
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
            Ročník I. - Číslo 10 - Október 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 * Internet: Božie milosrdenstvo aj rady snúbencom 

Liturgia: 27. až 30. nedeľa v cezročnom období  

Sväté misie vo farnosti Levice v dňoch od 24.9. do 2.10.2011   
Predstavenie Verbum Domini - 4.časť    

Začiatok obnovy levickej Kalvárie 
Misie: Kolumbia * Svätí v mesiaci   

Fotogaléria: Misie v Leviciach 

MISIE 2011 v LeviciachMISIE 2011 v LeviciachMISIE 2011 v Leviciach   
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Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Úvodník *             Ročník I. Číslo 10 

EDITORIÁL 

 

 MISIE –  misia v kresťanskom ponímaní 

znamená poslanie ohlasovať Evanjelium,        

radostnú zvesť  o tom, že Boh miluje ľudí. Jad-

rom misií je KERYGMA  –  kričať, ohlasovať, 

že Boh z lásky k nám poslal na svet svojho Sy-

na Ježiša Krista, ktorý zomrel za naše hriechy 

a na tretí deň vstal z mŕtvych.  Čiže ohlasovať 

EVANJELIUM! Aby Ježišovo víťazstvo do-

siahlo v živote človeka plnú moc, musí sa člo-

vek pre Ježiša rozhodnúť! 

 JEŽIŠ, AKO ŽVOTNÝ ŠTÝL 

 Snahou misionárov – františkánov ktorí 

vykonávali misie v našej farnosti Levice – mes-

to od 24. septembra do 2. októbra 2011 bolo vy-

dať svedectvo o tom, že v dnešnom uponáhľa-

nom svete existujú aj ľudia, ktorí nie sú zahľa-

dení len do seba, ale žijú podľa Božích prikáza-

ní, čo ich napĺňa a robí šťastnými, dáva pokoj 

v duši a kto je pre nich Ježiš Kristus. Nešlo 

o agitáciu ani o presviedčanie ale o svedectvo 

viery. 

 Ponúkli nám možnosť zamyslieť sa nad 

hodnotami a zmyslom života, pripravili stretnu-

tia s deťmi a mládežou na základných 

a stredných školách, nevyhýbali sa ani osobným 

stretnutiam,  boli aj v dome dôchodcov 

a nechýbala ani hudba v neopakovateľnom po-

daní pátra Gabriela, humor pátra Antona 

a charizma  pátra Františka. Každý bol svojim 

spôsobom jedinečný a bezprostredný a spolu 

vytvorili úžasnú mozaiku svedectva o tom, že 

Ježiš je ich životný štýl. Kde boli, tam panova-

la úžasná atmosféra, ktorá sa nedá slovami vý-

stižne opísať,  fotografiami či videom sprostred-

kovať. To treba zažiť na vlastnej koži 

s otvorenými ušami, očami ale hlavne srdcom. 

 Jadrom týchto misií boli sväté omše, kto-

ré sa líšili od bežnej svätej omše misijnými káz-

ňami a príhovormi misionárov. Hriech, obráte-

nie, spoveď, smrť a súd, cirkev, utrpenie, viera, 

o Eucharistii, modlitba, Ježiš – darca života, 

Panna Mária, láska, kríž – to boli témy misij-

ných kázní a príhovorov misionárov. Veľmi za-

ujímavé, poučné a užitočné boli  katechézy pre 

ženy, mužov, detský a mládežnícky program, 

obnova manželských sľubov, pomazanie cho-

rých, adorácia, krížová cesta na levickej kalvárii 

a nakoniec i požehnanie misijného kríža.  

 Som nesmierne vďačná, že som sa tu 

stretla  so zaujímavými a vzácnymi ľuďmi, 

františkánmi, ktorí nemajú Pána Boha len plné 

ústa ale oni s ním aj žijú a to vidieť! Slová ne-

balili do sladkého ružového papiera, ale hovorili 

na rovinu. Keďže som robila fotodokumentáciu 

misií, vedela som, že to bude poriadny záber. Aj 

bol, ale neľutujem ani jedinú sekundu prežitú 

uprostred misií. Želám aj vám, ktorí ste neboli 

na týchto misiách, aby ste sa tiež stretli 

s takýmito ľuďmi, ktorí nebažia po sláve, karié-

re, peniazoch a  po moci, netúžia byť 

„celebritami“  ale sú úplne normálni ľudia. 

 Misie sú príležitosťou urobiť ďalší 

krok dopredu na svojej osobnej ceste viery   

a prehlbovať svoju vieru.  Ak na tejto ceste 

nenapredujeme, naša viera umiera, stáva sa 

len akýmsi zvykom, tradíciou, ktorá postup-

ne stráca svoj vnútorný obsah.     

 Začnime teda METANOJOU (premena, 

obnova) – udrime sa do hlavy – ako nám to ho-

voril páter Gabriel, zasiahnime svoj rozum, 

emócie a vôľu, vymeňme staré hriešne zmýšľa-

nie za nové, podľa Evanjelia a príkladu Ježiša 

Krista. Počúvajme Boha. Boh dáva svojho Du-

cha tým, ktorí ho počúvajú, vtedy sme schopní 

zmeniť štýl svojho života.  

 Ježiš prišiel preto, aby nás naučil nadvia-

zať prerušené spojenie s Bohom skrze vieru, ná-

dej a lásku. Prijmime Ježiša ako Slovo, ako Te-

lo, ako Život, ako Pravdu, ako svoju Cestu.   

PRIJAŤ JEŽIŠA, AKO                             

SVOJ ŽIVOTNÝ ŠTÝL!                                                                   

 

Alžbeta Kopřivová 
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M I C H A E L  

* Úvahy a zamyslenia  *             Ročník I. Číslo 10 

Internet                                  
Božie milosrdenstvo                 

aj rady snúbencom 
 

 Po dlhšej odmlke sme sa roz-

hodli opäť priniesť zopár tipov na 

zaujímavé webové stránky. V mori 

rôznych vecí, ktoré sa nachádzajú 

na celosvetovej sieti, je ešte stále ve-

ľa dobrého, čo stojí za pozornosť 

nás kresťanov. Tu je náš malý výber 

na tento mesiac. 

 

www.domanzelstva.sk   
 Jednoduchá stránka pre tých, 

ktorí sa rozhodujú čoskoro povedať 

navždy „áno“ niekomu, koho milujú. 

Stránka sľubuje, že vysnívanej svad-

be doplní ešte jedno zaujíma-

vé kritérium - kvalitnú 

prípravu. Získame tu in-

formácie o príprave na 

prijatie sviatosti manžel-

stva a nechýbajú ani 

termíny prípravných 

kurzov v jednotlivých 

diecézach. K príprave na 

svadbu snov môžu pomôcť aj 

liturgické texty obradu sviatosti man-

želstva.  

 

www.boziemilosrdenstvo.sk  

 Stránka o všetkom, čo sa týka 

úcty k Božiemu milosrdenstvu a prí-

behu svätej sestry Faustíny - Heleny 

Kowalskej. Nájdeme tu hŕbu modli-

tieb, zamyslení, podrobný životopis 

svätice, jej denníček a veľa iných ve-

cí. Nechýba ani návod na modlitbu 

Ruženca Božieho milosrdenstva. 

