
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
            Ročník I. - Číslo 11 - November 2011 

Svätý Michal archanjel,  

bráň nás v boji  

a buď nám ochrancom proti  

zlobe a úkladom diabla. 

 

Pokorne prosíme,  

nech mu 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 * Vernosť v maličkostiach * Liturgia: 31. až 34. nedeľa v cezročnom období                                                                                 

Svetové stretnutie mládeže Madrid 2011                                                                                 

Sväté misie vo farnosti Levice od 24.9. do 2.10.2011                                             

Predstavenie Verbum Domini - 5.časť * Z histórie cintorínov v Leviciach    

       Misie: Japonsko * Svätí v mesiaci * Relikvia sv. Cyrila v kostole sv. Michala 
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M I C H A E L  

* Editoriál *             Ročník I. Číslo 11 

Sviatok všetkých svätých                                     

Pamiatka zosnulých 

  Na Slovensku už tradične na začiatok no-

vembra pripadá zvyk návštevy cintorínov, 

ozdobovania hrobov, pálenia sviečok, spomie-

nok a modlitieb za zosnulých.  

Tento sviatok je pre kresťanov spojený 

s nádejou, ktorá spočíva vo viere, že život sa 

nekončí smrťou – vo viere vo vzkriesenie tela 

a večný život. 

Začiatky slávenia sviatku Všetkých svä-

tých nás vedú až do 4. storočia po Kristovi. 

Svätý Efrém Sýrsky (306 - 373) a sv. Ján Zlato-

ústy (354 - 407) už poznajú sviatok všetkých 

svätých mučeníkov, ktorý sa slávil 13. mája, 

prípadne na prvú nedeľu po Turícach. Ešte aj 

v dnešnom gréckom kalendári sa táto nedeľa 

volá Nedeľa svätých.  

Rímskokatolícka cirkev 1. novembra 

slávi prikázaný Sviatok všetkých svätých, na 

ktorý nadväzuje deň Spomienky na všetkých 

verných zosnulých – Pamiatka zosnulých, ľudo-

vo nazývaný Dušičky. Veriaci si v tento deň 

pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťan-

ský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. 

Spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí neboli 

vyhlásení za svätých, o ktorých svätosti okrem 

Boha nikto iný nevie,  ale žili čestným životom, 

konali dobro a obetovali sa za iných.  

 Sviatok všetkých svätých sa prvýkrát slá-

vil v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. 

prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všet-

kých bohov, tzv. Panteón a zasvätil ho Panne 

Márii a všetkým svätým. Neskôr pápež         

Gregor III. (731 – 744) a následne Gregor IV.  

preložil slávenie Všetkých svätých z 13. mája 

na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra sláv-

nostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svä-

tých. Pamiatka zosnulých sa na Slovensku slávi 

od 9. storočia dodnes, kedy v tento deň, alebo 

v tomto období navštevujeme  cintorín 

a rodinné hroby.  Sviečky zapaľujeme  na znak  

nesmrteľnosti duší a  Božieho  milosrdenstva. 

V ostatnom období sa k tomuto sviatku 

pridružuje aj iná tradícia Halloween – starý 

keltský pohanský sviatok duchov, skôr typický 

pre anglosaský svet, ktorý je v znamení vyrezá-

vania tekvíc, masiek duchov, či iných strašidel-

ných tvorov. Ide o sprofanizované pozostatky 

pohanského kultu, v ktorom išlo o maskovanie 

sa pred duchmi zomrelých pri obetovaní. Hallo-

ween je ovplyvnený okultizmom a je protikres-

ťanský. 

 „Halloween nemá nič spoločné 

s oslavami Sviatku zosnulých. Kresťanstvo hlá-

sa Evanjelium – teda radostnú zvesť. To je kul-

túra života a  úcty k životu. Halloween propagu-

je kultúru smrti, temna, strachu, beznáde-

je...“ (hovorca KBS Jozef Kováčik)  

Strata blízkeho človeka je vždy bolest-

ná. Je tu čas zastaviť sa s pietou pri hroboch na-

šich zosnulých a zamyslieť sa nad ich životom, 

nad životom  iných, možno celkom cudzích ľu-

dí, i nad svojim vlastným životom. Siahnime do 

svojho vnútra a nechajme sa unášať pokorou, 

ktorú v sebe v dennom zhone potláčame 

a podajme ruku svojmu blížnemu na zmierenie 

sa sním i so sebou. Spomínajme na tých, ktorí 

v našich srdciach zanechali nezmazateľnú stopu 

lásky, ktorú rozdávali. Zapáľme sviečku 

a prihovorme sa im modlitbou a tichou spo-

mienkou. Je to čas na povzdychnutie, čas na ne-

falšované a úprimné slzy. Je to čas na spomien-

ku i na tých, na ktorých nikto nemyslí,  pri hro-

boch ktorých sa nikto nezastaví, ktoré sú tiché, 

len sem tam sa objaví  nenápadný kvietok, či 

nesmelý plamienok. Venujme im tichú modlit-

bu pri hlavnom kríži nášho cintorína. 
 

Hľa, naši bratia, naša kosť, 

odobrali sa na večnosť; 

daj, nech  sa s tebou radujú 

a za dar spásy ďakujú. Amen 

      

Alžbeta Kopřivová 
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Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Úvahy a zamyslenia  *             Ročník I. Číslo 11 

Vernosť v maličkostiach 
 

 My mladší, ktorí si nemôžeme presne 

pamätať, ako naša spoločnosť fungovala eš-

te pred dvadsiatimi rokmi, máme niekedy 

zmiešané pocity. Na jednej strane počúva-

me, ako bolo „za komunistov“ dobre, ako 

mal každý prácu a podobne. Rožky po 30 

halierov a kilo cukru za 7,30 korún. A na 

druhej strane nás často zasiahnu príbehy 

obyčajných ľudí, ktorým panujúci režim 

a ľudia zaslepení mocou pripravili mnoho 

neľahkých chvíľ, utrpenia, hrôzy a strachu. 

 Neodškrie-

piteľným faktom 

je to, že aj oby-

čajní ľudia boli 

ešte nedávno 

prenasledovaní 

pre svoju vieru. 

Ponižovanie, 

väznenie, ničenie 

ľudskej dôstoj-

nosti, vymyslené 

procesy – je ťaž-

ké uveriť, že 

koncom 20. sto-

ročia to bola 

v našej krajine 

krutá realita. Pre 

nás dnes nepred-

staviteľné bolo súčasťou života našich blíz-

kych, príbuzných a známych. Keď počúvam 

ich príbehy, neraz potom dlho uvažujem 

nad tým, či by som bol schopný obetovať 

pohodlie, pokojný život svojej rodiny či 

dobrú prácu a vymeniť ich za jednoznačné 

prihlásenie sa k tomu, že v Boha verím. Tí, 

ktorí to dokázali, sú pre mňa obrovskí hrdi-

novia. 

 Uznávam, každé zriadenie má svoje 

pozitíva i negatíva. Ak sa ľudia nemusia 

strachovať o to, čo budú jesť a kde budú bý-

vať, majú zamestnanie a milujúcu rodinu, 

ochotne povedia, že sa majú dobre. Ak si 

však pripočítame neslobodu, bavíme sa 

o čomsi úplne inom. Dnes musíme trochu 

viac bojovať, aby sme si našli prácu, uživili 

rodinu, skrátka aby sme sa mali dobre. Ok-

rem toho nás hnevajú podvodníci a klamári, 

ktorí zneužívajú moc a diery súčasného 

zriadenia. Ale povýšiť tieto nespravodlivos-

ti nad všetko ostatné? To snáď nie. Boh mi-

luje túto krajinu a preto z Jeho vôle prišlo 

k zmene, uvoľneniu a slobode. Aspoň ja to-

mu verím. 

 Dnes nás za vieru nikto neprenasledu-

je, pokojne môžeme chodiť do kostola, roz-

právať o Bohu, vydávať si farský časopis, 

sledovať kres-

ťanskú televíziu, 

počúvať rádio 

Lumen. Vernosť 

Bohu musíme 

dokazovať inak.          

Predovšetkým 

v maličkostiach. 

Ľudia nás pozna-

jú podľa skut-

kov, vedia, že 

chodíme do kos-

tola. A či to 

chceme, alebo 

nie, sledujú nás. 

