
  

  

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
            Ročník I. - Číslo 12 - December 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 * Sviatky pokoja * Liturgia: 35. až 38. nedeľa v cezročnom období                                                                                 

Sväté misie vo farnosti Levice od 24.9. do 2.10.2011 

Návšteva  kostolíka Slovenskej katolíckej misie v Londýne 

Krása voskového Jezuliatka * Misie: Brazília * Svätí v mesiaci                                                                                         

Večeradlo Mariánskeho kňazského v hnutia Leviciach 

Fotogaléria: Diecézne Večeradlo v kostole sv. Michala Leviciach 
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„Prichádza Pán, náš Kráľ...“ 
 

 „Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu 

Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ V čase Adventu 

nás Ján Krstiteľ vyzýva, aby sme pripravili cestu Pá-

novi na púšti nášho srdca, aby sme mu vyrovnali 

chodníky nápravou všetkého, čo je pokrivené 

v našom živote a takto očakávali Ježišov príchod.  

 Jánove slová sú jednoznačné, chcú vyvolať 

v ľuďoch zmenu, chcú v ľuďoch obnoviť túžbu po 

Bohu, ktorá je vložená do srdca každého človeka. 

 Všetci túžime byť blízko Boha, ktorý je Lás-

ka. Počas Adventu máme dobre pripraviť svoje srd-

cia na Božie Narodenie. Zrejme si uvedomujeme, že 

sme hriešnici, ale chceme sa stať svätými, veď preto 

žijeme na svete. Znie to príťažlivo, no ako to máme 

urobiť? Jednoducho treba prijať hlboko do srdca 

všetky pokyny, ktoré nám udeľuje Ježiš v Evanjeliu, 

keď počúvame tieto slová: „Ján bol na púšti, krstil 

a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Pri-

chádzala k nemu celá judejská krajina a všetci Je-

ruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa 

mu krstiť v rieke Jordán“. 

 Aby sme dobre pripravili svoje srdcia na prí-

chod Krista, musíme sa predovšetkým obrátiť. Ak 

kráčame po ceste zla a hriechu, ktorá vedie 

k duchovnej smrti, musíme z nej zísť, opustiť všet-

ko, čo nás odvádza od Boha a vrátiť sa na cestu lás-

ky a dobra, ktorá vedie do svetla a večného života. 

Po nej sa síce ide najťažšie, ale je to najdokonalejšia 

a najistejšia cesta pre každého z nás. 

 V čase prípravy na Kristov príchod prvým 

krokom na ceste nášho obrátenia musí byť spytova-

nie svedomia. Čo to znamená? Vidieť seba samého 

takého, aký naozaj som, takého, akého ma vidí Boh. 

Prosme Ducha Svätého, aby nám zjavil pravdu.  Čo 

je v našom živote správne a čo nie je? Odpoveď hľa-

dajme každý vo svojom  vlastnom srdci.  

 Po hlbokom a úprimnom spytovaní svedomia 

nasledujúcim krokom v našom adventnom obrátení 

musí byť dobre vykonaná svätá spoveď, v ktorej 

uznáme a vyznáme pred Bohom všetko, čo bolo 

v rozpore s Jeho vôľou. Priznáme aj svoje chyby 

a zlozvyky, ktoré úprimne oľutujeme a rozhodneme 

sa pre skutočné polepšenie. Samozrejme nestačí ísť 

na sv. spoveď a potom žiť úplne rovnako, ako pred-

tým. Prosme Boha o milosť zmeny nášho života, 

zmýšľania, slov a skutkov. Žiaľ, mnohé vianočné 

spovede sú neúprimné, lebo namiesto ľútosti sa sna-

žíme ospravedlniť svoje hriechy.  

 Všetko uvedené si  vyžaduje od nás námahu, 

sebazaprenie, obetu. Pozrime sa, čo nám hovorí 

Evanjelium o Jánovi Krstiteľovi. „Ján nosil odev 

z ťavej srsti... a potravou mu boli kobylky a lesný 

med“. Podľa všetkého Ján nebol človekom, pre kto-

rého boli najdôležitejšie záležitosti tela; oblečenie, 

pokrm... Ján  bol človekom pevného ducha, ktorý 

ovládal svoje telo a všetky jeho žiadosti. 

„Prichádzala k nemu celá judejská krajina 

i všetci obyvatelia Jeruzalema.“  Neváhali opustiť 

pohodlie domova a odobrali sa za Jánom na púšť, 

aby sa očistili od hriechov. Dobrá príprava na prí-

chod Krista musí aj nás niečo stáť. Ak nás príprava 

na Ježišov príchod nič nestojí, iba peniaze, tak bol 

z našej strany adventný čas premrhaný.  

Boží Syn, ktorý príde na zem, sa narodí 

v maštali, bude ovinutý do biednych plienok a jeho 

kolískou bude žľab pre zvieratá. Boh prišiel medzi 

ľudí, ale ľudia ho odmietli. Bratia a sestry, nech sa 

nestane aj nám, že nebudeme mať vo svojom srdci 

miesto pre Božské Dieťa! Pripravme sa na Jeho prí-

chod ako najlepšie vieme. Pripravme sa tak, ako    

nikdy predtým! Nech je Advent pre nás časom du-

chovného prebudenia, časom zlepšenia života, zdo-

konalenia modlitby, adorácie, vylepšenia našich 

vzťahov, jedným slovom časom, kedy opustíme ces-

tu ľahostajnosti  a nastúpime na cestu snaženia.  

     Pýtate sa: Ako to máme uskutočniť 

v každodennom živote? V prvom rade sa musíme 

oslobodiť od ťarchy hriechu, ktorý zatemňuje náš ro-

zum. Lebo hriech je najväčšou prekážkou medzi člo-

vekom a Bohom. Všetkým nám zo srdca vyprosu-

jem, aby sme v tomto Advente lepšie spoznali Ježiša 

a mohli ho prijať, keď príde na Vianoce ako Svetlo 

do tmy našich sŕdc a našich čias.  

 Pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami, keď 

Ježiš prichádza k nám na svet ako posol Otcovej lás-

ky a chce nám dať svoj pokoj, želám vám požehnaný 

Advent, aby ste mali naozaj radostné Vianoce. Len 

ten, kto si uvedomí, že Ježiš chce prísť do čistého 

srdca, spozná opravdivú radosť. Preto vám prajem 

dobre sa pripraviť na vianočnú svätú spoveď a tak 

prežívať príchod Božieho Syna v atmosfére lásky. 

       

                    Mons. Ján Bednár, váš farár  
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   Sviatky pokoja    
 

 Rok sa opäť končí, zhon na-

rastá, koledy v obchodoch vyhrá-

vajú a reklamy tvrdia, že šťastie 

spočíva v kúpe nejakého vianočné-

ho produktu. Je to neklamný znak 

toho, že si opäť pripomenieme na-

rodenie Ježiša, ktorý prichádza 

spasiť svet. Z vecí, ktoré sa na Via-

noce nabaľujú si z roka na 

rok častejšie musíme 

vyberať tie, ktoré  

k nim skutočne 

patria. 

 Vianoce 

označuje-

me za 

sviatky 

p o k o -

ja, no pred 

tým, než sa 

stanú realitou, 

znepokojuje nás 

milión vecí, ktoré 

nemôžu počkať. Aký 

zaujímavý kontrast. 

Zhon, stres, chaos, 

tlačenice. Je len na nás, 

do akej miery budeme 

zdroje nepohody živiť a do akej 

miery si pokojnú atmosféru vytvo-

ríme už pred sviatkami. „Sláva Bo-

hu na výsostiach a na zemi pokoj 

ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2,14) 

Kiežby tento spev počulo dnešné 

ľudstvo. 

