
  

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
            Ročník I. - Číslo 8 - August 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 * Skutky duchovného milosrdenstva: Modliť sa za živých a mŕtvych                

Liturgia: devätnásta až dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období * Reportáž:                        

Detské letné tábory - eRko a „Univerzita Assisi“ * Hudba: Skôr než začneš počúvať 

Predstavenie Verbum Domini - 3.časť * Púť mužov: Chlieb náš každodenný - 2.časť 

História: levická Kalvária * Misie: Rusko * Svätí v mesiaci 

Post Scriptum: Verím v Boha Otca  

Jedno z posledných stretnutií Mons. Rudolfa Baláža 13.júla 2011 s deťmi a animátormi  

z eRka v Leviciach na nádvorí Biskupského úradu v Banskej Bystrici   



2 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
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EDITORIÁL 

 

ODIŠIEL NÁŠ OTEC BISKUP 
 

 Ako blesk z neba nás zasiahla správa 

o náhlom úmrtí nášho otca biskupa Mons. Rudolfa 

Baláža, ktorý spravoval Banskobystrickú diecézu 

od 19. marca 1990 až do 27. júla 2011, ktorej sú-

časťou sme sa stali od 14. februára 2008. 

  Zanechal v našich srdciach pocit clivoty. 

Ťažko je bez otca, či fyzického či duchovného. 

O jeho živote a jeho jednotlivých zastaveniach sa to-

ho povedalo a napísalo, myslím si, dosť. Jeho život 

a službu Cirkvi charakterizovalo biskupské heslo, 

ktoré si zvolil: „...pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8,23) 

Slúžil s láskou a s plným nasadením síl. Myslím si, 

že každému z nás budú chýbať hlboké a poučné ho-

mílie otca biskupa. Jeho slová nemohli nechať ľaho-

stajnými nikoho z poslucháčov. A práve preto mal 

mnohých obdivovateľov ale aj protivníkov. No on sa 

nebál pomenovať veci pravým menom. V tomto bol 

skutočným nasledovníkom Učiteľa Ježiša Krista. 

 Otca biskupa som veľmi dobre poznal od ro-

ku 1978 v Kremnici ako mladý kaplán. Často sme ho 

stretávali na pútiach na Starých Horách. Na tomto 

mariánskom mieste ho mohli mnohí z nás stretať 

a počuť. Z tejto katedry adresoval posolstvo Evanje-

lia ľudu, ktorý mu bol zverený. Tu sa mohli jeho 

ovečky priúčať pravej a čistej náuke. Podával ju v jej 

čírosti, neprikrášlenú a nezriedenú. Pri nohách Mat-

ky cirkvi Panny Márie učil veriaci ľud milovať Boha 

a jeho Cirkev. A oni k nemu prichádzali ako ovečky 

k svojmu pastierovi, lebo poznali jeho hlas. Mal srd-

ce dobrého pastiera, preto využil každú možnosť, 

aby bol blízko stádu,   o ktoré sa mal starať. Každú 

prvú sobotu pri Starohorskej Panne Márii, skoro kaž-

dý piatok cez vlny Rádia Lumen. Bol otvorený pre 

novátorstvo, veď práve v Banskej Bystrici vzniklo 

prvé kresťanské rádio, aby spájalo veriacich na ce-

lom Slovensku. Aj cez éter sa môže vytvárať jedno-

ta, ktorá je pre cirkev životne dôležitá. A otec biskup 

si bol toho dobre vedomý. Veľmi pohotovo vedel 

využiť všetko, čo ponúkala technika pre službu Bo-

hu a božiemu ľudu. Nezatracovať, ale použiť na 

dobro.  

 Stále bol duchom mladý, čo dokazoval aj 

stretnutiami s mládežou diecézy na Kvetné víkendy. 

Veľmi mu na nich záležalo, veď v mladých je bu-

dúcnosť Cirkvi. Im treba v prvom rade odovzdať ra-

dostnú zvesť Evanjelia. Aj v tejto oblasti uskutočňo-

val slová „Choďte a učte...“ Pri všetkých birmov-

kách povzbudzoval nielen birmovancov ale aj všet-

kých prítomných, ako naposledy u nás vo farskom 

kostole sv.  Michala v Leviciach 19. júna 2011. Veľ-

mi mal rád deti a vedel sa k nim primerane otcovsky 

prihovoriť. Nezabudnuteľný zážitok prežili s ním na-

posledy naše deti z eRka pri návšteve 13. júla 2011 

na nádvorí Biskupského úradu v Banskej Bystrici. 

(viď fotografiu na titulnej strane) 

 Život otca biskupa Rudolfa ponúka každému 

bohatú inšpiráciu na zamyslenie sa nad sebou, nad 

svojim životom a svojim vzťahom ku Kristovi a jeho 

Cirkvi.  

 Odišiel od nás 27. júla 2011 práve na deň  sv. 

Gorazda a spoločníkov. Bol neúnavným hlásateľom 

pravdy v duchu Evanjelia, ktorú hlásal nielen slova-

mi, ale aj potvrdzoval svojim obetavým postojom. 

Jeho príklad môžeme nasledovať, lebo vždy sa usilo-

val byť verný Kristovi a Cirkvi. To nech nám zosta-

ne v mysli a každý podľa svojej možnosti pokúsme 

sa ešte viac nasledovať Krista, aby sme tento život 

prežili naplno až do konca, ako to dokázal náš otec 

biskup Mons. Rudolf Baláž.  

  Vyprosujme mu trvalé spoločenstvo 

s našim Nebeským Otcom, Pannou Máriou i so 

všetkými svätými v nebi.        
Mons. Ján Bednár, dekan  

 

Posledná birmovka vo farskom kostole sv. Michala  

v Leviciach 19.júna 2011  
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Modliť sa za živých a mŕtvych 

Skutky duchovného milosrdenstva  

7. časť 
 

 Už v Knihe Machabejcov sa stretá-

vame s výzvou modliť sa za zosnulých. 

Konáme tým skutok duchovného milosr-

denstva. Rovnako ich konáme aj vtedy, 

keď sa modlíme za živých bratov a sestry 

a za celý svet. 

 Svätý Ján Mária Vianney povedal: 

„Dobrý Boh má rád, keď ho obťažujú.“ Ne-

beský Otec je vždy pripra-

vený vypočuť naše mod-

litby. Či už ráno, keď deň 

začína, alebo večer, keď 

sa ukladáme na spánok. 

Vždy je čas pripomenúť si 

pred ním tých, ktorí sú 

nám drahí.  

 Modlitba nepozná 

hranice. Dokáže spájať 

nás tu na zemi a tých, kto-

rí sú vo večnosti a spia 

spánkom pokoja. Sme po-

volaní modliť sa pravidel-

ne za všetkých živých 

a mŕtvych. Boh je našim 

Otcom – a teda našimi 

bratmi a sestrami sú všetci 

živí, mŕtvi aj tí, ktorí sa 

ešte len narodia. Práve ta-

káto vzájomná modlitba Cirkev spája. Pri-

tom nie je dôležité, aby sme všetkých, za 

ktorých sa modlíme, poznali osobne. Stačí, 

ak ich milujeme, čo dokazujeme aj tým, že 

sa pri nich v skrytosti pred Bohom zastaví-

me a rozprávame sa o nich s Otcom. Na to, 

aby sme ich milovali, je potrebné len si uve-

domiť, že tu boli, sú a budú. Aj táto bezhra-

ničnosť z nás robí kresťanov. Modlitba za 

živých i mŕtvych nás čoraz viac vychováva 

k vzájomnej láske.  

 Vykonávať tento skutok Božieho mi-

losrdenstva je jednoduché – postačí úprim-

ná modlitba, ktorá nič nestojí. Chudobný, 

negramotný, nevzdelaný aj hriešny človek 

môže úprimným rozhovorom s Bohom ko-

nať milosrdenstvo svojim blížnym, zosnu-

lým i živým. Zvlášť treba zdôrazniť povola-

nie tých, ktorí sú pripútaní k lôžku 

v nemocnici. Práve oni, keďže už iné robiť 

nevládzu, sa môžu snažiť vykonávať aspoň 

tento skutok. 

 Aj spoločná modlitba je dôležitá. Ve-

die nás k nej sám Ježiš, ktorý hovorí: „Ak 

budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne 

prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Ot-

ca, ktorý je na nebesiach. 

Lebo kde sú dvaja alebo 

traja zhromaždení 

v mojom mene, tam som 

ja medzi nimi“ (Mt 18,19-

20). Spoločne prosíme za 

živých a mŕtvych aj 

v každej svätej omši, na-

príklad pri spoločných 

modlitbách veriacich, ale-

bo pri eucharistickej mod-

litbe. Modlitbu v dnešnom 

hektickom životnom tem-

pe často odsúvame na ved-

ľajšiu koľaj. 