Hlavne pre mladších a technicky 

zdatných je táto stránka výborným 

miestom, kde môžu o úcte k Božiemu 

milosrdenstvu získať veľmi veľa in-

formácií. 

 

www.kbd.sk  
 Počuli ste už skratku KBD? Je 

to skratka pre Katolícke biblické die-

lo. Od roku 1993 je jeho úlohou roz-

víjať a napomáhať biblický apoštolát 

a biblickú pastoráciu na Slovensku. 

Webová stránka je atraktívna pre 

tých, ktorí sa hlbšie zaujímajú o štú-

dium Svätého písma.  Nájdeme na nej 

napríklad študijné materiály, komen-

táre, ale aj didaktické materiály. Veľ-

mi podnetnou sekciou stránky 

sú otázky a odpovede. Ak 

čítate sv. Písmo a máte ne-

jaký problém alebo otáz-

ku s biblickou tematikou, 

môžete ju poslať na       e

-mail a na stránke sa 

objaví zodpovedaná 

uznávanými biblistami.  

 

www.kristus.sk/biblia/  

 A na záver ešte tip pre aktívnych 

používateľov mobilných telefónov. 

Ak chcete mať Bibliu neustále pri se-

be, stiahnite si  z vyššie uvedenej 

stránky malú Java aplikáciu. Bibliu 

do mobilu nájdete úplne na spodku 

stránky, samozrejme odporúčam 

stiahnuť si Katolícky preklad (SSV). 

 

Alojz Vlčko 
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* Liturgia *             Ročník I. Číslo 10 

Dvadsiata siedma nedeľa cez rok 
 

 Izrael odmietol prorokov a napokon aj Božie-

ho Syna. Preto im bola odňatá "vinica" z  podoben-

stva –  privilégium vyvoleného národa. Hospodár ju 

teda prenajal novým nájomníkom, ktorí mu budú 

načas odovzdávať úrodu. Sme  nimi teraz my kresťa-

nia. Ale ako je to s tou úrodou nášho kresťanstva? 

 Často sa odvolávame na naše kresťanské ko-

rene. Bezo sporu ich máme. Aj ako národ, aj väčšina 

našich rodín. Lenže často iba korene. Strom snáď 

vyschol, spálil ho blesk a či nemilosrdné ostrie píly 

preťalo jeho spojenie s koreňmi. A zostal nám tu ma-

chom obrastený peň tradičných zvykov. Dá sa na 

ňom celkom príjemne posedieť a nostalgicky si zaspo-

mínať. Ale ovocie už z neho nebude. 

 Ježiš očakáva úrodu od každého z nás. Naše 

hlboké kresťanské korene sú našimi žalobcami. A aj 

vzácne osobnosti hrdinského života viery z minulos-

ti, s ktorými nás spája spoločná reč. Asi sa za nás 

hanbia, keď vidia ako lacno sa vzdávame našich 

kresťanských zásad, ako keby to bola vec módy. 

 V živote každého človeka sa objavia aj proro-

ci. Niekto napomína, niekto vystríha, upozorňuje na 

následky. Boží hlas sa ozýva aj v udalostiach. Ale 

chceme ho počuť? 

 Svätý Pavol nám radí, aby sme mysleli na 

všetko, čo je pravdivé, cudné, spravodlivé a čnostné. 

Nedajme sa zlákať ku lži a podvodu i keby bol sľubo-

vaný zisk akokoľvek veľký. Cudnosť a čnosť je dneš-

nému svetu na posmech, ale na nás je, aby sme tieto 

hodnoty zachovali. Asi by bolo treba povedať, že tie 

hodnoty treba zachraňovať, pretože sa prepadávajú 

do priepasti intríg. Mravnosť sa topí v bahne cyniz-

mu a zvrátenosti. Ide o záchranu ďalších generácií. 

Nezachránia ich teoretické úvahy. Vo víre bludov  a 

zvodov musia vidieť pravdivých a šľachetných ľudí. 

Nezapchávajme si uši pred touto výzvou! 

  

    M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvadsiata ôsma nedeľa cez rok 
 

 Kým neokúsime chuť neba, kým ho nezažije-

me, sme odkázaní iba na prirovnania. Pomôžu nám 

aspoň trochu priblížiť túto ľudsky celkom neopísateľnú 

skutočnosť. 

 Ježiš svojim podobenstvom nadväzuje na 

Izaiášovo proroctvo, ako Pán zástupov pripraví 

národom hostinu, kde bude všetkého hojnosť, zotrie 

slzu z každej tváre a odstráni hanbu svojho ľudu     

z celej zeme. Na nebeskej hostine nás nič nebude 

bolieť, vysvetlia sa nedorozumenia a stratia sa bo-

ľavé spomienky. Nič už nebude prekážať dokonalej 

radosti. A myšlienka, že sa každou sekundou pribli-

žujeme k toľkému šťastiu, by nám mohla pomáhať  

v ťažkých chvíľach života. 

 Pozvaní sme všetci. Pozvanie ale musíme pri-

jať. Musí nám byť vzácnejšie ako všetko ostatné. 

Predpísaný úbor nám poskytne Hostiteľ, ak oň bu-

deme stáť. Ak sme ochotní vyzliecť starého hriešneho 

človeka, zrieknuť sa módneho oblečenia sebectva aj 

pýchy a obliecť sa do pokorného uznania vlastnej 

nehodnosti. 

 Zdá sa nám to príliš ťažké? Nevieme sa odhod-

lať, nemáme dosť síl? Náš Hostiteľ je však veľký 

gavalier. Je ochotný dať nám aj potrebnú silu. Apoš-

tol Pavol z vlastnej skúsenosti tvrdí, že všetko môže 

v tom, ktorý ho posilňuje. Čo nám teda môže ešte 

prekážať? 

M. M. 
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Dvadsiata deviata nedeľa cez rok 
 

 Problém vzťahov povinností voči Bohu        

a svetskej vrchnosti sa tiahne celými dejinami. Vy-

striedalo sa už veľa najrôznejších druhov kolízií      

a ich obete sa nedajú spočítať. A nemuselo by to tak 

byť. Nenastal by žiaden spor, keby cisári vyžado-

vali iba to, čo im právom patrí. Keby nezasahovali 

do kompetencií patriacich výlučne Bohu. Keby aj 

oni uznávali Boha za svojho zvrchovaného Pána. 

Svoj úrad by považovali za službu občanom. Všetci 

nositelia moci,  od hlavy štátu po starostu najmenšej 

obce by cítili zodpovedností pred Bohom za výkon 

funkcie. Tak by nemohli vzniknúť rozpory medzi 

náboženskými a občianskymi povinnosťami. Ale to 

je nedosiahnuteľný ideál, ktorý by však mal svietiť 

na cestu k postupnému uskutočňovaniu. Aj keď sa 

ideál nedá zrealizovať hneď v celom rozsahu, z toho 

ešte nevyplýva, že ho máme zavrhnúť. 

 Otázka o platení dane cisárovi bola vykon-

štruovaná ako pasca na Ježiša. Týkala sa konkrét-

nej situácie obyvateľov Rimanmi okupovanej kra-

jiny. Ježiš odpovedal tak, že odporcom klepli zu-

by naprázdno a súčasne to bola praktická rada pre 

občanov všetkých čias. Presne určuje ako sa treba 

správať voči vrchnosti, rešpektovať požiadavky, čo 

nie sú v rozpore s Božími. V opačnom prípade musí-

me rešpektovať Boží zákon, aj keby nás to malo stáť. 

