
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
            Ročník II. - Číslo 1 - Január 2012 

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. 

Úvodník: Na začiatku * Úvaha nad modlitbou                                                                               

Liturgia: Vianočné obdobie a obdobie cez rok                                                                                  

Téma: Ochrana života * Metódy evanjelizácie * Reportáž z Londýna                                            

Z dejín Farského kostola sv. Michala * Misijný úmysel na január - Mali                                           

Svätí v mesiaci - január * Moje najvzácnejšie Vianoce                                                             

Fotogaléria: Vianočná akadémia - Dieťa je dar 
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Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Editoriál *             Ročník II. Číslo 1 

Na začiatku 
 

 „Oroduj za nás svätá Božia rodička,...“ 

 
 Prvého januára sme vstúpili do nového 
občianskeho roka. Na jeho začiatku, tak ako 
každý kalendárny rok, nás aj teraz čakala Mat-
ka nášho Pána Ježiša a naša Matka Panna Má-
ria.  Každoročne ju oslavujeme ako Bohorodič-
ku prvého januára. Na prahu nového roka nám 
svätá Cirkev zakaždým opakuje slová Pána Je-
žiša: „Hľa, tvoja matka!“ 
 Dokážeme pochopiť tieto slová v ich sku-
točnej hĺbke? Tri slová, ktoré odzneli z kríža vo 
veľmi veľkom utrpení. Myslíme si, že ich už dô-
verne poznáme. Priblížme si ich v prirodzenej 
rovine. Matka. Čo je jej poslaním? Dieťa, nový 
človek, sa počne v matkinom lone, ktorá ho no-
sí pod srdcom, až kým ho neprivedie na svet. 
Cíti, ako rastie, ako sa hýbe, ako reaguje na 
podnety. Keď sa dieťa narodí, stará sa o všetky 
jeho potreby a z celého srdca ho miluje. Matki-
na starostlivosť a láska sprevádza dieťa po 
všetky dni života. Matkino srdce je navždy spo-
jené so srdcom svojho dieťaťa. 
 Panna Mária počala Božieho Syna, nosi-
la ho pod srdcom a v okamihu jeho narodenia 
ho darovala celému ľudstvu. Sprevádzala ho 
a starala sa o neho do poslednej chvíle jeho ži-
vota. Jej srdce je navždy spojené s jeho srd-
com. Celkom oprávnene nosí vznešený titul Bo-
horodička. V okamihu, keď odzneli z úst Pána 

Ježiša tri slová „Hľa tvoja matka“, nás Panna 
Mária všetkých počala pod srdcom. Nosí nás vo 
svojom lone, aby nám napokon darovala večný 
život. Ona sleduje, ako rastieme, ako reaguje-
me na podnety okolo seba. A z celého srdca 
nás miluje. Jej srdce je úzko spojené s naším 
srdcom. Úlohou Panny Márie je starať sa 
o každého jedného človeka, lebo je tou najlep-
šou a najdokonalejšou Matkou. Jej prvoradým 
poslaním je zrodiť každého jedného z nás pre 
nebo. 
 Rozhodnime sa preto byť viac ako dote-
raz Máriinými synmi a dcérami. Ponúka nám 
svoju dlaň nielen 1. januára, ale v každom oka-
mihu nášho života. Jej srdce túži po našom čas-
nom i večnom šťastí. Lebo ona je tou najstaros-
tlivejšou a najláskavejšou Matkou. Neopúšťa 
nás ani vtedy, keď sme neposlušní. 
 Moji milí farníci a čitatelia nášho farského 
časopisu Michael, buďme vďační Bohu za túto 
mimoriadnu Matku. Prenechajme sa aj v tomto 
roku jej materinskej láske a starostlivosti. Potom 
nám Duch Svätý bude môcť zjaviť Máriinu krá-
su a vznešenosť. Naši bratia gréckokatolíci ma-
jú nádhernú pobožnosť Akatist k presvätej Bo-
horodičke. Dovoľte mi zakončiť svoj príhovor 
úryvkom z neho. 
 

„Z neba bol poslaný archanjel,                   
aby Matke Boha povedal: Raduj sa!  

 A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách 
berieš na seba ľudské telo,                      

v údive stál a takto ju pozdravil:  
Raduj sa, lebo skrze teba                                 
k nám radosť prichádza! 

Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie! 
Raduj sa, lebo si pozdvihla                                

padnutého Adama! 
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!  

Raduj sa, ľudskému rozumu                        
nepochopiteľná výšina!  

Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú                      
ani oči anjelské!  

Raduj sa, nádherný trón kráľovský! 
Raduj sa, lebo si v živote nosila                       

Stvoriteľa vesmíru! 
„Raduj sa , zornica, ktorá nám                    

východ Slnka zvestuje! 
 Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval! 

Raduj sa, lebo skrze teba sa                              
obnovuje všetko stvorenie! 
Raduj sa, lebo skrze teba sa                        

Stvoriteľovi klaniame.“ 
 

 
  Mons. Ján Bednár, dekan 
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Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Úvahy a zamyslenia  *             Ročník II. Číslo 1 

Úvaha nad modlitbou 

 
 „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako 
pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre 
svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; 
veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by 
ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Ot-
če náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvo-
je meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vô-
ľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš kaž-
dodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše 
viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. 
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás 
Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľudom ich po-
klesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. 
Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec 
neodpustí vaše hriechy.“ (Mt 6,7-15) 
  

 Otče náš. Sú to slová, v ktorých človek 
môže cítiť veľkú blízkosť k Nebeskému Otcovi. 
Tak ako ja oslovujem svojho otca ocko, tak 
oslovoval svojho Otca i Ježiš. V Izraeli sa do-
vtedy takto k Bohu ako k Otcovi nemodlil nik, 
iba Ježiš. On je Otcom všetkých. Obzvlášť ten 
vzťah je medzi tými, ktorí skrze Ježiša Krista 
uverili v Boha a prijali krst a milosťou Ducha 
Svätého sa stali adoptívnymi deťmi Otca. Slovo 
„náš“ nám hovorí, že je Otcom nás všetkých     
a už v tejto modlitbe nám Ježiš zdôrazňuje hod-
notu, význam spoločenstva, kde majú pamätať 
všetci na všetkých, tak ako to robí Otec. Veď 
On sa stará aj o vtáctvo i poľné kvety. V tých 
slovách oslovenie Otče náš, je láska Syna 
k Otcovi. Je v nich neha, ale i dôvera. Často si 
to ani neuvedomujeme. Tieto slová často vy-
riekneme ako nejakú frázu, alebo myslíme na 
seba. Otec, môj..., Chlieb môj daj mi dnes...., 
Odpusť mi viny....atď.  

 

 Hovorí sa, že táto modlitba je vzorom 
všetkých modlitieb. Hovorí sa, že nato, aby člo-
vek vyjadril v ľudskej reči obsažnú myšlienku 
malým počtom slov, musí sa veľa modliť, medi-
tovať, rozjímať nad danou pravdou a postupne 
hľadať slová na jej vyjadrenie. Keď by som mal 
porovnať moju modlitbu s Ježišovou, nie je ta-
ká. Práve tu si uvedomujem, že Ježiš dobrorečí 
Otcovi, vzdáva chválu jeho velebe. Váži si ho. 
Vie, že Otec je ten, ktorý všetko stvoril. Veď 
každé jeho stvorenie je oslavou jeho samého. 
Je ten, ktorý dáva spásu na nebi i na zemi, lebo 
to je jeho vôľa. Každý z nás sa pasuje 
s modlitbou. Problémy s ňou sú u každého roz-
dielne. Niekomu modlitba ide ľahšie a inému 
nie. Sú tí, ktorí berú 
 

1. modlitbu ako niečo čo je veľmi ťažké a ne-

modlia sa. 