  Materiálne statky 

a konzum nás zamestnáva-

jú natoľko, že zabúdame 

pravidelne zveriť našich 

drahých – živých aj zosnu-

lých – do Božej opatery. Prosme Boha, aby 

v nás oživoval vieru a viedol nás 

k pravidelnému vykonávaniu tohto skutku 

duchovného milosrdenstva. Modliť sa za ži-

vých a mŕtvych znamená žiť v uvedo-

melom spoločenstve myšlienky a lásky so 

všetkými.  

Alojz Vlčko 

 

(Použitá literatúra: Enzo Bianco – Čokoľ-

vek ste neurobili... Don Bosco 2009 a Šte-

fan Hirjak SJ – Skutky milosrdenstva, Dob-

rá kniha 2003) 

Uverejnené v Bartolomeji 11/2010 
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Devätnásta nedeľa cez rok 
 

 Nikto z nás ešte po vode nechodil. Ale každý 

už určite zažil pocit, ako sa topí v nejakom problé-

me. Zrazu stráca pôdu pod nohami. Zneistie, dostane 

strach. Ako je dobre, keď mu ktosi vtedy podá po-

mocnú ruku. 

 Peter kráčajúci po vode pôsobí ako lacná 

atrakcia. Divíme sa Ježišovi, prečo Petrovi vyhovel 

a dal mu moc, ktorú vôbec nepotreboval. Zaiste po-

treboval, zažili zázračný rybolov, lebo bezprostredne 

po ňom nasledoval príkaz, že bude loviť, ľudí. Ale 

chodiť po vode? Načo? 

 Ježiš pripravoval Petra na najvyššiu funkciu. 

A beda by bola Petrovi aj Cirkvi, keby sa spoliehal 

na vlastné sily. Musel sa presvedčiť, že Ježišovo 

poverenie mu skutočne dáva úžasnú moc. Ale pri 

strate dôvery by sa utopil. Našťastie ju celkom ne-

stratil. Zavolal a zachytil sa Pánovej zachraňujúcej 

ruky. 

 Tento zážitok sa v Petrovom živote zopako-

val ešte raz, hoci celkom ináč. Nebral vážne Ježišo-

vo upozornenie, cítil v sebe odvahu k hrdinstvu       

a Ježiša zaprel. Ale ani vtedy nestratil celkom dôve-

ru v Ježišovu odpúšťajúcu lásku. Zavolal o pomoc, 

nie však hlasom, ale slzami ľútosti a Pán ho za-

chránil. Opakovaná skúsenosť záchrany ho potom 

natoľko utvrdila vo viere, že sa stal oporou ostatným. 

 My nemáme taký vysoký úrad ako dostal 

Peter. Ale pevnú vieru v Pánovu blízkosť a jeho za-

chraňujúcu ruku tiež potrebujeme. Pre seba aj pre 

tých, ktorým máme byť oporou. Druhým môžeme 

pomôcť, iba preto, že sme sa v podobnej situácii sami 

ocitli. Zlyhali sme, takmer sme sa utopili, Pán nás 

však zachránil. A koľkokrát to urobil prostredníc-

tvom kňazskej rozhrešujúcej ruky!  

 Sprostredkujme takýto zážitok všet-

kým, ktorí sa topia vo svojich hriechoch. 

Posilňujme ich, aby sa odhodlali volať o po-

moc a zachytiť sa tiež rozhrešujúcej ruky. 

 

    M. M. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dvadsiata nedeľa cez rok 
 

 Každý z nás by iste chcel počuť z Ježišových 

úst také krásne ocenenie a ešte i splnenie prosby, aké 

zažila pohanská žena. Ale čo všetko predchádzalo 

tomuto úchvatnému zážitku? 

 Keď Ježiš verejne účinkoval, pohan bol pre 

židov "pes", lebo tak prejavovali príslušníci vyvole-

ného národa pohŕdanie všetkými neveriacimi. Ne-

šťastná pohanská žena to dobre vedela. Predsa sa 

odhodlala ísť za židovským kazateľom o ktorom sa ve-

delo, že má neobyčajnú moc. Odvahu jej dodávala 

láska k ťažko postihnutej dcére. V evanjeliu sa píše, 

že ju hrozne trápil zlý duch. Mohli by sme si to pri-

rovnať k situácii matky, keď jej dcéra prepadne dro-

gám. Bezmocne sa prizerá, ako sa stále viac prepadá-

va do skazy. Preto je ochotná podstúpiť, čokoľvek. 

 Ježiš videl až do hĺbky jej duše. A napriek 

tomu ju podrobil veľmi tvrdej skúške, aby sa mohla 

verejne prejaviť jej veľká viera. Nám sa určite zdá 

príliš pokorujúce, že použil výraz "šteňatá", ale tej 

úbohej žene to znelo oveľa jemnejšie, ako označe-

nie, na aké bola od židov zvyknutá. Zachytila sa 

práve toho a využila to ako silný a pritom veľmi po-

korný argument. Jej predsa stačia aj odrobinky.        

A dosiahla viac ako prosila. Nielenže bola dcéra 

zdravá, ale Ježiš verejne vyzdvihol jej veľkú vieru. 

 A všetci, ktorí to videli a počuli, sa mohli 

poučiť, ako sa poslední stávajú prvými, ako sa pokor-

ným dostáva milosť.. 

Asi by sme sa z toho mali poučiť aj my.  

 

  

M. M. 
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Dvadsiata prvá nedeľa cez rok 
 

 Keď sa Ježiš pýtal apoštolov, za koho ho ľu-

dia považujú, iste nechcel robiť prieskum verejnej 

mienky. Dobre to vedel. Bola to akási pedagogická 

otázka. Chcel ich zrejme podnietiť, aby uvažovali, 

hodnotili rozličné názory, pokúsili sa vytvoriť a vy-

jadriť aj svoj názor. Pýtal sa potom totiž aj ich, za 

koho ho oni pokladajú. Za všetkých odpovedal Peter  

a perfektne: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“. To 

nebola iba presná definícia, ale aj vyznanie hlbokej 

úcty a vrúcneho vzťahu. Touto vetou sa Peter 

"habilitoval" za najvyššieho učiteľa Cirkvi a vzápätí 

mu Ježiš tento úrad aj prisľúbil. 

 Všimnime si Ježišovu vyučovaciu metódu. 

Nikdy predtým priamo nepovedal apoštolom, že on 

je skutočne Mesiáš. Ale konal ako ten, ktorý má moc 

a rozprával, ako dovtedy nik nehovoril. Keď niečo 

nerozumeli, vysvetlil im. A usmernil ich, ak prejavili 

nesprávny názor. Dnes by sme asi povedali, že to bol 

dialóg. V tom čase sa však vyučovalo väčšinou me-

morovaním, ale Ježiš to iste tak nerobil. Záležalo mu 

viacej na vnútornom prijatí toho čo budú hlásať, ako 

na jeho doslovnom znení. 

 Aj my teraz žijeme pod vplyvom mnohých 

protichodných názorov a nie sme schopní celkom sa 

od nich izolovať, a tak sa brániť, proti ich vplyvu. Mali 

by sme teda nad nimi vážne uvažovať a hodnotiť ich 

podľa Ježišovho neprekrúteného, nesfalšovaného, ne-

rozriedeného učenia, aby sme ho verne odovzdávali 

ďalším. 

Nám teraz Ježiš kladie asi takúto otázku:  

"V akej podobe ma predstavuješ svetu?"  

 

   M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvadsiata druhá nedeľa cez rok 
 

 Najťažšou skúškou viery a aj jej najväčším 

tajomstvom je iste pre každého z nás zmysel utrpe-

nia. Kto by si vtedy nekládol otázku PREČO?       

A PREČO JA? Jestvuje však ešte ťažšia otázka: 

Prečo musí trpieť ten, koho milujem - môj otec, moja 

sestra, môj manžel, moje dieťa. Utrpenie milovanej 

osoby sa väčšinou znáša oveľa ťažšie ako vlastné. 

Vtedy sa nazdávame, že máme väčšie právo pýtať 

sa, oponovať, niekedy snáď až na hranici rúhania alebo 

i za ňou. 

 Peter nepochybne miloval svojho Majstra. 

Preto sa v ňom čosi vzbúrilo pri predstave, že by 

Ježiš mal trpieť, že by takého mocného muža v slo-

vách i činoch mohol ktosi odsúdiť a zabiť. Ľudsky sa 

to dá pochopiť. Vzkypela v ňom krv a tak ani nepo-

strehol, že Ježiš spomínal aj zmŕtvychvstanie. 

 Ježiš jednoznačne a ostro odmietol Petrovo 

dobre myslené dohováranie. Nebol na Petra príliš 

tvrdý? Nezbadal, nedocenil Petrovu lásku a odda-

nosť? 