 Práve na Vianoce si viac uve-

domujeme, čo nám prináša pokoj. 

Je to Betlehemské Dieťa, ktoré sa 

volalo Slovo. To Slovo si zobralo 

naše ľudské telo len preto, lebo nás 

prišlo zachrániť od toho najhoršie-

ho položenia člo-

veka: žiť v nelá-

ske s Bohom, 

ktorý je sám 

Láska. 

 Vianoce 

sú najkraj-

ším sviat-

kom kaž-

dej rodi-

ny. Vzá-

jomne sa ob-

darúvame a že-

láme si len to 

najlepšie. Prajem 

vám, milí čitate-

lia, aby žiadny 

svetský nepokoj ne-

narušil vaše príjemné 

chvíle s drahými. Pra-

jem vám, predovšet-

kým, pokojné a ničím 

nerušené sviatky naro-

denia nášho Spasiteľa, ktorý       

k nám prišiel v jednoduchosti, 

skromnosti, pokore a ktorý svojim 

pokojom objíma celý svet. 
 

 

Alojz Vlčko 

Uverejnené v časopise Bartolomej 12/2009 
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Prvá adventná nedeľa 
 

 Neprejde ani deň, aby sme nepočuli nejakú 

hrozivú správu, či už z najbližšieho okolia alebo      

z iného kontinentu. Ale všade trpia ľudia. A väčšinu 

týchto nešťastí spôsobujú tiež ľudia. To my ľudia 

sme obetami aj vinníkmi. Ľudská zloba, ľudský 

hriech, náš, môj, tvoj rozlieva po celej zemi slzy       

a krv. Ako sa teda na nás ako na dielo svojich rúk  

pozerá Boh? 

 Prorok Izaiáš sa pokorne pýtal: "Či budeme 

spasení? Veď naša spravodlivosť je sťa skrvavená 

šatka, zvädli sme ako lístie, naše hriechy nás uniesli 

sťa vietor." Uznal vinu svojho ľudu a až potom sa 

opovážil dôverne prihovoriť. Bohu: "Ty, Pane, si náš 

otec, my sme len hlina. Ty si náš tvorca a my všetci 

sme dielom tvojich rúk." Iba z takéhoto postoja moh-

la vytrysknúť naliehavá prosba žalmistu: "Bože, 

obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení." 

 Proroci i autori žalmov boli síce inšpirovaní 

Duchom Svätým, ale v porovnaní s nami, určite ne-

mohli toľko vedieť o spáse. A predsa sa môžeme od 

nich učiť. Zrejme preto Cirkev zaradila tieto texty do 

liturgie. 

 V Starom zákone sa tiež vyskytuje pomeno-

vanie Boha ako otca, ale iba pre vyvolený národ      

a my predsa vieme, že Boh je Otec všetkých ľudí     

a naozaj sme všetci nielen Bohom stvorení, ale aj 

Ježišovo vykúpenie je otvorené pre všetkých. My 

pokrstení nemáme automaticky vstupenku do neba. 

Dostali sme poverenie, aby sme svojim životom 

sprostredkovali ostatným ľuďom spásu. 

 Nuž zaujmime Izaiášov a žalmistov pokorný 

postoj. Nehľadajme vinu vždy iba v tých druhých. 

Úprimne uznajme, že aj my máme nejaký podiel na 

vytváraní atmosféry sebectva, pôžitkárstva, bez-

ohľadnosti, nenávisti a pomsty, ibaže to ináč nazý-

vame. A či tá naša "spravodlivosť" neprináša tiež 

veľa krvi a sĺz? Považujeme naozaj všetkých ľudí za 

dielo Božích rúk, Ježišom vykúpených? Začnime 

teda advent úpenlivou prosbou: 

"Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár               

a budeme spasení." 

 M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá adventná nedeľa  
 

 Keby Boh každú nespravodlivosť trestal tak, 

ako to robíme my medzi sebou navzájom, asi by už 

ľudstvo dávno bolo vyhynulo. Apoštol Peter nás však 

uisťuje, že Pán je trpezlivý. Nechce, aby sme zahynu-

li, ale aby sme sa dali na pokánie. Koľko času nám 

však zostáva, to nikto z nás nevie. Deň zúčtovania 

príde ako zlodej. Ako sväto a nábožne by sme mali 

žiť, aby nás ten deň našiel nepoškvrnených, v pokoji 

očakávajúcich nový život v dokonalej spravodlivosti. 

 Veľa najrôznejších túžob sa skrýva v našich 

srdciach. Medzi nimi je určite aj túžba po spravodli-

vejšom živote. Očakávame však, aby kompetentní 

zabezpečili pre každého spravodlivosť. Malo by to tak 

byť, lenže týka sa to každého z nás. Nemôžeme sa iba 

domáhať spravodlivého ocenenia pre seba a potresta-

nia pre tých druhých. Ak chceme mat účasť v nebes-

kom kráľovstve, musíme začať naozaj spravodlivo súdiť 

seba a odstraňovať tak každý náš nespravodlivý postoj 

a čin. Vnášajme pokoj do tých našich napätých          

a často až nepriateľských vzťahov. Prispejme aj my    

k tomu, aby sa mohla "pobozkať spravodlivosť a po-

koj", ako sme to počuli v žalme. Ak spravodlivo od-

súdime seba, Boh nám vo svojom milosrdenstve 

odpustí a naplní nás pokojom. 

   M. M. 
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Tretia adventná nedeľa 
  

 Advent je čas očakávania - na čo vlastne? Na 

bohaté Vianoce? Na stôl plný dobrôt? A na strom-

ček, pod ktorým bude množstvo drahých darčekov? 

Taký advent si môžu dopriať bohatí a vôbec k tomu 

nepotrebujú radostnú zvesť o narodení akéhosi Me-

siáša, iba ak koledy na vytvorenie vianočnej atmo-

sféry. Všetko, čo potrebujú pre krásne Vianoce, na-

dobudli si sami. 

 Prorok Izaiáš, vedený Božím Duchom, ohlaso-

val radostnú zvesť práve pre chudobných a sužova-

ných ľudskou nespravodlivosťou. Predpovedal prí-

chod Mesiáša, ten však nemal priniesť bohatým ešte 

viacej bohatstva a túžiacim po moci ministerské kres-

lá. A v čase skutočného Ježišovho príchodu bolo 

takých záujemcov neúrekom. Mesiáš však prišiel     

k chudobným, hladným, trpiacim a aj k hriešnikom 

zajatým v otroctve hriechu, ktorí túžia po vyslobode-

ní, po spáse. A nielen k tým, čo v tom čase žili. Pri-

šiel zachrániť celé ľudské pokolenie. Aj nás ľudí tejto 

doby. Pôsobí neustále, či je advent alebo Vianoce.  

Každému je pripravený darovať odpustenie a pokoj, 

ak úprimne ľutuje. Bez tohto daru budú aj tie naj- 

luxusnejšie Vianoce chudobné, lebo duše ostanú 

prázdne a srdcia studené.   

 Prosme za všetkých duchovne chudobných, 

aby spoznali, ako ich zotročuje nenásytný hlad po 

stále väčšom majetku, aby začuli radostnú zvesť      

o vyslobodení z otroctva hriechu. A najlepšie im 

pomôžeme, keď bude na nás vidno zmenu po úprim-

nom pokání. Tak sa môžeme stať aj bez slov nositeľ-

mi vianočnej radostnej zvesti.  