Ako sa správa-

me? Ako sa roz-

hodujeme?  

Byť dôslednými v maličkostiach – to je na-

še veľké povolanie dnes, dvadsať rokov po 

revolúcii. Jednať čestne, verejne vyznať 

vieru, nehanbiť sa za Boha, dokázať svoje 

presvedčenie obhájiť, viesť deti každý deň 

v duchu Desatora. I keď s podstúpením veľ-

kých múk pri prenasledovaní za minulého 

režimu je to z ľudského pohľadu neporov-

nateľné, Boh určite vidí, že sa snažíme 

v maličkostiach. A určite nás za to odmení, 

veď je dobrý sudca. 

 

 

Alojz Vlčko 

Uverejnené v časopise Bartolomej 11/2009 
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M I C H A E L  

* Liturgia *             Ročník I. Číslo 11 

Tridsiata prvá nedeľa cez rok 
 

 Ježiš vysvetlil zhromaždenému zástupu dôle-

žitú zásadu, ktorá platí i pre nás. Boží zákon je zá-

väzný, aj keď je život jeho ohlasovateľov s ním        

v rozpore. Ľudia odmietajú náboženstvo a argumen-

tujú práve životom nábožných ľudí. Zaujímavé je, 

ako dobre poznajú naši odporcovia kresťanské zása-

dy, pretože nám najčastejšie vytýkajú chamtivosť, fa-

lošnosť, povýšenosť, neúprimnosť, neznášanlivosť     

a aj ďalšie nekresťanské vlastnosti. Je pochopiteľné, 

že také správanie odpudzuje ľudí od každého nábo-

ženského prejavu. Ale mýlia sa v presvedčení, že sa 

tomu zlému naučili v kostole. 

 V modlitbe a vo sviatostiach  sa čerpá energia 

na realizáciu kresťanských zásad v každodennom 

živote. Ak vidíme na niekom opak, z toho ešte nevy-

plýva, že sú kresťanské zásady mylné a treba ich 

zavrhnúť. Ak sa kresťan správa pohoršujúco, nie je 

to preto, že chodí do kostola a že sa modlí. Je takým 

preto, že sa modlí zle.  V náboženských prejavoch 

hľadá uspokojenie svojej samoľúbosti a nie Božiu 

vôľu. Neslúži Bohu, ale sebe. Bohu slúžime, ak slú-

žime ľuďom. A ochotnú službu ocení každý človek. 

 Kto sa verejne hlási k viere, či si to uvedo-

muje a či nie, reprezentuje, čím vlastne ohlasuje 

Kristovu náuku. Pritiahne niekoho alebo odpudí? 

Podarí sa mu vyvrátiť argumenty proti nábožen-

stvu? Alebo sa svojim životom stane ďalšou prekáž-

kou! 

 Voči nezištnej pomoci je každý bezbranný. 

Láska odzbrojuje. Služba je najúčinnejší apoštolát. 

A v niektorých situáciách dokonca jedine možný. 

 Služba nikoho neponižuje. Od tých čias, keď 

sa Boží Syn stal sluhom, nič nás k nemu nepriblíži 

tak, ako služba z lásky. 

    M. M. 

 

 

Tridsiata druhá nedeľa cez rok 
 

  V správach sa každý deň dozvieme o toľkých 

náhlych úmrtiach, že nás to už ani veľmi nevzrušuje. 

Berieme to ako samozrejmú realitu, pretože sa týka 

anonymnej masy a nie konkrétne mňa. Aj keď teore-

ticky pripúšťame, že najbližšia sekunda môže byť 

našou poslednou, v hĺbke duše neveríme, že sa to mô-

že stať práve nám. A pretože sme presvedčení, že sa 

to nestane, domnievame sa, že máme dosť času mys-

lieť na vlastnú smrti. Ale je to múdre? 

 Záchranné člny musí mať každá loď, aj keď 

väčšina dopláva do prístavu bez nehody. Ale mohlo 

by sa niečo stať a aj sa stáva. Všetky bezpečnostné 

opatrenia vychádzajú z toho "...čo ak?", aj keď je 

pravdepodobnosti minimálna. Pravdepodobnosť náhlej 

smrti je v súčasnosti dosť hrozivá. A celkom isté je, 

že raz zomrieme. To je tá najistejšia istota. Prečo si 

teda schovávame pred ňou hlavu do piesku? 

    V podobenstve o múdrych a nerozumných 

pannách sa nevyskytuje slovo smrti.  Ježiš rozpráva   

o svadbe, o čomsi krásnom, na čo sa máme tešiť          

a s radosťou pripravovať. Hrozivo však pôsobia za-

mknuté dvere a vydesené družičky, ktoré ženích už 

nepozná. Ako to, veď ich predsa pozval? 

 Nemusíme teda myslieť na smrť, ale skôr na 

svadbu v nebeskom kráľovstve. Všetci sme pozvaní. 

Pripravujme sa na tú krásnu chvíľu bez strachu, 

pokojne a zodpovedne s lampami plnými oleja ka-

júcnosti. 

 Ak sa budeme múdro starať, aby v nás ni-

kdy nevyhaslo svetlo milosti, ak bude náš vzťah      

k Ježišovi živý; ak ho budeme sústavne prehlbovať, 

nemusíme sa báť zamknutých dverí. Čakajme ho     

s horiacou láskou v duši a dovtedy tou láskou pre-

tvárajme tento svet. 

 M. M. 
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M I C H A E L   

* Liturgia *                                     Ročník I. Číslo 11 

Tridsiata tretia nedeľa cez rok 
 

 Talent znamenal pôvodne peňažnú jednotku. 

My dnes považujeme talent za vrodenú schopnosť, za 

nadanie. A v takomto význame rozpráva Ježiš v podo-

benstve o talentoch. Upozorňuje nás, že budeme sú-

dení diferencovane. Podľa toho, ako sme hospodárili   

s tým, čo nám bolo dané do vienka. Nemáme rovna-

kú genetickú výbavu, ale nedostali sme ani takú istú 

výchovu, prostredie, možnosti. Tieto danosti ovplyv-

ňujú a často aj limitujú naše vlastné úsilie. A tak 

platí, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Čo je 

pre jedného hrdinský výkon, pre druhého to môže byť 

maličkosť. Ani v objektívne rovnakých zlých činoch 

nebýva taká istá osobná zloba, teda ani zodpovednosť. 

Zvyknú na to prihliadať v školách aj v súdnictve. Len-

že ani hĺbková psychológia neodhalí celú pravdu. Tú 

pozná iba Boh. 

 My vidíme iba výsledok a predsa sa opovažuje-

me posudzovať. Do vnútra môžeme nazrieť iba jediné-

mu človeku a to sebe! Z toho vyplýva, že posudzovať, 

smieme a musíme iba seba. 

 Všetci máme sklon porovnávať sa s inými. 

Vedome či podvedome si na to vyberáme horších.   

Z podobenstva o talentoch vieme ako súdi Boh. 

Skúsme sa na seba pozrieť Božími očami. Skúsme 

zrátať, koľko sme dostali a ako to využívame. Ak sa 

potrebujeme ospravedlniť, hneď máme naporúdzi, čo 

sme po kom podedili, kto kedy na nás zle vplýval      

a miesto toho, aby sme ľutovali svoje nedostatky, 

ľutujeme seba ako obeť ktohovie koho a čoho. Ale 

keď nás chvália, sotva si spomenieme komu a čomu 

vďačíme za úspech. 

 Zahoďme tieto skresľujúce okuliare! Sme 

predsa synmi svetla. Použime teda svetlo evanjelia, 

aby sme pravdivo posudzovali seba. Neostávajme    

v tme, aby nás deň zúčtovania neprekvapil. 

   M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tridsiata štvrtá nedeľa cez rok 
 

 Každý veriaci iste vie, že Ježiš žije medzi 

nami inkognito. My sa teda nebudeme môcť na po-

slednom súde vyhovárať na to, že sme ho predsa nikdy 

nestretli hladného, uzimeného, opusteného, bezradné-

ho. Kráľ vesmíru berie na seba všetky tieto podoby, 

aby odskúšal svojich verných. Ak chceme k nim patriť, 

zaraďme do spytovania svedomia na prvé miesto 

postoj k Ježišovi, keď je odkázaný na našu pomoc. 

