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

Večerná liturgia pátrov františkánov
Editoriál * Program misií františkánov v septembri v Leviciach
Liturgia: 19. až 22. nedeľa v cezročnom období
Požehnanie brata Lea * Prvý duchovný zákon: Boh ťa miluje ...
Pozvanie na hodovú slávnosť * Interview s bratom Rajmundom, OFM
Františkánsky (sedemradostný) ruženec * Reportáž: Zlet 2011
Svätí v mesiaci * Misie * Fotoreportáž: Bolívia
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EDITORIÁL
Rodina je miestom lásky a života: miestom, kde láska rodí život. Rodina, veľké laboratórium lásky, je prvou školou, ba viac, stálou školou, v ktorej učenie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou vlastnej skúsenosti. Kiežby každá rodina objavila svoje povolanie k láske!
bl. Ján Pavol II.
Učiť sa znamená objavovať to, čo už vieš.
Konať znamená demonštrovať, že to už vieš.
Učiť iných znamená pripomínať im, že to už vedia rovnako dobre ako ty. Všetci sme zároveň žiaci, praktikanti a učitelia.
Richard Bach
Dvere školy sa ťažko po prázdninách otvárajú a ľahučko za vami zabuchnú...
Leto a prázdniny sú už nenávratne za nami.
Mnohí z nás však ešte žijú zážitkami z prázdnin
a spomienkami na príjemné chvíle kedy sme si oddýchli od školských, či pracovných povinností.
Podaktorí cestovali, poznávali cudzie krajiny, iní navštívili svojich príbuzných. Ale je tu opäť čas sadnúť
si do školských lavíc, postaviť sa za katedry pred
svojich žiakov, prispôsobiť chod života v rodine
školskému zvoneniu.
Verím, že sme si všetci dobre oddýchli a do
nového školského roka načerpali dostatok síl. Určite
netreba nikomu pripomínať, aký význam má vzdelanie pre dnešných mladých ľudí. Svet okolo nás sa
rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, ktorí sa
vedia rýchlo zorientovať, použiť vedomosti, prípadne rýchlo získať nové informácie. K tomu sú potrebné solídne základy vzdelania, využívanie nových informačno-komunikačných technológií a samozrejme
ovládať aj cudzie jazyky. Toto všetko a ešte oveľa
viac je škola schopná dať svojim žiakom
a študentom pri vzájomnej interakcii.
Ktosi múdry povedal: „Kto nič nevie, musí
všetkému veriť!“
Vzdelávanie je nielen o poznávaní nových
technológií myšlienok, viet, čísiel či vzorcov, ale
najmä o rozvíjaní hodnôt ako je tolerancia, pracovitosť, vytrvalosť, nezištnosť a pomoc tým, ktorí ju
najviac potrebujú... Aby sme dosiahli tieto ciele, je
potrebné hlbšie nazrieť do svojho vnútra, zamyslieť
sa nad sebou a presvedčiť sa o bohatstve svojho vnútorného prameňa. Radosťou z úspechov bude poznačený len vtedy ak budeme na sebe intenzívne
pracovať a spolupracovať – žiaci, učitelia i rodičia.
Nový školský rok určite nebude pre mnohých
z nás ľahký. Objavia sa aj chyby a starosti. Hlavnou
úlohou učiteľov bude zasiať do duší detí a rodičov
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lásku, spokojnosť, porozumenie, obetavosť, iniciatívu a fantáziu - vychovávať slobodných a tvorivých
ľudí s pozitívnym myslením, ľudí radostných, s postojom „nie mať, ale byť“. Ak chceme toto dosiahnuť, musíme priniesť aj obete a sebazapieranie. Aby
sme sa neunavili a vytrvali, potrebujeme Dary Ducha Svätého, ktorý nám ponúka nielen možnosti, ale
aj Silu a Svetlo, aby sme svoje nadanie poznali, rozmnožili a využili nielen pre seba ale aj pre dobro
našich blížnych. Dobrý začiatok školského roka
a vytrvalosť v začiatočnej horlivosti je polovica
úspechu a cesta k dosiahnutiu spokojnosti všetkých.
To, aby vyučovanie v škole bolo kvalitné,
aby škola mala dobré meno, neprichádza samé od
seba. Aby žiaci nadobudli dobré vedomosti, o to sa
stará pedagogický kolektív, ktorý vynakladá každý
rok nemalé úsilie na to, aby žiaci a študenti, dostali
dobré vzdelanie ktoré si po skončení štúdia odnesú
do života. Vďaka patrí všetkým pedagógom za to,
že sa podujali na túto ťažkú úlohu a vytrvali
v školských službách a nesklamali dôveru rodičov
ktorí im zverili to najcennejšie čo majú – svoje deti.
Milí rodičia, verím, že vaše deti sú naozaj
vašim pokladom – lebo tam, kde je váš poklad,
tam je aj vaše srdce.
Každý deň tohto školského roka môže byť
veľkým dňom na dosiahnutie úspechu alebo aj neúspechu v tom, čo sme si predsavzali. Záleží na nás,
akých dní bude viacej. Sme Božie deti, ak budeme
Bohu dôverovať, On bude s nami, On nás môže naplniť svojím pokojom, harmóniou a radosťou.
Milí žiaci a študenti, v školských laviciach
trávite veľkú časť svojho života, možno aj viac ako
desatinu. Nepremárnite tento čas. Prajem vám všetkým veľa chuti, múdrosti a energie do štúdia, aby ste
úspešne vstúpili do nového školského roka a aby
sme spoločne pod Božou ochranou aj úspešne zavŕšili tento školský rok.
Našich duchovných otcov a všetkých rodičov prosím o modlitby, lebo najdôležitejšie je, aby
v našich školách vládol duch pokoja, pohody
a lásky. Človek môže mať dobré materiálne zázemie, ale keď je jeho srdce chladné, keď mu chýba
vedomie, že ho niekto má rád, nie je spokojný.
„O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom
modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.“(Flp 4, 6)
Pane zostaň s nami a žehnaj nás. Požehnaný školský rok 2011/2012 pre nás všetkých!
Alžbeta Kopřivová
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Program misií vo farnosti Levice - mesto pátrov františkánov
v kostole sv. Michala od 24.9. do 2.10.2011
18.00

Sv. omša a začiatok misií

07.30
08.45maď
9.00 Jozef
10.30
15.00
16.00
18.00
19.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou - detská
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou - Domov dôchodcov
Pobožnosť + katechéza pre ženy
Sv. omša s misijnou kázňou
Katechéza pre mužov

6.45
12.00
16.30maď
18.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou

6.45
12.00
18.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. Zem – obrazové pásmo so sprievodným výkladom

6.45
12.00
16.30maď
16.30
18.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou – v kostole sv. Michala
Sv. omša pre deti – v kostole sv. Jozefa
Sv. omša s misijnou kázňou – pomazanie chorých

6.45
12.00
16.30maď
18.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou – br. Kamil OFM
Odpustová sv. omša s misijnou kázňou + adorácia

Piatok 30.9

6.45
12.00
16.30maď
18.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou – mládežnícka
Po sv. omši mládežnícky program

Sobota 1.10

6.45
18.00
20.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
+ obnova manželských sľubov

07.30
08.45maď
9.00 Jozef
10.30

Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou – detská
Sv. omša s misijnou kázňou – požehnanie misijného kríža