život. Iba Boh je najvyšším Pánom a nik iný. 

 Občianske zákony nie sú dané navždy. A za 

ich obsah a rozsah sú v istom zmysle zodpovední 

všetci dospelí občania, voliči. Keď je v štáte slobo-

da prejavu, veriaci občan má podporovať všetko, 

čo zodpovedá kresťanským normám a protestovať, 

ak to tak nie je. Tým by sa spoločnosť krok za kro-

kom približovala ku kresťanskému ideálu.  

 Ale ak sa apaticky podriadime a dáme cisáro-

vi aj to, čo bezvýhradne patrí Bohu, osobne sa pre-

hrešíme proti prvému Božiemu prikázaniu a posil-

ňujeme moc zla. 

  M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tridsiata nedeľa cez rok 
 

 Kto z hĺbky duše uznáva, že iba Boh je Pán  

a nikto iný, musí Božie požiadavky klásť nad všet-

ky ostatné. Hlavné prikázanie však ide ďalej. Ne-

stačí Boha rešpektovať, musíme ho milovať. Reš-

pektovať z lásky. Každý zákon musí mať i sankcie, 

aby ich hrozba podporovala a zabezpečovala jeho 

dodržiavanie. 

 Sankciou zákona lásky k Bohu je strata jeho 

lásky. Boh totiž vyžaduje od nás lásku, aby nás mo-

hol obdarovať svojou láskou –  láskou, akou nás 

miloval ešte skôr ako nás stvoril. Vložil do nás túž-

bu po takej láske, akou nás môže naplniť iba Boh. 

Zákon lásky je vlastne návod na dosiahnutie úplné-

ho šťastia. 

 Zákon lásky má však aj horizontálny roz-

mer, je to recept na harmonické spolužitie. Táto 

časť zákona lásky je formulovaná geniálne jedno-

ducho a zrozumiteľne. Normu o ktorú sa máme 

opierať nosíme vlastne v sebe. Každý totiž vie, čo 

ho uráža, čo mu spôsobuje bolesti, čo ho ponižuje   

a čo mu strpčuje život. Tak isto vieme ako poteší 

milé slovo, čo zahojí boľačku a čo dodáva odvahu. 

Stačí teda – obrazne povedané – obliecť sa do kože 

toho druhého a budeme vždy presne vedieť, ako sa 

máme správať. A ku každému. Veď aj ten, čo mi je 

odporný, čo mi ublížil a možno pošliapal moju ľud-

skú dôstojnosti, je tak isto človek ako ja. Aj jeho 

Boh stvoril z lásky a miluje ho rovnako ako mňa. 

 Boh má zrátané všetky naše slzy. Ale aj tie, 

ktoré vytiekli mojim zavinením. Je najvyšší čas 

nadviazať rozbité kontakty, pohladkať utrápenú 

tvár, podopierať klesajúceho, zodvihnúť bezvládne 

ležiaceho aj poučiť bezradného –  kráčať teda vša-

de s otvorenými očami i s dokorán otvoreným srd-

com. 

 M. M. 
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Sväté misie vo farnosti Levice           

v dňoch od 24.9. do 2.10.2011 
 

Sobota 24. septembra   

 (18:00) Farský kostol sv. Michala 

Archanjela, slávnostný príchod misionárom od 

hlavného vchodu, kedy sa piesňou „Duchu Svätý, 

príď z neba“ otvorili misie. 

 Dekan – Mons. Ján Bednár privítal pátrov 

františkánov, spomenul dátumy misií, ktoré sa 

v Leviciach konali v rokoch 1935, 1948 a 2001. 

Nasledovalo predstavenie tých, ktorí misie teraz 

povedú: 

 P. František Olbert z Trnavy 

 P. Anton Kračunovský z Prešova 

 P. Gabriel Prievalský z Nových Zámkov 

 brat Rajmund, teda Janko Lehocký – náš levický 

rodák 

 Sv. omša bola obetovaná za Božiu pomoc 

a dary Ducha Svätého. 

Mons.  Ján 

Bednár odovzdal štólu 

gvardiánovi – P. 

Františkovi so slovami: 

„Prijmi túto štólu, aby 

ste urobili požehnané 

misie v našej farnosti.“ 

 Hneď v úvode 

sa P. František 

ospravedlnil za dlhšie 

misijné kázne, ktoré tu 

na jednotlivé témy 

odznejú. Je potrebné 

v tento milostivý čas 

misií nechať sa Bohom 

a Božou milosťou 

preniknúť, naplniť sa Božou láskou. „Ako ste 

videli, prišli sme sem v sprievode nesúc Paškál – 

svetlo sveta, Božie Slovo – tak potrebné pre náš 

každodenný duchovný život a Kríž – ktorý je 

veľkou Božou odpoveďou pre každého jedného 

z nás. Je to – Santdamiánsky kríž a práve z tohto 

kríža sa Ježiš prihovoril nášmu zakladateľovi – sv. 

Františkovi slovami „Choď a oprav môj dom“. Aj 

my sme tu dnes a po tieto dni preto, aby Božie 

milosti pôsobili na nás a dovolili sme, aby v nás 

Boh opravil to, čo treba! 

 Homília P. Františka sa niesla v znaku 

„veľkého času milosti“, kedy máme možnosť 

spoznať kto je Boh, ktorý nám dáva seba samého, 

večnosť , šťastie a všetko to, čo pripravil pre tých, 

ktorí ho milujú. Šťastný je národ, ktorý má Boha za 

otca.  

 Je potrebné, aby naše srdce bolo otvorené, 

nezávislé na tom, koľko nás tu bude prítomných. 

Pre nás je to „svätý čas“, lebo nepôsobíme tu len 

my – sami rehoľníci, povedal páter František, ale 

oslovili sme aj svojich spolubratov, priateľov 

v iných reholiach, modliace sa rehole sestričiek 

zavretých v kláštoroch a mnohých ďalších. Takých, 

ktorí po tento „svätý čas Božích milostí“ tu 

v Leviciach sa budú za nás všetkých obetovať 

a modliť. 

 Využime tento čas, aby sme boli správne 

nastavení: - Bože, tu som, pomáhaj a pretváraj ma 

tak, aby sa nám nebo otvorilo dokorán! 

 

Nedeľa 25. septembra 

 (7:30) P. Anton pripodobnil čas misií 

k starogréckemu bohu Kairos – boh šťastia. 

Zobrazený je ako mládenec s krídlami na pleciach 

a malými krídlami na nohách, lebo bol veľmi 

rýchly. Tohto boha Kairos bolo treba chytiť za 

veľký chochol jeho vlasov, aby nám tento moment 

–  t o t o  š ť a s t i e 

neutieklo. 

 Aj  my tu 

v Leviciach sme 

naposledy čakali 10 

rokov na misie 

a možno práve teraz 

máme šancu v tomto 

milost ivom čase. 