    M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtá adventná nedeľa 
  

 Dnešné evanjelium je pre zbožného katolíka 

asi najznámejšie, lebo si ho denne tri razy pripomína 

pri modlitbe Anjel Pána. Má to za následok zovšed-

nenie často odriekaných slov a preto sa nad nimi už 

ani nezamýšľame. Považujeme za samozrejmé, že 

anjel nazval Máriu "milosti plnou", veď takou sku-

točne bola, aj je. Práve preto ju uctievame najviac zo 

všetkých svätých. 

 Ale čo je vlastne milosť? Máme veľmi veľa 

definícií milosti. Tá najstručnejšia a najvýstižnejšia 

znie, že milosť je účasť na Božom živote. Je jasné, že 

takúto účasť si nik sám nemôže vôbec ničím zaslúžiť. 

Milosťou nám Boh otvára svoje náručie, je to pozva-

nie do plnosti lásky. Ponecháva nám však slobodu. 

Môžeme ujsť aj veľmi ďaleko, ale kedykoľvek nás 

príjme späť, ak sa vrátime v úprimnej kajúcnosti. 

 Ale milosť, ako účasť na Božom živote, nie je 

predmet, je to niečo živé, čo sa v duši môže rozvíjať, 

alebo zahynúť. Závisí to však od toho, ako sa staráme 

o čistotu našich duší. Teraz sa iste všade horlivo 

upratuje, aby nikde nebolo ani zrnko prachu. 

 Zvykneme si želať milostiplné Vianoce.          

A môžu byť, ak budeme naplnení milosťou. Veď ako 

by sme slávili Ježišovo narodenie bez účasti na Bo-

žom živote? Len si nezabudnime vyčistiť duše úprim-

nou kajúcnosťou.  

   M. M. 
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Sväté misie vo farnosti Levice                                     

v dňoch od 24.9. do 2.10.2011 
 

Piatok 30.septmbra                              

P. František a brat Rajmund (18:00) 

Mládežnícky program 

 

 Prihovoril sa páter František 

a nadviazal na prednesenú tému P. Antona. 

Kým sa pripravilo premietanie, páter Gabriel 

zaujal svojimi piesňami z modernej hudobnej 

produkcie a vlastnými textami. 

 K mládeži prehovoril aj levický rodák 

Janko Lehocký. Študuje u františkánov 

a porozprával otvorene o svojich prvých kro-

koch v tomto kostole – pokrstení, prvej sv. 

spovedi u ThDr. Jána Frátriča, cez obdobie 

puberty, vlastných potknutí a pádov až ho to 

priviedlo na cestu k Bohu. Podal živý výklad  

„Človek, ako príbeh Boha“. I počas teologic-

kých štúdií, najmä filozofie, pochopil 

a poznal, že „Boh je v utrpení 

a v ťažkostiach“. Hlboko sa vžil do role 

apoštola Tomáša, aby to pochopil. 

 Po premietnutí a vysvetlení krátkej 

ukážky z príbehu zaľúbeného mladíka, špič-

kového gymnastu, ktorého kariéra skončila 

haváriou na motorke, sa mladých opäť ujal 

o t e c  G a b r i e l .  S v o j o u  g i t a r o u 

a nenapodobniteľným hlasom v piesňach pri-

blížil mnohé biblické príbehy a tak rozvŕzgal 

lavice farského kostola. Lebo mládež sa do-

konale chytila živých textov a krásnej meló-

die. 

 Takú radosť, zapálenie a nadšenie 

u mladých na duchovnej, či birmovnej prí-

prave vidieť len ojedinele. Terajšie misijné 

stretnutie dokázalo, že sa to dá praktizovať.  

 

Sobota 1.októbra  

P. Gabriel – Panna Mária (6:45) 

 

 Páter Gabriel na začiatku sv. omše       

z fatimskej soboty Panny Márie pripomenul 

dnešnú liturgickú sväticu sv. Teréziu 

z Lisieux. Svätá Terezka Ježiškova, ktorej 

sochu máme i v našom farskom kostole, pan-

na a učiteľka Cirkvi. Zvolila si cestu milosrd-

nej lásky Božieho dieťaťa. Hovorievala, že 

dve vlastnosti sú potrebné: dôvera a pokora. 

Sú to dve krídla rovnako vyvážené. Preto 

majú byť rovnaké, aby sme v niektorej čnosti 

náhodou neuleteli ... 

 V homílii nám bola pripomenutá hlbo-

ko zakorenená úcta nás Slovákov k Panne 

Márii. Táto úcta sa prostredníctvom našich 

vierozvestov sv. Cyrila a Metoda preniesla 

z Byzantskej ríše na naše územie. Sv. Otec 

Ján Pavol II. v Nitre povedal, že je to náš 

Slovenský Betlehem, keďže sa tu nachádza 

najstarší chrám celej strednej a východnej 

Európy chrám sv. Emeráma  posvätený         

v roku 823. 

 Náš národ nemal po celé tisícročie  

svoju štátnosť a tak si za patrónku vyvolil 

Máriu s titulom Sedembolestná. Nájdeme ju 

vyobrazenú v každom chráme našej vlasti. Aj 

tu na bočnom oltári je nádherný obraz 

„Snímania z kríža“. I my sa môžeme postaviť 

pod kríž, vložiť sa do náručia Panny Márie 

so všetkými tými našimi slabosťami, boles-

ťami, neúspechmi, či sklamaniami. Ale mô-

žeme tam nájsť a zaujať stanovisko Matky 

samotnej... 

 Rád by som zdôraznil, aby sme vedeli, 

prečo si máme Matku Božiu uctievať. Máme  

úžasne veľký dar. Mnohé denominácie cirkví 

pátrajú a nedokážu si ctiť Matku. Veď ona je 

predsa Matkou Spasiteľa a Vykupiteľa. Ona 

... pokračovanie z novembrového čísla... pokračovanie z novembrového čísla... pokračovanie z novembrového čísla   
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dala svoju prirodzenosť Bohu. Vedia si ctiť 

len Syna a jeho Matku už nie... A pritom aj 

mohamedáni si ju uctievajú, ako „Matku Pro-

roka“. Ona je Matkou všetkých detí, všet-

kých vykúpených a tých, čo majú v sebe prí-

tomnosť milosti.  

 Nijaké meno nie je tak ospevované, tak 

uctievané, tak vyslovované, ako meno 

„Panna Mária“. Len tých „Zdravas Mária“ 

koľko sa vysloví, prednesie... Mnohokrát to 

prevyšuje i samotné meno Ježiš... A nebyť 

toho skromného slovka „áno - staň sa“ vyslo-

vené prostou dievčinou Máriou, možno do-

dnes by sme boli čakali na Spasiteľa. Ale 

Mária bola živej, otvorenej viery. Vďaka 

Mária za tvoje „Áno“, pre ktoré ťa velebila 

Alžbeta a pre ktoré ťa velebíme aj my. 

 Druhý dôvod jej uctievania, že je na-

šou Matkou je to „nové stvorenie“, ktoré sa 

pripomína vo Veľkonočnej vigílii. Prvé stvo-

renie bolo kedysi v Adamovi, ale „nové stvo-

renie“ začalo až v Ježišovi Kristovi. A Panna 

Mária je nová Eva, teda „Matka žijúcich“. 

Ako ju anjel oslovuje „milostiplná“, čo 

v preklade znamená „raduj sa“.  