2. Mnohí si myslia, že najlepšia modlitba je 

práca a odstránia modlitbu. 

3. Sú tí, ktorí skonštatujú: „Nie je čas na mod-

litbu“. 

4. Niekto si uvedomuje, že modliť sa nie je 

ľahké, je bezradný a nič s tým nerobí. 

5. Typickým problémom je odsúvanie modlitby 

rôznymi aktivitami. Ak sa však náhodou  aj 
modlia, nenechávajú v modlitbe Bohu priestor, 
aby mohol k nim prehovoriť. 
 
 Sú však aj takí, ktorí v modlitbe hovoria 
veľa slov ako pohania, ktorí sa modlili k modlám 
s vedomím, čim viac slov, tým skôr budú vypo-
čutí. V takýchto prípadoch sa často prosí 
o niečo, čo je len zdanlivo dobré. Takýto človek 
si neuvedomuje, že Otec už dopredu vie, čo po-
trebuje. 
 

Kde by som sa zaradil? ... 
 

 V modlitbe nejde o to, čo Bohu narozprá-
vame, ale o lásku, o vzťah, vyjadriť sa dá slova-
mi, ale i mlčaním. Boh, ktorý je Láska chce pre-
niknúť postupne celý náš život a premeniť ho 
v nikdy nekončiacu modlitbu. Ježiš vtelené Slo-
vo (Logos) je ten, ktorý dovŕšil zámer Boha Ot-
ca, aby sa k nemu všetko obrátilo. Každé Ježi-
šovo slovo je naplnené mocou. Bezpochyby to 
platí aj o modlitbe Pána, Otče náš. A na záver, 
poprosme Krista, aby nás naučil modliť sa túto 
modlitbu spolu s ním k Bohu Otcovi, aby tak 
rástla naša láska k nemu i k blízkym. 
 

Otče náš .... 
Mgr., Mgr. art. Martin Uhrík, 

 kaplán Levice - mesto 
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Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Liturgia *             Ročník II. Číslo 1 

Sviatok svätej rodiny 
 

 Rodina má byť miestom pokoja. Ale okrem 

nemluvniatok, ktoré majú právo kedykoľvek vyrušo-

val, ostatní sú spoluzodpovední za vytváranie aj udr-

žiavanie pokojnej atmosféry. Vyžaduje to veľkú 

dávku vzájomnej tolerancie aj ohľaduplnosti, najmä 

ak žije v jednej domácnosti viac generácií. V čítaní 

zo Starého zákona sme počuli ako sa treba správať 

k sklerotickým starým ľuďom. Trpezlivo im byť 

oporou v ich fyzickom aj psychickom ochabnutí. 

Apoštol Pavol nám radí, že potrebujeme nadovšetko 

lásku, ktorá jediná je "zväzkom dokonalosti". Ale mali 

by sa tým riadiť aj starí. Ich prejavy nespokojnosti, 

neprimerané nároky a ustavičné kritizovanie tiež 

neprispievajú k domácej pohode. 

 Podľa svätého Pavla sa máme navzájom poú-

čať a napomínať, ale "vo všetkej múdrosti". Aj keď 

starší majú viacej skúsenosti, neznamená to, že vždy 

musia mať pravdu. Opravdivá múdrostí je totiž neod-

mysliteľne spätá s pokorou, teda s pravdou o sebe. 

Ani ten najskúsenejší človek si nemôže myslieť, že 

už všetko vie. Najmä v otázkach viery je každý iba 

na ceste poznávania. 

 Evanjelium nám predstavuje vzory dvoch 

vzácnych starých ľudí, Simeona a Anny. Oní spo-

znali v nenápadnej chudobnej rodine prichádzajúcu 

spásu, pretože po celý život boli zameraní iba na 

Boha. Simeonova predpoveď bola krutá, ale on 

akoby jedným dychom hovoril o radosti, sláve a 

utrpení. Pochopil podstatu vykúpenia. 

 Dnes už málokto dokáže prijať ťažkosti živo-

ta ako vykupujúcu hodnotu. Asi nám chýbajú takí 

starí ľudia, ktorí by namiesto lamentovania nad ska-

zeným svetom trpezlivejšie znášali svoje trápenia a 

obetovali by ich za svojich ohrozených príbuzných. 

Vnášali by do rodín pokoj a svojim príkladom aj bez 

slov by učili, ako má vyzerať život v kresťanskej láske. 
  M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá nedeľa po Narodení Pána  
 

 Apoštol Pavol pripomína Efezanom, ale aj 

nám, že si nás Boh vyvolil ešte pred stvorením sve-

ta. Boli sme teda od večnosti v jeho pláne stvorenia 

aj v pláne spásy. A keďže Boh netvorí kópie, každý 

z nás je originál. Podobný ostatným, ale predsa        

v niečom odlišný. Boh má totiž pre každého z nás 

naplánovanú úlohu, podľa darov, ktoré nám dal. 

 Cítime sa ako osobitne obdarovaní? Viac si 

asi uvedomujeme, čo všetko nám chýba. Často to 

však bývajú iba samé banality, čo nás roztrpčujú             

a vyvolávajú pocity krivdy. Nenapadol sneh alebo 

ho napadlo príliš veľa. Niečo nám prihorelo, vykype-

lo. Niekto snáď utrúsil o nás nevhodnú poznámku.  

A je po nálade! Koho by vtedy zaujala "nádej z Bo-

žieho povolania a bohatstvo slávy z jeho dedičstva". 

 Škoda. Lebo asi v týchto drobných nepríjem-

nostiach je ukrytá možnosť, zisku. Možnosť premôcť, 

zlú náladu a neprenášať, ju na iných. Takúto príležitosť 

máme každú chvíľu - to je tréning. A veru ináč by 

bolo na svete, keby sme sa naučili maličkosti prijí-

mať, naozaj iba ako maličkosti. Veď iba naša nepri-

meraná reakcia robí z nich výbušninu. 

 Možno nepatríme k tomu typu ľudí, čo sa 

hneď musia na niekom vyvŕšiť. Ostaneme síce ticho, 

tento zážitok však starostlivo uložíme do osobitného 

priečinka, ktorý máme v duši vyhradený a kde zhro-

mažďujeme dôkazový materiál, ako sa nám stále lepí 

smola na päty a nič sa nám nepodarí. Ale aj to je 

istý druh tréningu. Môžeme sa vypracovať až               

k virtuozite v otravovaní seba i okolia. 

 Ak sa niekomu roztrhne šnúrka, mohol by si 

spomenúť na tých, ktorým sa v tej chvíli roztrhla 

cievka v mozgu. A keď nemôže nájsť kľúč, mohol by 

svoju nervozitu obetovať za tých, ktorí márne hľadajú 

zmysel života. 

 Možno bez zaváhania verím, že ma Boh po-

zná po mene, určil mi miesto vo svojom pláne               

a pripravil mi aj miesto v kráľovstve svojej slávy. 

Čakám, kedy už príde chvíľa na splnenie veľkej úlo-

hy. Ale medzitým mi denne uniká tisíc príležitostí 

splniť. Božiu vôľu. 