Nikto z nás nevie, či 

dožije ďalšie... Ak vo 

s ve t s ko m ž i vo te 

dokážeme pozývať 

svojich priateľov na 

rôzne atrakcie, urobme 

to v tomto týždni aj na 

poli duchovnom – 

zavolajme svojich drahých na naše misijné 

stretnutia. Buďme reportérmi a komentátormi 

týchto „ľudových misií“, lebo oni sú skutočne 

ľudové – tak hovorené, aby im každý porozumel. 

 Svet nás zahŕňa mnohými informáciami 

a my sme zabudli počúvať. Preto príďte na tieto 

stretnutia s Ježišom a nechajte to jeho Slovo aby 

v nás vzklíčilo a rástlo. Je pravda, my vám svojimi 

kázňami chceme vziať televízor, internet, fľašu, či 

nadbytočnú prácu, aby ste sa dokázali vyprázdniť 

a tak mať čas pre Boha. Aby ste mali po ňom hlad 

i smäd, aby ste prišli, lebo Boh nás prvý oslovuje – 

ako Emauzských učeníkov. Učeníci sa s ním nielen 

rozprávali, ale ho aj počúvali. Učme sa tomu aj my. 

Upratať vo svojej duši, lebo Boh príde do môjho 

srdca. 

Pán prechádza okolo nás, oslovuje nás, ale či 

prinesie úrodu toho povedaného Slova, to závisí od 

nás! 
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 (18:00)  P. František povedal, že sa dnešný 

svet točí okolo virtuálnych vecí, len akoby sa 

pohyboval v čomsi málo konkrétnom. Preto nám tu 

na pomoc prichádza práve dnešné evanjelium 

o dvoch synoch, ktorých otec pozýva pracovať do 

vinice. 

 Prvý odpovie „Nie“. Aj my často takto 

reagujeme. Mnohokrát to naše „Nie“ je na 

správnom mieste, vtedy, keď odmietame všetko zlé, 

pochybné, všetko to, 

čo nás odvádza od 

Boha. Môže to mať 

dopad na náš život, 

i na život našich 

blízkych. V prípade, 

že to „Nie“ sme 

povedali unáhlene 

a časom začneme 

o tomto rozhodnutí 

pochybovať, Boh 

nám dáva šancu 

a príležitosť zmeniť 

svoj názor. Boh aj 

dnes pozýva ľudí 

pracovať do jeho 

vinice. 

  

 Druhý syn a to jeho, či naše  „Áno“ nás 

zaväzuje. Ak niekomu niečo sľúbime, keď od nás 

čaká pomoc, či radu, je to vyslovené „Áno“ na 

správnom mieste. Máme morálnu i duchovnú 

povinnosť sľúbené dodržať, máme určitú 

zodpovednosť. Ale ak sme náš súhlas vyslovili len 

preto, aby sme mali pokoj od toho človeka, urobili 

sme veľkú chybu. Vedome sme mu ublížili. A to sa 

nám môže hocikedy vrátiť. Môžeme napríklad 

prosiť Boha o pomoc a on nás nevypočuje... 

Veľkosť našej viery je, že každý jeden z nás má 

šancu zmeniť to svoje rozhodnutie „Nie“. Všetci 

máme čo naprávať, preto sú nám tu ponúknuté tieto 

misie. 

Katechéza pre mužov (P.Anton) 
 (19:10) Zostali. Chlapi tam po večernej sv. 

omši zostali! Bolo ich 70 statočných, ale boli tam 

a počúvali. Po zaspievaní „Celá krásna si Mária“ 

s P. Gabrielom k mikrofónu pristúpil P. Anton. 

„Nemyslite si, že to, čo vám teraz poviem je niečo 

z kníh či naučené od katedry. To, čo vám teraz 

poviem je z môjho vlastného života!“ 

 Začal ako učeň, potom stredoškolské štúdiá 

a sedem rokov po stavbách s tvrdými chlapmi, často 

odlúčenými od domova, od rodín. A to viete, aký je 

tam život. Potom som si doplnil štúdiá, 

vysokoškolské internáty a tam som spoznal zase 

tento život. Tri roku som bol v Rusku – na Sibíri 

a sedem rokov v Kazachstane. Dosť na to, aby som 

vám povedal niečo o živote a zo života. 

 Pátrov postoj k mužskej problematike 

a rodinnému životu bol teda podložený dlhoročnou 

osobnou skúsenosťou.  Prehodnotil postoj chlapov 

v socialistických krajinách, ich deformáciu 

vtedajšou ideológiou, naháňaním sa za kariérou, aby 

sa v päťdesiatke začali spamätávať, kvôli čomu 

vlastne žijú. Vyzdvihol židovské krajiny, kde sú 

otcovia privilegovaný 

odovzdávať svoju vieru 

deťom, nie ako u nás – 

„ l e n  m a t k y “ . 

Zaspomínal na ruské 

krajiny, kde je chlapov 

málo, lebo tie bábušky 

sú zväčša už vdovy. 

 P. Anton sa 

j e m n e ,  c i t l i v o 

a konkrétne dotkol 

v š e t k ý c h  c h ý b 

a nedostatkov chlapov 

s vlastným návodom na 

ich odstránenie, či 

zmiernenie. Rozchod 

domov bol potom slávnostný. Tie Pánove slová, 

ktoré im misionár sprostredkoval sa určite hlboko 

dotkli každého jedného z nich. Otcovia, ale i tí 

dospelí slobodní čo tam boli sa vracali do svojich 

rodín plní predsavzatí a odhodlania „aspoň niečo vo 

svojom živote – vo svojich vzťahoch vylepšiť, 

k Bohu a rodine nasmerovať. Urobiť škrt nad 

minulosťou a začať nový život!“ 

 

Pondelok 26. septembra  

 (18:00) P. Gabriel – Obrátenie  

 Môžeme tu hovoriť aj o obrátení nášho 

srdca. Človek dokáže len s pokorou, len bytostne 

čistého srdca žiť a uvidieť slávu Božiu. 

 Pravdepodobne každý z nás niekedy v živote 

už zablúdil. Múdry sa vráti a bude hľadať správny 

smer. Aj my máme jasný cieľ, ktorý nám zjavil 

Boh. Toto naše putovanie je akoby púť do svätyne, 

povedzme do Levoče. Na tejto ceste môžeme byť 

šťastní, alebo smutní. Podľa toho, ako sa tešíme na 

svätyňu – teda na nebo. Ale môžeme aj zablúdiť. 

 Všetci sme sa narodili s dedičným hriechom. 

Či chceme, alebo nie, už toto nás naštartovalo 

„mimo cieľa“. A k tomu ešte osobné prehrešky 

a zblúdenia... Preto musíme nastúpiť novú cestu, 

cestu pokánia, to staré ovplyvnené svetom zahodiť 

a zameniť za nové – podľa evanjelia. Po grécky je 

to „metanoia“ - zmena zmýšľania. Nie je to len to 

naše klasické pokánie a odriekanie, ale v plnom 

slova zmysle znamená: 
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1/ rozum je zatemnený následkom dedičného hrie-

chu, preto sa snažíme zo všetkých síl zmýšľať, ako 

ty – Ježišu Kriste, daj mi tú vieru a silu na to 

2/ telo ovládajú vášne a city, celý svet je plný emó-

cií , vášní a neusporiadaný – učme sa 

proti tomu bojovať, čeliť týmto nepo-

kojom najmä modlitbou 

3/ vôľa sa naklonila k zlému – zostať 

verný aj v maličkostiach je najlepší 

liek na cvičenie tejto vlastnosti. 