Je to rozhodne dôležitejšie ako roztržitosť v modlitbe 

a netrpezlivosť v návale starostí. 

 Každému chudákovi iste nemôžeme pomôcť, 

ale ak budeme poctivo skúmať, budeme mať čo na-

právať. Koľkí by napríklad mohli darovať krv, lebo 

nemajú zdravotné prekážky. A ide o dar pre nášho 

Kráľa! 

 Je asi ľahšie veriť v Ježišovu prítomnosť v Eu-

charistii ako v jeho mystickej podobe nejakého úbo-

žiaka. Ľahšie sa vyznáva láska krásnymi slovami ako 

konkrétnymi činmi. Ale súdení budeme iba podľa 

skutkov. Urýchlene a dôsledne si teda začnime vší-

mať ľudí nášho okolia. Treba však pripomenúť, že sa 

to vzťahuje aj na členov domácnosti. Voči ich vyslo-

veným aj nevysloveným prosbám bývame často hlu-

chí, slepí a bezcitní. 

 Z tejto úžasnej pravdy našej viery však vyplý-

va ešte aj čosi iné. Keď je Ježiš skrytý v každom  

trpiacom, je teda prítomný aj vo mne, keď som odká-

zaný na pomoc. Stotožňuje sa so mnou. Chvíle svia-

tostného prijímania si vysoko ceníme a právom, ale   

v biede telesnej i duševnej je v nás ten istý Ježiš. Ako 

sa k nemu správame? Snáď ani nevnímame jeho prí-

tomnosť. 

 Na konci liturgického roka by sa patrilo bilan-

covať. Postavme sa teda pred nášho Kráľa, vyjasnime 

si náš skutočný vzťah k nemu, aby sme do adventu 

mohli vstúpiť s veľmi konkrétnymi predsavzatiami. 

  M. M. 
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M I C H A E L  

* Téma *                 Ročník I. Číslo 11 

Svetové stretnutie mládeže                  

Madrid 2011 
 

Chcela by som sa s vami, milí čitatelia, 

podeliť o nezabudnuteľné zážitky z tohtoročných 

Svetových dní mládeže v Madride. Toto bolo už 

moje v poradí tretie stretnutie so Svätým Otcom. Po 

prvý krát to bolo počas jubilejného roka 2000, keď  

som mohla vycestovať do Ríma vďaka  jezuitom 

počas mojich vysokoškolských štúdií v Banskej 

Bystrici. Ďalším stretnutím bol Kolín v roku 2005, 

keď som prijala pozvanie od eRkárov (eRko – Hnu-

tie kresťanských spoločenstiev detí). Tento rok to 

tiež bolo radostné putovanie v spoločenstve eRkár-

skych vedúcich z celého Slovenska. Hlavnou témou 

tohtoročných SDM bola myšlienka  „V ňom zakore-

není a na ňom postavení, upevnení vo vie-

re“      (Kol 2, 7).  

 Naše spoločné putovanie trvalo krásnych 

15 dní od 9. 8. – 23. 8. 2011. Mali sme perfektný     

klimatizovaný autobus a úžasných pánov šoférov, 

takže 37 hodinová cesta autobusom sa nezdala až 

taká nekonečná.   

Naša púť za Svätým Otcom sa začala 

v Bratislave, prešli sme celé Rakúsko a takmer celé 

severné Taliansko. Povinnú  8 – hodinovú prestávku 

sme si krátili kúpaním sa v Ligúrskom mori neďale-

ko Janova.  Ďalej naša cesta pokračovala naprieč 

Francúzskom a potom už len vytúžené Španielsko. 

Prvá časť našej púte bola v diecéze v  Le Seu dell 

Urgell v mestečku  Balaguer. Ubytovaní sme boli 

v obrovskej športovej hale spolu s Nemcami 

a Indmi. Poliaci bývali v rodinách. Všetkých nás 

však spájala dobrovoľnícka práca s deťmi 

a mládežou. Počas týchto dní sme navštívili rozličné 

historické pamiatky, kostoly, kláštory, prírodné 

zaujímavosti ... Pre mňa bola úplne vyčerpávajúca, 

ale veľmi obohacujúca 6 hodinová túra pri teplote 

43˚C. To boli chvíle, keď sme boli odkázaní jeden 

na druhého a s Božou pomocou sme vystupovali k 

najznámejšej kaplnke v tejto oblasti, zasvätenej 

Panne Márii Monseratskej. Pre mňa ako geografku 

bol fascinujúci pohľad na Pyreneje, ktoré dotvárali 

scenériu. Púť sme ukončili v monastériu s Taizé 

modlitbami. Časť monastéria slúži ako hotel a časť 

na vykonanie individuálnych exercícií. Ďalšia časť 

je vinárska pivnica, kde ponúkali skutočne kvalitné 

viacročné vína. Strava bola tiež nezabudnuteľná – 

za taký krátky časový interval som asi ešte nikdy 

v živote nezjedla toľko paradajkového pretlaku 

a bagiet s červenou salámou ako tu. Domáci dobro-

voľníci boli k nám veľmi štedrí, obľúbili si nás 

a občas robili pre nás aj veci nemožné.    

Nezabudnuteľný bol aj 13. 8. 2011 (sobota) 

– keď sme už ráno o 6:30 vyštartovali zo športovej 

haly v Balaguer autobusom bez klímy do Barcelo-

ny. Cesta trvala 3 hodiny. Tu sme deň začali svätou 

omšou na brehu Stredozemného mora, kde bola 

veľká skupina cca 30 000 pútnikov. A tu sme streta-

li prvých Slovákov z našej Banskobystrickej diecé-

zy. Bolo super zvítať sa s mladými i kňazmi (otec 

Boris Brutovský, ktorý nám tento rok na Králikoch 

bol slúžiť svätú omšu na eRko tábore) a deliť sa 

o zážitky a skúsenosti z pobytu v diecézach. Presú-

vanie sa po historických pamiatkach a atrakciách 

sme mali umožnené vďaka voľným lístkom na  met-

ro. Navštívila som olympijské mestečko, kúpala 

som sa v Stredozemnom mori, vychutnala som si 

atmosféru na najnavštevovanejšom námestí Plaza 

de Catalunia, prešla som víťazným oblúkom, kto-

rým prechádzal aj Hanibal na slonoch. A najväčším 

zážitkom bola návšteva Gaudího katedrály  Sagrada 

Famila – skutočne skvostné gigantické dielo, ktoré 

sa ešte stále tvorí a zároveň už aj rekonštruuje. Mali 

sme skvelého sprievodcu Carlosa (bohoslovca), 

ktorý nám 90 minút vysvetľoval symboliku celej 

stavby. Gaudí mal predstavu, že človeka môže po-

bádať k modlitbe už len pohľad na kostol zvonka, 

čomu podriadil aj celú architektúru stavby katedrá-

ly. To je teda najdôležitejší dôvod, prečo je táto 

katedrála tak detailne prezdobená zvonka. Vidieť na 

nej detaily zo života Svätej rodiny, z krížovej cesty, 

tajomstvá ruženca, apoštolov, svätých .... Táto nád-

hera sa veľmi ťažko opisuje. 

Ďalšiu časť nášho putovania sme prežili už 

v samotnom Madride. Mali sme tú výhodu, že sme 

bývali takmer v centre Madridu v kolégiu Sagra da 

Famila, kde študuje cca 3000 detí, žiakov 

i študentov (spolu v budove je MŠ, ZŠ aj SŠ). Bý-

vali sme v triedach a našimi susedmi boli kapucíni 

z Bratislavy, okrem nich tak boli mladí ľudia 

z Nemecka, Burkina Faso, Talianska, Čiech, Fran-

cúzska, Argentíny... 

 Na bezprostredné stretnutie so Svätým 

Otcom sme sa pripravovali na katechézach, ktoré 

sme mali v špeciálne vyčlenenom kostole sv. Anny, 

Letisko Cuatro Vientos  
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kde mali pre nás  katechézy otcovia biskupi Mons. 