 Peter, ako budúca hlava Cirkvi, si mal osvojiť 

Božie hľadiská a kritériá hodnotenia. Keby sa naďa-

lej riadil spontánnymi ľudskými reakciami, zorga-

nizoval by možno ozbrojené povstanie proti prena-

sledovateľom novo vznikajúcej Cirkvi. A bránil by 

pozemské dobro zverených duši aj za cenu ústu-

pkov z Ježišovho učenia. Odvolával by sa na to, že 

v zmenenej situácii treba zachraňovať, čo sa dá, 

mysliac azda na seba. Peter však mal utvrdzovať 

svojich bratov vo viere, že cena ľudskej duše ne-

smierne prevyšuje všetko bohatstvo sveta. Jej zá-

chrana pre večný život je hodná utrpenia, ba aj stra-

ty pozemského života. Petrova viera sa musela utvr-

diť tak, aby bola pevná ako skala. 

 Ježišovo vyučovanie malo úspech. Peter sa 

naozaj stal skalou. Keď prevzal svoj úrad tešil sa, 

keď mohol pre Ježišovo meno trpieť. A nasledoval 

svojho Majstra aj v smrti. Vtedy už mal zmysel pre 

Božie veci. 

 Učiteľský úrad Cirkvi aj nás utvrdzuje        

v správnom hodnotení bolesti, krivdy a smrti z Bo-

žieho pohľadu. A naše prirodzené ľudské reakcie 

nezlučiteľné s kresťanskými zásadami musíme od-

straňovať z našich radov.  

 Dajme sa poučiť Kristom, prijmime jeho 

postoj za svoj v každej situácii. On nás totiž 

nielen učí, ale ponúka aj silu konať a vydržať až 

do dňa, keď príde v sláve. 

M. M. 
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Spomienky  na letný detský      

eRko tábor 
 

V dňoch 10. – 15.7. 2011 sme spoločne 

prežívali prekrásne dni na Králikoch, kde  nás  bolo 

spolu 45 - teda  37 detí, 7 animátoriek a pán diakon 

Miroslav Pintér. V nedeľu o 10.00 sme autobusom 

vyštartovali  spred kostola  Zoslania Ducha Svätého 

a našou prvou zastávkou bola Harmanecká jaskyňa. 

Cesta k jaskyni bola 

namáhavá a dosť dlhá, 

my sme sa však 

nevzdali a odmenou  za 

námahu nám bola 

prekrásna scenéria 

Veľkej Fatry a potom 

aj jedinečná sintrová 

v ý z d o b a 

v Harmaneckej jaskyni. 

Tu sme sa fajn 

schladili, vychutnali 

čaro jaskynného sveta 

a pokračovali ďalej, 

konkrétne k našej chate 

Borinka, ktorá  sa stala druhým domovom na 6 

spoločných dní pre malých i veľkých eRkárov.  

Ďalší deň na seba nedal dlho čakať, po 

obvyklých ranných aktivitách sme si urobili vlajky 

(každá skupinka svoju) a súťažili v  netradičnej 

športovej olympiáde.  Poobede sme navštívili rodný 

dom Jozefa Gregora Tajovského a expozíciu o ňom 

i o Jozefovi Murgašovi (vynálezca bezdrôtového 

telegrafu) v Tajove. Potom sme si doplnili zásoby 

maškŕt a vody v miestnych potravinách, aby sme 

mohli obdivovať krásu prírody v okolí a Králické 

vodopády. Večer sme sa tiež nenudili, lebo sme 

tancovali eRko tance, hrali futbal a nechýbal ani 

Polárnik. 

Utorok  sme mali rozprávkovo  – 

dramatický. Zahrali sme sa na básnikov, spevákov, 

režisérov, dramatikov i kostymérov, aby sme 

vytvorili po skupinkách krátke originálne 

muzikálové predstavenia.  Poobede sme sa plne 

realizovali v tvorivých dielňach, kde si deti mohli 

vyskúšať dekupáž, vyšívanie na papier, výrobu 

darčekových tašiek, košíkov, korálok z letákov... 

Podvečer sme opäť športovali  a tancovali eRko 

tance. 

V stredu nás čakal celodenný výlet do 

Banskej Bystrice. Po zaujímavej ceste autobusom 

sme navštívili duchovnú dominantu mesta – 

nedávno zrekonštruovanú Kalváriu. Na jej vrchole 

pri kaplnke  sme sa pomodlili, najedli a na 

neďalekej lúke sme si aj zašportovali. Poobede nás 

čakala veľmi vzácna a jedinečná aktivita, a to 

návšteva otca biskupa Rudolfa Baláža na 

biskupskom úrade, ktorý nás popri svojich 

povinnostiach s láskou prijal. Boli sme veľmi milo 

prekvapení a vďační Bohu za toto stretnutie. Potom 

sme si pozerali historické pamiatky, katedrálu, 

barbakan, hradby, nechýbal ani morový či 

mariánsky stĺp na námestí. Po nákupe suvenírov 

a chutnej zmrzline sme náš výlet ukončili tým, že 

sme si popozerali tanky a inú bojovú techniku pri 

pamätníku SNP. Po 

návrate späť na chatu 

s me  s i  o d d ýc hl i , 

samozrejme navečerali sa 

a deň sme zakončili 

našou tradičnou eRko 

aktivitou – súmračnou 

hrou. 

 Predposledný deň 

sme počas našej ďalšej 

tradičnej aktivity - 

stopovačky (putovanie 

v  s k u p i n k á c h  p o 

v y z n a č e n e j  t r a s e 

a zároveň plnenie rozličných aktivít), spoznávali  

širšie okolie chaty a Králikov. Odmenou za úžasný 

výkon, ktorý sme podali, bolo sladké prekvapenie 

na chate. Poobede sme relaxovali, hrali 

sa spoločenské hry a Partičku. Keďže nám aj 

zapršalo, pozreli sme si aj rozprávku o sv. 

Antonovi.  Večer sme ukončili eRko tancami. 

V piatok sme si zaspomínali na veľkom 

táborovom zrkadle na všetky krásne chvíle, za ktoré 

sme ďakovali aj na sv. omši. Potom sme si na 

pamiatku rozdali ďakovné listy, vyhodnotili 

najčistejšie izby... Poobede sme sa plní nových 

zážitkov, kamarátstiev a dobrodružstva vrátili späť 

do Levíc. 

Počas nášho tábora sme nezabúdali ani na 

duchovný život, vedomí si toho, že naše aktivity 

sprevádzal a požehnával sám Pán Boh. Každý deň 

sme začínali modlitbou po skupinkách a končili 

spoločnou večernou modlitbou, pri ktorej sme 

uvažovali o živote Pána Ježiša a učili sme sa od 

neho slúžiť si navzájom. Nechýbali ani sväté omše, 

ktoré nám celebroval duchovný otec Boris 

Brutovský a prišiel nás povzbudiť aj náš pán kaplán 

Martin Uhrík. 

S radosťou v srdci ďakujeme Bohu za jeho 

nekonečné milosti, ktorými nás prevádzal a Matke 

Božej, že nás ochraňovala a my sme mohli prežiť 

prekrásny 11. ročník eRko tábora s levickými 

deťmi.   

       Mgr. Magdaléna Bogyóová 

       hlavná vedúca tábora 
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Tábor „Univerzita Assisi“ 
 

 Hlavnou témou nášho tábora bola 

Univerzita Assisi. Pre túto tému sme sa 

rozhodli pravé preto, že i cesta nášho živo-

ta je určitou  školou, univerzitou. Našou 

snahou bolo naučiť deti pristupovať k škole 

a všetkým vedomostiam s úctou 

a záujmom.  

 Univerzita Assisi sa niesla v duchu 

vysokej školy. Každý deň bol vyhradený 

pre inú fakultu. 

 Po príchode študentov sme „školský 

rok“ slávnostne 

otvorili imatri-

kuláciou, počas 

ktorej sa štu-

denti obozná-

mili s rektorom 

u n i v e r z i -

ty, dekanmi 

j e d n o t l i v ýc h 

f a k ú l t 

a triednymi uči-

teľmi.  

 Po ukon-

čení imatrikulá-

cie boli študenti priradení do jednotlivých 

skupín, kde im boli odovzdané indexy 

a tričká s farbou skupiny. 

 V pondelok sme mali fakultu umelec-

kých vied, vtedy si  každá skupinka vytvo-

rila vlastnú vlajku, ktorá ich sprevádzala 

počas celého štúdia. V tento deň si prišli na 

svoje všetci speváci, herci, ktorí svoje ta-

lenty mali možnosť preukázať vo večer-

nom programe. Po večernom programe na-

sledovalo ešte malé preskúšanie dekanom 

fakulty umeleckých vied. Študenti museli 

poskladať a zlepiť rozstrihané umelecké 

dielo, určiť názov skladby (pesničky) po 

vypočutí krátkeho úryvku. Tento deň sme 

ukončili vďakou za naše dary, talenty 

a schopnosti, ktoré máme od Boha 

 V utorok sme mali fakultu geografie. 