 Zásada na záver – aj keď pad-

nem do hriechu, aj keď zblúdim, nikdy 

sa nesmiem vzdať a zostať ležať v tom 

bahne. Nebáť sa a čo najrýchlejšie 

vstať a ísť k Otcovi. „Bože, tvoja vše-

mohúcnosť sa najviac prejavuje vtedy, 

keď sa nad nami zľutúvaš“. 

 

Utorok 27. septembra 

(18:00)  – Smrť a súd – P. Anton 

 Smrť sa vníma akosi negatívne, bojíme sa jej, 

lebo je pre nás neznáma vec. Aby som 

z pozemského života prešiel radostne do večnosti 

musím ju pochopiť. Smrť je v prvom rade dôsledok 

dedičného hriechu. Poznávame ju v troch skúsenos-

tiach: 

 ako deti reálny kontakt, keď nám uhynie obľúbené 

zvieratko, či vtáčik 

 ak začneme vnímať odchod známeho blízkeho 

človeka, člena našej rodiny 

 tretí krok, keď sa zľakneme a uvedomíme si – 

„Pane Bože, veď to ja zomieram!...“ 

 Nám veriacim ide v prvom rade o nádej, 

o večný život vyplývajúci zo zmŕtvychvstania Ježiša 

Krista. Smrť je ako zlodej, prichádza nečakane, ne-

má zábran, nedá sa s ňou vyjednávať a berie to naj-

cennejšie. Pripravujme sa na jej príchod každoden-

ným spytovaním svedomia a naprávaním našich 

chýb a nedostatkov. Bdejte, lebo neviete ani dňa ani 

hodiny! Boh má právo brať i dávať život. Vedci 

chceli predĺžiť život človeka na 100, ba i 150 rokov. 

Ale ja – veriaci človek chcem žiť večne, navždy! 

Nie od dĺžky pozemského života, ale od svätosti 

prežívania tohto života závisí naša spása. Keď číta-

me životopisy svätých, koľko mladých svätcov tam 

je... Sv. Pavol hovorí: „Veď pre mňa žiť je Kristus 

a zomrieť zisk...“. Počas života ešte môžeme ľuto-

vať, naprávať, robiť dobré skutky, modliť sa za seba 

i za druhých. Nepoznáme Boží plán, preto sa riaďme 

modlitbou – „Pane, nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa 

stane!“ O nič v živote nejde, iba o lásku. O tom to 

všetko je. Máme to vo vlastných rukách. 

 A keď dosiahneme vrchol, tak ako sv. Franti-

šek a budeme hovoriť „sestra smrť“ – služobníčka, 

ktorá slúži Pánovi a odvedie nás do Božieho kráľov-

stva, vtedy sa jej prestaneme báť. 

Nech je našou túžbou žiť večne. Buďme 

milosrdní a Boh bude milosrdný k nám. Prepustime 

svojich drahých na večnosť, nelipnime na nich, oni 

sem už nepatria. Pochopme, že za hra-

nicu smrti si berieme len dobré skutky. 

Žime prítomnú chvíľu a potom pocho-

píme, že: 

 „Smrť je ako skúška, ktorá nás sprevá-

dza do večnosti.“ 

 

Streda 28. septembra 

18:00  –  Utrpenie – P. František 

 „V sprievode sme niesli kríž, 

ako symbol našej spásy, znamenie 

nášho vykúpenia“ – povedal v úvode 

P. František. 

 Sledujeme okolo seba populari-

tu celebrít, ale aj obyčajný človek, či 

kresťan má túto prirodzenú túžbu po materiálnych 

a hmotných potrebách, trošku i po sláve, požehnanej 

rodine a jej úspechu, pokoji... Ale tento postup nie je 

automatický a nikdy nie je ani stály. Preto sa musí-

me naučiť i ceste trpkosti a bolesti. Veď tým, že sme 

prijali Kristovu vieru, kríž je tu a my žijeme s ním. 
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 Chceme sa ho zbaviť, lebo je pre nás často 

krát bolestný. Boh si vyvolil chudobných tohto sve-

ta, aby zahanbil bohatých. Boh neposlal svojho Sy-

na, aby od nás odobral kríž a utrpenie. O chorobe sa 

v Písme hovorí, že má tri podoby“ 

1. - Adam po hriechu v raji pochopil, že je nahý 

a odpoveď – v pote tváre budeš dorábať chlieb, žena 

v bolestiach bude privádzať na svet pokolenie 

2. – podľa dnešného evanjelia, tá slepota od narode-

nia nebola dôsledkom hriechu – ale „majú sa na 

ňom zjaviť Božie skutky“ 

3. – sv. Pavol“ „Ja na svojom tele musím ešte dopĺ-

ňať utrpenie Kristovo“. 

 Čo nás pripodobňuje Kristovi? Nie sme ani 

rečníci, nekonáme ani zázraky...  Jedine kríž nás 

k nemu pripodobňuje a s ním spája. Kristus skrz kríž 

nás volá, aby v nás rástla láska, aby sme poznali 

brata, aby sme vedeli zmysluplne niesť utrpenie. 

Svet nás učí, že v bohatstve a materiálnych statkoch 

sa máme dobre. Ale kedy Kristus v Písme sa mal 

dobre? Pri rozmnožení chlebov, alebo pri zázrakoch 

uzdravenia, verejnom účinkovaní, či pri vyháňaní 

z chrámu... ? Až vtedy, keď sa 

dal pribiť na kríž a tri hodiny 

trpel v mori múk... Vtedy, keď 

zomieral, dielo dokonal  a svojho 

ducha Otcovi odovzdal. 

 Kríž nedáva zmysel, ale 

spásu. Kríž nie je poslednou in-

štanciou, ale vzkriesenie je vr-

chol. „Je dokonané, lebo som 

splnil tvoju vôľu.“ 

 Po tejto homílii nasledo-

valo pomazanie chorých, ktoré 

pritiahlo i takých, ktorí sa nám – spolubratom vidia 

i dokonale zdraví ... 

 

(19:20)  –  Svätá zem  –  prezentácia P. Bruna 

 Chvíľu inštalácie techniky skrátil P. Gabriel 

piesňami, ktoré s ním spievali všetci prítomní. Asi 

po desiatich minútach sa teda predstavili spolubratia 

nášho Rajmunda – bratia Kapistrán, Šimon a Zachej, 

ktorí prezentáciu pripravili. Zajtra sa rozídu do škôl 

predstaviť svoju rehoľu a jej poslanie. 

 Svätá zem – Izrael je rozlohou ako polovica 

Slovenska, začal páter Bruno, ktorý tam študoval 

v rokoch 2001 až 2005. Legenda a životopisy hovo-

ria, ako sa sv. František vybral nájsť mučenícku 

smrť v tejto krajine – pôsobisku 

svojho majstra a učiteľa. Preto 

sa pridal ku križiackej výprave. 