Sobota 24.9

Nedeľa 25.9

Pondelok 26.9

Utorok 27.9

Streda 28.9

Štvrtok 29.9

Nedeľa 2.10

Sviatosť
zmierenia

HRIECH
OBRÁTENIE
SPOVEĎ
SMRŤ A SÚD
CIRKEV

UTRPENIE

VIERA
O EUCHARISTII

MODLITBA

JEŽIŠ - DARCA
ŽIVOTA

PANNA MÁRIA
LÁSKA

KRÍŽ

Každý deň od 6.30 - 8.00
od 11.30 - 12.30
od 16.00
Každý deň počas sv. omší

Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene
Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie pátrov františkánov.
Mons. Ján Bednár, farár - dekan

3

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto

MICHAEL
Ročník I. Číslo 9

* Liturgia *
Dvadsiata tretia nedeľa cez rok

Sedembolestnej Panny Márie

Konečne máme vo Svätom písme príkaz, ktorý radi poslúchneme. Veď čímže sa zapodievame
radšej, ako chybami druhých? Prorok Ezechiel hovorí, že nás Boh bude brať na zodpovednosť za neprávosť
bezbožníka ak ho nenapomenieme. A aj Ježiš povedal,
že máme napomenúť brata, ktorý sa prehrešil. Máme
oprávnenie dokonca od najvyššej autority.
Vraví sa, že slovami Písma sa dá podoprieť
bársaké tvrdenie, ba aj to, že Boha niet, ak neuvedieme pokračovanie tohto výroku "tak hovorí bezbožník". Správne chápanie Písma vyžaduje vziať do
úvahy všetky súvislosti. Sväté Písmo je totiž Božím
zjavením ako celok.
Napomenutie je skutkom lásky k blížnemu.
A "láska nerobí zle blížnemu", napísal apoštol Pavol
Rimanom. Napomenutie totiž musí slúžiť k dobrému.
Ale môže aj bolieť. Tak ako bolí lekársky zákrok. Pacient však vie, že to lekár nerobí preto, aby spôsobil
bolesti, ale aby pomohol. Vo vzťahu lekár - pacient
nám je to jasné. Akí mu bývame vďační! Nie za bolesť, za odstránenie kameňa, nádoru, vlastne za záchranu. Lekári spravidla vyberú najmenej bolestivý
spôsob zákrokov. Ale o tých, ktorí napomínajú, to
platí len výnimočne.
Ak striehneme na chyby našich blížnych, aby
sme im ich mohli vykričať poriadne hlasno, prípadne
aj napomenúť medzi štyrmi očami - ako káže Ježiš,
možno i jemným hláskom - ale v srdci so zadosťučinením, nie je to skutok lásky. Ak sa viac zaoberáme
chybami iných ako našimi vlastnými, platí pre nás
Ježišova reč o brvne a trieske v oku.
Používať skalpel nik nesmie bez primeranej
prípravy. Podobne to má byť aj pri napomínaní. Ak
nemá spôsobiť viacej škody ako osohu, treba sa náležité pripraviť. Lekár si dôkladne umýva ruky. My
si máme starostlivo skúmať srdce, aby v ňom nebola
ani štipka povýšenosti a túžby ublížiť. Ktosi múdry
povedal, že podľa toho spoznáme, či nás k takému
zákroku vedie naozaj láska, ak bolesť, ktorú spôsobíme, rovnako zabolí aj nás.
M. M.

Číslo sedem v biblickom ponímaní symbolizovalo plnosť. Sedem bolestí Panny Márie vlastne vyjadruje, že bola plná bolesti. Patrónku nášho národa
by sme tak mohli nazvať bolesti plnou. Boží posol
Gabriel ju pozdravil ako plnú milosti a my ju tak
denne oslovujeme: "Zdravas Mária, milosti plná".
Vyvolením za matku Božieho Syna dostala
najvyššiu možnú milosť, povýšenie nad všetky stvorenia. Od chvíle, keď si Boh Syn "mocou Ducha
Svätého vzal telo z Márie Panny a stal sa človekom",
prijala úlohu Pánovej služobnice. Plnosť milosti bola
vlastne jej plnosť účasti na Ježišovom vykupiteľskom poslaní.
Mária iste vedela, čo predpovedal o Mesiášovi
prorok Izaiáš. Bude to opovrhnutý muž bolesti, neľudsky znetvorený, čo nemá podoby ani krásy, strýznený pre naše neprávosti a prebodnutý pre naše
hriechy. A sama sa stále viac presviedčala, počnúc
narodením v útulku pre zvieratá, cez dlhé roky tvrdej
práce, útrapy verejného účinkovania, po jeho odsúdenie a umučenie, ako sa jej srdce stále viac napĺňa
bolesťou. Aká strastiplná je jej účasť na Synovom
poslaní.
Prijala ju bez výhrad, keď zvolala: "Otče, odpusti mi", myslela nielen na svojich trýzniteľov, ale na
celé hriešne ľudstvo. Mária pochopila, že Ježiš to
všetko podstúpil z veľkej lásky k nám všetkým,
hriešnym ľuďom, ako náš brat. Aj ona, plná bolesti,
sa z plností svojej lásky stala našou matkou.
Naša patrónka od nás právom očakáva, aby
sme všetky jej deti bez rozdielu považovali za svojich bratov a sestry, ináč by naša oslava bola falošná.

4

M. M.

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto

MICHAEL
Ročník I. Číslo 9

* Liturgia *
Dvadsiata piata nedeľa cez rok

Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok

V otázke spravodlivého delenia odmien sme
všetci špičkovými odborníkmi. Už aj celkom malé
deti vedia aký kus čokolády im prináleží, samozrejme ten väčší. Najmladšie si ho nárokuje, lebo je najmladšie. Najstaršie zase preto, že je najstaršie. Pri
rozdeľovaní finančných odmien je to podobné. Každý
by si zaslúžil najväčšiu. Jeden preto, že pracoval
najdlhšie, druhý najlepšie a niekto ráta s najvyššou
odmenou, lebo je v priateľskom alebo príbuzenskom
vzťahu so šéfom či šéfkou. Čo je alebo nie je spravodlivé, na to mávame veľmi rôzne názory. Podľa toho,
či sme uprednostnení alebo ukrivdení.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa podobenstvo o robotníkoch vo vinici sa dotýka odmeňovania
za vykonanú prácu. Ježiš určite nemienil obhajovať
alebo uprednostňovať nejaký rovnostársky mzdový
systém. Hovoril o odmene, ktorou je Božie kráľovstvo. To je denár, ktorý dostane ten, kto bude v hodine zúčtovania, teda ukončenia pozemskej úlohy
v Božej službe a nebude rozhodujúce, či v nej bol
celý život alebo do nej vstúpil iba v poslednej hodine
života hlbokou ľútosťou a zásadnou zmenou života.
Rebelantom, čo sa cítia byť ukrivdení, lebo znášali
bremeno celého pracovného dňa hospodár vysvetľuje, že predsa má právo naložiť, so svojim majetkom
ako chce.
Šťastná večnosť nie je akousi zaslúženou
mzdou. Takú vysokú odmenu si nikto v skutočnosti
nemôže zaslúžiť. Boh sa s nami zjednal na večnom
spolužití v jeho Láske, ktorá je nekonečná a nemôže
byť väčšia ani menšia. Dá ju celú tomu, kto ho bude
úprimne milovať. Boh hodnotu našej lásky posúdi
spravodlivo. Najcennejšia môže byť jediná kajúca slza
v poslednej chvíli.