Počas štúdia geografie sa mnohí študenti aj 

zapotili, ale napokon ho všetci úspešne 

zvládli a vystúpili až na vrch – na Sitno, 

kde sa konala svätá omša. Po príchode na 

chatu dekanka preskúšala svojich študentov 

nielen vo vytrvalosti, ale aj vo vedomos-

tiach z geografie. Po celodennom putovaní 

sme večer došli až k nášmu Nebeskému 

Otcovi a pripomenuli si, že našim hlavným 

cieľom je dôjsť do neba, k Bohu Otcovi. 

 V stredu nasledovala fakulta prírodo-

vedeckých vied. Doobeda sa študenti zú-

častnili ,,kolotoča zo 6 stanovísk“, na kto-

rom sa naučili podávať prvú pomoc, spo-

znať zviera pod-

ľa zvuku, určiť 

liečivé rastliny 

a ich využitie. 

Poobede sme sa 

všetci spolu vy-

dali na lov med-

veďov, ktorý bol 

naozaj úspešný. 

Ešte pred obe-

dom sme sa za-

hrali na dobu 

ľadovú. Úlohou 

študentov bolo 

roztopiť ľad, v ktorom bol zamrznutý lies-

kový oriešok teplotou vlastného tela. 

 Vo štvrtok sme mali fakultu teológie. 

Tento deň sme sa hlbšie priblížili k Bohu, 

jeho láske k nám a prešli sme celý liturgic-

ký rok. 

 V piatok nasledovala fakulta telový-

chovy a športu. Celodenná olympiáda po-

zostávajúca z tímových hier a súťaží či už 

skupín alebo jednotlivcov nás naučila pre-

hrávať, spoločne víťaziť a bojovať za spo-

ločný cieľ.  

 A v sobotu mali promócie. A celý 

tábor sme zavŕšili slávnostnou promóciou, 

udelením diplomov našim absolventom. 

 

 

Anna Siekelová 

   animátorka 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Reportáž *                       Ročník I. Číslo 8 
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M I C H A E L  

* Téma *                             Ročník I. Číslo 8 

Skôr, než začneš počúvať 
 

Hudba a ľudské podvedomie  
 Podvedomie je ako huba, ktorá nasáva. Keď 

ľudský mozog príjme podnet, ktorý je pod prahom 

uvedomenia, príjme ho tak, akoby vychádzal z jeho 

vlastného ja. Démon veľmi dobre pozná túto psy-

chologickú zákonitosť a preto ju aj využíva. Vo svo-

jej podstate každé satanské pokušenie je podávané 

veľmi láskavým spôsobom, často na úrovni ľudské-

ho podvedomia. Pokiaľ človek uverí zlým podnetom 

a podľahne im, dopúšťa sa hriechu ktorý spôsobuje 

veľké škody v duchovnej oblasti vo vzťahu k Bohu 

a iným ľuďom.  

Satan v hudbe? 
 Mnoho rockových skupín má vo svojich 

piesňach satanistické texty, ktoré väčšine posluchá-

čov unikajú. Do života mnohých mladých ľudí, ktorí 

sa dali zlákať a pravidelne chodia na diskotéky kde 

sa hrá satanistická hudba, vstúpilo duchovné zotro-

čenie silami zla. Stojí za to, poznať toto pozadie. 

 „Človek je slobodný len vtedy, ak má vlastnú 

autonómiu myslenia, konania, túžby a lásky“ (prof. 

Morabito). Profesor Simone Morabito patrí k najvý-

znamnejším talianskym psychiatrom. Bol nomino-

vaný na Nobelovu cenu v obore medicíny. Vo svojej 

knihe Psychiatria all´ inferno medzi iným píše        

o vplyve satanistickej rokovej hudby na psychiku 

človeka. Satanistické texty vedú k zničeniu tejto 

autonómie. Aj keď niekto neverí v existenciu Zla 

a počúva túto hudbu, jej negatívny obsah sa zazna-

menáva v jeho podvedomí a nabáda ho k nenávisti 

voči Bohu a iným ľuďom, k vraždám, krádežiam     

a neviazanosti,  k drogám, prostitúcii ... 

 Písmo sväté varuje, aby sme sa vyhýbali  

všetkému čo má i len zdanie zla (1 Sol 5,22).  Sata-

nistická hudba a diskotéky tohto druhu sú pre kres-

ťana  ale aj pre kohokoľvek iného naozajstným 

zlom. 

Black metal ... prekročil som                             

neviditeľnú hranicu deliacu dobro od zla 
 V dnešnej dobe je silné pôsobenie Satana  

cez hromadné komunikačné prostriedky, televíziu, 

počítače, filmy, časopisy a iné médiá, ktoré majú 

veľký dosah. Toto všetko Zlý duch využíva preto, 

aby ľudí ničil, kazil, špinil a zväzoval. Spôsobuje  

nenávisť, agresivitu, ničí rodiny, sprístupňuje drogy 

a všetko ostatné na čom môže byť človek závislý. 

Ide mu o to, aby rozbil rodiny, národy, spoločen-

stvá. Vidíme, že sa mu to  darí. Zneužíva to, že 

dnešná demokratická spoločnosť dáva človeku veľ-

kú voľnosť a slobodu, ktorú mnohí ľudia nevedia 

správne používať. Takže dnešní zaneprázdnení ľu-

dia už ani nevnímajú, že urážajú Boha, strácajú svo-

ju vlastnú dušu a nezdá sa im, že by boli zlí 

a hriešni. Zlý duch akýmkoľvek spôsobom potrebu-

je zdiskreditovať a zašpiniť aj Cirkev, pretože ona je 

nositeľkou pravdy, lásky a spásy. Väčšia úspešnosť 

Satana v dnešnej dobe je v tom, že má dokonalejšie 

prostriedky na šírenie nákazy ako v minulosti. 

 

Diabol medzi notami ... nezahrávaj sa, kým 

máš čas, lebo potom môže byť už neskoro 

 Mnohé hudobné nahrávky provokujú 

k násiliu, samovraždám, užívaniu drog, uctievajú 

diabla. 

 Aký je však skutočný rozmer tohto javu? 

Naozaj existuje satanistický rock alebo je to len vý-

mysel? 

 Prvý nesmelý odkaz na satanizmus sa objavil 

na obale jednej z najslávnejších platní v histórii roc-

kovej hudby Sergeant Pepper‘s Lonely Hearts Club 

Band od skupiny Beatles (1967). Na obale albumu 

sa objavilo mnoho známych osobností  ako naprí-

klad Karol Marx, Stan a Oliver, Marlon Brando, 

Bob Dylan a ďalší. V tom čase bubeník Ringo Starr 

povedal: „Chceli sme dať dohromady tváre osôb, 

ktoré máme radi a ktoré obdivujeme“.  

 Spomedzi nich sa vľavo hore vyníma zhrbe-

ná postava muža. Je to anglický okultista Aleister 

Crowley (1875-1947), otec moderného satanizmu 

a inšpirátor väčšiny dnešných ezoterických skupín. 

Crowleyho heslo: „Rob čo chceš“ vyzývalo užívať 

si život bez hraníc a noriem v ustavičnom hľadaní 

osobného uspokojenia a egoistického pôžitku. Podľa 

tohto anglického okultistu má sa človek postaviť na 

miesto Boha a sám si zvoliť zákony vlastného živo-

ta. Pravdepodobne z týchto dôvodov ho  Beatles 

zaradili na obálku svojej najslávnejšej platne. 

 Niektorí speváci celkom otvorene vyzývajú 

poslucháča k samovražde, hovoria mu, že život je 

smutný, svet odporný a nemá cenu ostávať na zemi. 

Krok od satanizmu k rasizmu je veľmi krátky. Na 

druhej strane poslucháči si ani neuvedomujú, že 

autormi piesní sú satanisti a že mnoho skupín spieva 

satanistické texty! Skryté posolstvá sa nahrávajú 

v štúdiu opačne, dajú sa dešifrovať, keď si nahrávku 

pustíme odzadu. Satanovi „obchodníci“ veľmi dobre 

vedia, že prostredníctvom platní, cédečiek a kaziet 

môžu vstúpiť do sŕdc tisícok mladých ľudí na celom 

svete. Vymýšľajú také reklamné spoty, ktoré im 

zaručujú  najväčšiu úspešnosť  šírenia  ich 

„vlastného výrobku“.  