Dostal sa i do stanu mohame-

dánskeho šejka (pašu?). Ale 

svojou úžasnou pokorou tak 

upútal svojho nepriateľa, že mu 

tento sľúbil a jeho reholi dal 

výsostné právo pôsobiť vo Svä-

tej zemi. Odvtedy majú františ-

káni za úlohu uchovávať a viesť 

kresťanský život v tejto krajine, 

vedú a spravujú katolícke komunity na tomto území 

a venujú sa sprievodcovskej činnosti pre prichádza-

júcich pútnikov. 

 Hovorí sa, že v tom čase boli tri hlavné pút-

nické miesta na svete. Kto chcel spoznať seba samé-

ho putoval do Santiaga de Kompostela, kto sa chcel 

stretnúť so sv. Otcom putoval do Ríma a kto chcel 

spoznať Boha, ten putuje do Svätej zeme. Páter Bru-

no nás takýmto hovoreným slovom voviedol do tejto 

vzácnej krajiny. Rozpovedal nám zloženie obyvateľ-

stva, zastúpené náboženstvá, ktoré sa tu stretajú, 

niečo zo zemepisu, podnebí a geografii, priblížil 

nám život tamojšieho obyvateľstva. 

 Premietanie foto-záberov a krátkeho filmu 

z miest, kde všade žil, evanjelizoval a kadiaľ kráčal 

Ježiš Kristus, Boží Syn, bolo hlbokým rozjímaním 

textov svätého Písma, ktoré sme si počutým 

i videným spôsobom premietali do hĺbky našich 

sŕdc. 

       

  Jozef Kottra st. 
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Predstavenie 1. časti dokumentu 

posynodálnej apoštolskej  

exhortácie pápeža Benedikta XVI  

Verbum Domini 
 

 Nový zákon uznáva Starý ako Božie 

slovo a implicitne používa jeho slovník, 

pričom často sa odvoláva na jeho úryvky. 

„Explicitne ich uznáva, pretože cituje mno-

hé jeho časti a slúži si nimi pri argumentá-

cii. Argumentácia založená na textoch Sta-

rého zákona tak nadobúda v Novom zákone 

rozhodujúcu hodnotu, ktorá presahuje hod-

notu čisto ľudských úsudkov.“/bod 40/     

„Z tohto dôvodu synodálni otcovia vyhlási-

li, že židovské chápanie Biblie môže kres-

ťanom pomôcť v štúdiu a porozumení Pí-

sem“/bod 41/, lebo „Nový zákon je skrytý v 

Starom a Starý je zjavený v Novom“./bod 

41/ „V kontexte vzťahu medzi Starým        

a Novým zákonom sa synoda vyrovnávala 

aj s témou tých strán Biblie, ktoré vyznie-

vajú ako temné a ťaživé pre násilie a nemo-

rálnosti, ktoré sa v nich niekedy nachádza-

jú.“/bod 42/ V tejto súvislosti treba pamä-

tať, že „v Starom zákone sa kázanie proro-

kov naliehavo stavia aj proti každému dru-

hu nespravodlivosti a násilia, tak kolektív-

neho, ako aj individuálneho, čím sa stáva 

nástrojom výchovy, ktorú Boh poskytuje 

svojmu ľudu ako prípravu na evanjelium. 

Bolo by teda pomýlené nebrať do úvahy tie 

pasáže Písma, ktoré sa nám javia ako prob-

lematické. Skôr si treba uvedomovať, že 

čítanie týchto stránok si vyžaduje primera-

nú kompetenciu, získanú formáciou, ktorá 

tieto texty číta v ich historicko-literárnom 

kontexte a v kresťanskej perspektíve“./bod 

42/ Odborníci a pastieri by mali pomáhať 

všetkým veriacim nájsť si vzťah aj k týmto 

stránkam prostredníctvom takého čítania, 

ktoré pomáha objaviť ich význam vo svetle 

Kristovho tajomstva. Ak berieme do úvahy 

tesné vzťahy, ktoré spájajú Nový zákon so 

Starým, naša pozornosť sa obracia na oso-

bitné spojivo, medzi kresťanmi a Židmi. 

Sv. Pavol, aby opísal veľmi úzke vzťahy 

medzi kresťanmi a Židmi použil takéto vy-

jadrenie: Cirkev pohanov je ako planá oli-

va, naštepená na ušľachtilý olivovník, kto-

rým je ľud zmluvy (porov. Rim 11,17-24). 

Pre Cirkev je preto dôležitý dialóg so Žid-

mi, ktorý umožní rast vzájomného pozna-

nia, úcty a spolupráce aj v samotnom štúdiu 

posvätných Písem. Pri interpretácii textov 

Sv. písma nás synodálni otcovia upozorňu-

jú k snahe o rešpektovanie posvätného tex-

tu v jeho autentickej povahe, o nepresadzo-

vanie subjektivistických a svojvoľných in-

terpretácií a o držanie sa litery. Takýto prí-

stup je fundamentalistický a otvára cestu    

k manipulácii rôzneho druhu, napríklad k 

šíreniu proticirkevných interpretácií samot-

ného Písma. Takýto prístup odmieta brať 

do úvahy historickú povahu biblického zja-

venia, stáva sa neschopným plne prijať 

pravdu o samotnom vtelení a nedokáže ani 

uznať, že Božie slovo bolo formulované 

jazykom a frazeológiou, podmienenou da-

nou epochou. Sv. písmo by sa preto takto 

čítať a vysvetľovať nemalo, ale malo by sa 

čítať vo viere. V rámci pastoračnej činnosti 

Cirkvi sa preto odporúča, aby sa katolícki 

exegéti a ostatní znalci posvätnej teológie 

pod dozorom posvätného učiteľského úradu 

v horlivej spolupráci usilovali primeranými 

prostriedkami skúmať a vysvetľovať Sv. 

písmo takým spôsobom, aby čo najviac slu-

žobníkov Božieho slova mohlo s úžitkom 

podávať pokrm posvätných textov Božiemu 

ľudu.  

 

Mgr., Mgr.art. Martin Uhrík  

   kaplán levickej farnosti 
 

... pokračovanie v ďalšom čísle  
 

Použitá literatúra:  
BENEDIKT XVI.. Verbum Domini. Posynodálna 

apoštolská exhortácia o Božom slove v živote 

a poslaní Cirkvi. In:  edícia Pápežské dokumenty. 

Trnava: SSV, 2001.  
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Začiatok obnovy levickej Kalvárie 
 

           Len prednedávnom som si uvedomila, 

že idea obnovy levickej Kalvárie bude mať už 

5.výročie. Začiatkom septembra 2006, konkrét-

ne v nedeľu 10. IX. bolo vo farských ozna-

moch okrem iného aj pozvanie pre levických 

farníkov na brigádu, ktorá sa bude konať od 

rána v sobotu 16. septembra. Jej cieľom bolo 

odkryť zvyšky starého kostolíka, ktorý tu kedy-

si stál. Ako rodená Levičanka a čerstvá dô-

chodkyňa, vybrala som sa aj ja na ohlásenú 

brigádu.  