Tomáš Galis a Mons. Peter Rusnák. Po katechéze 

nasledovala vždy svätá omša. Tu som po prvýkrát   

v živote mala možnosť  zúčastniť sa na gréckokato-

líckej liturgii. No to vám  bola bomba! V balíku 

pútnika sme okrem iného dostali aj vejár, ktorý  sa 

stal nevyhnutnou súčasťou na prežitie, nielen 

v kostole, ale aj vonku, keďže teploty boli takmer 

stále nad 40˚C a ani v noci neklesli pod 30˚C. Pán 

Boh sa staral napriek týmto skutočnostiam, napĺňal 

nás svojimi milosťami a požehnaním. Po kateché-

zach sme išli na obed  a potom každý navštívil turis-

tické pamiatky, chrámy, výstavy, koncerty .... kto 

po čom túžil. Splnila som si aj veľký sen a navštívi-

la som najväčšie múzeum Španielka Del Prado, kde 

som videla diela môjho obľúbeného autora Carrava-

gio. Bolo super, že organizátori pripravili skutočne 

veľmi pestrý program a možnosť stravovať sa nie-

len vo fastfood stánkoch ako McDonald`s alebo 

Burger King. Mali sme možnosť stravovať sa podľa 

ľubovôle, kto mal na čo chuť. Takže naša skupinka 

ochutnala, španielske, talianske, japonské i mexické 

špecialitky.  

Nezabudnuteľné chvíle nastali vo štvrtok, 

keď sme očakávali Svätého Otca na Plaza de Cibe-

les. Mali sme tú možnosť stáť neďaleko veľkoploš-

nej obrazovky a tešiť sa spolu s ďalším miliónom 

mladých ľudí, a zakývať a kričať od radosti, že vidí-

me a môžeme sa stretnúť s hlavou Katolíckej Cirkvi 

– Benediktom XVI.   

V piatok krížová cesta so Svätým otcom 

mala tiež svoje čaro, keďže v našom kostole bola 

možnosť vďaka redaktorom TV Lux a rádia Lumen 

sledovať priebeh krížovej cesty aj s prekladom, tak 

sme dali prednosť tejto alternatíve. Po ukončení 

krížovej cesty sme šli späť do ulíc Madridu 

a vychutnali sme si atmosféru a krásu jednotlivých 

zastavení. Tie sochy boli naozaj úžasné. 

Prišla sobota a dlho očakávaná  vigília 

a adorácia pred eucharistiu so Svätým Otcom. No 

tomu ale predchádzala veľmi dlhá a náročná  púť na 

letisko Cuatro Vientos. Najprv sa pobaliť, vybrať 

naozaj tie najnutnejšie veci. Potom sme šli na sv. 

omšu s otcom biskupom Galisom, hudobne nás 

sprevádzala kapela Jenos Brothers a potom šup na 

metro, nájsť ešte vhodnú lokalitu na obed  a potom 

smer metra na Cuatro Vientos. No a v metre to bola 

riadna tlačenica. Si viete predstaviť masu 2 milió-

nov ľudí, ktorá sa presunie cca za 7 hodín. Keďže 

ortuť teplomera bola opäť cez  40˚C, tak nás domáci 

Španieli z okien na bytovkách oblievali vodou, pri 

cestách boli cisterny a na letisku hasiči, ktorí sa nám 

až do západu slnka snažili schladiť to sparno 

a dusno. My ako eRko sme dostali miesto v sektore 

D3, takže sme boli relatívne blízko hlavného oltára. 

Bolo neskutočne zaujímavé ako sa taká obrovská 

masa ľudí k sebe dokáže priateľsky a hlavne slušne 

správať. V tých chvíľach nikomu neprekážalo ani 

to, že bude ležať v prachu a vďaka nedostatku mies-

ta sa bude deliť o karimatku so susedom.  

Obrovským zážitkom bol príchod Svätého 

Otca na letisko Cuatro Vientos, jeho slová, ktoré 

nás stále povzbudzovali v tom, aby sme boli zakore-

není vo viere v Kristovi. Počas príhovoru sa spustila 

obrovská búrka, ktorá trvala tak možno 20 minút. 

Svätý Otec povzbudený vytrvalosťou viac ako mi-

lión mladých ľudí po búrke predsedal adorácii, kde 

vyjadril aj hlbokú vďaku a obdiv za vytrvalosť nás 

prítomných. Aj teraz mi ešte behá mráz po chrbte, 

keď si spomeniem na to, ako bola tá obrovská masa 

ľudí počas adorácie ticho, každý vedel, prečo tam 

je. Neriešil súkromné veci, nekecal so susedom, ale 

sa venoval Kristovi. Tento moment vyzdvihol aj 

Benedikt XVI., že bol veľmi nami povzbudení. Po 

adorácii prišla druhá časť búrky, a tú sme už brali 

s humorom. Po odchode Svätého Otca sa situácia 

upokojila a viac nám nepršalo. Uložili sme sa na 

nočný odpočinok do spacákov, aby sme nabrali síl  

do slávnostnej nedeľnej svätej omši.  

Keď sa v nedeľu ráno okolo nášho sektora  

od 8:00 hod. začali schádzať policajti, tak sme zača-

li tušiť veľkú vec, ktorá sa stala realitou. Benedikt 

XVI. prechádzal popri nás tak cca 5 metrov na pa-

pamobile. To vám ale bol zážitok – aj som prestala 

dýchať. Vo svätej omši sme ďakovali za všetky 

dobrodenia čo sme získali počas týchto Svetových 

stretnutí mládeže, a veru nebolo ich málo. Upevnení 

vo viere  a plní zážitkov sme opustili Cuatro Vien-

tos, metrom sme a presunuli do kolégia, po vytúže-

nej sprche sme podvečer okolo 18:00 nasadli do 

autobusu a vydali sme sa na dlhú cestu domov. 

V zdraví, plný zážitkov a s vďačnosťou v srdciach 

za super púť sme sa vrátili späť na naše Slovensko.  
 

 

Mgr. Magdaléna Bogyóová  

Skupina eRkárov v Balaguer  
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Sväté misie vo farnosti Levice                                     

v dňoch od 24.9. do 2.10.2011 
 

Štvrtok 29.septembra  

Sviatok  sv. Michala Archanjela 

P. Gabriel – O Eucharistii  (12:00) 

 V homílii sa prihovoril páter Gabriel. Skôr, ako 

začal preberať dnešnú misijnú tému, upriamil pozornosť 

na nášho patróna sv. Michala a oltárny obraz. Pripomenul 

slová sv. evanjelia „Na nebi sa strhol boj, Michal a jeho 

anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, 

ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký 

drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvá-

dzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním 

boli zvrhnutí jeho anjeli.“ Predpokladám, povedal P. Gab-

riel, že túto scénu znázorňuje aj váš oltárny obraz.  Michal 

v preklade znamená „kto je ako Boh“ , kto je taký mocný, 

že by sa odvážil merať s ním sily. Pôvodne bol kostol 

zasvätený sv. Ladislavovi, ale po požiari si zvolili Leviča-

nia sv. Michala. Akoby človek sám nestačil na tú silu, 

ktorá na neho z vonku útočí a preto si vzal na pomoc knie-

ža Michala. Aby nebol zmietaný z boka na bok všetkými 

tými pokušeniami a myšlienkami, túžbami, predstavami. 

Bojuje za nás, ale nie bez nás! I my sa musíme vedome 

a dobrovoľne pridať v tomto zápase na stranu dobrého. 

A k tomu nám má pomáhať i chlieb – EUCHARISTIA. 

Akoby potreba pokrmu, ktorý do tohto boja potrebujeme. 

Aby sme obstáli, musíme sa posilniť anjelským chlebom 

zhora. Tak, ako sa Židia posilňovali počas 40 ročného 

putovania cez púšť, kde ich „mannou“ sýtil sám Otec 

z neba. Až v plnosti času, keď sa stal Ježiš človekom 

a keď o sebe povedal: „Ja som chlieb z neba, ktorý zostú-

pil na túto zem, aby nikto, kto prichádza ku mne, nikdy 

nebol hladný, aby nikto, kto prichádza ku mne, nikdy ne-

bol smädný!“  

 Ježiš Kristus nás oživuje, aby sme v plnosti života 

mohli prísť k Otcovi. Keď ho prijímame, máme ho prijať 

v plnej pokore a úcte. On ma v Eucharistii premieňa na 

seba. Aj po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista nastal vo vesmí-

re určitý „Big Bang“, niečo podobné, ako vedci vysvetľu-

jú o stvorení sveta. Všetko to, čo bolo v Kristovi sa dosta-

lo do nového duchovného vesmíru. Do tohto duchovného 

vesmíru sa dostaneme aj my skrze sviatosti krstu, zmiere-

nia a eucharistie. Ak niekto v hriešnosti prijíma eucharis-

tiu, „ten je a pije svoje odsúdenie na ceste do pekla“, 

hovorí sv. Pavol. Človek musí mať určité dispozície, aby 

plnosť Kristovho života vstúpila do neho. Na pomoc tu 

má svätú omšu, nekrvavú Ježišovu obetu. Kto má ducha 

lásky, obety a bratstva, ten je človek s dobrou dispozíciou. 