 Strácame schopnosť vnímať Božie dary milosť za 

milosťou. 

M. M. 

 

 

 

 

 

 

 
Rembrandt's Simeon Holding the Christ Child Obdarovanie 
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M I C H A E L   

* Liturgia *                                     Ročník II. Číslo 1 

Sviatok Pánovho krstu 
 

 Keď sa Ježiš zaradil medzi hriešnikov, čo 

chceli prijať krst pokánia, jasne ukázal, že berie na 

seba hriech celého sveta. Jánov krst prijal zástupne 

za nás všetkých, pretože on nemal predsa nijaký 

osobný hriech. A potvrdil to sám Boh Otec, keď 

zaznel z neba jeho hlas: "Ty si môj milovaný Syn,      v 

tebe mám zaľúbenie." Ján Krstiteľ to dobre vedel     a 

preto vyhlásil, že nie je hodný ani len padnúť Ježišo-

vi k nohám. 

 Jánov krst pokánia bol predobrazom nášho 

sviatostného krstu. Voda sa stala sviatostným zna-

kom. A každý pokrstený sa stáva milovaným Božím 

dieťaťom. Vo chvíli krstu akoby Boh povedal: "Mám v 

tebe zaľúbenie." Znamená to, že má pre nás pripravený 

život bez konca v láske, akú si vôbec nedokážeme 

predstavil, ktorá prevyšuje všetky naše túžby. Ale 

dôverný rodinný vzťah v láske nás viaže už od chví-

le krstu. Boh od nás očakáva, že budeme rozvíjať 

život v láske k všetkým ľuďom bez rozdielu -veď 

On rovnako miluje všetkých. A Boží Syn Ježiš Kris-

tus sa obetoval na kríži za všetkých. 

 Krstom sme akoby adoptovaní do vnútro 

božského trojičného života lásky. Ježiš je teda náš 

adoptívny starší brat. Od neho sa musíme učiť. láske 

nezištnej, obetavej, odpúšťajúcej, lebo to je poznáva-

cie znamenie Božej rodiny. 

 Krstom sme získali akoby "vstupenku do 

neba", ale súčasne je to aj vážny záväzok, svojím 

životom svedčiť, do akej rodiny vlastne patríme.          

A vidno to na nás? 
  

     M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá nedeľa cez rok 
 

 "Kto smilní, hreší proti vlastnému telu", napísal 

Korinťanom apoštol Pavol kedysi dávno. V súčas-

nosti nadobudlo toto jeho tvrdenie hrozivé oprávne-

nie. Novodobý mor AIDS je ortieľ pomalého straš-

ného zomierania. A ani táto hrozba neovplyvnila 

propagáciu voľného sexu, predmanželského i mimo-

manželského. Považuje sa to vlastne za normálne, 

lebo takto žije väčšina. Ako keby väčšina mala právo 

meniť večne platné Božie zákony. A tí, čo sa k tej 

väčšine nepridajú, sú považovaní za nenormálne 

čudá patriace do dávnej minulosti. Ale keby naprí-

klad väčšina chodila o barlách, mala by právo vyhlá-

siť chodiacich bez nich za zaostalých podivínov? 

 Kto ešte aj v dnešnom pomýlenom svete po-

važuje predmanželský a mimomanželský pohlavný 

styk za nedovolený a škodlivý dobre vie, v akej dobe 

žije. V dobe rozvrátených rodín a rozvodov, detí bez 

domova a bez lásky, ale aj oklamaných žien a mužov. 

Čím viac pozoruje toto narastajúce nešťastie, o to 

pevnejšie verí, že Boží zákon je neomylný. A nikoho 

neoberá o pôžitok, o životné šťastie, práve naopak, 

chráni pred nešťastím. 

 Sexualita je vzácny Boží dar. Vymyslel ho 

predsa sám Boh. On teda musí najlepšie vedieť, ako 

ho majú ľudia užívať, aby im bol na úžitok i pôžitok. 

Pred manželstvom pôsobí ako nezrelé ovocie, mimo 

manželstva zas ako ovocie nahnité. Kto zakazuje jest 

nezrelé, nahnité a znečistené ovocie, chce niekomu 

zle? 

 
   M. M. 

 
 

 

Piero della Francesca (okolo r. 1420 – 1492): Krst Krista Jeden zo symbolov boja proti AIDS 
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M I C H A E L  

* Téma *                 Ročník II. Číslo 1 

Ochrana života vždy bude                          

ťažký a nekončiaci apoštolát 
 

 Holúbky z Kríža, chrámový zbor zo Žia-

ru nad Hronom, vystúpil dňa 28. decembra 

2011 s hudobno-slovným pásmom na ochranu 

nenarodeného života v našej spoločnosti s ná-

zvom Dieťa je dar pod vedením zbormajsterky 

Magdalény Poloňovej, ktorá pri jednej príleži-

tosti vyjadrila presvedčenie, že „ochrana živo-

ta vždy bude ťažký a nekončiaci apoštolát.“ 

Holúbky z Kríža boli založené v máji 1990 na 

podnet pána dekana Jána Bednára, ktorý bol 

v tom čase dekanom v Žiari nad Hronom. Pás-

mo na ochranu nenarodeného života vzniklo 

v roku 1992 keď pani Magda s  manželom ča-

kali piate dieťa. Vtedy sa stretli s veľkým ne-

pochopením, nevídanou hrubosťou, osočova-

ním a zo zraneného srdca vyšla jedna veľká 

túžba: “Nechajte maličkých žiť!“ Bol to prvot-

ný názov hudobno-slovného pásma na ochranu 

nenarodených detí, ktoré malo premiéru 1.júna 

1993 v  Svätokrížskom chráme. V roku 1994 

nahrali kazetu s týmto pásmom, ktorú otec  

biskup Mons. Rudolf Baláž daroval svätému 

otcovi bl. Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti jeho 

75 narodenín. Pásmo sa neskôr premenovalo na 

Dieťa je dar, ktoré je nahraté na CD a teraz 

opätovne vyjde s nákladom 2000 ks.  

 

Potrat. Novodobý holokaust? 
 

 V poslednej dobe sme čoraz viac atako-

vaný otázkami, ktoré sa zaoberajú problemati-

kou voľby života, potratov, práv žien a pod. 

Čoraz väčšmi máme pocit, že mnoho ľudí, či 

väčšina spoločnosti začína brať nový život, 

nové vznikajúce dieťa ako tovar, s ktorým si 

môžem robiť, čo chcem. Nečudo. Hriech naba-

ľuje ďalší hriech a tak to ide ako 

v začarovanom kruhu. Často prichádza potom 

k situáciám, keď sa rieši otázka „nechceného“ 

tehotenstva, otázka života alebo smrti novopo-

čatého života. Samozrejme, na rad prichádzajú 

rôzne návrhy. Od zbavenia sa dieťaťa (plodu), 

pretože je matka  mladá, čo by si povedali su-

sedia, akú hanbu to bude znamenať pre  rodinu, 

kto sa o dieťa postará a pod. Mnohé ženy pod 

rodinným a spoločenským tlakom uprednostnia 

smrť dieťaťa, potrat – prerušenie  gravidity – 

veľmi jemné pomenovanie toho, čo 

v skutočnosti je vraždou; interrupcia je nevý-

stižný názov, pretože angl. interruption zna-

mená prerušenie všetkého, napr. aj komuniká-

cie, teda veľmi opäť veľmi jemný názov na to, 

čo je oveľa drastickejšie; vražda je najvýstiž-

nejšie pomenovanie tohto hanebného skutku. 