 Raduj sa celé stvorenie, lebo začalo 

nové spasenie, to, ktoré sme v raji cez Ada-

ma stratili. 

 Spievame „celá krásna“ čo sa stotožňu-

je „celá si krásna v milosti, v plnosti“. Boh 

čaká na svoje deti, na ich prosby. A Matka 

nás posiela za ním jednoduchou vetou:          

„Urobte všetko, čo vám povie“. Mnohí až 

časom pochopia, že uctievaním Matky Božej 

sa uctieva aj jej Syn a nič sa mu na Jeho slá-

ve neuberá... 

 Pannu Máriu sme za Matku dostali od 

jej Syna z kríža. Ján tu zastupuje celé stvore-

nie. Každý z nás by si ju mal zobrať za Mat-

ku. Pán si i nás vyvolil, aby nás naplnil svo-

jou milosťou, aby sme ju šírili a rozdávali 

ďalej. Boli akýmsi kanálom, spojnicou so 

svojím okolím. 

 Modlime sa teda „Bože, ty si dal ľud-

skému rodu Pannu Máriu ako vzor zbožnosti, 

daj, aby sme si ju uctievali. Amen.“ 

 

 

P. Gabriel – Krížová cesta (15:00) 

 Krížová cesta na Levickej kalvárii pod 

vedením pátrov františkánov. P. Gabriel sa 

modlil pri jednotlivých zastaveniach krížovú 

cestu podľa pátra Pia, ktorý bol tiež z ich re-

hole a poznačený tak, ako aj zakladateľ      

sv. František, stigmami. Teda títo svätci boli 

natoľko spätí s Ježišom Kristom, že živo pre-

žívali jeho rany na svojom tele. 

 

P. František – Láska (16:00) 

 V mori našli čln so stroskotancom. 

Prežil v ňom tri týždne bez vody a bez jedla. 

Všetci sa ho pýtali, ako je možné, že prežil. 

Odpovedal: „Jediné, čo ma držalo pri živote 

bolo vedomie, že ma doma čaká dievča, ktoré 

ma miluje...“. Láska je silnejšia, ako smrť, 

všetko vydrží, všetko pretrpí, večne pretrvá. 

 Všade okolo nás je láska. Boh dáva do 

sveta a svetu lásku, bez ktorej človek nemôže 

existovať. A človek prirodzene smeruje 

k Bohu, aby zažil lásku. 

Vo svete je kríza, globálne otepľova-

nie, ale v živote lásky prevláda globálne 

ochladzovanie. Často robíme v živote chyby, 

ktoré zväčša plynú z nedostatku lásky. Výdo-

bytky techniky nikdy nenahradia lásku, našu 

prítomnosť, či náš kontakt s milovanými oso-

bami. 

Čo ja robím pre to, aby bolo dosť 

lásky, aby pribúdala v rodine a vo svete? Aj 

tieto misijné chvíle nás majú ku nej nasmero-

vať. Najväčšou prekážkou je hriech, ktorý 

bráni rozvíjaniu lásky. Často je to moja    
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nedbalosť, sebectvo, egoizmus, zraňovanie 

a ubližovanie slovom... Ani do bytu si neťa-

hám blato z ulice. Prečo potom tak konám 

v duchovnom živote, keď ťahám do našich 

vzťahov všetku tú špinu?! Aj rakovina keď 

napadne organizmus nenecháme jej voľný 

priebeh, aby nádor rástol, ale ho odstránime, 

aby sa rana zahojila. 

Čo všetko robím, aby láska rástla? 

V prvom rade musíme pripraviť pôdu nášho 

srdca, aby to semiačko lásky vo mne rástlo, 

aby som vnímal potrebu tých, ktorí sú okolo 

mňa. Aby som mu dokázal povedať, že ho 

mám rád, že ho milujem, že ho potrebujem. 

Urobiť to hneď teraz, lebo nevieme ani dňa, 

ani hodiny... 

Sebectvo, nezáujem, zahľadení len do 

seba, to všetko rúca našu lásku. Kristov kríž 

a jeho obeta dokázala najlepšie, ako nás On 

miloval. Preto radi prichádzajme do kostola, 

kde sa pri každej sv. omši táto obeta koná. To 

je láska vyznaná a obetovaná, potvrdená. 

Aj v manželstve dáva pri obrade kňaz 

len potvrdenie, že Boh žehná túto dvojicu. 

Nedáva návod do manželského života. Boh 

chce, aby naše vzťahy mali život. Aby to za-

siate semiačko rástlo, potrebuje opateru, treba 

sa vedieť prihovárať, starať, polievať, okresá-

vať, budovať vzťahy medzi sebou. Nikde nie 

je v Písme napísané, že to je ľahké. Ani nie je 

napísané, že je Boh sklamaný človekom, lebo 

nikdy človeka neopustil. Všetko stojí nejakú 

obetu. Musíme si byť vedomí, že v tom nie 

sme sami. Manželský vzťah vyjadruje to, ako 

Boh hľadá človeka. 

Slováci o svadbe hovoria, že „idú sa 

brať“. Česi majú na to krajší výraz – „idú sa 

oddávať“. To je ten správny postoj. Naučme 

sa aj my viac sa spolu modliť, nájsť si pre 

seba čas, porozprávať sa, aby sme boli vďač-

ní Bohu i tým, čo nás obklopujú, že máme 

jeden druhého. 

 
Nedeľa 2.októbra  

P. Anton – Kríž (7:30) 

 

 Ako bolo na začiatku prvej sv. omši 

pripomenuté, dnes slávime v našej farnosti 

trojnásobný sviatok: 

 Hodová k svätému Michalovi Archanjelovi 

 vyvrcholenie misijného týždňa 

 nedeľu smrti Jána Krstiteľa 

 Ako sme začali naše misijné pôsobenie 

u vás vstupom do chrámu s krížom, tak 

sme urobili i dnes. Vo františkánskych kosto-

loch je vyobrazená ruka s krížom, lebo my 

sme ohlasovatelia „bláznovstva kríža“. Kríže 

máme všade, v kostoloch, na vežiach, misio-

nári odchádzajú s krížom ohlasovať vieru. Sú 

rôzne symboly kresťanstva, ale všetky prevy-

šuje kríž. Prečo kríž? Kríž je vrchol lásky 

zobrazenej na kríži. Kríž pre neveriacich je 

symbol smrti a pre kresťanov symbol lásky. 

Na kríži sa zjavuje Božia láska, je križovat-

kou nášho života. Kríž nás často vychováva, 

v krížoch sa objavujú hodnoty života, 

v krížoch spoznávame priateľov. Kríž je naj-

väčšia sila, tajomstvo kríža 

a zmŕtvychvstania. Ján Pavol II. hovorieval – 

„Kontemplujte, často pozerajte na kríž, nielen 

na tú fyzickú bolesť!“. 

Kríž nám pomôže duchovne rásť, je 

pre nás a pre našu rodinu požehnaním. Boh 

nás nikdy neskúša takým krížom, ktorý by 

sme nedokázali uniesť. Pomáha nám pri tom 

sviatosťami, ktoré nám dal. Preto sa nepýtaj-

me, „prečo mám taký kríž“. Ale radšej 

s pokorou prednesme: 

 „Nie moja, ale tvoja svätá vôľa nech sa 

stane, Pane môj!“ 
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P. Gabriel – Kríž, omša pre deti (9:00) 

 Páter Gabriel formou rozprávania zapá-

jal deti do tajomstva kríža. Kríž máme všade 

a doma je zväčša umiestnený nad dverami, 

v obývačke, či nad posteľou. My, kresťania 

katolíci máme vo veľkej úcte kríž. Mnohí ho 

nosia i na retiazke okolo krku. Prečo si vlast-

ne uctievame kríž?  Lebo skrze smrť na kríži 

nás Pán Ježiš vykúpil zo zatratenia, zomrel za 

naše hriechy a ukázal nám, ako veľmi nás 

miluje. 