 „Ďakujme za tento chlieb, ktorý k nám zostúpil 

z neba, lebo ten nám dáva silu v tomto boji a vtedy zlý 

nemá nad nami moc ani silu!“, skončil svoje kázanie          

páter Gabriel. 

 

Piatok 30.septmbra  

P. František – Modlitba (12:00) 

 Všetci sa stretávame s tým, keď prídeme do ob-

chodu a nevieme sa rozhodnúť pri nákupe, že nám poradí 

predavač. Preto často v živote cítime, že je potrebné žiť 

s dobou, byť v kontakte s dobou, neustále si  doplňovať 

vedomosti. 

 A o čo je viac potrebné uvedomiť si a praktizovať 

modlitbu: stálu, nepretržitú a sústavnú. Nemôžeme žiť 

a existovať ako veriaci ľudia, ak sa nebudeme modliť, 

teda žiť s Bohom. Evanjelium nám často približuje Ježiša 

ako modliaceho sa. Či je to pri krste v Jordáne, pri zázrač-

nom rozmnožovaní chlebov, v Getsemanskej záhrade, na 

kríži. Ježiš je teda predstavený ako modliaci sa človek, 

aby vedel správne posúdiť, aby sa správne rozhodol, 

správne konal... Vstupuje do rozhovoru s Otcom a počúva 

ho. Dôležité je nielen modliť sa, ale najmä počúvať! 

 Modlitba nie je žiaden nadštandard, nie je to balí-

ček služieb, či niečoho iného lákavého. Modlitba je zá-

kladná potreba človeka. Modlitba nie je strata času, ale 

budovanie svojho života na správnych základoch. Dnes sa 

akosi stráca ovocie modlitby, tej osobnej. Otcovia pokriv-

kávajú, nenachádzajú ten správny vzťah v rodine. Modlit-

ba musí byť pravidelná. Nemodlíme sa predsa len vtedy, 

keď boha potrebujeme, aby nám splnil prianie, či vyriešil 

náš problém. Svätá omša nám tiež napomáha k modlitbe. 

Nielen tu v predných laviciach, ale aj tam tým vzadu. Celé 

toto naše spoločné stretnutie napomáha všetkým. Tak, ako 

Ježiš chodil do chrámu medzi Židov, modlil sa, učil 

a nabádal k modlitbe. 

 Čo je základom modlitby? Ak sa takto stretávame, 

asi to vieme. Keď sme tu a z nášho srdca, z našich pier 

vychádza tá túžba po Bohu. Aj keď robím iné a priamo sa 

nemodlím, moje srdce je stále nastavené na Boha, celým 

svojím žitím smerujem ku nemu. Celým životom sa pred-

sa môžem modliť, svojou túžbou, myslením, konaním. Ak 

sa nám to nedarí a sme akýsi roztržití, vtedy prosme 

„Pane, chcem sa s tebou stretnúť, chcem ťa počúvať a byť 

s tebou“. Aj Ježiš sa modlil v Getsemany a prosil apošto-

lov o solidárnosť, aby s ním vydržali bdieť. Dokonca prosí 

aj Otca „Ak je to tvoja vôľa, odním tento kalich odo 

mňa...“. 

 Tiež sa nám stáva, že sme pri modlení roztržití 

a nesústredení. V týchto situáciách sa nám ponúkajú krát-

ke strelné modlitby, jednoduché povzdychy, či chvály 

smerujúce ku Bohu. Čo je dôležité? Dať Bohu čas! My 

sme dnes veľmi skúpi na čas. Večernú modlitbu zanedbá-

vame kvôli dlhému pozeraniu televízie, ráno si zase radšej 

poleňošíme v posteli, ako by sme vstali na prvé zvonenie 

budíka. Večer sa radšej zbožne v tichu izbičky pomodliť 

ešte pred filmom a ráno o pár minút vstať skôr aby sme sa 

správne naštartovali do nového dňa a požehnali ho modlit-

bou. 

 Niekedy nie sme schopní vydať zo seba viac ako 

... pokračovanie z októbrového čísla ... pokračovanie z októbrového čísla ... pokračovanie z októbrového čísla 
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to, že prídeme len do kostola. Aj to je už modlitba! Tým, 

že my sem prídeme, privedieme svoje unavené telo pred 

Boží oltár a tu sa svojou prítomnosťou modlíme so spolo-

čenstvom veriacich. Nemusíme odriekať žiadne modlitby, 

dostatočne postačuje naša osobná fyzická prítomnosť. 

Jednoducho svojím bytím sa spojiť s Bohom, mať s ním 

vzťah, odhodlanie a pritom počúvať. Duch prichádza na 

pomoc našej slabosti, lebo často ani nevieme, ako sa má-

me modliť. Nemáme povinnosť modliť sa! Možnosť vstú-

piť do vzťahu s Bohom je dobrovoľná! 

 Čo je Božia vôľa, hľadám a nachádzam vo Svä-

tom Písme, kde sa ku mne prihovára v mnohých a rôznych 

rečiach. Siahajme preto často, pravidelne po tejto najvzác-

nejšej knihe a počúvajme. Potom budeme mať jasnejší 

a pokojnejší život. 

 Zanechajme svetské starosti a snažme sa čosi 

úprimné Bohu povedať, ale najmä Boha úprimne počúvať. 

 

Mládežnícka omša – Ježiš darca života 

P. Anton (18:00) 

 V akom prostredí dnes žijú mladí? Nie je pravda, 

že mládež je nanič! Nie veru! V mladých je veľa pozitív, 

ako túžba po slobode, túžba po zážitku  zažiť niečo nové 

a nepoznané, radosť a túžba po nej a po priateľstve, 

a mnohé iné nádherné a vzácne vlastnosti. Mladosť je 

obdobie sily zdolať veľké prekážky napriek riziku, chcú 

bojovať, vyjadriť svoj názor. Ale všade tu hrozí nebezpe-

čenstvo mladých, ako je nestálosť, povrchnosť a to, že sú 

ovplyvniteľní. To, ako prežívame detstvo v rodine, to sa 

nesie s nami po celý život. 

 Sprievodcom pre mladých by mal byť rodič. Často 

je však rodič najväčšou prekážkou pri objavovaní hodnôt 

mladých. Mladí chcú mať svoj názor a vyjadriť ho. Áno, 

v poriadku, je to potrebné, aby mladí neboli zakríknutí. 

Treba sa vedieť vyjadriť, ale treba vedieť počúvať aj dru-

hého a prijať jeho názor. Nemusíme s ním súhlasiť, ale 

treba ho vedieť prijať. Tu sa rodí a formuje pokora doká-

zať počúvať priateľa, učiteľa, rodiča a mať pritom svoj 

názor. Ste dobrí teoretici, ale treba vedieť načúvať 

i životným skúsenostiam a múdrosti. Musíme sa naučiť 

vyrásť z detskej viery. Prechod z detstva k dospelému 

kresťanovi niekto dosiahne v 50-tich, možno 60-tich ro-

koch. Treba sa vedieť zamyslieť ako dospelí a pýtať sa:  

Je Boh?, Aký mám ja s ním vzťah?, Je tu Cirkev? Čo mi 

dáva?, Je tu duša a čo bude po smrti? Vedieť počúvať, ako 

ten mladík z evanjelia: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby 

som mal večný život?“  Prostredie, v ktorom žijeme, má 

veľký vplyv na nás. Je potrebné zostať silný a zastávať 

svoj názor. Neprispôsobovať sa a napodobňovať hrdinov 

v triede, v škole. Často sú to zlí hrdinovia, zlé ideály. 