Ježiš nám dáva na posúdenie dva postoje
k plneniu Božej vôle na príklade dvoch bratov. Je
celkom jasné, že otec očakával konkrétny skutok
a nie iba ústny súhlas, aj keď veľmi úctivý. Na splnenie Božej vôle nestačia ani tie najkrajšie sľuby, ak
ostaneme iba pri slovách. Navonok to síce vyzerá
pekne, ale vo vnútri je to ako zhubný nádor, ktorý nevidno a v čom je jeho zákernosť. Slušný syn, čo sľúbil
a nič neurobil, predstavuje náboženský formalizmus,
smrteľnú choroba duše. Dá sa aj vyliečiť, keď sa
včas odhalí. Preto treba každé Ježišovo slovo brať
naozaj veľmi vážne.
Hneď po podobenstve o dvoch bratoch nás
Ježiš upozorňuje, že do nebeského kráľovstva nás
predbehnú "neviestky a mýtnici". Teda ľudia, ktorými my pobožní pohŕdame. Zdalo by sa, že oprávnene, keď je ich nemorálny život verejne známy. Ale
sme my celkom bez viny? Požívame pravdepodobne
dobrú povesť, ale čo máme v hĺbke duše? Ježiš ocenil, že sa verejní hriešnici dali na pokánie hneď, ako
im Ján Krstiteľ ukázal cestu spravodlivosti. My tú
cestu poznáme dávno a veľa o nej hovoríme. Lenže
to je málo, ak po nej dôsledne nekráčame.
Denne Bohu vravíme krásne slová. Napríklad, ako nám záleží na posvätení jeho mena
a v skutočnosti nám záleží iba na tom aký zvuk má
naše vlastné meno. Voláme po príchode kráľovstva
Božieho a neposkytneme mu priestor vo vlastnom
srdci. Vieme, že nás Pán posiela slúžiť našim slabým
bratom, ale my sa ponosujeme, že nám silným nemá
kto slúžiť. V kostole vyznávame Bohu lásku a v skrytej podobe úbožiaka ho obchádzame.
Prijmime aj radu svätého Pavla. Nič nerobme
pre márnu slávu, nehľaďme iba na vlastné záujmy,
ale aj na záujmy iných. Zmýšľajme tak ako Ježiš!
M. M.

M. M.
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POŽEHNANIE BRATA LEA

... keď sa svätec (František) zdržiaval v ústraní na La Verne, žiadal si jeden z jeho spoločníkov
dostať od neho vlastnoručne napísané slová povzbudenia, aby sa tak zbavil mučivého pokušenia, nie
telesného ale duchovného, alebo aby ho aspoň ľahšie znášal. Hoci ho táto túžba zamestnávala v mysli,
obával sa ju svätému Františkovi vyjaviť. Avšak čo mu nepovedal človek, to mu zjavil Duch a jedného dňa
si tohto brata zavolal a povedal mu prines mi pergamen a atrament, aby som napísal Chvály Boha, ktoré
som v srdci uvážil. Brat mu ihneď žiadané veci priniesol a František vlastnou rukou napísal Chvály Boha
a pridal i požehnanie pre brata. Potom mu povedal: „Vezmi si tento list a starostlivo ho uschovaj pri sebe
až do mojej smrti.“ Pokušenie hneď prestalo, list sa zachoval a jeho prostredníctvom sa diali sa
podivuhodné veci ... (2Cel 49)
Požehnanie brata Lea je súčasťou Chvál Boha, ktoré vlastnoručne napísal svätý František (ako
dosvedčuje Tomáš z Celana i sám adresát - brat Leo - poznámkou červeným písmom) na vrchu La Verna,
keď mu boli do tela vtlačené Kristove rany, čiže na jeseň v roku 1224.
V tomto krátkom spise svätého Františka sa nachádza: vlastné požehnanie (Nm 6, 24 – 26)
písmeno Tau (Ez 9,4)
štylizovaná kresba hlavy pod písmenom Tau
Vlastné požehnanie – známe v Starom Zákone ako Áronské, zdá sa, že František poznal skôr
z liturgie ako z biblického textu. Používalo sa totiž pri obrade zmierenia vo Veľkonočnom trojdní (Zelený
štvrtok) a pri svätení (do posvätných rádov sviatosti kňazstva); inak bolo málo známe. Z kresťanskej liturgie
bolo toto „židovské“ požehnanie kvôli odlíšeniu vytlačené. Až reformátori 16. storočia ho zaviedli do
bohoslužieb a až do liturgickej reformy II. vatikánskeho koncilu sa považovalo za typicky „evanjelické“.
V súčasnosti sa v Rímskom misáli nachádza ako prvé z voliteľných slávnostných požehnaní na záver svätej
omše v období cez rok a dostáva tak výrazne ekumenický charakter.
BIBLICKÝ EXKURZ (Nm 6, 24 - 26) - SLOVENSKÝ PREKLAD:
Neovulgáta, SÚSCM Rím, 1995

Jeruzalemská Biblia, Dobrá kniha, Trnava 2004

Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni !
Nech ťa žehná Jahve a nech ťa ochraňuje !
Nech ti Pán ukáže jasnú tvár
Nech Jahve rozžiari svoju tvár nad tebou
a nech ti je milostivý !
a nech ti je milostivý !
26
Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj ! Nech Jahve zhliadne na teba a nech ti udelí pokoj
24
25

komentár:
(24) pod Božou ochranou rozumel starozákonný Izraelita predovšetkým viditeľnú ochranu pred
nebezpečenstvom najrôznejšieho druhu, ochranu života i všetkého, čo životu napomáhalo a čo ho
zveľaďovalo; o to prosil, avšak dokázal sa aj skloniť pred mocnou Božou rukou, keď Boh usúdil inak
(Jób 1,21; 2,10).
(25) ukázať jasnú tvár ... rozžiariť svoju tvár ... to všetko naznačovalo pre starozákonného Izraelitu
Božiu priazeň, rozohnanie temnoty a démonov noci; síl hriechu a smrti ... (Ž 27,1) ... na druhej strane:
„skryť svoju tvár“ bolo znakom Božieho hnevu, nepriazne a trestu (Dt 31,17).
(26) v (blahosklonnom) obrátení tváre – v (zhovievavom a láskavom) zhliadnutí videl starozákonný
Izraelita Božiu blízkosť a starostlivosť, v pokoji (shalóm) od Pána (a s Pánom) vnútorný i vonkajší mier(Iz
11,6-9); v ňom toto požehnanie vrcholí.
Niektorí cirkevní otcovia videli v trojitom opakovaní (vzývaní) Pána náznak tajomstva Najsvätejšej Trojice.
... Pane, ja hľadám tvoju tvár (Ž 27,8). Dávna túžba žalmistu nemohla nájsť väčšie a prekvapujúcejšie
splnenie ako v sústredenom rozjímaní o tvári Ježiša Krista. V ňom nás Boh naozaj požehnal a dal, aby jeho
tvár žiarila nad nami (Ž 67,2). Zároveň nám on, ako Boh a človek, zjavuje aj autentickú tvár človeka; v
plnej miere odhaľuje človeka človeku ...
(Ján Pavol II., 2001: Tertio millenio

6

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto

MICHAEL
* Téma *

Ročník I. Číslo 9

Písmeno Tau – v starohebrejčine bolo posledným písmenom abecedy a malo tvar šikmého kríža,
presnejšie písmena T a bývalo tiež podpisovým vzorom pre nevzdelaných či negramotných ľudí
(Jób 31,35); ním boli označení na čelách (Bohu milí) mužovia trápiaci sa pre rozličné pohoršenia, ktoré sa
diali v Jeruzaleme (Ez 9,4)
Svätý František si obľúbil toto znamenie (3 Cel 3) a opäť môžeme predpokladať,
že ho poznal predovšetkým z liturgie, konkrétne z Misála v ktorom bývali začiatočné písmená (iniciály)
dôležitých častí zvýraznené ozdobnou maľbou, (ilumináciou), neraz so symbolickým obsahom. Práve
(štylizovaným) písmenom Tau sa začína v Misáli (rímsky) kánon:

Te igitur, clementissime Pater ...