Už v starovekej Číne bol potrat zakázaný. 

I napriek tomu sa potraty robili, napríklad pri-

kladaním pijavíc na pošvu ženy, čo nie vždy 

vyvolalo potrat plodu. Inými formami potratov, 

ako aj v našich podmienkach bolo väčšinou 

sadanie si nad vriacu vodu, skákanie z vyššie 

položených miest dolu, aby došlo k utrhnutiu 

plodu, namáčanie sa v octe, pitie alkoholu 

a pod. 

 

„Legálne“ potraty 
 

 Vieme dobre, že potraty sa delia na 

spontánne (prirodzené) – choroba, infekcia, 

odumretie plodu a pod., za ktoré žena nemôže, 

a umelé – čiže tie, ktoré sú Cirkvou zakázané   

a pri ktorých asistuje tretia osoba (lekár), legál-

ne: napr. vysatím plodu (tzv. miniinterrupcia 

alebo aj podtlaková metóda: ide vlastne o niečo 

podobné ako vysávač, ale s 29-krát silnejším 

výkonom), injekčným vpichnutím soľného roz-

toku po tom, čo sa injekčne odobrala plodová 

voda (tieto sa vykonávajú aj na Slovensku cca 

do 1,5 mesiaca) alebo aj výškrabom maternice 

(kyretáž), ktorá sa legálne robí na Slovensku 

do 3 mesiaca. Ide vlastne o rozsekanie dieťatka 

na kúsočky a pomalé vyťahovanie… Legálny 

potrat sa môže vykonávať až  do 24. týždňa 

v tom prípade, že by išlo o genetickú chybu na 

plode. Treba však poznamenať, že z hľadiska 

Cirkvi sú tieto legálne potraty nedovolené        

a zakázané. Ženy, ktoré podstúpili umelý po-

trat, sú samotným vykonaním skutku exkomu-

nikované z Cirkvi. Slovenská legislatíva dovo-

ľuje vykonať potrat i dievčaťu do 15 rokov 

(predovšetkým zo zdravotných dôvodov. Lekár 

v tomto prípade kontaktuje aj políciu pre zne-

užívanie maloletej. Ak má dievča od 15 – 18 

rokov, lekár na vykonanie potratu potrebuje 

súhlas od zákonných zástupcov. Za potrat sa 

platí cca 200 eur a viac. Samotný potrat trvá 

pár minút, no následky (často psychické) trvajú 

celý život. A nelegálne, čiže tie, ktoré sa vyko-

návajú bez zákonného oprávnenia, na predpísa-

ných miestach, prípadne lekár, ktorému bola 

http://www.izrno.sk/index.php?text=127-potrat-novodoby-holokaust
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odobratá licencia… V 70. rokoch minulého 

storočia prekĺzla na povrch informácia, kedy sa 

svet dozvedel, že z potratových plodov detí sa 

vyrábali kozmetické prípravky, resp. časti po-

tratených plodov sa stali súčasťou kozmetic-

kých prípravkov s omladzujúcimi účinkami. 

Hneď na to boli dané prípravky stiahnuté 

z obehu. Samotné potratené plody sa 

v súčasnosti buď spália ako biologický mate-

riál, alebo sa s nimi robia rôzne medicínske 

pokusy… Nový život sa tak pre mnohých do-

slova stáva materiálom, tovarom, bez ohľadu 

na to, že ide o vzácny dar. Aj keď viem, že die-

ťa sa má narodiť postihnuté, zaslúži si narodiť 

sa… Aj Napoleon sa zbavoval nepohodlných   

a postihnutých ľudí, napríklad s Downovým 

syndrómom tak, že ich premiestnil na opustené 

ostrovy, prípadne na Korziku. Hitler robil tiež 

selekciu ľudí. V období druhej svetovej vojny 

sa neriešila len otázka Židov, ale aj otázka        

a problematika tzv. nadradenosti rasy… Postih-

nuté deti boli vylúčené… Veď svet chcel pred-

sa len dokonalých… 

 Fórum života poskytuje pomoc ženám, 

ktoré zakončilo nečakané tehotenstvo a to pro-

stredníctvom Poradne Alexis, ktorá je určená 

ženám a dievčatám, ktoré 

 uvažujú o umelom potrate, 

 trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravené, 

 trápi neporozumenie otca počatého dieťaťa, 

 trápia nejasné výsledky vyšetrení v tehoten-

stve, 

 trápia rodinné a vzťahové problémy vznik-

nuté po zistení tehotenstva, 

 Prekonali umelý alebo spontánny potrat 

Poradenstvo ponúkame aj otcom dieťaťa          

a rodinným príslušníkom s projektom                        

 

Zachráňme životy.  

 

 Zachráňme životy je darcovský systém, 

ktorý prevádzkuje Fórum života. Systém je 

určený na záchranu nenarodeného dieťaťa 

a pomoc jeho matke v núdzi formou finančnej 

výpomoci. Viac informácií na 

 

  www.zachranmezivoty.sk  
 

 Bože, osvieť nám myseľ i rozum, nech 

nevraždíme tých, ktorých si nám Ty dal. Daj, 

nech pochopíme, že mladý život sa nevie ešte 

brániť a potrebuje našu pomoc a ochranu. Pa-

ne, nauč nás zodpovednému pristupovaniu 

k povinnostiam, manželstvu a daj nám silu po-

vedať rázne „áno“ zodpovednému rodičovstvu 

a výchove. Daj, Pane, nech nie sme vo svojich 

rodinách len pozorovateľmi, len návštevníkmi, 

ktorí si chcú zakryť oči pred zlom, ktorí nechcú 

počuť, že to, čo chcú vykonať, je eticky zlé… 

Pane, daj nám silu bojovať za záchranu života 

v každej fáze života od narodenia až po 

smrť. Amen. 

 

Anna Siekelová, 

regionálna zástupkyňa Fóra života 

z Hontianskych Trsťan  

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok napíšte na    

mailovú adresu: giannacentrum@gmail.com 

http://www.zachranmezivoty.sk/
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Metódy evanjelizácie v apoštolskej         

exhortácia pápeža Pavla VI. 

o ohlasovaní evanjelia               

v dnešnom svete 

Evangelii nuntiandi 

 

Pápež Pavol VI. sa vo svojej 
apoštolskej exhortácii o ohlasovaní 
evanjelia v dnešnom svete Evangelii 
nuntiandi prihovára celej Cirkvi 
s cieľom posilniť bratov a sestry, aby 
dokázali prekonať strach a úzkosť        
z ohlasovania evanjelia. Poukazuje na 
povinnosť a právo kresťana šíriť radost-
nú zvesť, ktorá je zmyslom života celej 
Cirkvi a veriacich. Poukazuje, že práve 
dnešná doba si vyžaduje potrebu ohla-
sovania, pričom je potrebné vzhľadom 
na vývoj myslenia vo svete hľadať nové 
cesty, spôsoby evanjelizačných metód, 
ktoré by oslovovali ľudí dnešnej doby. 
Pritom treba dať pozor, aby sa evanje-
lium nemiešalo s inými náboženstvami 
alebo kultúrami vo svete. 