 Hudba so satanistickým podtextom vtláča do 

ľudského podvedomia nové myšlienky, ktoré človek 

prijíma ako svoje vlastné, neuvedomujúc si  ich 

škodlivosť a nebezpečenstvo. Hudba s obsahom pro-

tikresťanským a satanistickým ničí v človeku pud 

sebazáchovy, ktorý je nevyhnutný k normálnemu 
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životu. Texty mnohých piesní, ako napr. Highway To 

Hell (Cesta do pekla), Die Young, Die Pretty (Umri 

mladý, umri krásny), Destroy Yourself (Znič seba), 

The Suicide Solution (Riešenie je sebevražda), zjav-

ne núti k sebevražde a ku službe satanovi. 

 (Z publikácie Religioni  e sette nel mondo –Il sata-

nizmo contemporaneo   a  www. milujte.se). 

 Téma veľmi aktuálna, zaujímavá, o ktorej sa 

dá obšírne písať. Nie je však možné na tomto vyme-

dzenom priestore obsiahnuť jej všetky zákutia. Na 

doplnenie vám odporúčam publikáciu Chceme len 

tvoju dušu, ktorú si môžete stiahnuť na internete. 

Má  46 strán (A4). Je veľmi vhodná pre zdravý du-

chovný rast.  Posúvajte ju ďalej.    

 

CHCEME LEN TVOJU DUŠU  
/Rocková scéna a okultizmus - fakty a súvislosti/ 

 

 Publikácia CHCEME LEN TVOJU DUŠU,  

podrobne skúma rockovú scénu a jej prepojenie 

na okultizmus. V dnešnej dobe, plnej kompromi-

sov, veľmi zriedkavo počujeme jasné slová ohľa-

dom okultizmu.  Autor: Ulrich Baumer poskytuje 

množstvo faktov a súvislostí, ktoré nám dokazujú, 

že rocková hudba je nebezpečná a inšpirovaná 

diablom. Túto publikáciu by si mal prečítať každý 

kresťan, ktorému záleží na jeho spáse a spáse jeho 

detí.  

 

Úryvok z knihy:  

"Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromaž-

ďuje so mnou, rozhadzuje" /Lk 11,23/. Tieto slová 

zreteľne ukazujú, že voči dielu a pôsobeniu Ježiša 

Krista nemôžeme zaujať neutrálne stanovisko.        

K Ježišovmu dielu neoddeliteľne patrí "mariť skutky 

diablove" a k tým ako ich súčasť patrí aj okultizmus. 

Môžeme ešte zostať ľahostajní? Je však bohužiaľ 

možné, že aj tí, ktorí už patria Ježišovi, sa v konkrét-

nej situácii nepostavia na stranu svojho Pána a tak 

sa (väčšinou nevedomky) postavia proti Nemu.        

V takom prípade je možné doslovne použiť verš Gal 

6,7 : "Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo člo-

vek zaseje, to bude aj žať". Neznamená to tiež vystrí-

hať sa aj tých najnenápadnejších kontaktov s okult-

nou mocou, trebárs len zo srandy, či ako experi-

ment? Už obyčajné čítanie okultnej literatúry môže 

viesť k zviazanosti týmito silami. Je pozoruhodné, že 

tí, ktorí pracujú pre Božie kráľovstvo a pritom majú 

v knižnici a čítajú nebezpečné kúzelnícke knihy, ma-

jú obvykle duchovne mŕtve zbory (farnosti).  

 

 20. mája 2011  v kostole sv. Michala - po 

mládežníckej svätej omši, ktorú celebroval dôstojný 

pán Ľudovít Gábriš pre našich birmovancov, mal aj 

veľmi zaujímavú prednášku na túto aktuálnu tému.  

Mladí ho so záujmom počúvali a väčšina z nich bola 

prekvapená, čo to za hudbu počúvajú, akej fandia  

a pri akej sa zabávajú na diskotékach. Nevedomosť 

naozaj neospravedlňuje a narobí najväčšie zlo pod 

rúškom nevinnosti ... 

Témy, ktoré rozvíjal: 

 Zotročenie človeka – akoby nevinne -hudbou. 

 Za čo predáš ty svoju vlastnú dušu? Peniaze? 

Úspech? Kariéru? 

 Satanistické znaky používané v rockovej hudbe, 

speváci a kapely. 

 Mimoriadne a bleskové úspechy popových 

hviezd, ktoré vyznávajú Satana. 

 Sloboda v Duchu Svätom.  Pros o Ducha Svätého 

do života. 

   

  

 Je to výzva na zamyslenie nielen pre mla-

dých ale aj pre nás všetkých – čo počúvame, čím si 

vymývame mozog  a na čom „frčíme“ ... 

       

  

Spracované podľa  Milujte sa.  

   A. K. 

„Dajte si pozor na to, čo počúvate!“ Mt 4, 24 

10 bodov ako „nezavadzať na zemi a dať priestor prírode“  

Prednášajúci Mgr. Ľudovít Gábriš, administrátor v Želovciach 
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Predstavenie 1. časti dokumentu 

posynodálnej apoštolskej  

exhortácie pápeža Benedikta XVI  

Verbum Domini 
 

 Tretia podkapitola z názvom Herme-

neutika Svätého písma v Cirkvi nám pred-

stavuje a nabáda nás k tomu, ako by sme 

praktickým spôsobom mali pristupovať 

k živému Božiemu slovu, ktoré sa nám pri-

hovára cez posvätné texty Starého 

a Nového zákona. Sv. Bonaventúra nás učí, 

že viera je kľúč k Sv. písmu. Základným 

kritériom biblickej hermeneutiky je život 

Cirkvi – liturgický život, duchovný život, 

vonkajší život – aktivity spoločenstiev, ži-

votné prostredie, literárna činnosť autorov 

Sv. písma, kultúra radosti i bolesti človeka 

v dejinách. Keďže Sv. písmo sa má čítať     

a vysvetľovať v tom istom Duchu, 

v ktorom bolo napísané je potrebné, aby 

nielen exegéti a teológovia, ale aj laici pri-

stupovali k nemu aké naozaj je, lebo nijaké 

proroctvo vo Sv. písme nepripúšťa súkrom-

ný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo 

z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha 

Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha 

(porov. 2 Pt 1, 20-2). „Autentická interpre-

tácia Biblie musí byť vždy v harmonickej 

zhode s vierou Katolíckej Cirkvi.“/bod 30/ 

Vzniká tu otázka, ako využiť spoluprácu 

exegétov a teológov v pastoračnom pôsobe-

ní Cirkvi a v duchovnom živote veriacich. 

Magistérium Cirkvi, ktorému prináleží  úlo-

ha autenticky vysvetľovať Božie slovo, pí-

sané alebo ústne podané,  pripomína a na-

báda exegétov, aby pri interpretácii nezabú-

dali na to, že to, čo interpretujú, je Božie 

slovo. Ich úloha by nemala končiť rozlíše-

ním prameňov, určením foriem alebo vy-

svetlením literárnych postupov. Cieľom ich 

práce má byť objasnenie zmyslu biblického 

textu ako aktuálneho Božieho slova. Majú 

pozorne skúmať, čo mali svätopisci v 

úmysle vyjadriť a čo Boh uznal za dobré 

zjaviť ich slovami. A to za pomoci historic-

ko-kritickej metódy, ale aj teologickej ref-

lexie. Pri vysvetľovaní textov Sv. písma 

nám nesmie chýbať hermeneutika viery, 

lebo tam, kde exegéza nie je teológiou, ne-

môže byť ani Písmo dušou teológie. A na-

opak, tam kde teológia nie je vo svojej pod-

state interpretáciou Sv. písma v Cirkvi, ta-

káto teológia nemá základy. Jednota dvoch 

úrovní interpretácie Sv. písma v konečnom 

dôsledku predpokladá harmóniu medzi vie-

rou a rozumom, lebo ak by sme dali dôraz 

len na vieru, ľahko skĺzneme do fideizmu 

a ak na rozum, ľahko odmietneme to, čo 

presahuje jeho dimenzie. Mnoho sa môže-

me naučiť od Cirkevných otcov, ktorí štu-

dovali a vykladali Sv. písmo v jeho celist-

vosti. V exegéze dávali dôraz na vernosť 

biblickému textu do takej miery, aby v jad-

re jeho vyjadrenia objavila skutočnosť vie-

ry, prežívanej v našom svete, ktorú text vy-

jadruje. Aby sme sa mohli vrátiť k správne-

mu vzťahu medzi rôznymi zmyslami Pís-

ma, je potrebné sa dostať ponad literu. Sv. 

Pavol to vyjadril slovami: „litera zabíja, 

kým Duch oživuje“ (2 Kor 3,6). To zname-

ná, že „kde je Pánov Duch, tam je slobo-

da“ (2 Kor 3,17) a Duch osloboditeľ je 

Kristus a Kristus je Pán, ktorý nám ukazuje 

cestu. /porov. bod 38/ V prechode od litery 

k duchu sa tak učíme chápať jednotu celého 

Písma. Biblia už tak nie je len zbierka lite-

rárnych textov, ale v osobe Krista nachá-

dzame jednotu všetkých textov Sv. písma 

a ich vzťah k jedinému Slovu. V perspektí-

ve jednoty Písem v Kristovi existuje vzťah 

medzi Starým a Novým zákonom.  