Teba teda, najláskavejší Otče ...

Vzhľadom k známej mimoriadnej úcte svätého Františka k tajomstvu Eucharistie (svätej omše)
v ktorej sa sprítomňuje veľkonočné tajomstvo nášho vykúpenia (2Cel 201), zdá sa byť toto vysvetlenie
Františkovej obľúbenosti písmena Tau, pravdepodobné.
Štylizovaná kresba hlavy pod písmenom Tau – výkladov, prečo ju svätý František nakreslil je
mnoho. V kresťanskom umení, ovplyvnenom východokresťanskou ikonografiou (s ktorým sa svätý František vo svojej dobe mohol často stretnúť kríž v kostole San Damiano) býva často pri päte kríža zobrazovaná
ľudská lebka
Podľa apokryfného spisu „Adamova kniha“, syn Sem a (strýko) Melchisedek pod vedením anjela
preniesli Adamove kosti z pohrebnej jaskyne na nové miesto, do stredobodu zeme, kde sa spájajú štyri strany sveta ... tam bude dovŕšené vykúpenie ... keď prišli na Golgotu (v Jeruzaleme) ukázal anjel Semovi to
miesto ... tu sa zem rozostúpila na štyri časti v tvare kríža a do stredu vložili Adamove kosti ... potom sa
štyri strany sveta pohli k sebe a zovreli Adamove kosti. A toto miesto bolo nazvané Lebečné, preto tam bola
uložená hlava všetkých ľudí. Podľa starokresťanskej legendy, Kristov kríž stál nad spomenutým miestom,
kde spočívali Adamove kosti. Zem otvorila ústa (Gn 4,11) a vsakujúca Kristova krv, volajúca hlasnejšie ako
Ábelova (Hebr 12,24) obmyla Adamovu lebku (celý Adamov rod je obmytý drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka 1Pt 1,19); podľa toho stredovekí maliari zobrazovali pri päte kríža
(Adamovu) lebku.
Odzrkadľuje teda Františkova kresba túto vyššie uvedenú symboliku, ktorú mohol poznať (?) alebo
je jednoducho vyjadrením toho, že požehnanie patrí bratovi Leovi „ležiacemu“ pod krížom alebo
„privaleného“ krížom (?), kresba totiž pripomína aj leviu hlavu s hrivou (brat Leo čiže Lev ?).
Nech je akokoľvek požehnanie bratovi Leovi je posolstvom nádeje uprostred vnútorných úzkostí
a súžení; veď utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť
(Rim 8,18)
Páter Cyril, OFM
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Prvý duchovný zákon:
„BOH ŤA MILUJE A MÁ PRE TVOJ
ŽIVOT NÁDHERNÝ PLÁN"
Celú zložitosť našej situácie možno vyjadriť
štyrmi duchovnými zákonmi, o ktorých si budeme
podrobnejšie hovoriť v rámci týchto katechéz. Teraz
si rozoberieme prvý duchovný zákon, ktorý sme si
uviedli v nadpise.
Keď si pozornejšie prečítame správu o stvorení sveta, zistíme, že pri stvorení človeka sa ukazuje niečo, čo by sme mohli nazvať zvláštnym Božím
príklonom ku človeku. Zvláštny Boží príklon k človeku, je tu vyjadrený viacerými skutočnosťami:
1. Predovšetkým je to skutočnosť
stvorenia ako taká
Kniha Múdrosti takto charakterizuje Božie
dielo stvorenia:
„Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš
v nenávisti z toho, čo si urobil; lebo keby si bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel ty? Ako by sa
bolo zachovalo niečo, keby si to nebol ty k jestvovaniu povolal? Lež ty šetríš všetko, lebo je to tvoje,
Pane, priateľ života; veď tvoj neporušiteľný duch je
vo všetkom.“ (Mudr 11,25-12,1)
Kniha Múdrosti učí, že Boh miluje všetko, čo
stvoril. Toto vyplýva z Božej zvrchovanosti, z dokonalej slobody. Boh je absolútne slobodné bytie. On
nepodlieha žiadnej nutnosti. Nepotreboval svet ku
svojmu šťastiu, pretože je dokonale blažený sám zo
seba. Preto pohnútkou jeho stvoriteľskej aktivity
môže byť len Láska. Boh ťa chce a nikdy to neodvolá, lebo Božie Slovo, ktorým sme boli stvorení je
neodvolateľné a nezrušiteľné.
Pri povolaní proroka Jeremiáša sa zjavuje
táto pravda o nás: Boh hovorí: „Skôr než som ťa
utvoril v matkinom živote, poznal som ťa.“ (Jr 1,5)
Teda Boh o Tebe vedel skôr ako si sa počal. Aj keď
genetici uvažujú o množstve možných variácii,
predsa vznik konkrétneho človeka nie je dielom
žiadnej náhody, ale úžasného Božieho zámeru.
V žalme 139; 13 - 16 je to vyjadrené nasledovne: „Veď Ty si stvoril moje útroby, utkal si ma
v živote mojej matky. Chválim Ťa, že si ma utvoril
tak zázračne: všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja
to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred
tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol
stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil "
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2. Je to Božia zaangažovanosť na
diele stvorenia človeka
Zatiaľ čo pri stvorení ostatných živých i neživých bytostí sú dané len akési neosobné príkazy
zemi a moru, pri stvorení človeka Boh hovorí:
„Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom
neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými
plazmi, čo sa plazia po zemi.“ (Gn 1,26) „Vtedy
Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do
jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou
bytosťou.“ (Gn 2,7)
3. Človek je stvorený, aby sa stal
Božím obrazom
Má byť obrazom Boha. Má byť v tomto
hmotnom svete tlmočníkom Boha. Má schopnosť
pretlmočiť Ducha do hmoty. Človek sa stáva Božím
obrazom natoľko, nakoľko žije Božie Slovo. V tejto
oblasti sa bude odohrávať aj náš duchovný zápas.
Diabol sa snaží prekaziť tento Boží úmysel s nami.
4. Človek je povolaný vládnuť ako sám Boh
Človek dostal slobodu a rozum, aby vládol
svetu, ktorý Boh stvoril pre neho. Ako jedine hmotné bytosti sme slobodní, rozumní, vieme rozlišovať
medzi dobrom a zlom. Slobodu sme dostali' ako
schopnosť milovať, pretože o láske sa dá hovoriť len
tam, kde sa jedna osoba slobodne odovzdáva druhej.
Sloboda je veľkým rizikom ale zároveň nutným
predpokladom lásky.
5. Človek sa stal živou bytosťou skrze
Boží dych života
„Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa
stal človek živou bytosťou.“ (Gn 2,7) Tento Boží
Dych je vyjadrením toho, že človek dostal dar Ducha Svätého. Boh nedýcha vzduch ako my. Ak Boh
obrazne povedané vdýchol do človeka, tak vylial do
neho niečo zo svojej vlastnej podstaty. Človek nedostal inštinkty v takej miere ako majú zvieratá, ale
dostal vedenie Duchom Svätým. Duch Svätý je Bytostným Dobrom. V momente, keď Boh vdýchol do
človeka svojho Ducha umiestnil zároveň do jeho
srdca svoje Slovo. Človek i Božie Slovo majú tú istú
úlohu a poslanie, zjavovať Boha.
Je veľmi dôležité zabudovať túto pravdu
o Božej Láske hlboko do svojho srdca, lebo ona
nám zjavuje akú máme cenu v Božích očiach. Ak by
sme neboli Bohom milovaní, aký zmysel by mal
potom náš zápas o priblíženie sa k nemu. Vedome
Božej lásky nám dáva vedomie vlastnej ceny.
„Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží
obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril" (Gn 1,27).
Človek má v stvorení jedinečné miesto: je „na Boží
obraz", vo svojej prirodzenosti spája duchovný
a hmotný svet, je stvorený „ako muž a žena".
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Zo všetkých viditeľných stvorení jedine človek je schopný „poznať a milovať svojho Stvoriteľa", je „jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre
neho samého", on jediný je povolaný, aby mal poznaním a láskou účasť na Božom živote. Na tento
cieľ bol stvorený a v tomto je hlavný dôvod jeho
dôstojnosti:
Sv. Katarína Sienská sa pýta: „Kladiem si
otázku, čo alebo kto bol príčinou, že si dal človeku
tak veľkú dôstojnosť? Iste to bola jedine tvoja nesmierna láska, s ktorou si sám v sebe pozeral na
svoje stvorenie a zamiloval si si ho: veď si ho stvoril
z lásky a z lásky si mu dal bytie, ktoré je schopné
okúsiť tvoje večné dobro.“
Keďže je človek stvorený na Boží obraz, má
dôstojnosť osoby: nie je len niečím ale niekým. Je
schopný poznať seba, byť pánom seba samého, slobodne sa dávať a vstupovať do spoločenstva s inými
osobami. Milosťou je povolaný k zmluve so svojím
Stvoriteľom, aby Mu dal odpoveď viery a lásky,
ktorú nik iný nemôže dať namiesto neho. Boh všetko stvoril pre človeka, ale človek bol stvorený, aby
slúžil Bohu a miloval Ho a Jemu obetoval celé stvorenie:
Sv. Ján Zlatoústy uvažuje: „Aká je to teda
bytosť, ktorá bola stvorená s takou vážnosťou? Je to
človek, veľká, obdivuhodná a živá postava, ktorá má
v Božích očiach väčšiu cenu než všetko ostatné
stvorenie; je to človek a pre neho existuje nebo
i zem a more a celé stvorenie: jeho spáse prikladal
Boh takú dôležitosť, že pre neho neušetril ani svojho
jednorodeného Syna. Veď Boh neúnavne používal
všetky prostriedky, aby dal človeku vystúpiť až
k sebe a posadil si ho po svojej
Sv. František z Assisi nás vyzýva: „Uvažuj
človeče k akej dôstojnosti ťa povzniesol Boh, keď
ťa podľa tela stvoril k obrazu svojho milovaného
Syna a podľa Ducha ku svojej vlastnej podobe.“
páter Bernardín, OFM