          V ohlásenú sobotu od 9. hodiny sa nás 

postupne zišla na Kalvárii pekná hŕba - do 30 

ľudí vo veku od 8 do 80 rokov, so silným za-

stúpením mládeže. Nechýbali ani naši duchov-

ní otcovia - vtedajší pán dekan mons. František 

Procházka a páni kapláni Paľko Goldberger aj 

Marián Libič. Pri pohľade na nevysoký kop-

ček, zarastený kriačinou i dospelými stromami, 

z ktorého vyčnievali zvyšky kamenných mú-

rov, nemali sme predstavu čo sa pod  jeho po-

vrchom skrýva. Každý sa chytil niektorého 

kusa z pripraveného náradia – motyky, hrabieľ, 

sekerky, pílky, lopaty, čakanu, fúrika či vedra – 

a pustili sme sa do boja s polstoročnou 

„prikrývkou“. Jedni odhrabali pokosenú burinu 

a vysekávali kríky, aby uvoľnili prístup tým čo 

odkopávali a rozkopávali zeminu, zmiešanú so 

zvyškami porastu a rozličným odpadom. Ďalší 

ju nakladali lopatami do fúrikov, aby tí moc-

nejší vyvážali fúry do blízkeho lesíka. Boli to 

desiatky kopcom naložených fúrikov, kým sa 

postupne oslobodila spod zeme vonkajšia stra-

na obvodového múriku kostolíka a začal sa 

prehlbovať jeho vnútorný priestor. Na dvoch 

miestach sme museli odstrániť dospelé stromy, 

ktoré vyrástli priamo zo starých múrov. Bolo 

už poludnie, kým sme sa zbavili jedného z nich 

a dali si obedňajšiu prestávku. Šikovní dobro-

voľní „kuchári“ nám pripravili opekačku na 

prenosnom grile. Veru nikoho nebolo treba 

dvakrát ponúkať, aby sa obslúžil z jedla i nápo-

ja, ktorý nám venovali naši farskí otcovia.  

           Po zaslúženom občerstvení a oddychu 

sme pokračovali v práci. Padol i druhý strom   

a  rozobratý na časti zväčšil kopu zeleného od-

padu pri okraji  lesíka, rastúceho poniže na dne 

bývalého kameňolomu. Postupne sme rozširo-

vali a prehlbovali i priestor bývalého nádvoria. 

Všetci sme nabrali novú energiu, keď sa obja-

vilo „dno“ vnútra kostolíka -  biele a čierne 

cementové dlaždice. Bolo to vo východnej, 

užšej,  kratšej a staršej  časti stavby, ktorú sme 

potom vyčistili v rekordne krátkom čase na-

priek našej „ručnej technike“. O pol štvrtej sme 

mali fajront a myslím, že každý z nás sa vrátil 

domov s pocitom dobre vykonanej práce. 

            Nasledovná brigáda bola na Kalvárii už 

o týždeň 23. septembra, znovu v sobotu. Prišlo 

nás o niečo menej,  ale nadchnutí úspechom     

a výsledkami tej prvej, rýchlejším tempom no 

rovnako namáhavou „ručnou technikou“ sme 

odkryli aj širšiu - novšiu časť obvodových mú-

rov kostolíka. Odkryli sme i jej tehlovú dlažbu, 

ktorá bola zaručene staršia ako cementové 

dlaždice, čo ju miestami prekrývali. Začistili 

sme tiež dva vstupné kamenné schody a na 

opačnom konci tehlový stupňovitý základ oltá-

ra. Na vnútornej strane stien sa zachovala vo 

fragmentoch pôvodná omietka a nečitateľné 
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zvyšky maľby. Temer po polstoročí  sa objavila 

„na zemskom povrchu“, síce len v cca 60 – 120 

cm vysokom torze, ale po celom obvode, z ka-

meňa vymurovaná stena bývalého kostolíka 

Povýšenia sv. Kríža. Z pôvodného nádvoria 

okolo kostolíka sme uvoľnili jeho severnú časť. 

 Keďže odkryté staré múry sú veľmi zra-

niteľné a slabé proti deštruktívnemu vplyvu 

počasia, zabezpečili sme ich provizórne nepre-

mokavou fóliou, aby vydržali aspoň do nasle-

dovnej jari. Tak ostal čas pre zodpovedných 

aby pouvažovali, ako zachovať pre ďalšie gene-

rácie to, čo sa našlo na levickej Kalvárii z pô-

vodného sakrálneho areálu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Katarína Holbová                                    

podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi 

mail: katka.holbova@gmail.com  

mobil: 0902/573 151 
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Patrónka misií - Sv. Terézia 
z Lisieux 

 
„Mojim povolaním je láska.“ 

sv. Terézia z Lisieux 
 

 Roku 1927 pápež Pius XI. vyhlásil 

sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša za hlavnú 

patrónku všetkých misií a misionárov na 

svete, spolu so sv. Františkom Xaverským. 

Napriek tomu, že táto rehoľníčka – karme-

litánka, ktorá od svojich pätnástich rokov 

do smrti nikdy neopustila klauzúru a múry 

kláštora v Lisieux, stala sa misionárkou, ba 

dokonca patrónkou misií a misionárov. 

 Z jej autobiografických spisov 

a korešpondencie sa dozvedáme, že túžila 

byť kňazom, misionárom, mučeníkom, kým 

pochopila, že láska obsahuje v sebe všetky 

povolania, že láska je všetkým, objíma 

všetky časy a všetky miesta... jedným slo-

vom je večná! Terezka išla do kláštora        

s cieľom modliť sa za obrátenie hriešnikov 

a za kňazov!  

 Pochopila, že Ježiš od nej chce, aby 

spolu s ním zachraňovala duše. A tak mod-

litbami a obetami pomáhala kňazom a mi-

sionárom pracovať na spáse duší, bol to jej 

apoštolát modlitby. „Modlitba a obeta mi 

dávajú všetku silu, sú to neprekonateľné 

zbrane, ktoré mi dal Ježiš, môžu pohnúť 

dušami oveľa skôr ako slová.“ 

 Sv. Terézia Ježiškova, ako ju u nás 

voláme, objavila vlastnú cestu svätosti, tzv. 

Malú cestu, na ktorú i dnes pozýva všet-

kých, ktorí hľadajú opravdivú duchovnú 

veľkosť a dokonalú lásku, nezávisle od si-

tuácie, v akej sa nachádzajú. 

 

„Cítim, že iba jedno je potrebné: 

spájať sa stále viac s Ježišom, a všetko 

ostatné dostanem navyše. 

sv. Terézia z Lisieux 

 

Misijná nedeľa 
 

Misijný úmysel sv. Otca Benedikta XVI.               

na október 2011: 

 

Aby v Misijnú nedeľu v Božom ľude vzrástlo   

nadšenie pre evanjelizáciu, aby misijnú      

činnosť podporoval modlitbami a poskytoval   

materiálnu pomoc Cirkvi     

v najchudobnejších oblastiach.  
 

 Dielo šírenia viery rozvíja svoju činnosť 

počas celého roka, no zvlášť intenzívne 

v októbri. Tento mesiac je na celom svete pova-

žovaný za mesiac univerzálnej misie. Vrcholom 

je misijná nedeľa (Svetový deň misií) 

v predposlednú nedeľu októbra. Tento deň sa 

slávi vo všetkých miestnych Cirkvách ako sláv-

nosť katolicity a univerzálnej solidarity. 

V tento deň si kresťania na celom svete uvedo-

mujú ich spoločnú zodpovednosť za evanjelizá-

ciu sveta. (Stanovy PMD, čl. 7). 