 

Mgr., Mgr.art. Martin Uhrík  

   kaplán farnosti Levice - mesto 
 

... 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.  
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Chlieb náš každodenný 
 

 „Katka, nemáme, prosím ťa, chlebík?“, obrá-

tila sa dievčina spoza pultu na kolegyňu, ktorá prá-

ve prechádzala poza nízke lietacie dvere do kuchy-

ne. „Viete“, pokračoval Jozef v načatej prosbe. 

„putujeme do Levoče a tu na Boci sa zvykneme zá-

sobiť“. Nedopovedal, slečne sa rozžiarili oči: „To 

ste vy?“ Otočila sa na päte a už jej nebolo. Zmizla 

za lietačkami v kuchyni. Chlapi vypleštili na seba 

okále, ale onedlho sa vo dverách objavili tri bochní-

ky voňavej dobroty. „Viac vám neviem dať“, ospra-

vedlňovala sa pôvabnica. Vyplatili chlieb náš kaž-

dodenný, v duchu Otcovi ďakovali a poprosili ešte 

čapovanú kofolu. Horúčava ich dostatočne vyžmý-

kala, smäd bol veľký. Pri pla-

tení sa však dievčina zdráhala 

zobrať peniaze: „To máte odo 

mňa, aby ste vládali“. A tak 

sa títo rozhovorili. Slečna 

spomenula, že ich videla 

v televízii a ukázala na Janka, 

ktorého si pamätala. „Ale 

v Leviciach ste začali len tra-

ja?“. Dodala zvedavo. „Áno, 

ja som sa pridal vo Zvolene 

a tuto Jožko ešte s ďalšími 

dvoma prišli až na Donova-

loch“, vysvetľuje Martin. Nuž a potom sa pridali 

aj druhí. Každý chcel niečo povedať. Jozef spome-

nul  nezabudnuteľnú svätú omšu na Donovaloch, 

ktorú im vyslúžil miestny duchovný otec Janko, pre 

siedmich statočných, čo sa na hrebeň Tatier vydali. 

Maťko sa vtedy priklonil k dievčine a pološeptom 

jej vysvetľuje, že ten starší píše a určite sa i ona 

v tých písomnostiach objaví. Jožo teda kul železo za 

horúca a do notesa si zapisujem meno Janka, keď 

predstavil spolupútnikov a dievčinu potom o meno 

zdvorile požiadal.  

 Sadli si za stôl a uchlipkávali z príjemného 

osvieženia. Pisateľ si chvatne dopĺňal poznámky z 

posledných udalostí. Janka práve doniesla 

k susednému stolu voňavú pizzu a len tak mimocho-

dom sa chlapov opýtala, či nie sú hladní, vraj robia 

výbornú pizzu. Vymenovala niekoľko druhov, ale 

potom navrhla, že objedná tú najperfektnejšiu. Koľ-

ko si jej vraj želajú. Nuž usúdili, že by každý zdolal 

aj polovicu – teda dve a pre tých tam hore pri bato-

hoch ešte jednu zabaliť. „Ľubko, prosím ťa, tri pizze 

extra pre týchto hostí“, zaznela prosba do kuchyne. 

Nestačili sa naši ani nadýchať a slastná maškrta 

voňala pred nimi. Rozdelili si ju po bratsky na pri-

nesené taniere a po uložení krížika na svoje plecia 

s chuťou sa pustili do dobroty. Po prvých sústach 

zahlásil najstarší, že pizzu má rád, ale táto je o tri 

triedy lepšia, na aké doteraz natrafil. „Určite je viac 

ako stobodová!“, Martin to vzápätí tlmočil Janke, 

ktorá to podala  kuchárovi Ľubkovi. Takáto lahôdka 

ich nielen povzbudila a nasýtila, ale aj príjemne 

naladila. Bola to pre nich vzácnosť pri tej jednotvár-

nej pútnickej strave.  

 Dvíha sa partia, treba nazad. Idú sa vyrov-

nať. Ale Janka opäť zaujala odmietavé gesto. 

„Pohostenie je pre nás potešením!“  Nechceli sa 

s tým zmieriť. „Zoberte to, prosím, ako pozornosť 

podniku a nerobte si starosti“, dodala veselo. 

„Neuveriteľné!“, nechápali, ale nakoniec to 

s pokorou prijali. Poprosili ešte o nejakú fotografiu 

spolu s hlavnou hostiteľkou Jankou. Na prehliadači 

aparátu si potom prezreli zábery a vrátili sa i kúsok 

nazad, na hrebeň. Janka hlta-

vo prezerala obrazy čarokrás-

nej prírody. „Hneď by som 

šla s vami a toto tu nechala“, 

zavzdychala prosebne. Ponú-

kala ich ešte kofolou i kávou, 

ale Janko rozumne pripome-

nul čakajúcich kamarátov tam 

hore. Bolo sa treba ponáhľať, 

veď je to ešte zo tri kilometre 

chôdze. Pri rozlúčke 

s personálom hotela Barbora 

sa zastavili a pozdravili 

s každým z nich. Poďakovali sa im, domáci ich zase 

povzbudzovali, priali pekné počasie a dobré putova-

nie. Niektorí pridali pozdravy Nebeskej Matke, či 

predniesli prosby o požehnanie z Mariánskej hory. 

 Zažili a pripomenuli si teda naši pútnici 

chvíle z putovania v roku 2005. Vtedy sa o nich      

s Ľubošom postarala rodina pani Hanky Tkáčikovej 

z Heľpy. Tiež ich pohostili, veci im pomohli vy-

prať, do kostolíka spolu zašli, na dvore v stane pre-

nocovali ...    

I teraz, osviežený a obohatený o nové di-

menzie poznania sa pohli chlapi do stúpania k sedlu 

Čertovica. Slávnostný svätý ruženec, za personál 

hotela Barbora a ich skvelých ľudí na čele s Jankou, 

im pridal síl do kroku. Hrabáči z údolia sa pýtajú, či 

zohnali chlebík. „Áno, ďakujeme! Ešte nás aj 

na Barborke pohostili. Majte sa tu dobre 

a nespomínajte v zlom!“, veselo sa lúčia s novými 

priateľmi. 

Nebeský Otec sa postaral o pútnikov 

 a podal im takouto cestou toho  

chleba každodenného ...  
Peter 

A na záver Vám drahí priatelia prajeme takéto, ale-

bo podobné zážitky i z tohtoročnej dovolenky. Aby 

ste zažili tú Otcovu lásku a dobrotu k nám, ktorou 

nás denno-denne obdarúva. 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 
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Levická Kalvária 
 

           Levická Kalvária je vyhľadávaným 

miestom duševného aj fyzického odpočin-

ku.  Už pravidelne sem prichádzajú skupiny 

veriacich najmä v pôstnom čase na pobož-

nosti krížovej cesty, alebo na príležitostnú 

svätú omšu. Aj jednotlivo sem chodia rozjí-

mať a pomodliť sa pri kaplnkách, či 

vo vnútri historického 

torza kostolíka. Kal-

váriu ako cieľ príjem-

nej prechádzky našli 

nielen mladé rodiny 

s malými deťmi, za-

ľ ú b e n c i ,  a l e 

tiež  seniori si tu ve-

dia vychutnať krásne 

prírodné prostredie 

a ticho. Čoraz častej-

šie navštevujú toto 

miesto  skupiny škol-

skej mládeže v rámci vyučovania  ( náučné 

vychádzky, výlety, alebo exkurzie)  i  zá-

jazdy turistov si tu urobia oddychovú pre-

stávku. 

            Od polovice júna si môžu kúpiť zá-

ujemcovia o históriu či prírodné hodnoty 

Kalvárie nový farebný informačný bulletin. 

Vydali sme ho v 4 jazykových variantoch, 

každý v originálnej grafickej úprave. Ponú-

kajú ho po 0,35 Eura v predajni Sv. Vojtech 

a v Turistickej informačnej agentúre (za 

budovou MsÚ). 

         Nový sakrálny areál na levickej Kal-

várii je opäť o krôčik bližšie k svojej defi-

nitívnej podobe.  Od polovice mája začali 

práce na opláštení budúcej vyhliadkovej 

veže. Montáž obkladu z platní striebristého 

ťahokovu dokončila trojica pracovníkov 

firmy Hydromeliorácie a.s. Kalná              

n/Hronom 20. júna. Veža tak dostala svoj 

nový vonkajší vzhľad. Od finančných mož-

ností nášho OZ Patrimonium servandi závi-

sí, či sa v budúcom roku 2012 stane fungu-

júcou vyhliadkovou vežou.  Zatiaľ nemáme 

peniaze na vnútorné schodisko do jej oce-

ľovej konštrukcie.  

