadobudli
pocit istoty, že sa o nich
dobrotivý Otec postará.
Maťo je taká citlivá
a vnímavá duša, tak ich
to všetkých upokojilo.
Začali si dokonca
všímať prvé chalupy,
letné sídla zbohatlíkov,
vyzdobené samorastmi
a darmi prírody. Pozdravili sa s robotníkmi plaho čiaci mi
sa
s budovaním kanalizácie. Oslovili a zamávali
i babke a dedkovi, čo sedeli na lavičke v chládku
chalúpky.
Malé Maťkove potraviny mali prelepenú
ceduľku s otváracími hodinami. Bol si to osobne
preveriť. Na Jednote visela zámka, krčmu otvoria až
o hodinu. Neďaleký penzión bol taktiež nefunkčný.
Traja chlapi na námestíčku ich len do hotela povyše
cesty nasmerovali. A tak v mene Božom stúpali
popod cintorínsky kríž ku viaduktu. Strmo do kopca
a potom ešte po schodoch, až sa ocitli na parkovisku
hotela Barbora. Rovno pred vstupom do denného
baru. Maťo ticho zavzdychal, že by sa im zišiel ten
ich pútnický kríž. Bolo by im ľahšie. Ale ten zostal
s chlapmi aj batohmi tam hore.
Do baru boli dva vchody vedľa seba. Vybrali
si hlavný vstup. Usmievavá dlhovlasá dievčina za
oblúkovým pultom preberala niečo so svojim šéfom. Naši pristúpili bližšie, slušne pozdravili. Vedúci sa hneď vzdialil. Trošku nesmelo, skôr prosebne
sa najstarší opýtal, či by sa u nich nedal kúpiť chlebík. „Sme na hrebeni a už nemáme zásoby. Zobrali
by sme aj tri – štyri bochníky, ak by sa dalo“, dokončil svoju prosbu.

Peter
... pokračovanie v ďalšom čísle
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kajšia úprava, náhrobník. Funkciou ťažkého
náhrobného kameňa i násypu mohyly bolo
chrániť hrob pred narušením, ako aj zabrániť
Prijatím kresťanstva v Uhorsku sa zme- mŕtvemu “návrat” a znepokojovanie pozostanil aj poriadok pochovávania zosnulých. Na lých. Tvar mohyly a hrobu, imitácia formy stazáklade nariadení prvých uhorských kráľov sa vieb ( hrob = dom) stimulovali vznik a vývin
zriaďovali ohraničené uzavreté pohrebiská hrobiek, ktoré slúžili na posmrtnú reprezentáciu
a neskôr cintoríny pri sakrálnych stavbách. Ur- vyšších spoločenských vrstiev. Vznikali najmä
čoval ho zákon kráľa Štefana I., ktorý nariaďo- pre šľachtické rody na cintorínoch alebo priaval pochovávanie nebožtíkov okolo kostolov. mo v sakrálnych stavbách. Rozmiestnenie hroZákon, ktorý neskôr potvrdil i kráľ Ladislav I., bov na pohrebiskách, ale aj v cintorínoch bolo
nariaďoval pochovávanie len za múrom pri skupinové, nepravidelné alebo radové.
kostole. Nariadenie malo zamedziť pohanskéPochovávanie na cintorínoch pri kostomu obradu pochovávania a podriadiť ho cirkvi. loch v katastri Levíc je doložené na dvoch
Dediny, ktoré v tej dobe ešte nemali vlastný miestach. Najstarší kresťanský cintorín bol zakostol museli pravdepodobne svojich zosnulých chytený počas systematického archeologického
pochovávať v obciach s kostolom. Pre obme- výskumu v lokalite Baratka. Tu objavili radový
dzenosť a nedostatok
cintorín v bezprostrednej
Kosti v kanalizačnej ryhe blízkosti základov kostohrobových miest sa
však cintoríny pri
lov. Nálezy z hrobov dokostoloch rýchlo nakladajú
pochovávanie
plnili, preto sa pov XII. a XIII. storočí
chovávalo do starších
(tenké esovité záušnice,
hrobov. Začalo uplatbronzové, krúžky, uhorňovať tzv. etážovité
ský denár, fragment hrnvyužívanie hrobov.
ca). Zaujímavé sú hroby,
Pri kopaní nového
v ktorých sa pri kostrách
hrobu sa kosti zo stanašli úlomky stavebného
rých hrobov vyberali
materiálu, kladené do hroa pri pochovávaní ďalšieho mŕtveho sa znova bu zámerne. Slúžili pravdepodobne na upevnepietne ukladali do zeme. Zaujímavosťou bolo, nie prikrývky, ktorou bol mŕtvy prikrytý. Mladže medzi hrobmi spravidla pestovali ovocné šie hroby z XIV. a XV. storočia sú doložené
stromy, ktorých plody prináležali kurátorovi nálezmi mladšej stredovekej keramiky v ich
alebo učiteľovi.
zásype.