 Svätý otec vydáva každý rok na tento 

deň posolstvo, v ktorom povzbudzuje 

k misijnej horlivosti za šírenie viery. Veriaci po 

celom svete osobitne pamätajú vo svojich mod-

litbách na misionárov a misijné dielo Cirkvi. 

Ide hlavne o prosby počas svätých omší, ale aj 

o iné pobožnosti či adorácie pred Sviatosťou 

Oltárnou. Tento deň je okrem modlitieb spoje-

ný aj s finančnou zbierkou na podporu misií 

v rôznych krajinách sveta, kde Cirkev pôsobí 

skrze misionárov ochotných zrieknuť sa vlast-

nej domoviny a ísť ohlasovať evanjelium do 

vzdialených končín zeme. Z takto nazbieraných 

finančných prostriedkov sa podporujú projekty 

Pápežského misijného diela šírenia viery 

(PMD) – hlavne katechetické, vzdelávacie, cha-

ritatívne a sociálne projekty, školy, nemocnice, 

domovy pre siroty alebo starých ľudí, stavby 

a opravy kostolov a mnoho ďalších. 
 

 „Misijná nedeľa je zvláštnou príležitos-

ťou, ktorá pripomína Božiemu ľudu neustálu 

platnosť jeho misijného poslania, pretože misie 

sú vecou všetkých kresťanov...“   

(Bl. Ján Pavol II.) 
 

„Keby ste vedeli, akú hodnotu má v Ježišových 

očiach malé zrieknutie, usilovali by ste sa o ne 

ako lakomec, ktorý sa naháňa za pokladmi.“ 

sv. Terézia z Lisieux 
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Misijná krajina Kolumbia 
 

 Kolumbia – Kolumbijská republika je 

štát v Južnej Amerike. Na severe krajinu 

obmýva Karibské more a na západe Tichý 

oceán. Vo vnútrozemí sa začínajú hory An-

dy, ktoré sú zdrojom bohatstva, bývajú tu 

však zemetrasenia. Andské pásmo rozdeľu-

je krajinu na západnú lesnatú a tropickú 

časť a na východnú teplú a vlhkú. Úrodné 

údolia medzi horskými pásmami sú domo-

vinou 70 % kolumbijského obyvateľstva. 

Pôvodnými obyvateľmi Kolumbie boli in-

diáni, no v súčasnosti tvoria len nepatrný 

zlomok obyvateľstva. Najväčšou skupinou 

sú mestici – 58 % (miešanci belochov 

a indiánov), mulati – 14 % (miešanci Euró-

panov a černochov), kreoli – 4 % a belosi 

24 %. Kolumbia je 23-krát väčšia ako úze-

mie Slovenska a má viac ako 45 miliónov 

obyvateľov. Hlavné mesto je Bogota s vyše 

7 miliónmi obyvateľov. Úradný jazyk je 

španielčina. Kolumbia bola pomenovaná 

podľa cestovateľa Krištofa Kolumbusa. Je 

druhým najväčším producentom kávy na 

svete a najväčším vývozcom smaragdov. 

Vo vierovyznaní jednoznačne prevládajú 

katolíci, ktorých je 92 %, no mnohí z nich, 

hoci sú pokrstení, cirkevne sa málo angažu-

jú. V ostatnom čase sem prenikajú zo Se-

vernej Ameriky rôzne sekty. Donedávna 

bolo v Kolumbii skoro 42 % analfabetov, 

no od roku 1963 vzdelanie zabezpečujú 

školy a nemalú úlohu pri zvyšovaní vzdelá-

vania má Katolícka cirkev. Podľa kardinála 

Tomku, vieru do Kolumbie doniesli špa-

nielski františkáni. Katolícka viera sa rých-

lo ujala a rozširovala aj pričinením ďalších 

misionárov. V hlavnom meste je sídlo ge-

nerálneho sekretariátu Biskupskej rady ce-

lej Latinskej Ameriky /CELAM/, ktorá je 

hybnou silou pastorácie. Okrem toho sa tu 

nachádza aj Katolícka univerzita a mnohé 

iné cirkevné ustanovizne. Spoločnosť Bo-

žieho Slova /SVD/ začala svoju činnosť 

v Kolumbii v roku 1962 v Madellíne. Po-

stupom času sa vytvorila provincia Kolum-

bia-Panama so šiestimi dištriktmi. V roku 

2005 bol dištrikt Panama oddelený od Ko-

lumbie a zadelený spolu s Nikaraguou 

a Kostarikou do Centrálnej Americkej Re-

gie /CAM/. Do kolumbijskej provincie pri-

padla roku 2008 Venezuela. 

 V Kolumbii úspešne pracovali slo-

venskí misionári P. Pavol Sochuľák, SVD 

(ktorý je známy aj „vďaka“ únosu 

v misiách v Kolumbii v roku 2001) a P. Ro-

man Pecháček. Do dištriktu Venezuela do-

stal misijné určenie P. Ján Mátik, SVD 

z Banskej Bystrice, ktorý sa po kňazskej 

vysviacke v roku 2011 pripravuje na svoju 

prvú misiu a vycestovanie do Venezuely. 

Rubrika Misie pripravila:  Bc. Edita Kottrová 
Zdroje: S Terezkou každý deň. Myšlienky sv. 
Terézie z Lisieux, ISBN 80-968498-8-3;  
Hlasy z domova a misií 6/2011, 10/2010; 
www.misie.sk; www.papezskemisijnediela.sk  
Foto: misiasochulak.szm.com  
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Krížová cesta – pátri františkáni Detská svätá omša – P.Gabriel, OFM  

MISIE 2011 v LeviciachMISIE 2011 v LeviciachMISIE 2011 v Leviciach   



24 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Fotogaléria *                                        Ročník I. Číslo 10 

Vydáva 
 

 Rímskokatolícka cirkev 
 pre svoju vnútornú potrebu 

 

 Vychádza s cirkevným schválením  

 Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupský úrad  

 Banská Bystrica č.240/1/2011   
 

 Farnosť Levice-mesto 

 Sv. Michala 43 

 934 01 Levice 
                
 036/631 22 50 

 www.faralevice.sk 
  

Teologický poradca:  
Mons. Mgr. Ján Bednár, dekan 

 faralevice@stonline.sk 

 
Šéfredaktor, grafická úprava:  
Mgr. Karol Mladý 

 michael.levice@gmail.com 

 
Zástupca šéfredaktora:   
Ing. Roman Karaffa, PhD. 

 roman.karaffa@gmail.com 

 

Redaktori a dopisovatelia: 

 Mgr., Mgr. art. Martin Uhrík  

 PhDr. Katarína Holbová 

 Mgr. Ladislav Vincze 

 Mgr. Margita Tóthová 

 Alžbeta Kopřivová 

 Bc. Edita Kottrová 

 Ing., Mgr. Viera Karvašová  

 Mgr. Alojz Vlčko 

 Mgr. Magdaléna Bogyóová 

 Mgr. Vladimír Šimunek 

 Anna Siekelová 
 

 

 

 

Obnova manželských sľubov 

MISIE 2011 v LeviciachMISIE 2011 v LeviciachMISIE 2011 v Leviciach   

Fotky z Misií –  Titulka, Editoriál, Téma, 

Fotogaléria: Alžbeta Kopřivová (archív) 