Hodová slávnosť na Kalvárii 14.9.2010

Pozvanie na hodovú slávnosť
na levickej Kalvárii
Po dobrej odozve účastníkov prvej hodovej slávnosti, ktorú pripravilo OZ Patrimonium servandi pred
rokom v sakrálnom areáli na levickej Kalvárii, rozhodli
sme sa každoročne organizovať „kalvárske hody“.
Týmto spôsobom si uctíme a oslávime skutočnosť, že
historický kostolík na Kalvárii bol zasvätený Povýšeniu sv. Kríža. Uvedený sviatok je 14. septembra a tento
rok pripadne na stredu.
Oproti vlaňajšku program hodov bude bohatší
a začne trochu skôr. Vďaka ústretovosti pána Mgr. Miloša Harmadyho, riaditeľa Katolíckej spojenej školy sv.
Vincenta de Paul v Leviciach sa zapoja do oslavy i žiaci
a študenti tejto školy. Od 15,15 hod. bude spevom vítať
prichádzajúcich účastníkov detský folklórny súbor. Aj
modlitby a spev počas pobožnosti krížovej cesty, ktorá
sa začne o 15,30 hod., budú v réžii školskej mládeže.
Hodovú slávnostnú sv. omšu bude o 16,00 hod. celebrovať v torze kalvárskeho kostolíka náš pán dekan Mons.
Ján Bednár. Po liturgickom slávení sviatku (17,00 – 19,00
hod.) bude podľa starej kresťanskej tradície spoločné
pohostenie účastníkov – „agapé“. Podarilo sa nám ho
zabezpečiť vďaka štedrým sponzorom a finančnej pomoci
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Veríme, že hosťom
nášho OZ bude na kalvárskych hodoch chutiť srnčí guláš
s voňavým chlebíkom, čerstvé pagáče i koláče. Pitný režim zaistí nealko alebo vínko. Teší nás, že podľa vzoru
prvých kresťanov i dnešní ľudia ešte dokážu byť prajní,
majú vôľu podeliť sa a majetnejší prispejú na spoločné
občerstvenie i pre chudobnejších.
Chceme tiež dať možnosť záujemcom o nový
propagačný bulletin o levickej Kalvárii, aby si ho tu
mohli kúpiť (1 ks po 0,35 Eura). Z hodov si tak odnesú
domov i trvalejšiu pamiatku a zároveň podporia naše
aktivity. Dúfajme, že nám Nebeský Otec požehná pekné
počasie a spoločne strávime na levickej Kalvárii pekný
podvečer pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie
(štvrtok 15. IX.), kedy je deň pracovného voľna.
Zároveň srdečne pozývame všetkých, ktorí sa
chcú dozvedieť viac o levickej Kalvárii na besedu do
mládežníckeho centra KontaktCafé na Kasárenskej
ulici. Uskutoční sa v piatok 23. septembra od 18,00
hodiny. Venujeme pozornosť histórii Kalvárie, jej postupnej obnove a premene, aj prírodným zaujímavostiam.
Podelíme sa o ďalšie plány nášho OZ Patrimonium servandi a radi si vypočujeme názory i námety od účastníkov
tohto stretnutia.

PhDr. Katarína Holbová
podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi
mail: katka.holbova@gmail.com
mobil: 0902/573 151
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* Interview *
Milí naši čitatelia, v septembrovom
čísle nášho časopisu venovanom bratom
františkánom vám predstavíme rodeného
Levičana, ktorý celý svoj doterajší život
zasvätil Bohu. Koncom augusta navštívil
našu farnosť a tak som sa s ním porozprával o jeho živote a práci rehoľníka.

brat Rajmund, OFM

prvý moment, kedy som rozmýšľal o povolaní,
však to som bol ešte chlapec. Keď som bol väčší, asi v trinástich som sa vydal s Levičanmi na
pešiu púť do Levoče. Išiel som tam s jasným
úmyslom: vymodliť si jednu levickú dievčinu.
Tam počas putovania som stretol bratov kapucínov, ktorí na mňa urobili veľký dojem. Bol to
vôbec môj prvý kontakt s rehoľníkmi, dovtedy
som čosi také ani nepoznal. Veľmi na mňa zapôsobili. Boli taký vážni aj zábavní, boli veľmi
ľudský a medzi tými mnohými inými kongregáciami jasne vyhrávali. Vtedy som si povedal,
že chcem byť ako sú oni. Išla z nich neuveriteľná radosť, pokoj, ich vnútro bolo neuveriteľne
krásne a pokojné. Neskôr som stretol bratov
františkánov. Odvtedy som vážne rozmýšľal
o zasvätenom živote. Začal som s nimi udržovať kontakty. Dnes je tomu šesť rokov, čo som
prijal tento spôsob života.
* Ako prebieha bežný deň rehoľníka?