Deťom bol potom vyrozprávaný prí-

beh o mladom Francúzovi Pierovi, ktorý na 

dražbe za posledné peniaze kúpil zabudnutý, 

zašpinený kríž. Keď ho vyčistil, zistil, že je 

zo samého zlata a našiel na ňom starý letopo-

čet r.1513. Kríž potom od neho odkúpil kráľ, 

zamestnal ho vo svojich ateliéroch a mladík 

namaľoval nezabudnuteľný obraz „Kríž na 

dražbe“. 

 Tak aj každý z nás, kto si  kríž uctieva, 

bude bohatý. Ježiš nás na kríži svojou smrťou 

a zmŕtvychvstaním vykúpil. Majme preto 

v úcte kríž a nášho Spasiteľa  
 

P. František – Kríž (12:00) 

 Kríž sme dostali do vienka už v prvých 

chvíľach života, keď nás mamička prežehnala 

týmto znakom na čelo. A odvtedy akoby sa 

tento kríž nikdy neprestal nad nami zjavovať. 

Žijeme obklopení krížmi. Ale kríža, ktorý 

prináša utrpenie sa zriekame a sme radi, keď 

je mimo nás. 

 Je tu koniec misií. Zastavme sa pri 

Veľkonočnom Trojdní, utrpení, smrti 

a zmŕtvychvstania nášho pána Ježiša Krista. 

Kríž je znakom vykúpenia a lásky Boha 

k nám. Každý, kto chce byť Kristovým učení-

kom, berie denne svoj kríž na ramená 

a nesleduje ho. Kristus nám nepriniesol utr-

penie, veď chodil medzi ľudí, uzdravoval, 

kriesil, dával rady... Naozaj prišiel, aby nám 

pomohol, aby bolo menej bolesti a zmiernil 

utrpenie. Neprišiel, aby nám položil kríž na 

plecia. To len my ľudia si vtláčame túto pe-

čať svojím svedectvom, pýchou, namyslenos-

ťou a egoizmom. 

 Kristus prijal kríž, aby nechal vyznieť 

láske, aby sa zviditeľnilo dobro na pozadí zla. 

Doslova šoková terapia. Boh nás pozýva 

a chce s nami bojovať za dobro. Dennodenne 

nás do toho zápasu pozýva a sprevádza v boji 

proti zlu. Musíme byť v strehu a zlu sa vzo-

prieť, tak ako bojoval i náš patrón sv. Michal. 

Boh bojuje za každého jedného z nás a chce 

nás vytrhnúť z útrap zlého. 

 Ježiš Kristus nás z kríža odovzdal cez 

Jána do rúk svojej Matky. Stotník pod krížom 

uveril. Aj my sa snažme tú našu vieru viac 

v spoločenstve prežívať. Ísť ďalej, vziať na 

svoje plecia kríž, zdolávať svoje slabosti, zlo-

miť nedokonalosti, dávať zmysel utrpeniu. 

Kristus dal zmysel tomu svojmu utrpeniu 

a tým nám otvoril nebo. 

Ak ho budeme nasledovať, budeme 

otvárať nebo nielen sebe, ale aj svojim blíž-

nym. Aby sme nakoniec v tejto láske mohli 

užiť nebo v nebeskej blaženosti. 

Nasledovalo obnovenie krstných sľu-

bov, priebeh svätej omše, na konci ktorej bo-

lo slávnostné požehna-

nie misijného kríža na 

rohu farského kostola. 

Hojná účasť veriacich 

predniesla záverečné 

prosby i spevy, aby si 

do svojich domovov 

odniesla misionárske 

krížiky. Pre ich pový-

šenie a uctievanie 

v rodinnom kruhu. 

Jozef Kottra st. 
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Návšteva  kostolíka Our Lady of La Salette and     

St. Joseph Catholic Church Slovenskej                       

katolíckej misie v Londýne.   / I.časť / 
 

 V novembri, pár dní potom, ako sme spomínali 

na našich najdrahších zosnulých pri drobných mihota-

vých svetielkach sviečok a vyzdobených hroboch, som 

dostala  príležitosť vycestovať so siedmimi študentmi 

mojej SOŠ v rámci mobilitného projektu Leonardo da 

Vinci na dva týždne do Londýna. 

 Na túto cestu som sa dôkladne pripravovala 

ešte niekoľko týždňov predtým, dávajúc dohromady 

informácie z internetu a knižiek o pamätihodnostiach 

Londýna, doprave, kultúrnych podujatiach, trasách, 

múzeách.  

 Počas víkendov som mala za úlohu prejsť so 

študentmi najnavštevovanejšie a najzaujímavejšie 

miesta Londýna a zúčastniť sa s nimi Svetového veľtr-

hu cestovného ruchu, ktorý sa koná v Londýne každý 

rok o takomto čase.  

 Raz som už v Londýne bola, ale len na pol dňa, 

lebo zvyšok dňa sme v rámci projektu pre vzdelávanie 

učiteľov strávili exkurziou v priestoroch Domov parla-

mentu a účasťou na koncerte mladých umelcov 

v Barbicane, ktorí si nacvičili a predstavili diela ne-

meckého hudobného skladateľa W. R. Wagnera. Takže 

až na Big Ben a Houses of Parliament, som toho  dňa 

veľa z Londýna nevidela.  

 Toto bolo teraz niečo celkom iné. Všetka zod-

povednosť bola na mne a bolo oveľa viac času na všet-

ko sa dôkladne pripraviť. Keďže v mojom pobyte boli 

aj nedele, hľadala som si na internete najbližšie katolíc-

ke kostoly, aby som sa mohla zúčastniť nedeľnej svätej 

omše.  

 Priznám sa, že v tú úplne prvú nedeľu sa mi na 

svätú omšu nepodarilo dostať, lebo dve moje dievčatá 

si nezapamätali cestu k rodine, kde bývali. Po návrate 

z prehliadky veľkolepého Britského múzea sa mi so 

strachom priznali, že nevedia, ako sa dostať domov. 

Vedeli len číslo autobusu a miesto, odkiaľ mali nastú-

piť, rátať sedem zastávok,  si nezapamätali,  lebo pani 

domáca im ho ukázala za jazdy z auta, keď ich viezla 

na sústreďovacie miesto. Myslela si, že im to stačí a že 

si to zapamätali.  

 Takže som musela najprv vyriešiť tento nie 

ľahký problém a na svätú omšu som sa už v ten deň 

nedostala. Bola som však veľmi šťastná, že Pán Boh sa 

postaral a poslal mi do cesty ľudí, ktorí mi povedali 

kde nájsť zastávku,  na ktorej mali dievčatá nastúpiť. 

Pustiť dievčatá len tak naslepo už za tmy na miesta, 

ktoré ani ja sama nepoznám a autobusy stoja úplne 

opačným smerom ako u nás, by bolo takým rizikom, že 

by som potom mohla rovno vyhlásiť po nich pátraciu 

akciu a celá noc by bola asi strávená kdesi na polícii. 

Vnútorný hlas mi šepkal: „Nepusti ich , kým si nebudeš 

tým miestom, kde majú nasadnúť, istá.“ Ja som ten hlas 

poslúchla a neoľutovala som.  