Dokázať sa povzniesť, vzoprieť sa im, zostať v svojom 

poznaní a názore. Si predsa originál sám o sebe, netreba ti 

niekoho napodobňovať. A v tejto sile dokázať povedať aj 

„nechcem!“. A kto nám to našepká, kto nás povedie pri 

týchto rozhodnutiach, kto nám na to dá návod? Jedine náš 

Boh Stvoriteľ. Ten nám dáva návody a poučenia čo máme 

a ako máme robiť. Ak by Boh nebol dal návody a prikáza-

nia, asi by sme ďaleko nezašli. Počúvaj, on to myslí pre 

teba dobre. Pozri sa „nezabiješ“. On chce, aby tebe neub-

lížili, teba nezabili, „nepokradneš“ aby teba neokradli, 

„nezosmilníš“ aby sa tebe nerozpadla rodina.  Tak isto 

Kristus – v prvom rade bojuje za našu slobodu, oslobodil 

nás od hriechu, keď nás vykúpil krížom 

a zmŕtvychvstaním. Žiť bez Krista je otroctvo. Ježiš je 

darca života. Často krát však robíme chybné rozhodnutia, 

ktorých následky potom nesieme po celý život. Túžbou 

mladých je milovať a byť milovaní. A práve tu rodičia 

strácajú najčastejšie svoje deti, že im nevedia dať 

a preukázať lásku. Aj v dospelom veku detí, pritúliť si ich, 

pohladiť, povedať nežné slovko... 

 Mladí však túžia po hmatateľnej láske, vzťahu, 

ktorý napĺňa. Lacné a mylné reklamy sexuality z televízie, 

či iných médií klamú! Boh ťa nekonečne miluje, on je tá 

pravá láska. My máme na lásku len jeden slovný výraz, 

ktorý zahŕňa lásku k vlasti, v manželstve, k deťom, 

k športu, k strane a vláde. Gréci majú lásku rozdelenú do 

troch stupňov, ktoré presne vystihujú o ktorý druh lásky 

ide. Pravá láska je milujúca a obetavá. Ak miluješ svoje 

dievča, dokážeš pre ňu urobiť všetko, čo jej na očiach 

vidíš.  

 Mladí, ak nenachádzajú naplnenie lásky vo svojej 

rodine, strácajú aj vzťah ku Kristovi. Potom rýchlo unika-

jú do virtuálneho sveta. Mladosť je zvedavá, pátra cez 

internet, facebook, dohovára sa mobilom. To už nie je ten 

osobný kontakt, ale niekoho „blízkeho“ hľadám na  diaľ-

ku a pritom ho dokonca i vidím a počujem. Ale zabúdam 

na Boha, ktorý je stále pri mne a so mnou... 

 Odkiaľ brať silu na tento duchovný kontakt, na 

život s nebeským Otcom? Jedine čítaním Svätého Písma, 

ich praktizovaním a vnášaním do života. V Kazachstane 

som zažil jeden ohromný príklad, ako 11- ročné dievča 

priviedlo do kostola piatich svojich spolužiakov. Ničím 

mimoriadnym, len jednoducho videli jej správanie a ako 

sa chová v živote. To bol príklad! Aj vy ste svedectvo, 

svieži hlas, vy ste kvasom, vy ste burčiak v tomto duchov-

nom živote. Ale pozor! Aj burčiak trvá len určitú dobu, 

tak, ako aj vaša mladosť. 

 Nebáť sa byť otvorený nielen v živote, ale vedieť 

povedať aj svoj názor a hlavne byť otvorený pre Ježiša. 

Nebáť sa komunikovať s ním, prosiť ho, zverovať sa mu 

so všetkým, čo nás trápi, či poteší. Žiť s Ježišom radostný 

život a nie fanatizmus. Slobodne a radostne každý deň 

pýtať sa Ježiša, nášho sprievodcu životom:   

„Čo mám Pane robiť, aby som mal večný život?“  
 

Jozef Kottra st. 
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Predstavenie 1. časti dokumentu                 

posynodálnej apoštolskej exhortácie    

pápeža Benedikta XVI Verbum Domini 
  

 Vo vedomí, že Cirkev má svoj základ v 

Kristovi, Božom Slove, ktoré sa stalo telom, 

synoda zdôrazňuje aj ústredné postavenie 

biblických štúdií v ekumenickom dialógu 

vzhľadom na plné vyjadrenie jednoty všet-

kých veriacich v Krista. Spoločné počúvanie 

a meditovanie Sv. písma nám tak umožňuje 

vytvárať reálne, aj keď ešte nie plné spolo-

čenstvo v Kristovi, dialóg lásky, ale aj rast 

dialógu pravdy. Spoločné štúdiá, výmena ná-

zorov a ekumenické bohoslužby slova pri 

rešpektovaní platných pravidiel a rozličných 

tradícií, „ak sú prežívané v ich pravom výz-

name, vytvárajú intenzívne chvíle autentickej 

modlitby, v ktorej prosíme Boha, aby urýchlil 

vytúžený deň, v ktorom budeme môcť všetci 

pristúpiť k tomu istému stolu a piť z jedného 

kalicha. Správne a chvályhodné podporova-

nie takýchto príležitostí však treba predkladať 

tak, aby sa veriacim nepodávali ako náhrada 

účasti na svätej omši, ktorú požaduje prikáza-

nie o zasvätení sviatočného dňa.“/bod 46/ 

Nesmieme však zabudnúť ani na dôležitosť 

prekladov Biblie do rozličných jazykov, ktoré 

sú výsledkom ekumenického úsilia. Ide 

o veľký krok na poli ekumenického dialógu, 

ktorý vyzdvihol aj bl. pápež Ján Pavol II. 

U kandidátov kňazstva by štúdium Sv. písma 

malo prebiehať tak, aby bolo skutočne dušou 

teológie. „Preto spolu so štúdiom jazykov, v 

ktorých bola Biblia napísaná, a primeraných 

interpretačných metód je potrebné, aby štu-

denti viedli aj hlboký duchovný život, aby 

bolo jasné, že Písmo možno pochopiť len vte-

dy, ak sa podľa neho žije.“/bod 47/ Pritom 

treba brať do úvahy Učiteľský úrad Cirkvi – 

je v službe Božiemu slovu a učí iba to, čo mu 

bolo z Božieho poverenia skrze Ducha Sväté-

ho odovzdané – a aj posvätnú Tradíciu, ktoré 

spolu podľa múdreho Božieho rozhodnutia so 

Sv. písmom tak navzájom súvisia a sú spoje-

né, že jedno bez druhého by neobstálo. 

„Interpretácia Sv. písma by však bola neúpl-

ná, ak by sme nepočúvali aj tých, čo skutočne 

žili podľa Božieho slova, teda svätých. (...) 

Najhlbšia interpretácia Písma totiž pochádza 

od tých, ktorí sa počúvaním, čítaním a pravi-

delnou meditáciou dali Božím slovom sku-

točne formovať. Určite nie je náhoda, že veľ-

ké spirituality, ktoré poznačili dejiny Cirkvi, 

sa zrodili z výslovného vzťahu k Písmu.“/bod 

48/ „Duch Svätý, ktorý inšpiroval svätopis-

cov, je ten istý, ktorý podnecuje svätých, aby 

dali svoj život za evanjelium. Vstúpiť do ich 

školy je bezpečná cesta živej a účinnej her-

meneutiky Božieho slova.“/bod 49/ Svätci sú 

tí, ktorí vydali svetu a Cirkvi svedectvo o 

ustavičnej plodnosti Kristovho evanjelia svo-

jím vlastným životom. V závere tohto exkur-

zu prvej časti dokumentu Verbum Domini 

môžeme povedať, že prvá časť nás vovádza 

k zamysleniu sa nad naším vzťahom k Božie-

mu slovu, prístupom k nemu, ale aj k jeho 

interpretácii a uživotneniu v praxi. Dokument 

nám veľmi jasne hovorí o tom, že ak chceme, 

aby si Boží ľud zamiloval Božie slovo, nielen 

že mu musí správne porozumieť po stránke 

literárnej, historickej, sociálnej, ale aj po 

stránke teologickej. Mnohí tí, ktorí aj prejavia 

záujem o Božie slovo a jeho lektúru, nedoká-

žu vykonávať však nad Božím slovom refle-

xiu, ktorá by im mala pomôcť v duchovnom 

živote. Jednou z možností je, aby v rámci 

biblických stretnutí sa nepredstavoval veria-

cim podávaný len exegetický výklad textov 

Sv. písma, ale aj teologická reflexia, ktorá 

pomôže veriacemu upevniť a uživotniť svoju 

kresťanskú vieru. Ďalšou možnosťou ako po-

môcť veriacim vnikať do textov Sv. písma 

môže byť aj to, keď biblické stretnutia vo 

farnostiach využijeme aj k hlbšiemu pocho-

peniu jednotlivých kníh Starého či Nového 

zákona, ktoré sa kontinuálne čítajú v liturgii 

slova počas sv. omše. To môže veriacim po-

môcť lepšie vnikať do tajomstva a hĺbky Bo-

žieho slova. 
 Mgr., Mgr.art. Martin Uhrík  

   kaplán levickej farnosti 
Použitá literatúra:  
BENEDIKT XVI.. Verbum Domini. Posynodálna 

apoštolská exhortácia o Božom slove v živote 

a poslaní Cirkvi. In:  edícia Pápežské dokumenty. 