* Na úvod by ste sa nám mohli predstaviť.
Volám sa Ján Lehocký, pochádzam
z Levíc a som františkán, rehoľným menom
brat Rajmund. Mám štyroch súrodencov, ja
som druhý v poradí. Do svojich dvadsiatich
rokov som žil v Leviciach, študoval som vo
Vrábľoch na odbornom učilišti za elektrotechnika. Dlhé roky som vo farnosti v meste miništroval a robil som rôzne práce na fare a vo farskom kostole. Môžem povedať, že som vo farskom kostole a v našom kláštore (fara) strávil
svoju mladosť.
* Ste členom rehole menších bratov františkánov. Od mnohých z nás sa odlišujete už
svojím poslaním. Môžete nám priblížiť, aká
bola vaša cesta sem? Kedy ste pocítili potrebu žiť život v reholi a prakticky denne podávať pomocnú ruku druhým?
Už ako chlapec som sa zamýšľal nad
tým, aké to bude, keď budem veľký a nebudem
miništrovať. Predstava, že budem „len“ kdesi
v lavici v kostole mi nedala pokoj. Chcel som
byť bližšie pri udalostiach liturgie. Toto bol

10

Vstávame ráno o šiestej hodine. Máme
spoločnú sv. omšu s rannými chválami, potom
nasleduje asi polhodinové rozjímanie. Po rozjímaní máme raňajky s individuálnym odchodom. My študenti ideme do školy na prednášky. O jednej poobede sa opäť stretáme na spoločnej modlitbe. Nasleduje obed. Po ňom je
voľno, ktoré je možné využiť pre školu, alebo
pre prechádzku. Ja som vtedy obyčajne v dielni
alebo v kaplnke. O šiestej večer sa znovu stretáme na večernej modlitbe, po ktorej je večera.
O pol desiatej večer máme ešte spoločné kompletórium, po ktorom nasleduje nočný odpočinok. Ja osobne sa počas skúškového obdobia
učím najradšej v noci, vtedy mi to najlepšie
myslí. V sobotu máme úplne voľný deň, individuálne stravovanie, individuálne modlitby. Ja
osobne v sobotu v noci o druhej vstávam
k nočnému matutínu, čo je modlitba
s čítaniami. Na Slovensku máme obsadených
sedem z našich dvadsiatich piatich kláštorov
a všade je denný poriadok iný. Závisí od miesta
kde sa nachádzame a aké sú tam na nás kladené
požiadavky. Ním sa náš program prispôsobuje.
* Kto vám varí, upratuje kláštor a stará sa
o kostol?
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* Interview *
Varíme si sami, sami si robíme nákupy.
V niektorých kláštorov nám vypomáhajú
miestni veriaci s upratovaním i varením.
V bratislavskej komunite si robíme takmer
všetko sami.
* Je pravda, že si dnes ešte stále kúrite drevom?
(Smiech) V kláštoroch máme ústredné
kúrenie, niektoré kotly máme plynové, iné na
drevo. V našom kláštore vo Fiľakove sa kúri
drevom už tretí rok a každý brat má na izbe
svoju pec. Predtým tam vykurovali plynom, čo
bolo finančne náročné a v kláštore bola zima.
Teraz tam zimu na izbách rozhodne nemajú. Za
dva roky takéhoto kúrenia dokázali našetriť na
novú strechu na kostole.
* Aké boli reakcie okolia na Vaše rozhodnutie zasvätiť svoj život Bohu?
Reakcie na to boli veľmi rôzne, niektoré
boli zábavné. Keďže dosť veľa ľudí nemá
predstavu o rehoľnom živote, majú svoje predstavy, ako to tam asi funguje. Ale skôr je to pre
nich záhada. Väčšinou sa ma pýtali, či mi nebude chýbať žena, čo budem vlastne robiť a iní
sa ma pýtali čo to je vlastne za firma. Bolo mi
len veľmi ťažko im to všetko vysvetliť, lebo
sám som to ešte nezažil, nikdy predtým nežil
a jediné čo som vtedy mal bola silná túžba.
A ideály. Niektorí z tých, čo boli vtedy proti
môjmu rozhodnutiu, zmenili na to názor. Takisto aj niektorí z tých čo ma podporovali už
tak nerobia.
Moja rodina ma podporuje
a takisto aj od farníkov cítim veľkú podporu,
čo im odplácam modlitbou.
* Mali Ste už niekedy chuť odísť z kláštora?
Mal som už také myšlienky, nie jeden
krát. Vďaka Bohu však som prekonal zatiaľ
všetky krízy, neľahké krízy. Dnes za ne Bohu
ďakujem, za všetky ťažkosti, ktoré ma sprevádzali. Viete, rehoľný život nie je o tom, že raz
poviem Bohu ÁNO a už je všetko v poriadku.
To Áno hovorím Bohu každé ráno a každý večer. A nemyslím si, že ľudia v manželstvách to
majú jednoduchšie, takisto si o vzťah musia
zabojovať.
11

* Čo je typicky františkánske, na čo dávate
dôraz?
Veľký dôraz kladieme na našu fraternitu,
na bratstvo. Modlitba, spoločné stolovanie
a spoločné rekreácie, to sú veci na ktorých si
zakladáme. „Pán mi dal bratov“, hovoril sv.
František. Podľa habitu nerozoznáte, kto je kto,
kto je kňaz, kto je brat s večnými sľubmi a kto
je brat zo sľubmi jednoduchými. Bývame každý sám na izbe, sme pomiešaní, nie je u nás
triedenie na kňazov, pátrov a tých ostatných.
Až na pár starších výnimiek si všetci tykáme.
* Čo znamenajú tie tri uzlíky na vašom páse?
Sú to naše tri sľuby, ktoré Bohu sľubujeme
zachovávať. Sú to evanjeliové rady. Sú to sľub
čistoty, bez vlastníctva a v poslušnosti. Život
bez vlastníctva neznamená nič nemať, alebo
len sa zriecť svojho dedičstva. Znamená to na
ničom nelipnúť, ani si neprisvojovať miesto ,kde by som chcel pôsobiť. takisto aj sľub
čistoty sa netýka len celibátu. Ide tu aj o čistotu
myslenia, o úprimnosť v konaní, o úprimnosť
pred Bohom a pred sebou. Sľub poslušnosti
neznamená vôbec slepé poslúchanie. Keď mi
predstavený dá súhlas na moju požiadavku,
dáme tým požehnanie. Je skúsenosť a mám ju
aj ja, že ak niečo rehoľník urobí bez poslušnosti, aj keď by išlo o Bohumilú vec, nebude požehnaná. Túto cennú skúsenosť mám aj ja.
Ďakujem za rozhovor.
Mgr. Karol Mladý