Od 13. storočia sa na uloženie nezotleDruhý cintorín bol objavený pri výkotých kostí začali budovať kostnice (osáriá), pových prácach pri ukladaní kanalizácie v roku
v ktorých uchovávali kosti zomrelých. Hlavne 1938 pri farskom kostole sv. Michala Archanjez priestorových, ale i hygienických dôvodov sa la. V stenách výkopových rýh boli objavené
v priebehu 16. a 17. storočia začali postupne kostrové hroby, čo dokazuje existenciu cintorícintoríny zakladať mimo zastavaných plôch, na okolo kostola (foto). Pre etážovité uloženie
v extraviláne obcí.
jednotlivých hrobov môžeme predpokladať
Súčasťou osvietenských reforiem cisá- existenciu cintorína už v stredoveku. Kostol na
rovnej Márie Terézie bolo i nariadenie Kráľov- tomto mieste bol doložený už v roku 1203. Žiaľ
skej miestodržiteľskej rady z roku 1778 zakla- na tejto lokalite nebol doposiaľ zrealizovaný
dať nové cintoríny mimo zastavaných častí archeologický výskum a zem nemohla vydať
miest a obcí.. Definitívny koniec však pochová- svoje tajomstvá.
vaniu na cintorínoch pri kostoloch dal
Mgr. Ladislav Vincze
o niekoľko rokov neskôr kráľ Jozef II., ktorý ho Literatúra:
HABOVŠTIAK, A. Výskum zaniknutej stredovekej dediny
svojím nariadením prísne zakázal.
na Bratke pri Leviciach. In: Vlastivedný časopis, 1964, roč.
Dôležitou náležitosťou hrobu bola von- 14, č. 2, s. 10.

Prvé kresťanské cintoríny
v katastri Levíc

Archívny materiál Štátneho archívu v Nitre, pob. Levice
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Slovenský misionár
sa vrátil z Kuby

Páter Radoslav Kottra SVD sa narodil
12.1.1981 v Leviciach. Navštevoval základnú školu sv. Vincenta a Strednú poľnohospodársku školu v Leviciach, po ukončení ktorej vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova (SVD). Myšlienka na
kňazský život ho sprevádzala už od detstva, avšak o misijnej práci začal uvažovať až počas stredoškolských štúdií. V roku 1999 začal jeho postulát na Kalvárii v Nitre, pokračoval v noviciáte vo
Vidinej a v ďalšej formácii v Bratislave, kde
ukončil i štúdiá filozofie a teológie. V roku 2006
sa doživotne zasvätil Bohu v rehoľnej spoločnosti
Božieho Slova zložením sľubov chudoby, čistoty
a poslušnosti. Vysvätený bol 16. júna 2007
a svoju primičnú svätú omšu slávil v rodných
Leviciach 30. júna 2007. Pred odchodom na zahraničné misie získaval prvé kňazské skúsenosti
v Nitre na Kalvárii. V októbri toho istého roku
odcestoval do Mexika, do svojej novej provincie
Mexiko – Kuba, kde čakal na pridelenie víz
a zdokonaľoval
sa
v španielskom jazyku.
V posledný januárový deň roku 2008 pricestoval
do svojho nového domova – na Kubu. V nej pôsobí už štvrtý rok. V týchto dňoch pricestoval na
rodné Slovensko na svoju prvú dovolenku. Pobudne medzi nami tri mesiace, aby v kruhu rodiny, spolubratov z SVD, priateľov a rodákov načerpal nové sily pre svoju ďalšiu náročnú misiu
na Kube.

13

Prečo si sa rozhodol práve pre misiu na Kube a čo tomu predchádzalo?
Každý misionár si pred zložením večných
rehoľných sľubov píše tri misijné miesta – konkrétnu krajinu alebo svetadiel – kde by si vedel predstaviť svoju budúcu prácu. To sa posiela na generalát
do Ríma, kde prehodnotia každú žiadosť a pošlú
konkrétne misijné určenie. Pravdou je, že nad Kubou som predtým nepremýšľal – bola to voľba, ktorú som učinil na poslednú chvíľu. Akoby mi túto
misiu ponúkol sám Pán skrze sen, v ktorom sa objavil môj starý otec. On na Kube pôsobil v 70. rokoch
na montážach. Sen sa nakoniec stal skutočnosťou
a ja tam už vyše troch rokov pôsobím ako
„duchovný konštruktér“.... J .