 Neviete si predstaviť, aký kameň mi padol zo 

srdca. Keby ste to tak mohli počuť, bol by to taký ra-

chot, že by vám zaľahlo v ušiach.  Ešte doma, 

v Leviciach, som si našla na internete kostol, kde sa 

slúžili slovenské sväté omše. Ani neviem, ako mi na-

skočil na webe, ale veľmi som sa potešila, lebo keď 

som klikla na sväté omše, objavilo sa v angličtine  

v zátvorkách Slovak mass, čo znamená, „slovenská 

omša“ a tak som sa rozhodla, že si ten kostol nájdem 

a pôjdem tam na svätú omšu.  

 Bola som zvedavá na Slovákov žijúcich v Lon-

dýne. Kostolík s názvom Our Lady of La Salette and 

St. Joseph,  na Melior Street 14  bol úplne na opačnej 

strane Londýna, ako bolo moje prechodné bydlisko     

v Londýne.  

 Na obrázku z internetu pôsobil úplne skromne 

a nenápadne a to, že je sídlom Slovenskej katolíckej 

misie, som na anglickej stránke vôbec nepostrehla. 

Slovenská svätá omša tam bola v nedeľu  o 13.00 

a večer o 19.30  a aj v stredu večer o 19.30.  

 V nasledujúcu nedeľu som sa tam nemala šancu 

dostať kvôli programu so žiakmi a tak som išla na ang-

lickú nedeľnú sv. omšu ešte v sobotu večer, do najbliž-

šieho katolíckeho kostola v mojom prechodnom bydli-

sku. Ponúkla som túto možnosť ešte jednému žiakovi, 

o ktorom som vedela, že je veriaci. Býval  v rodine ešte 

pol hodinu autobusom ďalej odo mňa, ale aj on chcel 

ísť. Svätá omša začínala o 18.00 a my sme to akurát 

stihli, lebo sme kostol potrebovali najprv nájsť. 

Bol to pre nás oboch veľký zážitok. Štvrť, kde som 

bývala bola zväčša černošská, svätú omšu mal černoš-

ský kňaz.  

 Kostol bol plný, bolo tam aj pomerne dosť veľa 

mladých ľudí a žiakov, lebo ku kostolu patrila aj kato-

lícka cirkevná škola. Text s modlitbami celej svätej 

omše bol na papieroch, ktoré si každý bral pri vchode 

do kostola. Po svätej omši kňaz  nešiel do sakristie, ale 

postavil sa ku vchodovým dverám kostola, podával 

odchádzajúcim veriacim ruku a prehodil s každým  

pár slov. 

 Rozhodla som sa preskúmať v utorok na ďalší 

týždeň trasu a nájsť kostolík na Melior Street 14 ešte za 

vidna. Pomaly som sa vzdávala myšlienky ísť tam na 

svätú omšu, lebo som sa bála cesty späť. K domu,        

v ktorom som bývala, sa totiž išlo peši pätnásť minút 

a musela som prejsť dosť tmavými uličkami  a  navyše 

popri dlhom tmavom parku. Tam sa mi to zdalo byť 

najnebezpečnejšie.  

 Pomyslela som si, že nájdem aspoň ten kosto-

lík, podívam sa naň a možno niekedy sa tam aj dosta-

nem na svätú omšu.   
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Ing., Mgr.  

Viera Karvašová 
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Krása voskového                

Jezuliatka 

V stredoveku si negramotnosť 

obyvateľstva priamo vyžadovala vy-

jadriť slová a príbehy Svätého Písma 

obrazmi. Biblia chudobných (Biblia 

Pauperum) bola znázornená freskami 

na stenách starobylých kostolov, kto-

ré rozprávali rôzne biblické príbehy 

a epizódy zo života svätých. Jedným 

z obľúbených motívov bola i udalosť 

narodenia Ježiša Krista. Rovnako sa 

symbolom vianočného mystéria stali 

betlehemy stavané v kostoloch. Pod-

ľa tradície postavil prvý betlehem 

v roku 1223 sv. František z Assisi.  

 

Neskôr sa postava Jezuliatka 

stala centrálnym motívom Vianoc. 

Napríklad v južnom Taliansku sa 

podľa zvyku pred vianočnými sviat-

kami v domácnostiach vystavovali 

postavy malého Ježiša, zhotoveného 

z rôzneho materiálu. Jedným 

z obľúbených materiálov, z ktorého 

sa postavičky zhotovovali, bol i včelí 

vosk. Včelí vosk mal v minulosti ši-

roké využitie. V staroveku sa použí-

val na balzamovanie, tesnenie dreve-

ných nádob, vyrábali sa z neho ta-

buľky na písanie i pečate. Využíval 

sa napríklad aj pri výrobe sviec, bŕd 

na tkanie, ale i na povrchovú úpravu 

dreva. V stredoveku boli obľúbené 

voskové obety – votívne dary v tvare 

vymodlievaného predmetu – žena, 

muž či na uzdravenie časti tela – no-

ha, ruka, oči, alebo priamo v ľúbost-

nej mágii – žena, muž, dieťa, prípad-

ne objektu ochrany – dom. 

 

Najznámejšou voskovou so-

chou malého Ježiša je tzv. Pražské 

Jezuliatko pochádzajúce zo 16. sto-

ročia. Uctievané je v kostole Panny 

Márie Víťaznej v Prahe na Malej 

Strane. Rozšírenie voskových Jezu-

liatok do sakrálneho prostredia pre-

behlo hlavne v 16. storočí. Zvláštnej 

úcte sa sošky tešili v ženských kláš-

toroch. Mladé dievčatá vstupujúce 

do rehole dostávali voskové Jezuliat-

ko v perinke na znak toho, že zvyšok 

svojho života strávia s Ježišom, svo-

jim ženíchom. Práve v kláštornom 

prostredí nahrádzala betlehemskú 

scénu len samotná postava Jezuliat-

ka. Čiastočne k tomu prispelo 

i nariadenie cisára Jozefa II., ktorým 

zakázal stavať v kostoloch betlehe-

my pre ich nadmernú nákladnosť 

a honosnosť. Plastiky rôznych roz-

merov bývali vložené priamo 

v jasličkách alebo v presklených 

skrinkách. Neskôr sa podobné Jezu-

liatka menších rozmerov stali     
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zdvorilostným darčekom ku sobášu 

alebo k narodeniu dieťaťa.  

 

Jedným z malých pokladov, 

ktorý ukrýva bývalý kláštor piaristov 

v Leviciach je i vosková plastika le-

žiaceho Jezuliatka pochádzajúca 

pravdepodobne z 19. storočia. Bola 

vyrobená technikou vyžadujúcou si 

cit, trpezlivosť a neskutočnú zruč-

nosť. Predpokladáme, že bola súčas-

ťou inventáru rehole piaristov, ktorý 

tu pôsobili do roku 1919. 

 

Korpus Jezuliatka telovej farby 

s rozmermi 49 x 19 cm je vyrobený 

z vosku, pričom jeho vnútornú kon-

štrukciu tvorí drevená kostra. Oči 

modrej farby sú maľované a nalepená 

parochňa z plavej kučeravej jahňacej 

vlny. Má prifarbené pootvorené ústa 

s dvomi naznačenými zúbkami. Rea-

listické telo Jezuliatka je značne po-

škodené. Ľavá i pravá ruka je ulome-

ná, pričom ľavá časť od zápästia chý-

ba úplne. Pozícia prstov pravej ruky 

pripomína žehnajúce gesto, čo nazna-

čuje Spasiteľovu veľkňazskú hod-

nosť. Rovnako je ulomená i hlava 

v krku, okolo ktorej je upevnená kru-

hová drôtená svätožiara. Jezuliatko je 

zavinuté do zamatovej bedernej rúš-

ky, pripomínajúcej plienku.  