Fotka z rodinného archívu, súrodenci Lehockí,
brat Rajmund - prvý zľava
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Františkánsky (sedemradostný)
ruženec
Zvyčajne sa modlíme aj úvod do
modlitby ruženca: recituje sa Verím v Boha, Otče náš, a trikrát Zdravas' s prosebnými vložkami k preddesiatku, ktoré nasledujú po mene Ježiš, potom je Sláva Otcu. Nasleduje sám ruženec. Každý desiatok obsahuje: Otče náš, desať Zdravasov s tajomstvami, počas ktorých rozjímame nad ich
obsahom a Sláva Otcu. Podľa miestnych
zvykov sa pridáva aj fatimská modlitba:
Ó, Ježišu ... Úplné odpustky môžu získať tí,
čo sa modlia ruženec spoločne v kostole,
kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve a nábožnom združení. Za iných
okolností sa získavajú čiastočné odpustky.
(z Modlitebníka SSV Trnava, 2001)
Františkánsky (sedemradostný) ruženec má svoj pôvod v legende, podľa žil istý
nábožný mladík zdobil denne kvetinami
obrázok Panny Márie. Keď vstúpil do noviciátu, nemohol to ďalej vykonávať. Vo svojej prostote si myslel, že ho Panna Mária
zbaví svojej lásky a veľmi tým trpel. Avšak
Matka Božia sa mu zjavila, potvrdila jeho
povolanie do Rádu a žiadala, aby jej miesto
kvetín denne obetoval 72 Zdravasov rozdelených na desiatky (v zmysle kresťanskej
tradície, podľa ktorej sa Panna Mária dožila
72 rokov) a aby pri nich rozjímal o jej siedmich radostiach. Stalo sa to okolo roku
1420. Táto pobožnosť sa rýchlo rozšírila po
celom františkánskom svete, najmä zásluhou sv. Jána Kapistránskeho.
Františkánsky (sedemradostný) ruženec je rozjímavou modlitbou o tajomstvách
spásy v spoločenstve s Nepoškvrnenou
(Lk 2,19). Vyhláseniu učenia viery o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie pápežom
Piom IX. v roku 8. decembra 1854 predchádzal dlhý a zložitý teologický vývoj.
Problémom bolo zosúladiť základnú kresťanskú pravdu viery o všeobecnej potrebnosti spásy Kristom s myšlienkou o vyňatí
12