Vedia Kubánci kde je Slovensko – odkiaľ
pochádzaš?
Spomínam si na prvé mesiace, keď v mojom
bývalom pôsobisku vo farnosti Sagua de Tánamo,
ma viackrát zastavili ľudia a pýtali sa, či som Nemec. Sagua sa nachádza v turistickej zóne a značná
časť turistov sú práve Nemci. Kdekoľvek prídem,
pýtajú sa ma, odkiaľ pochádzam, pretože nás Európanov automaticky považujú za turistov. Keď im
poviem, že zo Slovenka, mnohí ihneď reagujú:
„Áááá, Československo!“ Stretol som už viacerých
– mužov aj ženy, ktorí v 80-tych rokoch pracovali
na území bývalého Československa. A aspoň prostredníctvom nich som o kúsok bližšie k mojej rodnej krajine.
Aký je obyčajný život Kubáncov?
Keď sa na Slovensku povie Kuba, snáď každému napadne známa politická situácia, ktorá sa tam
žije už viac ako 50 rokov, turizmus a to čo najviac
pripomína Kubu – cukrová trstina, rum a cigary.
Z môjho krátkeho života medzi Kubáncami som
pochopil, že tá – pre cudzinca nepoznaná, ale skutočná realita – je ďaleko od centier Havany či pláží
Varadera. Život v hlavnom meste ostrova je viac
otvorený dianiu a vplyvom z vonku. Inde život bežných ľudí dostáva inú podobu, je jednoduchší až
biednejší, viac si zachováva svoj pôvodný kultúrny
ráz a zvyky. Nielen pre cudzincov, ale aj pre domorodcov, tam zostáva veľa nepoznaného. Napriek
zložitej situácii sa Kubánci naučili kráčať naprieč
touto realitou s istou dávkou humoru a nostalgie.
Niekedy snívajú o lepších časoch, ktoré podľa nich
už vraj ani neprídu, alebo pamätníci spomínajú na
stratenú minulosť.
Je na Kube dostatok kňazov a koľkí verbisti
tam pracujú?
Kubánsky národ je stále vyzývaný, aby sa modlil za
kňazské a rehoľné povolania. Počas tých dlhých
desaťročí totalitného režimu došlo k strate hodnôt
a k duchovnému úpadku, čo spôsobuje, že kňazstvo
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či zasvätený život sú videné - hlavne očami mladých alebo rôzne sekty.
- ako čosi nezaujímavé, cudzie, ba až nerealizovaV druhom čísle časopisu Michael bol uveteľné. Na druhej strane kňazstvo istým spôsobom rejnený tvoj list z Kuby našim farníkom. Vtedy si
otvára cestu k slobode a tak sa stáva pre niektorých sľúbil, že sa ozveš častejšie. Ďalšie listy už neprišli.
aj motívom k vstupu do seminára. Smutné je konšta- Nebol čas písať alebo zlyhávalo internetové spojetovanie, že mnohí kubánski kňazi sa pri návšteve nie?
cudziny už nevrátili späť. Týmto je Kuba odkázaná
Chvála Pánu Bohu, aspoň ten internet už
na duchovnú pomoc z vonku. Ako príklad môžem funguje lepšie. Samozrejme, bolo to hlavne
uviesť našu diecézu Bayamo – Manzanillo, kde má- z dôvodu pastoračnej práce. Od januára som bol
me 11 farností (z toho sú dve neobsadené) a z 15 menovaný za správcu susednej farnosti z dôvodu
kňazov a rehoľníkov, ktorí tu
odchodu kňaza, ktorý sa vrátil
pôsobia, sú len 5 Kubánci (4
domov, do Kolumbie. V marci
kňazi a biskup). Nás verbistov
odišiel na dovolenku aj náš spoje na celom ostrove zatiaľ 9, no
lubrat, farár našej farnosti Yara,
ku koncu roka očakávame ďalkde pôsobíme. Týmto sme dostaších spolubratov, takže v lete
li na starosť nové komunity a ja
roku 2012 by nás mohlo už byť
osobne aj nové úlohy, ktorých
okolo 13.
som sa musel ujať po prvýkrát.
Zo svojej misie si domov
Aká je kubánska kuchyňa?
Podľa mojej mienky je
napísal, že na Kube je veľká
dosť podobná našej. Aj keď je
bieda – morálna aj hmotná. Je
oveľa jednoduchšia, pretože
nádej na zlepšenie a aká je
mnoho potravín a surovín sa
úloha katolíckej cirkvi a misio
nedá zohnať, a taktiež sa vytratinárov na tomto poli?
