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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: Ja som svetlo sveta * Liturgia: Obdobie cez rok a 1.pôstna nedeľa
Téma: Ochrana života * Beturkin príbeh
Sv. Bernadeta - Lurdy * Z dejín Farského kostola sv. Michala
Misijný úmysel na február - Austrália * Svätí v mesiaci - február
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach
Fotogaléria: Sviatok obetovania Pána a Svätoblažejské požehnanie
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„Ja som svetlo sveta“
Svieca. V našom náboženstve sa často stretávame so sviecou. Pri krste počujeme slová krstiteľa:
„Prijmite svetlo Kristovo.“ Neskôr, pri prvom svätom prijímaní sa obnovujú krstné sľuby s horiacimi
sviečkami v ruke. Plameň sa zapaľuje od veľkonočného paškála. Ten, ako vieme, pochádza z obradov
Veľkej noci, keď slávime zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista. Kňaz ho zapaľuje z posväteného ohňa
a vnáša ho slávnostne do tmavého kostola, pričom
trikrát zvolá: „Kristus, svetlo sveta!“ Napokon
ho založí na stojan, aby bol viditeľný všetkému
zoskupenému veriacemu ľudu. Veľkonočný paškál symbolizuje Krista, ktorý vstal z mŕtvych.
To on sám o sebe vyhlásil: „Ja som svetla
sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo
tmách, ale bude mať svetlo života.“
(Jn 8, 12)
Netreba zvlášť zdôrazňovať, načo je
potrebné svetlo. Aby sme
dobre a správne videli.
Preto je svieca, ktorá
dáva svetlo svojmu
okoliu symbolom duchovnej
skutočnosti,
a to, že Ježiš je sám svetlom
a zdrojom svetla. V našom náboženstve je z toho dôvodu svieca dôležitým a častým symbolom. Keď Ježíš vrátil
zrak slepému od narodenia,
povedal: „Kým som na svete,
som svetlo sveta.“ (Jn 9, 5) Preto je svieca po kríži druhým
najdôležitejším
symbolom
v našej liturgii. Zároveň je aj symbolom obety. Keď svieti, spaľuje sa a vždy viacej
z nej ubúda. Svojím svetlom slúži tým, ktorí chcú vidieť. V našich časoch, keď máme elektrickú energiu,
už sviečka stratila svoju dôležitosť. No, ako náhle
vypnú prúd, rýchlo siahame po nej.
Byť v tme, nie je pre nás vôbec príjemné. Ježiš o sebe hovorí, že je svetlo. Chce, aby sme videli,
aby sme nezostávali v tme. A akej tme? Tej duchovnej. Dáva svetlo nášmu duchovnému zraku, aby sme
ho videli a mohli nasledovať na ceste života. Bez
svetla by sa nám mohlo stať, že zablúdime. Bez Ježiša Krista sa nám môže stať, že sa v živote stratíme.
On nám otvára oči, ako tomu slepému od narodenia, o ktorom nám hovorí Jánovo evanjelium.
Po tom, ako nadobudol zrak, hneď vedel, že Ježiš
nie je obyčajným človekom. Z jeho úst zaznelo to hlboké vyznanie, keď sa ho Ježiš opýtal: „Ty veríš
v Syna človeka? ... On povedal: „ Verím, Pane,“
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a klaňal sa mu.“ (Jn 9, 35b. 38) Učme sa od slepého, ktorý dostal od Ježiša schopnosť vidieť, veriť