 Sme preto vďační za každý príspe-

vok, ktorý možno poslať na číslo             

nášho účtu - 2627765946/1100. 

          Našim záujmom je, aby levická Kal-

vária popri vžitých a tradičných nábožen-

ských stretnutiach veriacich žila počas celé-

ho roku. Preto chceme zapojiť čo najširší 

okruh subjektov do 

organizovania pravi-

delných podujatí pre-

z e n t a č n ý c h 

(kultúrnych, vzdeláva-

cích) i súťažných 

(napr. športových). 

Výsledkom spolupráce 

by malo byť kalendá-

rium zaujímavých, kul-

tivovaných akcií pre 

užší i široký okruh 

návštevníkov Kalvárie. Veríme, že sa nám 

tento cieľ podarí postupne dosiahnuť. Do 

spolupráce pozývame všetkých, ktorí majú 

o ňu záujem. Prihláste sa na mail:    
         

katka.holbova@gmail.com  

alebo na mobil 0902/573 151 
  

 Oznamujeme ctenej verejnosti, že na 

levickej Kalvárii bude:  

 v stredu 14. septembra 2011 na svia-

tok Povýšenia sv. Kríža od 16.00 hod. 

pobožnosť krížovej cesty a hodová sv. 

omša, po ktorej bude podľa vzoru prvých 

kresťanov spoločné pohostenie „agapé“ 

pre všetkých účastníkov  

 v piatok 16. septembra od 18.00 hodi-

ne bude pre širokú verejnosť 

v KontaktCafé (na Kasárenskej ul.) bese-

da k 5. výročiu prvých prác na obnove  

sakrálneho areálu o histórii a súčasnosti 

levickej Kalvárie . Záujemcov pozývame 

na všetky uvedené stretnutia. 
 

                     PhDr. Katarína Holbová                         

podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi 
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„Bez slnka sa celá zem nachádza v tme.  
Ani ľudia nemôžu prísť k Bohu,                                          

ak im o ňom nikto nehovorí.“ 
(sv. Arnold Janssen) 

 

Misijná krajina Rusko 
 

 Rusko (Ruská federácia) je najväčší štát 

sveta a má bohatú minulosť. Zaberá prevažnú 

časť východnej Európy a celú severnú Áziu. 

Siaha od Fínskeho zálivu Baltského mora po 

okrajové moria Tichého oceánu. Rusku patrí aj 

priľahlá oblasť Arktídy. Podľa počtu obyvate-

ľov (vyše 149 miliónov) je Rusko na 6. mieste 

na svete. Viac ako štyri pätiny všetkého obyva-

teľstva tvoria Rusi, zvyšok tvorí asi sto rôzne 

v e ľ k ý c h  n á r o d o v  a  n á r o d n o s t í . 

K pravoslávnemu náboženstvu sa hlási 55 % 

obyvateľov, k islamu 18 %, židovskému 5 %, 

katolíckemu 7 % a k iným náboženstvám 5 % 

obyvateľov. 

 Katolícka cirkev v Rusku sa pomaly ob-

novuje. Po perestrojke boli obnovené štruktúry 

katolíckej cirkvi vytvorením dvoch apoštol-

ských administratúr v Moskve a Novosibirsku. 

Postupne sa obnovovali farnosti v tých mies-

tach, kde fungovali pred likvidáciou komunis-

tickým režimom. Neskôr boli ustanovené dve 

nové apoštolské administratúry v Saratove 

a Irkutsku. V roku 2002 boli všetky štyri admi-

nistratúry pový-

šené na riadne 

diecézy 

a moskovský 

arcibiskup sa 

stal metropoli-

tom. Otec Mar-

kus, vicerektor 

seminára, hovo-

rí, že toto sa ne-

páči pravosláv-

nym, ktorú 

v tom vidia ne-

primeranú rozpí-

navosť katolíkov 

v Rusku. Jestvu-

jú však aj vzťa-

hy na individuálnej úrovni a to rôzne stretnutia 

v skupinách a skutočné priateľstvá. Nemálo 

katolíckych a pravoslávnych kňazov sa nielen-

že priatelí, ale aj spolupracujú na rôznych akti-

vitách v rámci tých možností, ktoré im pod-

mienky v Rusku dovoľujú. Aj keď pre pravo-

slávneho kňaza jestvuje nebezpečenstvo, že za 

prílišnú spoluprácu s katolíkmi môže niesť „isté 

dôsledky“. Podľa P. Michala Marhefku SVD, 

ktorý pôsobí v Irkutsku, hovoriť v Rusku 

o misii nie je najsprávnejšie a pravoslávni sa na 

to hnevajú, lebo nepokladajú svoju krajinu za 

neveriacu, veď má kresťanské základy 

a dedičstvo. Viera tamojších katolíkov je 

úprimná, aj keď sa musia boriť s mnohými vnú-

tornými a vonkajšími problémami. 

 Cirkev i laici si uvedomujú svoju zodpo-

vednosť za evanjelizáciu a preto sa tu rozvíja aj 

dobrovoľná pomoc na viacerých miestach, ne-

vynímajúc misie, v ktorých pôsobia aj viacerí 

slovenskí kňazi a rehoľné sestry. Saleziánski 

dobrovoľníci pomáhajú pri rôznych mládežníc-

kych apoštolských činnostiach, ako sú asisten-

cia v oratóriu, organizovanie hier, súťaží, diva-

diel, letných táborov, sviatkov, vedú mládež-

nícke stretnutia, kde mládež pripravujú na život 

a vieru v Krista, pripravujú na krst, na prvé svä-

té prijímanie, evanjelizujú po uliciach. Slúžia 

v sociálnej oblasti, roznášajú humanitárnu po-

moc do biednych rodín, navštevujú chorých, 

detské domovy, pomáhajú opusteným...  

 Vo Volgograde, na juhu Ruska 

v Saratovskej diecéze, pôsobia sestry premon-

štrátky zo Slovenska a pomáhajú budovať far-

ské spoločen-

stvo. Mnohí 

veriaci nema-

jú korene, ich 

viera je slabá, 

nemajú v nej 

základ, ale 

vďaka aj prí-

tomnosti re-

hoľných ses-

tier počet ve-

riacich stúpa. 

Sestry Misij-

nej kongregá-

cie služobníc 

Ducha Sväté-

ho (SSpS) spravujú v Irkutsku na Sibíri Dom 

Nádeje, ktorý postavili s pomocou misijných 

priateľov. Je to denný klub pre detí z rodín pos-
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tihnutých biedou, násilím, problémami 

s alkoholom, narkotikami, drogami, chorobami 

ako AIDS, tuberkulóza... Všetky deti pochádza-

jú z dysfunkčných rodín, ktoré v Rusku nechý-

bajú.  

 Páter Robert Balek SVD (pochádza 

z Námestova) v súčasnosti pôsobí v Moskve 

a bol vymenovaný za misijného sekretára régie 

Ural. 15 miliónová Moskva má tri farnosti,       

v jednej žije približne 5 miliónov ľudí - väčšina 

sú pravoslávni, veľmi veľa je neveriacich 

a hŕstka katolíkov. Ale počet duší, ktoré potre-

bujú nájsť Boha, je obrovský. Podľa neho je 

duša každého ruského človeka hlboká a túžiaca 

po Bohu, hoci ich duše sú doničené nielen ná-

silnou ateizáciou celej krajiny, ale aj súčasnou 

honbou za majetkom a kariérou. Stále v nich 

kdesi hlboko drieme viera v Boha, túžba po 

ňom. Pri rozhovore otca Roberta s jedným mla-

dým mužom – bývalým bezdomovcom 

v Moskve mu on položil otázku: „Otec Robert, 

čo mám robiť? Pomôžte mi nájsť seba samého. 

Ja neviem, kto vlastne som, čo mám v živote 

robiť, ako vlastne žiť...“ 

 V Rusku sú obrovské počty veriacich, 

ktorí ešte stále nemajú svojich katolíckych kňa-

zov, nielen vo veľkomestách, ale aj 

v dedinkách roztratených po Sibíri a Ďalekom 

východe. Zostávajú bez možnosti zúčastniť sa 

svätej omše, vyspovedať sa a prijať od Pána 

milosti, ktoré im môže sprostredkovať iba kňaz. 

Volajú o nové a nové povolania, ktoré môže 

dať iba Boh, ak sa mladí v dnešnej dobe nebu-

dú príliš báť obetovať svoj život a svoju kariéru 

za Božie kráľovstvo a jeho ohlasovanie. Rusko 

potrebuje veľa obetavých misionárov, ktorí bu-

dú zapaľovať rôznorodými spôsobmi misijného 

ducha v srdciach veriacich po celom Rusku, 

povzbudzovať ich k modlitbe za misionárov po 

celom svete a za všetkých, ktorých Pán 

k misionárom posiela, a takisto aspoň malou 

finančnou čiastkou, ako sa dá, podporovať mi-

sijné diela Cirkvi vo svete. 