 

Napriek svojmu nepriaznivé-

mu fyzickému stavu vyžadujúci si 

odborný zásah reštaurátora, Jezuliat-

ko pripomína atmosféru vianočných 

sviatkov dávno minulých.  
 

Ladislav Vincze 
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Modlitba za misionárov 
 

Božský misionár, Ježišu Kriste, nasledujúc               
sv. Terezku, obetujem Ti všetky svoje myšlienky,    

skutky, trápenia na Tvoju väčšiu česť a slávu         
a za spásu duší, zvlášť za svojho misionára ................, 

aby bol svätým misionárom, aby mal úspech   
v prácach za rozšírenie Tvojho kráľovstva 
v pohanských zemiach. Bože, ktorý chceš,                 

aby všetci ľudia boli spasení a aby prišli k poznaniu 
pravdy, prosíme Ťa, pošli robotníkov do svojej vinice, 

daj im milosť, aby horlivo ohlasovali Tvoje Slovo  
a aby Ťa uznali všetky národy ako jediného           
pravého Boha, ktorý si poslal Ježiša Krista, 

ktorý žije a kraľuje s Tebou a s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov. 

 

(z modlitieb SVD) 

 

MISIJNÁ KRAJINA BRAZÍLIA 

 Brazília je najväčším 

štátom Južnej Ameriky 

a zároveň piatou najrozsiah-

lejšou krajinou sveta. Je naj-

väčším producentom kávy na 

svete. Pokrýva 45 % územia 

juhoamerického kontinentu. Je 173-krát väčšia 

ako naše Slovensko s približne 192 miliónmi 

obyvateľov.  Brazília bola objavená Portugalca-

mi v roku 1500, dovtedy bolo územie osídlené 

indiánskymi kmeňmi. Portugalčania začali na 

území Brazílie postupne budovať svoje kolónie. 

V priebehu rokov čelila Brazília mnohým poli-

tickým problémom, a to od sociálnych nepoko-

jov, cez korupciu až po striedanie vojenských 

diktatúr.  V roku 1822 vyhlásila Brazília 

svoju nezávislosť a roku 1888 tu bolo zrušené 

otroctvo. Nové reformy sa uskutočnili po štát-

nom prevrate v roku 1988 a právomoci vtedaj-

šieho prezidenta prešli na parlament, čím sa 

pripravila cesta k návratu demokracie. Až 78 % 

Brazílčanov žije v mestách blízko pobrežia. Na 

začiatku kolonizácie boli do Brazílie dovážaní 

otroci z Afriky a tak z nich ešte dnes 6 % oby-

vateľstva tvoria černosi a 38 % miešanci pre-

važne s indiánmi, kým 55 % je bielych potom-

kov portugalských, španielskych, nemeckých 

a iných prisťahovalcov. V lesoch Amazónie 

žijú neveľké skupiny indiánov. V Brazílii je 

známy tradičný karneval – štyri dni a štyri noci 

pred 40-dňovým pôstom pred Veľkou nocou – 

na ktorý prichádzajú turisti z celého sveta, aby 

sa pripojili k oslavám v Riu de Janeiro. 

 Z náboženského hľadiska sú takmer   

všetci Brazílčania rímskokatolíci. Toto nábo-

ženstvo si priniesli Portugalci a každé mesto, či 

krajina, má svojho patróna spomedzi svätcov, 

ktorý ho ochraňuje. Milióny Brazílčanov uplat-

ňujú svoje právo na slobodu vyznania, uctieva-

jú bohov a duchov pochádzajúcich z afrických 

náboženstiev. Napríklad v decembri a januári 

mnohí na pláži nechávajú kvety, mydlá 

a ovocie na počesť africkej bohyne mora      

Iemainjá a očakávajú, že splní ich novoročné 

želania. Túto bohyňu spájajú s katolíckou Pan-

nou Máriou. V ostatnom čase sa vo veľkomes-

tách rozmohli sekty a mnohé náboženské hnutia 

najrozličnejších smerov. Brazília je aj dnes 

predmetom misijného záujmu, pretože hoci je 

tam takmer 9 tisíc farností, zároveň je aj 1775 

misijných miest bez kňaza. Koncom 19. storo-

čia začali zakladať misionári Spoločnosti Bo-

žieho Slova svoje prvé misijné stanice 

v Brazílii. Pretože podiel nových duchovných 

povolaní tu rastie veľmi pozvoľna, v krajine je 

nedostatok kňazov. Misijná činnosť sa postup-

ne rozvíjala a tak majú verbisti v súčasnosti 

v Brazílii tri provincie a jednu régiu. Ich práca 

zahŕňa pastoráciu vo farnostiach, činnosť 

v školách, špeciálnu starostlivosť, v rámci kto-

rej sa uskutočňuje pastorácia povolaní, prehlbo-

vanie misijného povedomia, atď. 

 
Pokým žije na svete čo len jediný človek, ktorý ešte 

nepozná a nemiluje  Ježiša Krista, Spasiteľa sveta – 
dovtedy si nemôžeš odpočinúť. 

 
(O. František z Kríža Jordan, zakladateľ Spoločnosti 

Božského Spasiteľa) 
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 Misijný omšový spolok na česť Najsvä-

tejšej Trojice založili r. 1910 v holandskom 

mestečku Steyle misionári Spoločnosti Božieho 

Slova. Patrí medzi dobročinné spolky, ktorých 

účelom je vo všeobecnosti účinná a trvalá pod-

pora dobrej veci alebo zámeru Cirkvi. Misijný 

omšový spolok má za cieľ podporovať misijné 

diela Cirkvi a vyprosovať svojim členom du-

chovné dobrá. 

Každý člen misijného omšového spolku: 

sa stáva aktívnym duchovným spolupra-

covníkom misionárov verbistov pri napĺňaní 

ich misijného poslania, a tak má účasť na všet-

kých dobrách konaných Spoločnosťou Božieho 

Slova; 

má účasť na dobrodeniach a požehnaní 

siedmich svätých omší, ktoré kňazi Spoločnosti 

Božieho Slova denne slúžia na rozličných mies-

tach sveta; 

je zahrnutý do modlitieb misionárov Spo-

ločnosti Božieho Slova, ktorí sa denne modlia 

za svojich dobrodincov; 

má záruku, že aj po smrti sa bude na neho pa-

mätať, pretože bude mať naďalej účasť na mi-

lostiach svätých omší Misijného omšového 

spolku. 

 Tento spolok mal už od svojho založenia 

schválenie pápežov. Terajší Svätý Otec Bene-

dikt XVI. udelil 11. júna 2005 nasledovné po-

žehnanie členom Misijného omšového spolku: 

„Všetkým členom Misijného omšového spolku 

udeľujeme naše otcovské apoštolské požehna-

nie. Zároveň prosíme Pána, aby ochraňoval 

tých, ktorí horlivo podporujú misionárov, a tak 

napomáhajú všetky diela zamerané na ohlaso-

vanie evanjelia po celom svete.“ 

 Sväté omše slúžené za členov spolku sa 

volajú aj večné omše, pretože sa slúžia stále, za 

života člena spolku i po jeho smrti. Za člena 

preto môže byť prijatý aj zosnulý. Členom 

spolku sa nepredpisujú zvláštne povinnosti, ale 

odporúča sa im denne sa pomodliť Zdravas 

Mária s dodatkom: „Mária, kráľovná apošto-

lov, pomáhaj všetkým misionárom a oroduj za 

tých, čo ešte nepoznajú Ježiša Krista. Amen.“ 

Jednorazový príspevok 7 € za člena je zároveň 

podporou misijného diela. Každý nový člen 

dostane na pamiatku obrázok, na ktorom je 

uvedené znenie apoštolského požehnania Bene-

dikta XVI. pre členov Spolku. 