Ako evanjelizovať? Svätý otec 
Pavol VI. píše, že spôsoby hlásania 
evanjelia sa menia podľa času, miesta  
i ľudských kultúr. Od pastierov sa vyža-
duje, aby hľadali najvhodnejšie 
a najúčinnejšie spôsoby hlásania evan-
jelia a zostali verní jeho obsahu. 

Prvým evanjelizačným prostried-
kom je svedectvo kresťanského života. 
Človek sa oddá Bohu a miluje blížneho. 
Dnes človek počúva radšej svedkov 
než učiteľov, tých počúvajú len tí, ktorí 
sú sami svedkami. Cirkev privedie svet 
k evanjeliu iba správnym správaním, 
životom, vernosťou Kristovi, chudobou, 
zdržanlivosťou, slobodným postojom 
voči mocným tohto sveta, jednoducho 
svätým životom. 

Sv. Pavol povedal, že viera je 
z hlásania. Hlásanie je poverenie Ježi-
ša Krista. Človek je dnes presýtený reč-

nením. Dnes je doba obrazov. Je to vý-
zva k ohlasovaniu evanjelia modernými 
prostriedkami, ktoré vynašla civilizácia. 
Kázanie evanjelia môže používať mno-
hé formy. V obnovenej liturgii Božieho 
slova je práve homília účinným pro-
striedkom evanjelizácie. Veriaci sa 
zhromažďujú, vytvárajú veľkonočnú cir-
kev a od kázania veľa očakávajú. Ho-
mília má mať korene v evanjeliovom 
očakávaní a v tom, čo hovorí Magisté-
rium Cirkvi. Má byť presiaknutá náde-
jou. To je pôda pre vieru a z toho vyplý-
va jednota. Kázať by sa malo pri sv. 
omši, pobožnostiach, pri vysluhovaní 
sviatostí. 

Vyučovanie katechizmu detí 
a mládeže sa má uskutočňovať syste-
maticky, aby si jeho adresáti osvojili zá-
kladné pravdy, poznatky, ktoré Boh zja-
vil a Cirkev sa snažila vyjadriť. Nezane-
dbateľná tu má byť snaha získané nau-
čiť sa uplatniť aj v živote. Veľký význam 
spočíva v dôraznom katechetickom vy-
učovaní. Katechéti sa majú vzdelávať, 
mať dobré učebnice, pripravené pod 
vedením biskupov. Treba vychovávať 
katechétov. Vzrastá aj potreba vycho-
vávať a vyučovať náboženstvo i vo for-
me katechumenátu. Vieru možno prehl-
bovať aj cez spoločenské komunikačné 
prostriedky. 

V službe evanjelia môžu doneko-
nečna roznášať zvesť evanjelia všetci. 
Cirkev by bola vinnou pred Bohom, ke-

Sviatosť birmovania 19.6.2011  v Leviciach 



9 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Spiritualita  *             Ročník II. Číslo 1 

by to nevyužila. Tieto prostriedky sú 
modernou kazateľnicou Cirkvi. Evanje-
liové posolstvo má byť kvasom a má 
zapustiť korene v srdciach ľudí. Popri 
hlásaní evanjelia celým masám sa ne-
smie zabudnúť na osobné ohlasovanie, 
ono viac preniká do svedomia. 

Kňazská evanjelizácia má svoje 
špecifiká. Evanjelizácia, to nie je len 
kázanie a učenie. Evanjelizácia je úpl-
ná, keď existuje vzájomná a zrejmá sú-
vislosť medzi Božím slovom 
a sviatosťami. Aby prijímanie sviatostí 
bolo účinné, je potrebná katechetizácia, 
ktorá má primäť k sviatostnému uvedo-
melému životu. 

Ľudová zbožnosť má v Cirkvi 
stáročnú tradíciu, ale vzniká aj tam, kde 
viera len zapúšťa korene. Ňou sa vy-
jadruje existencia Boha a viery. 
V minulosti bol pohľad na ňu pohŕdavý, 
dnes sa znova prebúdza k životu. Ľu-
dová zbožnosť má aj medzery: nábo-
ženské úchylky, povery, zastavenie na 
nižšom stupni náboženských prejavov, 
ktoré nevyjadrujú skutočnú vieru. To 
môže viesť k vytváraniu siekt. Ak sa 
však správne usmerňuje, má kladné 
hodnoty, napr. smäd po Bohu, veľko-
dušnosť, obetavosť, cit pre Boha, čnos-
ti (napríklad trpezlivosť, znášanie kríža, 
život pre druhých, atď.). Pápež vyzýva 
k usmerňovaniu ľudovej zbožnosti, čo 
môže viesť k stretnutiu ľudových más 
s Bohom v Ježišovi Kristovi. 

Pavol VI. v apoštolskej exhor-
tácii o ohlasovaní evanjelia v dnešnom 
svete Evangelii nuntiandi predstavuje 
rôzne metódy evanjelizácie ako napr. 
svedectvo, kázanie liturgia slova, vyu-
čovanie katechizmu, ohlasovanie evan-
jelia cez spoločenské komunikačné 
prostriedky, osobný styk, sviatosti, ale 
i ľudové pobožnosti, pričom zdôrazňuje 
potrebu hľadať stále nové a nové oslo-
vujúce spôsoby evanjelizácie. Práve pri 

študovaní tejto časti dokumentu si viac 
uvedomujem, že každý typ evanjelizá-
cie sa musí adekvátne prispôsobovať 
nielen ľudom rôznej vekovej kategórie, 
ale aj profesie, náboženstva či zmýšľa-
nia. Pri každej skupine ľudí sa musí vy-
chádzať z inej počiatočnej pozície, pri-
čom každá z ciest by mala smerovať ku 
Kristovi. Pastorácia rodín, mládeže, ne-
počujúcich i oblasť katechézy, charity, 
školstva či samotnej liturgie a iné, sa 
rozvíjajú aj v našej Banskobystrickej 
diecéze. Nesmieme však zabúdať nato, 
že každá služba je spojená s istou obe-
tou. Nedá sa len dávať, ale treba aj čer-
pať a to z prameňa, ktorým je sám Boh. 
Hovorí sa, že báť sa treba hlavne 
o vieru tých, ktorí najviac slúžia. Preto 
je dobré, keď veriaci aktívne pôsobiaci 
v rôznych službách v Cirkvi, povzbu-
dzovaní kňazmi vedia využívať kňazmi 
ponúkané rôzne duchovné cvičenia 
či obnovy, ktoré im môžu pomôcť prehĺ-
biť tak svoju vieru a vzťah k Bohu. 

 
Mgr., Mgr. art. Martin Uhrík, 

kaplán Levice - mesto 
 

Použitá literatúra: PAVOL VI.: Evangelii 
nuntiandi. Apoštolská exhortácia 
o ohlasovaní evanjelia v dnešnom sve-
te. SSV, Trnava 1999. 
 