 Ako hovorí otec Robert „ak Pánovi do-

volíme konať cez nás, keď mu dovolíme cez 

naše ruky, nohy, ústa či oči milovať iných oko-

lo, On sám sa cez nás oslávi a ukáže svoju veľ-

kosť, moc a nádheru na veľkých dielach, ktoré 

má pre nás pripravené od večnosti pre več-

nosť.“ 

Modlitba 
 

„Pane, keď mám hlad, ukáž mi niekoho, kto potre-
buje jedlo. Keď mám smäd, ukáž mi niekoho, kto 
sa chce napiť. Keď mi je zima, ukáž mi niekoho, 
kto potrebuje kúsok tepla. Keď trpím, ukáž mi 

niekoho, kto potrebuje útechu.  
 

Keď sa mi môj kríž zdá príliš ťažký, ukáž mi nie-
koho, komu môžem pomôcť niesť jeho kríž. Keď 

nemám čas, ukáž mi niekoho, kto odo mňa potre-
buje niekoľko minút. 

 

Pane daj, aby sme boli hodní slúžiť našim bratom. 
Zošli im cez nás každodenný chlieb, ale aj našu 
milosrdnú lásku, ktorá je odrazom tvojej lásky.“ 

 
Bl. Matka Tereza z Kalkaty 

Rubrika Misie pripravila:  Bc. Edita Kottrová 
Zdroje: Svetové misie 1/2010,  
 Hlasy z domova a misií 9/2010, 
 10/2010, 1/2011, 2/2011 
 www.misie.sk, www.svd.sk, 
 www.mladymisionar.sk 
Foto: archív R. Balek a M. Marhefka 
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VERÍM V BOHA OTCA 

VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU 
 

 Nie, nechcem rozoberať modlitbu Verím 

v Boha, aj keď by to bolo užitočné. Ale „všetky 

články Kréda závisia od prvého,...“(KKC 199) Od 

prvej vety sa odvíjajú všetky ďalšie. Žiada sa mi 

preto hneď na úvod položiť otázku sebe i vám. Ako 

úprimne verím v Boha? Na 100 %, na 50% alebo iba 

trochu? Ako hlboko je Boh v mojom srdci? Prečo 

kladiem tieto otázky? Lebo od odpovede na ne závi-

sí, ako verím vo všetko ostatné, čo v modlitbe nasle-

duje. A nielen v modlitbe ale predovšetkým 

v mojom živote. Je Boh na prvom mieste v mojich 

myšlienkach, slovách i skutkoch? 

 Teraz sa opýtam, ako verím v svätú Cirkev 

katolícku? Čo ma k tomu vedie? Bolestné skúse-

nosti. Sv. Terézia z Lisieux zvolala: 

„Milujem Cirkev, svoju matku! a „V srdci 

Cirkvi chcem byť láskou.“ Dnes sme 

svedkami neustálych útokov voči Cirkvi. 

Dialo sa to v každej historickej dobe. 

V kuse hľadajú, čím by ju zdiskredito-

vali. Nebolelo by ma to tak veľmi, po-

kiaľ by to robili ľudia mimo Cirkvi. 

Ale, čo ma najviac bolí a prečo som sa 

chytila pera, je skutočnosť, že vlastní 

ľudia, deti svätej Cirkvi ju neustále 

ráňajú. Pýtam sa, kto je Cirkev? Kate-

chizmus katolíckej Cirkvi hovorí: 

„Cirkev sa vyznačuje tým, že je zároveň ľudská 

i božská, viditeľná i oplývajúca neviditeľnými do-

brami...“  Kiežby sa táto učebnica čítala častejšie 

ako bulvárne plátky. To božské v nej tvorí Kristus, 

naša hlava. Tú ľudskú zložku tvoríme my, čo sme 

pokrstení v „Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 

Zdôrazním a podčiarknem, my všetci, ktorí sme 

v lone Katolíckej Cirkvi prijali krst a následne z jej 

pokladov všetky ostatné sviatosti.  Preto tvár Cirkvi 

určujeme všetci spoločne, nikto nie je výnimkou. 

Nikto z pokrstených! Koho teda ohováram, na koho 

nadávam, v kom hľadám zlo?! Akú tvár Cirkvi uka-

zujem svetu? Môžem byť so sebou spokojný, spo-

kojná? 

 Právom sa domnievam, že po úprimnej seba-

reflexii by sa náš ukazovák obrátil proti nám sa-

mým. A nie ustavične proti kňazom. Veď, kto je 

kňaz? Aj v jeho osobe sa ukrýva to božsko – ľudské! 

Ježiš Kristus večný Veľkňaz sa vo sviatosti kňazstva 

bytostne zjednotil s osobou kňaza, ktorý sa týmto 

úkonom stal „alter Christus“ druhý Kristus. Urobil 

to pre nás. Nie pre samotného kňaza. Ale pre nás, 

pre našu záchranu a spásu. V nich a skrze nich roz-

dáva poklady, ktoré získal svojim utrpením, smrťou 

a zmŕtvychvstaním a zveril ich svätej Cirkvi.         

 Sv. Ján Mária Vianey, patrón kňazov, ktoré-

ho si pripomíname 4. augusta, v úžase vyslovil: 

„Keby sme vedeli, kto je kňaz, museli by sme umrieť, 

lež nie od údivu, ale od lásky.“ Kňaz je neoceniteľ-

ným darom pre ľudstvo a pre celý svet. Profesor 

Ivančič to vyjadril nasledovne: „ Katolícky kňaz je 

najväčším požehnaním pre svet. Lebo nikto iný ne-

môže urobiť to, čo on.“  

 Prečo teda my, veriaci, nevieme oceniť ale 

ani doceniť osobu kňaza? Prečo vyjeme proti nim, 

s prepáčením, spolu s vlkmi? Je pravda, že Pán Ježiš 

povedal: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nená-

videl prv ako vás. Ak mňa prenasledovali, budú pre-

nasledovať aj vás.“  (Jn 15,18,20)  

 Prečo chceme vyberať smietku z ich oka a vo 

vlastnom nám neprekáža ani brvno? „Udrieš pastie-

ra, stádo sa rozpŕchne.“ Kňazstvo je darom od 

Boha. Že sú slabí? Že majú svoje chyby? 

Ježiš si ich povolal aj s ich chybami. Že 

sa nájdu medzi nimi aj neverní? Čo urobil 

Pán Ježiš, keď ho Judáš zradil?  S boles-

ťou sa opýtal: „Judáš, bozkom zrádzaš 

Syna človeka?“ Ani my sa nesmieme 

inak zachovať. Sv. Pavol upozorňuje: 

„Ja viem, že po mojom odchode vniknú 

medzi vás draví vlci a nebudú šetriť 

stádo... (Sk 20, 29).  

  Ku komu chceme patriť? 

K stádu alebo k vlkom? Celou silou 

bráňme to, čo je naše. Nesprávajme sa 

tak, ako Peter, keď povedal: „Nepoznám 

toho človeka.“ Ak sme predsa zradili, oplačme svoju 

neveru, svoju nelásku k Cirkvi, od ktorej prijímame 

všetky Kristove poklady, ale potom ju s ľahkosťou 

zaprieme pred svetom. Bojím sa opýtať, ale musím 

to urobiť. Milujem Krista? Viem, akú hodnotu má 

svätá omša, aká je hodnota sviatostí? Ak, áno, ne-

môžem byť nežičlivý voči Cirkvi, nemôžem ju ne-

návidieť spolu s tými, ktorí ju nenávidia. 

 Ak milujem Krista, milujem aj Jeho Cirkev. 

Viem, že k nej patrím tak, ako dieťa k matke, keď je 

k nej pripútané pupočnou šnúrou a berie si z jej tela 

všetky živiny, aby sa mohlo narodiť pre tento život. 

Lebo my všetci, čo sme pokrstení v Katolíckej cir-

kvi, podobne ako to dieťa v lone matky, čerpáme 

z jej lona všetky živiny, aby sme sa mohli narodiť 

pre večný život. Ako dieťa nemôže zlorečiť matke, 

ktorá mu dáva život, nemôžeme ani my zlorečiť 

cirkvi, ktorá nám dáva večný život! Ak si toto nevie-

me uvedomiť, sme vlastne neveriaci. Preto na záver 

položím rovnakú otázku. Verím v Boha....verím 

v jednu svätú Cirkev katolícku? Neprenáhlime sa 

s odpoveďou. Ale hlboko a zodpovedne sa nad ňou 

zamyslime. 

       

  Mgr. Margita Tóthová 
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