Človek rád porovnáva,
la kultúra stravovania. To pravé
teda ani ja nie som výnimka. Je
kubánske je ryža s fazuľou –
priepastný rozdiel medzi tým,
„congri“. A keď sa k tomu ugriP. Radoslav s deťmi z Ca_ete
čo bolo a ako sa žilo na Kube
luje ešte prasiatko (asi 35-40
(farnosť Sagua de Tánamo)
začiatkom 20. storočia. Kuba
kilové, celé na ražni), to je pre
bola vtedy druhým najbohatším
Kubánca hotová balada, hoci sa
a najprosperujúcejším štátom. Dnes môžeme opäť pripravuje iba na veľký sviatok, napríklad na koniec
porovnávať, čo je ťažšie – či bieda hmotná alebo tá roka na Silvestra, kedy sa zídu rodiny a grilujú ho
duchovná. Pre nás misionárov je jasné, že nad pahrebou niekoľko hodín, potužujúc sa kubánz hmotnej biedy ich nevytrhneme; o to sa musí po- skym rumom. Mnohé rodiny však nemajú ani na to
starať štát. Našim poslaním je vytrhávať ich jedno prasiatko do roka. Zo zeleniny sa najviac pesz duchovnej biedy, nezáujmu, vlievať im nádej tuje „yuca“ (konzumuje sa koreň tejto rastliny),
a odvahu, že s Ježišom môžu „prevaliť ten múr“... „boniato“
(kubánsky
sladký
zemiak),
Pravdou je, že je tam stále dosť prísna štátna kontro- „malanga“ (hľuzovitá rastlina podobná zemiakom)
la a to aj v cirkevnej oblasti. Je veľmi ťažké stavať alebo pre nás blízke paradajky, paprika, fazuľa.
nové kostoly či kaplnky, oprava tých porušených
Čo by si na záver odkázal našim čitateľom?
a zanedbaných stojí veľké úsilie, či už pri vybavení
Na prvom mieste, aby sme boli Pánu Bohu
povolenia alebo zháňaní materiálu. To najdôležitej- úprimne vďační za slobodu, ktorej sa nám po desaťšie je byť nablízku každému človeku, ktorý nás po- ročiach dostalo, za zachovanie kresťanskej viery
trebuje alebo bude kedykoľvek potrebovať. Úlohou a tradícií. Vidím, ako sú zdevastované kubánske
celej kubánskej Cirkvi je preto podopierať rodiny, preto vás povzbudzujem, pokračujte
a povzbudzovať tento ľud, viesť ho k jednote, zmie- v tradičnej kresťanskej výchove, v upevňovaní
reniu sa a k láske. Cirkev si musí dať odpoveď aj na a obraňovaní skutočných hodnôt. Ďakujem za všetto, ako sa priblížiť k tomuto „ranenému“ človeku ku vašu duchovnú a materiálnu podporu a naďalej
a akou rečou sa mu prihovoriť. Ako konkrétne po- prosím o modlitby za Kubu, za všetkých kňazov
môcť Kubáncovi - nestálemu, uchytenému v prúde a rehoľníkov, ktorí tam pôsobíme. S láskou vám
nespočetných názorov a presvedčení, prichádzajú- žehnám.
cich od mnohých náboženských skupín, či už sú to
afro-kubánske náboženstvá (čarodejníctvo, mágia,
Rubrika Misie pripravila: Bc. Edita Kottrová
santeria), špiritisti, protestantské a evanjelizačné
Foto: archív R. Kottra
skupiny (baptisti, turičníci, adventisti, metodisti)
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Nečakaný úspech KŠK Levice
vo Francúzsku
Kresťanský športový klub Juventus Levice
sa zúčastnil v dňoch 11.-12.júna 2011 na futbalovom
turnaji Dreyeckland trophee 2011 ,ktorého 14.ročník
sa konal v Bartenheime. Na turnaji štartovalo v štyroch kategóriách/E-U11,D-U13,C-U15,B-U17/ 44
futbalových družstiev prevažne z Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, pretože práve tieto krajiny majú
spoločné hranice na území Alsaska. Okrem týchto
krajín štartovali
družstvá z Belgicka,
Holandska,
Slovenska/okrem
KŠK Levice aj
žiaci MFK Topoľčany a dorastenci
ŠKF Sereď/ a tri
družstvá z ostrova
Reunion,
ktorý
patrí Francúzsku.
Turnaj začal spoločným nástupom
všetkých účastníkov na štadióne v
Bartenheime.