Pápežský erb Pavla VI. 
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Návšteva  kostolíka Our Lady of 

La Salette and St. Joseph              

Catholic Church Slovenskej   

katolíckej misie v Londýne 

  
 Prišiel utorok a to bol ten správny 
deň, ktorý som si určila na vypátranie 
kostolíka. Doobedie som strávila náv-
števou pracovísk dvoch mojich študen-
tov pracujúcich v reštaurácii Holiday 
Inn, ktorí tam boli v úlohách čašníkov 
a tretí pracoval v opravovni počítačov 
s názvom 64 Computers, ktorého maji-
teľmi boli Indi. Chlapci sa 
u zamestnávateľov zapísali veľmi dobre 
a vypočula som si na nich len samé 
chvály. Indický šéf z opravovne počíta-
čov ma veľmi príjemne prekvapil kon-
štatovaním, že takého šikovného, pra-
covitého a múdreho študenta, ktorý sa 
vyzná v počítačoch a dokáže odborne 
komunikovať, ešte na praxi nemali 

a fungujú ako pracovisko pre študentov 
už veľa rokov. Keď takéto niečo počuje-
te ako učiteľ, na žiaka svojej školy, veľ-
mi vás to poteší a povzbudí.  
          Krátko popoludní vyzbrojená 
mapkami a pevným rozhodnutím nájsť 
kostolík, som sadla na rýchlovlak do 
Eustonu a odtiaľ som pokračovala met-
rom až na zastávku London Bridge, od-
kiaľ to podľa mapky nebolo ku kostolu 
na Melior Street ďaleko. Vystúpila som 
z metra a hľadala spomínanú kratučkú 
uličku. Ak si myslíte, že som to našla 
na prvý pokus, mýlite sa.   Chodila som 
ako v začarovanom kruhu, všetky opor-
né body a významnejšie ulice som na-
šla, len Melior Street nie a nie nájsť. Je 
to situácia, keď vám stúpa adrenalín, aj 
keď si to najmenej želáte. A tak stojím 
pred oploteným zadným dvorom akejsi 
školy s ruksakom na chrbte a okuliarmi 
na nose, pozerám uprene do mapky, 
otáčam si ju podľa ulíc, ktoré z toho 
miesta vidím a hnevám sa sama na se-
ba, že mi to tak dlho trvá.   
 Musela som vyzerať asi dosť ko-
micky a divne, lebo jeden starší pán, 
stojaci pred garážou, čo ma zrejme dlh-
šie pozoroval, sa ma spýtal: Are you 
O.K. ? / v preklade : Ste v poriadku? /
A tak som odložila nabok všetku svoju 
hrdosť a sebestačnosť a povedala ná-
zov ulice ktorú hľadám. Melior Street ? 
To je tam za tým rohom. A bolo po 
probléme. 
 Poďakovala som sa, a o pár minút 
som stála pred kostolíkom. Na výveske 
bol okrem rozpisu svätých omší 
a oznamov aj telefónny kontakt na kňa-
za. Rozhodla som sa zavolať mu 
a opísať mu svoju situáciu a obavy 
z návratu domov tak neskoro večer. 
A tak som mu večer, keď som už bola 
doma, zavolala. Ozval sa mi, 
a povzbudil ma slovami: „Len príďte, 
nebojte sa, tu to večer nevyzerá ako 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Reportáž *                                       Ročník II. Číslo 1 

Kostol Our Lady of La Salette                                             

and St. Joseph Catholic Church  

Slovenskej katolíckej misie v Londýne 

... pokračovanie z decembrového čísla... pokračovanie z decembrového čísla... pokračovanie z decembrového čísla   
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v Amerike.“ Rozhodla som sa, že pred-
sa len pôjdem. 
 Zistila som od mojej domácej, že 
nemusím ísť večer okolo tmavého par-
ku, ani tmavými uličkami, lebo autobus 
mi stojí za rohom o ulicu ďalej. No to 
bolo super! Už som sa nebála. Prišla 
vytúžená streda. Bola už tma, keď som 
okolo 17. 45 odchádzala z domu. Kú-
sok pred 19.00 som už bola pred brá-
nou kostola. Bola otvorená a tak som 
vkĺzla plná očakávania a zvedavosti, 
dnu. V kostole už bolo zopár mladých, 
ktorí chystali piesne na sv. omšu. Uvi-
dela som tam brčkavého mládenca 
s gitarou, ktorého oslovovali Tomáš 
a dievčatá ktoré dávali do lavíc spevní-
ky s mládežníckymi piesňami. Tie pies-
ne som veľmi dobre poznala. Pristavila 
som sa pri mladých, povedala som pár 
viet o sebe a videla som úprimnú ra-
dosť v ich očiach, z toho že som prišla 
a že majú medzi sebou krajanku. Mala 
som pri sebe ústnu cédurovú harmoni-
ku a chcela som aj ja pomôcť 
s hudobným doprovodom pri sv. omši. 
Ponúkla som svoje „dva amatérske ha-
liere“ a oni ich prijali. Potom všetko 
stíchlo, lebo kňaz vystavil na polhodi-
novú tichú poklonu Sviatosť Oltárnu.    
„Keby sa mi tak ešte dalo pristúpiť 
k sviatosti zmierenia“, pomyslela som 
si v duchu. Obzriem sa dozadu, 
a nechcem veriť vlastným očiam! Iný 
kňaz vypomáha spovedaním v zadnej 
časti kostola. Potešila som sa, lebo 
som chcela prijať Pána s čistým srd-
com a On mi takto úžasne vyšiel 
v ústrety. Do kostola pribudlo ešte zo-
pár ľudí, bolo nás okolo dvadsať. Všet-
ko Slováci. Bol však všedný deň, hovo-
rili mi neskôr, v nedeľu býva plný kos-
tol. Potom začala oslava Pána vo svä-
tej omši. Po dlhom čase som hrala 
opäť a bez nácviku s mladými ktorí ma 
bez zábran prijali medzi seba a ktorí mi 

dôverovali, aj keď ma v živote nepočuli 
hrať na harmonike. Srdce som mala 
naplnené veľkou vďačnosťou a rados-
ťou. Potom prišlo ďalšie prekvapenie. 
Kázeň mal kňaz - hosť, tiež Slovák, 
ktorý stál na čele Slovenskej katolíckej 
misie, ale v Belgicku, v Bruseli. Roz-
prával o talentoch a o tom, že náš Otec 
každého niečím obdaroval, nikto nezo-
stal bez talentu. Ten talent však človek 
nemá len pre seba, ale pre tých, ktorí 
sú okolo neho. Hovoril o štedrosti 
a kresťanskom svedectve ktoré ako 
Slováci môžeme vydávať v cudzine. 
Hoci sme ďaleko od domova, cítime, že 
je to Pán, ktorý nás spája putom svojej 
silnej lásky. Po svätej omši spoločen-
stvo z kostola na čele s kňazom gratu-
lovalo dievčine, ktorá mala narodeniny 
a ako darček dostala nádhernú gitaru. 
Potom sa družne debatovalo, všetci 
sme si mali čo povedať. Presunuli sme 
sa do bočnej miestnosti kostola a tam 
bolo malé agapé v podobe čaju, kávy, 
horúcej čokolády, keksíkov a sladkostí. 
Traja kňazi, Slováci, v tento deň, 
v tomto malom nenápadnom kostole, 
no to bola sila. Slováci v Londýne boli 
zväčša z východného Slovenska 
a prišli za prácou až sem. Darí sa im, 
lebo dobrú, poctivú prácu si všade ce-
nia. Čas letel a ja som to ani nevníma-
la, tak dobre som sa s nimi všetkými 
cítila. 
 
 Rozlúčila som sa a s jedným kra-
janom sme mali spoločnú cestu až 
k metru. Domov som dorazila bez prob-
lémov večer okolo jedenástej a dlho, 
dlho som nevedela zaspať. Bola som 
veľmi vďačná Pánovi, že som sa mohla 
stretnúť s krajanmi a aj keď len na krát-
ko, stať sa súčasťou ich spoločenstva 
lásky. 
 