a klaňať sa mu. Prosme o túto milosť a on nás nesklame.
Svieca, ako symbol viery. Ježiš povedal nielen o sebe, že je svetlo sveta. Povedal aj toto: „Vy ste
svetlo sveta.“ Svetlo viery sme prijali pri svojom
krste a máme jej plameň udržiavať po celý svoj život. Kresťan je Kristovým svetlom vo svete. Ak nesvieti, nie je kresťanom. Udržiavať svetlo viery je
pre nás veľmi náročné. Často zlyhávame.
Vždy si ho však môžeme „zapaľovať“ od
Krista prijímaním sviatostí, modlitbou a úprimnou
snahou. Lebo Ježiš Kristus je ten, ktorý „...hasnúci
knôt nedohasí“. Je nevyčerpateľným zdrojom svetla, ktoré potrebujeme, aby sme svoj život prežili
tak, ako ho podľa našej viery prežiť máme. „ Kristus je ten, kto daruje svetlo, kto nám skrze sprostredkovanie sviatosti otvára oči.“
(Benedikt XVI. Ježiš Nazaretský)
Myslime vždy na to, keď si pri bohoslužbách zapaľujeme sviečky a nepodceňujme význam
tohto úkonu. (Napríklad tým, že si ich jednoducho neprinesieme.) S vierou
prijímajme svetlo
sviece ako symbol viery, ako
symbol Ježiša Krista, ktorý nám tento plameň
odovzdáva
a chce, aby sme ho aj
my odovzdávali ďalej.
A to nie je nepodstatná skutočnosť, ale veľmi podstatná,
lebo odovzdávať svetlo viery je
poverením samého Ježiša Krista.
Druhého februára si pripomíname Obetovanie Ježiša v chráme, keď prorok Simeon,
ktorý „očakával potechu Izraela“ (Lk 2, 25)
v malom dieťati spoznal prisľúbeného Mesiáša.
„...vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha
slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka
v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli
tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých
národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“
(Lk 2, 28 – 32)
V tejto viere prijímajme aj my svetlo sviece
v liturgickom slávení pamiatky tejto udalosti, keď
Simeon povedal, že toto malé dieťa bude svetlom na
osvietenie pohanov. Pri pohľade na plameň sviečky
sa v duchu modlime: „Pane Ježišu, osvecuj moje oči
a buď svetlom môjho života“.
Margita Tóthová
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nosti života, spojený s radosťou, spokojnosťou, slobodou, otvorenosťou, i keď pociťuje chvíľkovú osamotenosť či závislosť na pomoci iných. Nedobrovoľne slobodný to má o to ťažšie, že sa mu život zdá
byť nenaplnený, prežíva osamotenosť i bezmocnosť
zmeniť daný stav. Frustruje ho neúspech pri nadväzovaní či budovaní vzťahu. I najbližší mu zvyknú
netaktne pripomenúť, že ešte nie je „na poriadku“.
Následky sú rôzne. Slobodný človek sa uzatvára do
seba, izoluje sa, stáva sa negativistickým, skeptickým, prehnane kritickým, egoistickým až čudáckym.
Má pocit zlyhania. Ohrozujú ho rôzne druhy závislostí (závislosť na osobe, alkohole, drogách, práci).
Jeho životný štýl možno označiť ako samotársky
či nesamostatný (život v hoteli „Mama“), alebo naopak prehnane obetavý či workoholický.