Trnava: SSV, 2001.  
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Z histórie cintorínov v Leviciach 

 

Na základe nariadenia panov-

níka Jozefa II. bolo koncom 18. sto-

ročia pochovávanie pri kostoloch 

prísne zakázané. V dôsledku toho sa 

tieto cintoríny prestali používať 

a okolo roku 1780 začali vznikať no-

vé, zriadené ďalej od ľudských obyd-

lí. Z toho dôvodu sa v Leviciach už 

v roku 1781 stretávame s katolíc-

kym cintorínom mimo intravilánu 

mesta, ktorý z pragmatických dôvo-

dov dostal prívlastok „nový. Poze-

mok pre „nový“ cintorín vymerali na 

parcele za mestom, na súkromných 

pasienkoch a viniciach. Rozprestieral 

sa v časti areálu dnešnej nemocnice 

od Ulice 29. augusta a po niekoľkých 

úpravách sa tiahol pod areál dnešnej 

Polikliniky (pozri mapu) . 

Už v roku 1781 tu dal farár 

František Kasza postaviť centrálny 

kríž v hodnote 30 zlatých. Cintorín 

mal neveľkú rozlohu, pretože už 

v januári 1784 sa dozvedáme, že ka-

tolícka časť cintorína sa naplnila na-

toľko, že v ňom nebolo možné nájsť 

miesto na pochovávanie. Z toho dô-

vodu bolo mesto nútené odkúpiť vi-

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
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Súčasný cintorín 

Nový cintorín 
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nice Štefana Bócza v tesnom sused-

stve cintorína. V rovnakom roku bola 

na cintoríne osadená kovová brána. 

Cintorín svojmu účelu slúžil až do 

druhej tretiny 19. storočia. Podľa 

údaju z roku 1861 sa cintorín znova 

zaplnil a obecné pasienky v jeho su-

sedstve neboli vhodné pre účely po-

chovávania. Preto mesto požiadalo 

o pridelenie ornej pôdy v hone Kal-

vária s výmerou 1800 siah od vlastní-

ka panstva Mikuláša Esterházyho. Tu 

sa stretli záujmy mesta a katolíckej 

Cirkvi zastúpenej farárom Ladisla-

vom Gyürkym, ktorá si predmetnú  

pôdu od Esterházyovcov prenajímala 

už od roku 1793 a ponúkala za ňu na 

výmenu farskú pôdu v tesnom sused-

stve cintorína. Nevýhodou mesta bo-

lo, že pôdu chceli ako dar. Preto sa 

Esterházyovci rozhodli pre ponuku 

Katolíckej Cirkvi, ktorá tu už v roku 

1862 zriadila svoj cintorín. Takto bol 

položený základ cintorín, ktorý vyu-

žívame dodnes. Vďaka katastrálnej 

mape z roku 1866, ktorá zachytávala 

reálne pomery tesne po veľkých 

úpravách extravilánu mesta Levice sa 

dozvedáme, že v tesnom susedstve 

katolíckeho cintorína na mieste viníc, 

bol zriadený i cintorín reformovanej 

cirkvi. Malá časť z neho bola vyme-

raná pre potreby evanjelikov aug-

sburského vyznania. Evanjelici 

v roku 1903 žiadali od mesta zväčše-

nie svojho cintorína a to na 

úkor pozemku reformovanej cirkvi. 

Reformovaná cirkev s požiadavkou 

súhlasila len v prípade, že za prepus-

tený pozemok dostanú primeranú ná-

hradu. Keďže evanjelici ich požia-

davku nedokázali splniť, k dohode 

nedošlo. Cintorín sa v roku 1910 úpl-

ne naplnil a pre alarmujúcu situáciu 

mesto na zväčšenie cintorína prepus-

tilo vlastný pozemok s rozlohou 150 

siah. Pretože išlo len o malú výmeru, 

sa kauza zväčšenia evanjelického 

cintorína opakovala i v roku 1918, 

1926 a 1937. 

Z uvedeného je zrejmé, že na-

ďalej pretrvávala vzájomná izolácia 

katolíckej a evanjelických cirkví. 
 

Ladislav Vincze 
 

Premene a literatúra: 

Archívny materiál uložený v ŠAN, pobočka 

Levice 

Hol sírjaik domborulnak, Léva, 2009 
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Modlitba 
 

Pane, pomôž mi kráčať ďalej! 

Osloboď moje nohy od únavy, 

nech zmizne z môjho tela pohodl-

nosť. 

Osloboď moje srdce od túžob, 

ktoré ma privádzajú k nepodstatným 

veciam. 

Očisti môjho ducha od nevďaku, 

egoizmu a ľahostajnosti. 

Pane, aby som nezaspal na lodi,  

ktorá uviazla v pokojnom mori. 

Pane, aby som pamätal na utrápe-

ného,  

ku ktorému nikto nevystiera ruku. 

Aby som pamätal na uplakaného, 

 ktorého ešte nikto nikdy nemiloval. 

Aby som nezabúdal na blúdiaceho 

v tmách,  

ktorému ešte nik neukázal cestu 

svetla. 

Aby som v sebe stále nosil tvoju prí-

tomnosť. 

 

Z modlitieb SVD 
 

 

 

Misijná krajina Japonsko 

 

 Japonsko – Nippon (východ slnka) je 

ostrovný štát v severovýchodnej Ázii. Po-

zostáva zo štyroch veľkých ostrovov: Hon-

šú, Hokkaidó, Kjúšú a Šikoku. Patria 

k nemu aj tisíce malých ostrovčekov vráta-

ne súostrovia Rjúkjú. Japonsko často po-

stihujú nielen sopečné výbuchy, ale aj ze-

metrasenia. Je to krajina so starou kultúrou 

a dejinami, kde po stáročia vládli samuraji. 

 Po druhej svetovej vojne sa Japonsko 

značne otvorilo svetu a vybudovalo si 

v krátkom čase silný priemysel. Žije tam 

viac ako 127 miliónov obyvateľov – podľa 

etnického zloženia tvoria Japonci 99 %, 

ostatní sú Číňania, Kórejci a pôvodní oby-

vatelia Ainovia.  

 Tradičným náboženstvom Japoncov 

je šintoizmus, ktorý spočíva v súhre myto-

lógie, mravných zásad a zložitých obradov. 

Jeho strediskom je božstvo, ktoré nemá jas-

nú a pevnú tvár. Božský pôvod a moc sa 

pripisuje prírode, moru a zemi, sopkám 

a rastlinám. Vieroučná náplň nie je pre šin-

toizmus podstatná, takže sa znáša 

s budhizmom natoľko, že niektorí Japonci 

sú zároveň šintoisti aj budhisti. Kresťanov 

je asi 1,2 % - z toho katolíkov je iba 0,4 % 

(513 tisíc). 

 Podľa historických záznamov kres-

ťanstvo do Japonska priniesol sv. František 

Xaverský, SJ a jeho spoločníci v polovici 

16. storočia. Kresťanstvo sa rýchlo šírilo, 

ale už koncom toho istého storočia nastalo 

Kaplnka SVD v Nagoyi 
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kruté prenasledovanie kresťanov. Po krát-

kom období slobody prišlo ďalšie prenasle-

dovanie s tisíckami mučeníkov. Až v roku 

1889, vplyvom politických stykov 

s Európou, bola ústavou uznaná nábožen-

ská sloboda a v roku 1947 bola vyhlásená 

rovnosť a sloboda všetkých náboženstiev. 