Ing., Mgr. Viera Karvašová 
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Z dejín Farského kostola sv. Michala          

Archanjela v Leviciach 
 

Prvý kostol v chotári dnešných Levíc   

v osade Bratka je písomne doložený už  v roku 

1156.  Existencia kostola v Leviciach sa datuje 

na rok 1203. Patrocínium tohto kostola zasväte-

ného sv. Martinovi sa prvýkrát spomína 

v registri vyberaných pápežských desiatkov 

z rokov 1332 – 1337. V tom období tu pôsobil 

kňaz Šalamún. 

Kostol medzičasom zmenil patrocí-

nium a sv. Martina nahradil sv. Ladislav. 

V polovici 16. storočia pod vplyvom silnejúcej 

reformácie sa dostal do rúk protestantov, ktorí 

ho užívali takmer sto rokov. Po rekatolizácii, na 

ktorej sa v Leviciach úspešne podieľala jezuit-

ská rehoľa, sa kostol v roku 1645 dostal späť do 

rúk katolíkov a jeho novým patrónom sa stal 

sv. Michal Archanjel. Koncom 17. storočia 

kostol vyhorel, preto ho dal barón Mikuláš Jak-

lin opraviť a pristavať kamennú vežu. Neskôr 

kostol ešte dvakrát vyhorel, preto ho v rokoch 

1784 – 1786 zväčšili, čím získal dnešnú podo-

bu. Na trovy svetského patróna Pavla Esterhá-

zyho bol luisézne, čiže v štýle francúzskeho 

kráľa Ľudovíta XVI. prestavaný, čím interiér 

kostola dostal nový vzhľad. Rok ukončenia 

stavby dokazuje polychrómovaný erb rodiny 

Esterházyovcov s chronostikonom (textom) 

umiestnený v priestore pod chórom. 

Prestavbou získal kostol pozdĺžnu loď  

s iluzívnou stĺpovou architektúrou, obdĺžniko-

vým presbytériom a so sakristiami po oboch 

stranách. Vo svätyni nad oltárom umiestnili 

závesný monumentálny obraz sv. Michala Ar-

chanjela porážajúceho diabla. Obraz je kópiou 

diela známeho barokového maliara Quida Reni-

ho, ktorého originál uchovávajú v kostole kapu-

cínov v Ríme. Iluzívnu stĺpovú architektúru 

obklopujúcu oltárny obraz namaľoval neznámy 

maliar. Po jej stranách umiestnil iluzívne sochy 

sv. Štefana Uhorského a sv. Imricha 

s pokojnými gestami a atribútmi. Pôvodná maľ-

ba nad presbytériom znázorňuje alegóriu Naj-

svätejšej Trojice s oblakmi a anjelmi. V jej ro-

hoch sa nachádzajú maľby s podobizňami šty-

roch evanjelistov. 

Obrazy bočných oltárov Bolestnej Pan-

ny Márie a sv. Jána Nepomuckého boli nama-

ľované ako pendanty (náprotivky) k obrazu 

hlavného oltára. Privilegovaný bočný oltár sv. 

Jána Nepomuckého od roku 1779 slúžil du-

chovným potrebám Spolku sv. Jána, ktorý si na 

ňom s pravidelnosťou dával slúžiť zádušné svä-

té omše. 

Klasicistický hlavný oltár z roku 1793 

vyrobený z tardošského červeného mramoru 

má predstavanú menzu s tabernákulom, nad 

ktorým je umiestnený baldachýn na stĺpovej 

architektúre. Po stranách tabernákula sú väčšie 

polychrómované plastiky adorujúcich anjelov. 

Súčasne s oltárom bola na pravej strane presby-

téria umiestnená i mramorová krstiteľnica. 

Polygonálna drevená luisézna kazateľ-

nica s klasicizujúcou ornamentikou vznikla 

v čase prestavby chrámu v poslednej tretine 18. 

storočia. Kazateľnica upevnená na stenu je sprí-

stupnená schodiskom so zábradlím. Na čelnej 

strane parapetu kazateľnice je umiestnený malý 

polychrómovaný reliéf rozsievača so symbolic-

kým významom. Nad ňou sa nachádza zvuková 

strieška vo forme baldachýnu, ktorý je ukonče-

ný urnou. Na vnútornej strane striešky je zná-

zornený symbol Ducha Svätého, holubica.   
Ladislav Vincze 

... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle   

http://sk.wikipedia.org/wiki/Schodisko
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Misijný úmysel na január 2012 
 

Aby úsilie kresťanov o pokoj 
svedčilo o Kristovi pred všetkými 

ľuďmi dobrej vôle. 
 

 
 

 
BOH  DÁVA  TRI  ODPOVEDE  

NA  JEDNU  PROSBU: 

 

1. „ÁNO“ 

2. „EŠTE  NIE“ 

3. „MÁM  PRE  TEBA NIEČO           

LEPŠIE“ 
 
 

 

 

 
 

Misijná krajina Mali 

 Mali je krajina v severnej Afrike, 

ktorá patrí k tým najchudobnejším. Je bý-

valou francúzskou kolóniou, nezávislosť 

získala v roku 1960. Veľkú časť krajiny 

tvorí vyprahnutá púšť Sahara. 

Z náboženského hľadiska tam prevláda 

islam. Katolíkov je asi 3 milióny 

z celkového počtu 13 miliónov obyvate-

ľov. V Mali je 37 farností, 116 kostolov 

a kaplniek. 

 

 Počiatky cirkvi v Mali sú spojené 

s príchodom misionárov, ktorí sú v Afrike 

všeobecne nazývaní bieli otcovia. Prvé 

dve skupiny misionárov tam prišli v ro-

koch 1876 a 1881, všetci však boli umu-

čení. Ďalší pokus misionárov založiť mi-

siu v Mali bol už úspešný. Bolo to 

v novembri 1888 pri meste Kita, kde si 

misionári postavili misijný dom blízko 

rieky. Z hliny tejto zeme urobili sochu 

Panny Márie a nazvali ju Panna Mária, 

patrónka Mali. Kita je dodnes najväčším 

mariánskym pútnickým miestom v Mali, 

kde na hlavnú púť prichádza asi štyri až 

päť tisíc pútnikov. V roku 1897 do Mali 
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prišli prvé rehoľné sestry a v roku 1921 

bol založený prvý Apoštolský vikariát 

v Bamako. V súčasnosti väčšinu kléru 

šiestich diecéz tvoria už domorodí kňazi, 

počet bielych misionárov sa značne 

zmenšil. Z celkového počtu kňazov tvoria 

väčšinu rehoľníci. Nezabudnuteľnou uda-

losťou pre celý štát bola pastoračná náv-

števa dnes už blahoslaveného Jána Pavla 

II. v roku 1990, ktorý sa stretol 

s mládežou, s predstaviteľmi štátu, taktiež 

moslimov a kresťanov iných vyznaní. 