V
príhovoroch oficiálnych hostí sa opakovala myšlienka spájania sa
ľudí v rámci Európy, k čomu má prispieť aj tento
turnaj vytváraním nových priateľstiev. Na otvorení
zazneli štátne hymny všetkých zúčastnených krajín.
Po otvorení sa začali súboje v jednotlivých kategóriách na ihriskách v Bartenheime, v Uffheime
a v Koetzingue, kde hrali v šesťčlennej skupine
chlapci KŠK Levice v kategórii C-U15.Vo svojej
kategórii boli najmladším družstvom. V sobotu odohrali v krátkom časovom slede 4 zápasy.Ich súpermi
boli družstvá žiakov z regionálnych líg z Francúzska, Nemecka a Švajčiarska. V prvom stretnutí dokázali remizovať s domácim družstvom EJPS
2:2,keď prvé góly v histórii KŠK na zahraničnom
turnaji dali M. Rusnák a J. Vražel. V druhom stretnutí porazili VfL Hochdorf z Nemecka 5:0, keď F.
Králik dosiahol hattrick a po góle pridali A. Suljič
a J. Vražel. Prvé víťazstvo povzbudilo chlapcov
a ukázalo im, že sa môžu vyrovnať vyspelým súperom v skupine . V treťom stretnutí zvíťazili presvedčivo nad švajčiarskym FC Aarwangwen 4:0, keď sa
o góly podelili J. Vražel, A. Suljič, F. Králik, M.
Rusnák. V poslednom sobotňajšom stretnutí vyhrali
nad ďalším švajčiarskym družstvom FC Champagne
1:0 gólom F. Králika. V nedeľu zostávalo odohrať
posledný zápas v skupine, ktorý mal rozhodnúť
o postupe do semifinále. Chlapci sa zlepšovali od
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zápasu k zápasu a dokázali zvíťaziť nad francúzskym US Valmont 2:0 po góloch F. Králika
a A. Suljiča a stali sa nečakane víťazmi A skupiny.
V boji o postup do finále sa stretli s nemeckým SV
Hirrlingen. Zápas sa skončil nerozhodne 0:0
a o postupe musel rozhodnúť penaltový rozstrel.
Premenená penalta F. Králika rozhodla o postupe do
finále. Všetky finálové zápasy sa hrali na štadióne
v Bartenheime. Súperom KŠK vo finále bol futbalovo a fyzicky vyspelý súper FC Etoile Carouge zo
Švajčiarska, ktorý vyhral skupinu B ,keď nestratil
ani bod a dosiahol
skóre
21.0.Pred
zápasom sa konal
nástup finalistov so
štátnymi
vlajkami ,predstavovaním
jednotlivých hráčov,
trénerov
a hraním/aj spievaním
štátnych
hymien/,čo bol pre
chlapcov nezabudnuteľný zážitok. Vo
finále už KŠK nestačil na silného
súpera a podľahol
mu 3:1,keď čestný
úspech zaznamenal J. Vražel. Po skončení turnaja sa
na ihrisku odovzdávali poháre a medaily. Naši
chlapci urobili svojim súperom špalier a oni to urobili nám. Pohár za celkové druhé miesto prevzal
Jakub Rusnák, ktorý pre zranenie v predohrávanom
zápase v Novom Tekove, nemohol na turnaji hrať
ani minútu, ale spoluhráči mu dali kapitánsku pásku
a možnosť prevziať pohár. Radosť z úspechu bola
obrovská. Rovnako silné boli aj pocity z predvedenej hry a z priateľstiev, ktoré chlapci nadviazali počas turnaja s rovesníkmi zo zúčastnených krajín. Tie
majú svoje pokračovanie na facebooku a v srdciach
a mysliach chlapcov. O úspech sa zaslúžili hráči:
Martin Frtús, Jozef Dudáš, Richard Frajka/C/, Martin Mandrák, Jozef Kováč, Nikolas Kupča, Adrián
Suljič, Tomáš Lakatoš, Jakub Vražel, Matúš Rusnák, František Králik, Matej Minár, Richard Sajka,
Miloslav Mandrák a Jakub Rusnák pod vedením
realizačného tímu Peter Szutyányi, Milan Bridiš,
a Vladislav Boldiš. Dlhú ,ale šťastnú cestu domov si
spestrili prehliadkou Allianz Arény v Mníchove.
Poďakovanie hráčov a vedenia klubu patrí všetkým,
ktorí pomohli a umožnili chlapcom zúčastniť sa na
turnaji, ktorý je doteraz určite najsilnejším futbalovým zážitkom v ich futbalovej kariére.
Milan Bridiš
Autor príspevku je predseda
KŠK Juventus Levice
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