Panny Márie spod poškvrny prvotného
hriechu s ktorým sa vlastne vstupuje do
ľudskej existencie. Blahoslavený Ján Duns
Scotus OFM (+ 1308) prispel rozhodujúcou
mierou k teologickej diskusii. Vyslovil
myšlienku, že byť uchráneným od prvotného hriechu je väčšou milosťou, ako byť od
neho očistený a že Panna Mária nebola poškvrnená prvotným hriechom, ale keby nebola od neho uchránená, poškvrnil by aj ju.
Obidva tieto argumenty presvedčivo dokázali, že Panna Mária bola skutočne vykúpená zásluhami Krista, Spasiteľa. Druhý vatikánsky koncil prijíma túto, Jánom Duns
Scotom vyslovenú, myšlienku a hovorí, že
Mária bola vykúpená vznešenejším spôsobom, vzhľadom k zásluhám svojho Syna
(Lumen gentium, 53). Svätý Ján Zlatoústy
hovorí, že prvá smrť (totiž Adamova) odsúdila tých, čo sa po nej narodili, táto smrť
(totiž Kristova) zobudila (k životu) aj tých,
čo sa narodili pred ňou. Tak zásluhy Krista
Spasiteľa prenikajú celý priestor a čas, zapríčiňujúc
v Márii väčšiu milosť, o ktorej hovorí Ján Duns Scotus; vznešenejší
spôsob vykúpenia, o ktorom hovorí Druhý
vatikánsky koncil.
Páter Cyril, OFM
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Zlet 2011
Nezabudnuteľný, úžasný, fantastický,
skvelý... To je len zopár slov, ktorými by
som Zlet 2011 opísala. Možno sa pýtate
prečo túto akciu tak vychvaľujem. Neviem
či je to tými zážitkami, ktoré som prežila,
tým množstvom úžasných mladých ľudí čo
som spoznala, či rozmanitým programom.
Ale jedno viem isto keby ste vtedy aspoň
na chvíľu boli mnou, keby ste zažili to čo
ja, keby ste to videli, keby ste tam boli, tak
by ste svoje pocity a dojmy zo Zletu opísali
rovnako. Veľa z vás asi nemalo možnosť
dostať sa na Zlet a tak sa vám pokúsim priblížiť tých niekoľko úžasných dní.
Oficiálny začiatok Zletu bol v piatok
(15. Júla 2011), ale ja a zvyšok
„divadelného družstva“ sme dorazili už vo
štvrtok, aby sme si mohli ešte aspoň raz
nacvičiť divadlo na zajtrajší večerný program. Oznámili nám, že pódium v Košiciach
je dosť malé, a aj ked sme si zvykli na malé
priestory, pri rozmeroch košického javiska
nám spadla sánka.
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Keďže
času
bolo
málo
a spomínaného priestoru ešte menej, rýchlo
sme sa poupratovali do svojich pozícii
a nácvik sa mohol začať. Do večera ostávalo ešte pár hodín a tak nám neostávalo
nič iné, iba cvičiť, cvičiť a ešte raz cvičiť
a dolaďovať všetky detaily.
Na druhy deň sa dokončovali prace
na výzdobe sály a nám sa krátil čas do premiéry. Niekoľkokrát sme si prešli cely príbeh a oficiálny začiatok Zletu sa mohol začať! Najprv vo vstupnej hale prebiehala
registrácia, neskôr privítanie všetkých
účastníkov Zletu a stredoškolský internát sa
pomaly napĺňal...
Po privítaní sme sa presunuli von do
areálu internátu, kde sa konala
„zoznamovačka“. Nasledovala svätá omša
s pátrom Tomášom Brezánim a večera.
Prípravy na divadlo vrcholili a náš
tím sa horlivo pripravoval na premiéru. Nastalo desať hodín a do premiéry ostávalo už
len pár sekúnd.
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Nakoniec nadišiel ten pravý čas
a divadlo sa mohlo začať! Hľadisko utíchlo, svetla stmavli a „opona“ sa zdvihla...
Divadlo skončilo a program pokračoval ďalej. Po krátkom programe sme sa rozišli do izieb oddýchnuť si a pripraviť sa na
ďalší deň. Noc prešla ako voda a novy deň
bol tu. Začali sme rannou modlitbou a raňajkami a pokračovali svätou omšou
s pátrom Kristiánom Libantom. Pred obedom sa konala prednáška o krajinách tretieho sveta, ktoré potrebujú pomoc a
o misiách v Andorre, na Haiti a v mnohých
iných krajinách.
Odbilo dvanásť hodín a všetci sme sa
presunuli do jedálne na obed. Poobede sa
konali workshopy, na ktoré sa bolo potrebne zapísať. Časť nášho „divadelného tímu“
spolu so mnou sa pobrala na tanečný workshop s legendárnym Pavlom Dankom do
telocvične u Saleziánov. Druhá časť tímu sa
zapojila do mestskej hry pod hlavným vedením Márie Hajdúchovej. To však nebolo
všetko ostatní účastníci sa zaradili do workshopu Juraja Sedláčka .
Nastal večer a ďalšia premiéra. Tentoraz nie divadla, ale choreografie, ktorú si
pripravili tanečníci spolu s Pavlom Dankom. Po tejto premiére nasledoval krátky
program a potom bolestný ruženec spojený
s prezentáciou, ktorú viedli Mária Berkéšová a Hana Gvozdjáková. Program pokračoval adoráciou a pár slovami na záver tohto
dňa.
Tretí deň Zletu sa ako vždy začal rannou modlitbou a raňajkami. Ďalšia časť
programu bola Zumba a taktiež medzitým
aj svätá spoveď, po ktorej nasledovala svätá
omša s provinciálom Jozefom Nogom.
Potom sme sa všetci presunuli do jedálne a neskôr na jeden z workshopov.
Opäť si bolo možné vybrať z viacerých
možnosti. Tieto workshopy boli zväčša vo
forme prednášok až na nosný a pútnický
workshop kedy mladí „zmm-áci“ vyrazili
do ulíc.
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Workshopy sa pomaly končili
a nastal čas zhromaždiť sa na večeru. Po
večeri sme sa s plnými bruškami presunuli
na koncert známej gospelovej skupiny Espé, ktorá predviedla svoj talent a úžasne
piesne. Neboli však jediní! Koncert pokračoval „teenagerskou“ skupinou The Wind,
ktorá pootvorila dvere zábavnému programu ako aj diskotéke. Hudba a smiech postupne utíchli a všetci sa rozišli do izieb.
Posledný deň Zletu sme trávili poväčšine vo vnútri internátu. Začali sme rannou
modlitbou a stretnutím so sestrou Alžbetou,
pokračovali raňajkami a omšou
s arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorú
sme zakončili krátkou diskusiou a potom v
internáte zakončením tohtoročného Zletu,
„ďakovačkami“ všetkým, ktorí sa zaslúžili
o to, aby bol Zlet, takí aký má byť
a záverečným „infom“ o ceste domov. Postupne sme sa presunuli do jedálne na obed,
pobalili si veci a rozleteli sa domov.
Barbora Bitalová
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* Misie *
BOLÍVIA
Len niečo krátko z tunajšieho života
V nedeľu tu boli hody. Chvála Pánu Bohu už
sme po nich. Väčší chaos som v živote nevidel aj
napriek tomu že sme to dôkladne pripravovali. Boli
kadejaké momenty, snáď najstrhujúcejší bol ten,
keď na konci hlavnej omše počas oznamov padol
ťažký kus omietky zo stropu rovno do Severínovej
truhly, (hlavný svätý - patrón dediny), prerazilo sklo
a padlo mu to rovno na hlavu. Ešte že mal prilbu.
Bol to rímsky vojak a tu odpočívajú niektoré jeho
pozostatky. Narobilo to obrovský rámus a teraz si to
ľudia vysvetľujú všelijako.
My sme to prežili viac-menej bez ujmi na
zdraví. Tie sviatky. Len raz sa to schyľovalo k bitke.
Na druhý deň, po Severínovi, predavači ešte zostali
na svojich miestach, ale mi sme už začali fungovať.
Niektorí robotníci ešte s ťažkosťami rôzneho druhu,
ale už sa to rozbiehalo. Keďže všade sa motali ľudia
a predavači, vysypať smeti do druhého dvora som
musel ísť s nákladiakom popri rieke na prudkom
svahu okolo celej dediny. Stretol som kamaráta
s druhým nákladiakom, ktorý nám akurát dovážal
kameň. Nákladiak sa mu na svahu pokazil a začali
sme ho opravovať. Medzitým začal zostupovať tretí
nákladiak ktorý nám doviezol tehly, ale keďže tento
bol skrížený, nebolo prechodu. Ľudia aj sviatočný
tanečníci museli obchádzať tri zavadzajúce nákladiaky. Rukami sme museli preložiť aj jedno auto,
aby bol prechod ako tak možný. Skoro 2 h. sa opravoval ten šrot. To len také zážitky, čo prinesie deň.
Už je tu obdobie dažďov, čo nám niekedy trocha
znepríjemní stavebný život. Ale čo už, musí pršať,
lebo potom sa nebo zasa zatvorí a dlhší čas neotvorí.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Ešte pripájam niektoré myšlienky Pavla Nerudu, ktorý je tu v Bolívii veľmi známi.
- Pomaly umiera ten, kto necestuje, nečíta, kto nepočúva hudbu, kto vo svojich očiach nevie nájsť čaro.
- Pomaly umiera, kto zničí svoju čistú lásku, kto si
nikdy nenechá pomôcť.
- Pomaly umiera ten, kto sa stal otrokom zvyku, kto
kráča každý deň tou istou cestou, kto nikdy nemení
označenie, kto sa neodváži riskovať zmenu farby
svojich šiat. Alebo sa nikdy neprihovorí neznámemu.
- Pomaly umiera ten, kto sa vyhýba utrpeniu a takému víru emócii, ktorý vráti očiam svetlo a uzdraví
zranené srdce.
- Pomaly umiera ten, kto nie je schopný zmeniť
smer, keď je nešťastný, alebo prácu, či lásku, ten,
kto sa neodváži zrealizovať svoje sny, kto neprešiel
ani jednou chvíľkou života bez dobrej rady.
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Vavrinec a Huayna Potosi
Brat Vavrinec sa na chvíľku stal najvyššie
položeným františkánom našej provincie, keď vystúpil na vrch Huayna Potosi 6 088 metrov nad morom.
Vyberám z jeho pošty:
Vystupuje sa v noci a prechádza sa aj cez
všakovaké ľadové priepasti hlboké aj 100 m. (je to
úžasné) O 2:00 sme vyrazili z tábora a o 8.15 sme
sedeli už na kopci. (viď foto), ale ku koncu som už
išiel opierajúc sa o moju sekerku ako 114 ročný starý dedo s nožnou protézou. Vodca dobre robil, že
ma nenechal veľa odpočívať, vždy ma nútil kráčať
ale pomaličky. Ako som myslím už spomínal, je to
jediný Bolívijčan čo zdolal Mont Everest, Bernardo
Guarachi (prvý zľava). Je tu dosť známi v Bolívii.
Na vrchol som s ním nakoniec vystúpil iba ja.
Keďže som skoro celý ten deň výstupu nič nejedol
(hore nepracuje trávenie - prichádza pocit vracania)
a predchádzajúcu noc som nespal (mám problémy so
spaním mimo postele), zíduc do tábora som zaspal
ihneď bez vyzutia výzbroje. Lenže ma hneď budili,
lebo sme mali zostúpiť z tábora. Boli to dve ťažké
hodiny s asi 40 kg plecniakom na chrbte. Neviem či
toto bol môj rekordný výkon, či ten, keď sme išli
náš ročník (5 bratia) s bicyklami do Tatier, potom
v Tatrách jeden týždeň – každý deň dve tisícovka len posledný deň to bolo1900 - Jahňací štít, no
a potom mi jeden brat do Fiľakova nameral len 70
km a tak som sa nato dal, povediac si, že to je dole
kopcom. Pamätám sa že v Rimavskej Sobote som už
ležal na lavičke a skoro z posledného lapal dych.
Z posledných síl som sa zmohol a dokrútil do Fiľakova.
Som veľmi vďačný Pánovi, že bol pri mne,
že sa moje nohy nezakolísali a naďalej cítim že je
pri mne, aby ma viedol k výšinám, ale pritom ostal
nohami na zemi rukami pri práci ale najmä so srdcom pri ňom, ktorý je Boh a žije a kraľuje na veky
vekov. Amen.
fráter Vavrinec, OFM
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