 Cirkev v Mali je známa svojou roz-

vinutou sociálnou prácou. Najmä na vi-

dieku mnohé deti často nemajú čo jesť, 

majú iba jedno jedlo na deň. Nevedia si 

predstaviť čo sú hračky. Najdôležitejšie 

pre ne sú štyri veci: jedlo, oblečenie, 

možnosť nadobudnúť základné vzdelanie 

a mať minimálnu, základnú lekársku sta-

rostlivosť. Cirkev v Mali je vďačná za 

každú pomoc pri realizácii misijných pro-

jektov. Potrebujú najmä pomoc 

v evanjelizačnej práci – kňazov, rehoľné 

sestry, katechétov. Chýba infraštruktúra, 

kostoly, kaplnky. Podľa vyjadrenia pátra 

Róberta Cissé, národného riaditeľa PMD 

v Mali, v tejto krajine ešte nepôsobil mi-

sionár zo Slovenska, dúfa však, že nieke-

dy sa tak stane. A ak nie, tak naopak, 

možno Prozreteľnosť Božia pošle na Slo-

vensko pôsobiť kňaza z Mali. 

Angelus – modlitbové                  
spoločenstvo 

 

 
 

„Po stáročia kresťanská zbožnosť pripomí-

na každý deň odriekaním modlitby Angelus 

Domini (Anjel Pána) vstup Boha do dejín 

človeka. Nech sa táto modlitba stane vašou 

modlitbou, každodenne meditovanou.“ 

bl. Ján Pavol II. 

 

Modlitba Svätého otca Benedikta 

XVI. za duchovné povolania 
 

 Otče, daj, aby sa medzi kresťanmi zrodili 

mnohé sväté povolania na kňazstvo, ktoré budú 

udržiavať živú vieru a uchovajú vďačnú spo-

mienku na tvojho Syna Ježiša prostredníctvom 

ohlasovania jeho slova a vysluhovania sviatostí, 

ktorými neustále obnovuješ svojich veriacich. 

  Daj nám svätých služobníkov tvojho ol-

tára, aby sme boli pozornými a horlivými stráž-

cami Eucharistie, sviatosti najvyššieho Kristov-

ho daru na spásu sveta. Povolaj služobníkov 

tvojho milosrdenstva, ktorí prostredníctvom 

sviatosti zmierenia budú rozširovať radosť 

z tvojho odpustenia. Učiň, Otče, aby Cirkev 

s radosťou prijala mnohé vnuknutia od Ducha 

tvojho Syna, a ochotne sa riadila jeho usmerne-

niami, starala sa o povolania do kňazskej služ-

by a rehoľného života.  

 Pomáhaj biskupom, kňazom, diakonom, 

zasväteným osobám a všetkým pokrsteným 

v Kristovi, aby verne plnili svoje poslanie 

v službe evanjeliu. O to ťa prosíme skrze Kris-

ta, nášho Pána. Amen. Mária, Kráľovná apošto-

lov, oroduj za nás! 

Rubrika Misie pripravila:  Bc. Edita Kottrová 
Zdroje: Mladý misionár 3/2011; 
           Svetové misie 2/2011  
Foto: de.wikipedia.org; gallery.upc.uniba.sk   
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Moje najvzácnejšie Vianoce 
 

 Boli sme vtedy ešte mladá rodinka. Syn-
ček sotva začal behať po jednoizbovom byte, 
keď nám Pán Boh požehnal aj dcérku. Na byto-
vom družstve v tom čase dennodenne sľubovali 
pridelenie väčšieho bytu ešte do Vianoc. Nako-
niec tak urobili dvadsiateho tretieho decembra, 
v predvečer 
štedrého dňa. 
Rozhodli sme 
sa riskovať 
a presťahovať 
sa do nového 
i za cenu, že 
nám nezapoja 
plyn. V malom 
trojizbovom 
byte bolo tep-
lučko, voda 
tiekla a elek-
triku tiež oživi-
li. Takže variť 
budeme na 
dvojplatničke 
a bolo roz-
hodnuté.  
 Rodina 
a priatelia pri 
sťahovaní podali pomocnú ruku. Dievčatá sa 
pustili do upratovania: okná, dvere, kúpeľňa, 
podlahy. A to už chlapci pristavili naplne-
nú Áviu. Nábytok mal určené svoje presné 
miesto, nebolo treba čo špekulovať. Prvá mu-
sela byť zariadená rodičovská spálňa, aby bolo 
kam deti uložiť. A ostatné sa tiež poukladalo do 
svojho kúta. So sťahovaním neboli veľké prob-
lémy. Starý     i nový byt boli vzdialené od seba 
len cez ulicu a jedno rozšírené parkovisko. Tak-
že všetko išlo ako po masle. 
 Keď sme večer zostali sami a sadli si 
pred kopu prepraviek, škatúľ a batôžkov, napl-
nených ešte neuloženými vecami, bolo nám 
skoro do plaču. „My sa asi Vianoc nedočkáme“,  
ľútostivo zastenala manželka. Deti však tichuč-
ko oddychovali vo svojich  postieľkach a to nám 
dodalo síl i odvahy do vybaľovania. Z väčšej 
miery sme to uložili a poodkladali na určené 
miesta, až sme si k ránu mohli i chvíľu pospať. 
 Na štedrý deň treba byť skoro hore. Hoci 
sa chodí vinšovať na Vigíliu, i mne prichodilo ku 
rodičom zaskočiť. Domov som priniesol za ba-
toh domácich vianočných dobrôt. Jabĺčok 
i orechov, nejakých perníkov, zo dve fľaše me-
du i konárik smreku. Nezabudol som však ani 

na hrnček sudovej kapusty, tá na večeru ne-
smie chýbať. Doma v kuchyni zatiaľ našla svoje 
miesto ryba a plávala si v mlieku. V miske sa 
dvíhalo cesto na kysnutý koláč, mlynček trúsil 
orechy i mak na koláč. Tieto produkty pochá-
dzali zase z balíka od svokrovcov z východu. 
Kuchyňa voňala dobrotou a Vianocami. Synče-
ka som zamestnal pri dokončovaní upratovania, 

ale i prípravy 
večernej sláv-
nosti.  
Stromček sme 
s manželkou 
ozdobili až 
popoludní, 
keď deti odpo-
čívali. Manžel-
ka potom ešte 
odskočila na 
starý byt 
upiecť koláč, 
ale i bobáľky. 
V novom byte 
sme nemali na 
čom piecť. 
Plynu nebolo 
a elektrickej 
trúby sme eš-
te nemali. 

Oslavu Vianoc sme začali načas, pri 
čarovnom zelenom stromčeku, s rozžiarenými 
očkami natešených detí. Dcérka síce ešte ne-
vnímala túto atmosféru, ale anjeličkovia jej urči-
te zvestovali, prečo je všade tak krásne. Na 
štedrovečernom stole nakoniec  nechýbalo nič, 
na čo sme boli naučený zo svojich domovov. 
Z rádia nám tíško hrala hudba a televízor? Ten 
nám nechýbal! Svoje kino sme mali na strom-
čeku a vo svojich srdciach. 
 Boli to pre nás teda tie najúžasnejšie 
Vianoce, naplnené láskou, pokojom, obetou, 
ale najmä nekonečným šťastím. V našom no-
vom byte sme ponúkli miesto narodenému Je-
žiškovi a on prišiel medzi nás. 
 Z úprimného srdca prajem každej mladej, 
začínajúcej rodinke prežiť takéto, alebo podob-
né Vianoce, z ktorých by potom mohli čerpať po 
celý život.     

       
   Levický farník Peter  

 
Publikované v regionálnom dvojtýždenníku 
SLOVENSKÁ BRÁNA na Vianoce, číslo 24, 
20. 12. 2005  
 

Detail z nového Betlehema v kostole sv. Michala v Leviciach 
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