 Do Misijného omšového spolku sa mož-

no prihlásiť v každom misijnom dome Spoloč-

nosti Božieho Slova alebo telefonicky na čísle 

037/7769429 alebo na adrese: 

Misijný omšový spolok, Misijný dom 

Matky Božej, Kalvária 3. Nitra, 949 01 

 
Radosť sa začína práve v okamihu, 

keď si sa vzdal pokusu hľadať šťastie 
a usiluješ sa ho darovať iným. 

 
(M. Quoist) 

Rubrika Misie pripravila:  Bc. Edita Kottrová 
Zdroje: Hlasy z domova a misií 4/2010; 
www.misie.sk; www.svd.sk;   
Foto: archív SVD  



15 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 12 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



16 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 12 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



17 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *              Ročník I. Číslo 12 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



18 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 12 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



19 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 12 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



20 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *                  Ročník I. Číslo 12 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



21 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 12 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



22 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník I. Číslo 12 

    © IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



23 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L 

* Aktualita vo farnosti *                Ročník I. Číslo 12 

Večeradlo Mariánskeho kňazského                        

hnutia v Leviciach 
 

 „Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na 

modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou 

Máriou a s jeho bratmi.“ (Sk 1,14) 

 Sobota 22. októbra 2011 bola pre našu far-

nosť iná ako ostatné soboty. Farský kostol sv. Mi-

chala sa v tento deň premenil na veľké Večeradlo 

spoločenstva modlitieb s Pannou Máriou. 

V banskobystrickej diecéze sa konajú každý štvrť-

rok diecézne Večeradlá Mariánskeho kňazského 

hnutia.  

 Toto hnutie vzniklo z jednoduchej vnútornej 

inšpirácie, ktorú dostal omilostený kňaz Don Step-

hano Gobbi v r. 1972 vo Fatime. Jeho „Matka Božia 

použije ako skromný a chudobný nástroj, ktorého 

prostredníctvom  zhromaždí všetkých kňazov, ktorí 

prijmú jej výzvu a zasvätia sa jej Nepoškvrnenému 

Srdcu, aby sa pevne zjednotili s pápežom                  

a s Cirkvou s ním spojenou, aby privádzali veriacich 

do bezpečného útočišťa jej materinského Srd-

ca.“ (Kňazom, najmilším synom Panny Márie) Hnu-

tie sa tichým a mimoriadnym spôsobom rozšírilo 

v Európe a vo všetkých častiach sveta, v Amerike, 

Afrike, v Ázii a dokonca aj v Oceánii. Je rozšírené 

aj na Slovensku. 

 V Leviciach sa Večeradlo modlitieb založilo 

v máji 1994 a odvtedy sa koná v kostole každú dru-

hú a štvrtú nedeľu v mesiaci.    

 Vráťme sa však k diecéznym Večeradlám 

banskobystrickej diecézy. Je dobrým zvykom každý 

rok na jar začínať na mieste, kde sa formujú budúci 

kňazi, v seminári v Badíne, ktorý sa  podľa slov 

spirituála dp. Ľubomíra Gregu „v ten deň premení 

na bzučiaci úľ modlitieb posvätného ruženca, 

z ktorého sa potom usilovné včielky rozletia do svo-

jich farností, aby tam priniesli peľ týchto modli-

tieb.“ Aj náš kostol sa v sobotu 22. októbra stal ta-

kýmto úľom. „Prileteli“ k nám veriaci z Banskej 

Bystrice, Zvolena, Partizánskeho, „ ... aby všetci 

jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu 

s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.“   

 Účastníkov privítal Mons. Ján Bednár 

a Liturgia hodín odštartovala celodenný „maratón“ 

modlitieb dômyselne popretkávaný krásnymi ma-

riánskymi a inými duchovnými piesňami. Radost-

ným ružencom nás sprevádzal dp. kaplán Martin 

Uhrík a predmodlievali sa ho veriaci z Banskej Bys-

trice. My domáci sme mali výsadu modliť sa ruže-

nec Svetla pred vystavenou Oltárnou Sviatosťou 

a viedol ho pán dekan Mons. Ján Bednár. Nad bo-

lestnými tajomstvami sme rozjímali spolu s ním 

a s veriacimi z farnosti Nová Dedina, kde sa konajú 

Večeradlá každý prvý štvrtok v mesiaci. Modlitba 

Anjel Pána zakončila predpoludňajší modlitbový 

program a naši hostia si mohli odpočinúť a nabrať 

nové sily v jedálni Fontána Strednej odbornej školy 

pri občerstvení, ktoré im pripravili obetavé ženy 

z Levíc a Novej Dediny.     

 Popoludňajší program uviedol dp. Andrej 

Karcagi, administrátor v Hontianskych Trsťanoch 

svojou prednáškou o Panne Márii, v ktorej nás obo-

hatil o hlboké a hodnotné myšlienky o našej Nebes-

kej Matke. Ruženec Božieho milosrdenstva 

a slávnostný ruženec, ktorého tajomstvami nás pre-

viedol dp. Andrej Karcagi a dp. Ján Salík, pripravili 

spoločenstvo zhromaždené v mariánskom Večeradle 

na vyvrcholenie celého dňa modlitieb, na slávenie 

Eucharistie, na stretnutie s Máriiným milovaným 

Synom, naším Pánom, Ježišom Kristom. Naše po-

zvanie prijal Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup, 

veľký ctiteľ Panny Márie, aby predsedal svätej omši 

spolu s pánom dekanom Mons. Jánom Bednárom, 

s Mons. Františkom Procházkom a s našim pánom 

kaplánom Martinom Uhríkom, s dp. Jánom Salíkom, 

dp. Jozefom Bajanom a dp. Andrejom Karcagim. 

Prítomnosť kňazov, ktorých Panna Mária volá svo-

jimi milovanými synmi, zmysluplne dotvárali atmo-

sféru toho prvého Večeradla v Jeruzaleme, o ktorom 

nám hovoria Skutky apoštolov, že v ňom boli všetci 

zhromaždení „na modlitbách spolu s Ježišovou mat-

kou Máriou a s jeho bratmi.“   

 Svätá omša končila sprievodom okolo kosto-

la so sochou fatimskej Panny Márie, ktorú sme na-

sledovali s horiacimi sviečkami a spevmi. Tento 

sprievod výstižne symbolizuje plán Nebeského Ot-

ca, ktorý nám dal Pannu Máriu, aby nás viedla ces-

tou života k svojmu Synovi, Ježišovi Kristovi, aby 

nás viedla do nebeskej domoviny.  

 Naša duša velebí Pána spolu s Pannou Má-

riou za veľké veci, ktoré nám urobil, za pozvanie do 

spoločenstva Večeradla modlitby, lásky a jednoty, 

ktoré sme spolu vytvárali. Verím, že našu Nebeskú 

Matku budeme nasledovať s otvoreným srdcom, 

lebo je to pre nás tá najistejšia a najlepšia cesta do 

Božieho kráľovstva.     

                Mgr. Margita Tóthová
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