Už po prvej svetovej vojne sa kresťanská 

cirkevná organizácia upevnila, založil sa 

miestny seminár a v Nagasaki bol menova-

ný prvý domáci biskup. O rok na to štát 

uznal katolícku univerzitu, ktorú založili 

jezuiti v Tokiu. 

 V Japonsku pôsobí vyše 1700 diecéz-

nych a rehoľných kňazov aj mnoho misij-

ných pracovníkov. Spoločnosť Božieho 

Slova tam začala svoju činnosť začiatkom 

minulého storočia. Ich práca od začiatku 

nebola ľahká, pretože Japonci považujú 

kresťanstvo za importované náboženstvo, 

vzhľadom na ich kultúru a vyznávanie šin-

toizmu a budhizmu. Pritom však kresťan-

ské myslenie a ideológia fascinovala mno-

hých japonských literátov a kresťanské ško-

ly sa považovali za najelitnejšie výchovné 

inštitúcie. Misijná činnosť v Japonsku sa 

uskutočňuje hlavne vo farskej pastorácii 

a v školskej službe. Nezabúda sa ani na 

pastoráciu povolaní. Je tam veľké centrum,   

ktoré slúži pre seminaristov rôznych krajín. 

Tým si získavajú budúcich misijných pra-

covníkov pre Japonsko. V Tajimi je zriade-

ný noviciát, v Tokiu je centrum pre du-

chovné cvičenia a obnovy. 

 V Japonsku pôsobili slovenskí verbis-

ti: P. František Bulík, P. František Sirovič, 

P. Štefan Zloch a v súčasnosti tam pôsobia 

v meste Nagoya P. Pavol Filadelfi a Fr. Ja-

kub Rajčáni, ktorý bol v marci tohto roku 

vysvätený na diakona a v Japonsku sa pri-

pravuje na prijatie kňazskej vysviacky. 
 

„Reč lásky je jediná reč, 

ktorej rozumejú  

všetci ľudia.“ 
 

(sv. Jozef Freinademetz) 

 

 

Rubrika Misie pripravila:  Bc. Edita Kottrová 
Zdroje: Hlasy z domova a misií 3/2011, 2/2010;  
www.misie.sk; www.svd.sk; ww.mladymisionar.sk  
Foto: archív SVD  

 

 Fr. Jakub Rajčáni        P. Pavol Filadelfi  

Fr. Jakub Rajčáni pred Nagoyským hradom 

P. Pavol Filadelfi s farníkmi v Japonsku 
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RELIKVIA SV. CYRILA                                     

V KOSTOLE SV. MICHALA 
 

         V našej farnosti sme vo štvrtok 27.10.     

a v nedeľu 30.10. 2011 s úctou prijali relikvie 

sv. Cyrila. Táto relikvia je maličká časť kľúčnej 

kosti. Blízkosť posvätnej relikvie sme vnímali 

ako možnosť k duchovnému precitnutiu, prehĺ-

beniu duchovného života a duchovného spoje-

nia s ním. Aj vo svojom čase svätý Cyril a Me-

tod prichádzali medzi ľudí, aby v nich prehĺbili 

poznanie Písma svätého 

a cez Písmo poznanie 

Boha a jeho vôle. Ten, 

ktorého posvätné ostatky 

si uctievame, je živý 

pred Bohom. Prosili 

sme, aby jeho duchovná 

sejba aj dnes na jeho 

orodovanie prinášala 

žiadané ovocie. Svätý 

Cyril a Metod zanechali 

svoje istoty, opustili svo-

je prostredie a zabehaný životný štýl, aby vy-

kročili s novým tvorivým nasadením uskutoč-

ňovať svoje posvätné poslanie. Nech sú pre nás 

príkladom duchovnej bdelosti počúvať znova   

a znova Božie volanie. Príkladom pohotovosti 

vstať a ísť. Kráčať kam nás Pán volá. Relikvie 

nie sú len suché kosti. Nemožno o relikviách 

zmýšľať ani v tom duchu, že je to čudné preja-

vovať úctu mŕtvemu telu, či jeho čiastkam.      

V duchu optiky kresťanstva veríme, Boh je Bo-

hom živých a teda, že aj duše spravodlivých sú 

pri Bohu. Lenže niektorých ľudí Boh viedol 

osobitným spôsobom už tu na zemi. A to je dô-

vod, prečo ich telu prejavujeme úctu, lebo Boh 

sa ich dotkol už za ich života a konali veľké 

veci. Úcta k relikviám svätcov má v Cirkvi veľ-

kú tradíciu a ak sa správne chápe, veriaci doká-

žu viac preniknúť veľkosť skutkov svätcov        

i dobrotu Pána Boha. Tešme sa, že sme mali 

možnosť fyzicky vidieť a uctiť si relikvie veľ-

kého svätca, vďaka ktorému môžeme čítať text 

v slovenčine. Z príležitosti blížiaceho sa výz-

namného 1150 výročia ich príchodu na naše 

územie, ktoré budeme sláviť v roku 2013 ich 

chceme mať pred našim duchovným zrakom    

a učiť sa od nich. Právom. Ich pôsobením naši 

predkovia vstúpili do európskych dejín do vte-

dajšieho sveta svojou písomnou kultúrou, práv-

nym poriadkom, predovšetkým však s etickými 

normami kresťanstva. Svojou múdrosťou pred-

behli storočia, keď osvojovanie evanjelia prijí-

mali autenticky vo svojej rodnej reči. A prečo 

len pozostatky sv. Cyrila a nie aj sv. Metoda? 

Pretože dodnes nevieme, kde sa nachádza hrob 

svätého Metoda. Telo sv. Cyrila, ktorý zomrel 

14. februára 869, bolo pochované s veľkou úc-

tou po pravej strane oltára v rímskej Bazilike 

sv. Klimenta. Dobové kroniky spomínajú mno-

hé zázraky, ktoré sa udiali 

pri Cyrilovom hrobe.       

Sv. Cyril a Metod nám svo-

jím účinkovaním sprostred-

kovali hodnoty, ktoré ozna-

čujeme ako "dedičstvo ot-

cov ". Čo však máme rozu-

mieť pod týmto výrazom? 

Naša viera, zdedená od    

sv. Cyrila a Metoda, má 

svoj konečný pôvod v Bo-

hu, je Božím darom a vová-

dza do Božej rodiny. Viera, ktorú nám priniesol 

sv. Cyril a Metod je pravda o Bohu a jeho živo-

te, pravda o človeku, o nás, pravda o svete        

a o vesmíre. Pravda, ktorú Boh  zjavil ľuďom 

ako svetlo na cestu životom, ako silu a istotu, 

ako pomoc. Pri relikviách sv. Cyrila sme sa 

spojili v  modlitbe,  zomierajúceho Cyrila, ktorá 

môže byť pre nás duchovným testamentom, 

veď nám so svojím bratom Metodom priniesli 

hodnoty nepredstaviteľnej ceny. Po modlitbe 

sv. Cyrila pán dekan Mons. Ján Bednár pred-

niesol prosby na orodovanie sv. Cyrila za celý 

dekanát a na rôzne úmysly. Inšpirovať nás mô-

že zaujímavá prosba, ktorú predložil starozá-

konný prorok Elizeus svojmu učiteľovi, proro-

kovi Eliášovi. Keď sa s ním lúčil, prosil ho, aby 

na ňom dvojnásobne spočinul jeho duch.          

(2 Kr 2, 9). My sme sa však v nedeľu 30. ok-

tóbra, keď k nám po druhých krát zavítali relik-

vie svätého Cyrila nechceli celkom rozlúčiť. 

My sme prosili, aby aj na nás spočinul duch 

svätých vierozvestov, aby sme v ich duchu       

a podľa ich príkladu slovom i životom svedčili 

o Bohu, o Božej dobrote, o jeho milosrdenstve 

a láske. Amen.                                                                                      
 

Podľa zdrojov z internetu spracovala            

Beáta Šimeková 
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