Život katolíka
v slobodnom stave

V našej kresťanskej spoločnosti sa často
hovorí o dvoch životných formách, dvoch cestách.
Sviatosť manželstva a zasvätený život. Akoby iná
možnosť neexistovala. Prípadne bola považovaná
za menejcennú. Sú slobodní ľudia ozaj iba tí, ktorí sa nedokázali nikam „zaradiť“? O vyjadrenie
sme požiadali Ing. Vieru Kubovčíkovú, organizátorku pravidelných stretnutí slobodných katolíkov nad 35 rokov.
Ľudská spoločnosť je pestrá ako zakvitnutá
lúka. Žijú v nej starí, mladí i deti, zdraví aj chorí, veselí, smutní, pokorní i pyšní... Jedni kráčajú životom
vo dvojici – v manželstve, iní odpovedali na Božie
volanie a stali sa rehoľníkmi či kňazmi. Existuje
však i ďalšia skupina ľudí, ktorých svet nazýva singles – muži a ženy, ktorí žijú v slobodnom stave.
Slobodný stav predstavuje život človeka bez
životného partnera. Muž či žena sa preň rozhodli
buď dobrovoľne, alebo k nemu boli životnými okolnosťami prinútení. K vedomému rozhodnutiu žiť
slobodný stav vedie mnoho príčin. Často je to snaha
sa naplno venovať pracovnému poslaniu (lekár, učiteľ, vedec) alebo presvedčenie o najlepšej forme života za daných životných okolností (starostlivosť
o rodiča, zlý zdravotný stav) či túžba žiť zasvätený
laický život. Nedobrovoľný slobodný stav žije človek, ktorý nebol povolaný do zasväteného života
(kňazstvo, rehoľa), ale sa mu ani nepodarilo nájsť
vhodného životného partnera, alebo mu to znemožnila jeho choroba, či iné okolnosti.
Človek rozhodnutý žiť ako slobodný prežíva
život inej kvality ako ten, kto bol akoby donútený
v ňom žiť. Dobrovoľne slobodný má pocit zmyslupl-
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Svet prezentuje život singles ako akýsi novodobý model života. Oceňuje sa nezávislosť, neviazanosť, bohémskosť. Pohľad kresťana na život
v slobodnom stave má byť však iný.
Trojjediný Boh nás stvoril na svoj obraz.
Vzťah Otca, Syna a Ducha nás pozýva, aby sme
i my zušľachťovali tento svet – láskou, jednotou
a svätosťou. Neexistuje životný stav, v ktorom by sa
toto povolanie nedalo naplniť. Idealizovať niektorý
z nich – manželstvo, kňazstvo alebo zasvätený rehoľný život – by bolo omylom.
Kresťan žijúci v slobodnom stave si musí predovšetkým uvedomiť vlastnú hodnotu a úlohu, ktorú
mu Boh zveril. Lamentovať nad nesplnenou túžbou
žiť v manželstve či inom stave ho môže oberať
o potrebnú silu a vzácne okamihy, v ktorých môže
slúžiť naplno práve preto, lebo je slobodný. Uvedomiť si svoje dary a talenty, oslobodiť sa od idealistických predstáv, otvoriť sa pre nové vzťahy, priateľstvá, angažovať sa v spoločenskom, kultúrnom
i cirkevnom živote je cesta, ktorá vedie k posväteniu
života slobodného katolíka. Kompasom sú Božie odporúčania, ale tiež odborná literatúra, úprimné rady
príbuzných a priateľov i modlitba, v ktorej Boh daruje uzdravenie, poznanie i pozvanie.
Nikto nie je vyňatý z „projektu posväcovania
sveta“... Len presvedčenie o tejto pravde prináša
skutočnú slobodu. I slobodnému.
Viac o pravidelných duchovno-formačných
stretnutiach pre slobodných katolíkov nad 35 rokov
sa dozviete prostredníctvom mailovej adresy
slobodnykatolik@gmail.com
Viera Kubovčíková
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Piata nedeľa cez rok

Šiesta nedeľa cez rok

Kto sám nikdy nezažil podobnú situáciu
ako Jób, sotva sa vie stotožniť s jeho beznádejným nárekom. Jeho údel bol skutočne strašný.
Z veľkého hmotného blahobytu a rodinného šťastia sa zrazu ocitol na smetisku. Stratil majetok,
rodinu i zdravie. Ale koľkí v súčasnosti, čo mali
pred sebou skvelú budúcnosť, neočakávanou prírodnou katastrofou a či teroristickým útokom
prišli o všetko. Stále žijú medzi nami ľudia, čo sa
namáhajú nad sily, ktorým ťažké starosti a vážne
obavy nedajú spávať. Ich dni sa, podobne ako Jóbove, míňajú bez nádeje.
My, ako novozákonní ľudia by sme nikdy
nemali strácať nádej. Vždy máme predsa reálnu
nádej na plnosť šťastia vo večnosti. Ale keď stratíme strechu nad hlavou a posledný kúsok chleba,
je šťastie vo večnosti slabou útechou. Potrebujeme konkrétnu pomoc a to hneď teraz.
Večné dobro vysoko presahuje všetky naše
pozemské utrpenia a to ešte neznamená, že by sa
Boh o ne vôbec nezaujímal. Možno nám tým chce
poskytnúť, príležitosť spamätať sa, zahľadieť sa
hlbšie do seba, aby sme vo chvíli smrti definitívne
nemuseli s hrôzou zistiť, že sme stratili všetko.
Šimonova svokra ležala bezvládne v horúčke. A do domu prišli hostia. V tej chvíli nemala ani štipku nádeje, že ich dokáže obslúžiť. Aj
keď akútny stav pominie, ešte nejaký čas nebude
vládať pracovať. Taká bola reálna perspektíva.
A predsa ešte v ten večer sa postarala o všetkých.
V dome bol totiž Ježiš.
Nemusíme strácať nádej, ak sme v Ježišovej blízkosti. On vie najlepšie, čo kedy potrebujeme.
M. M.

Ježiš sa zľutoval nad malomocným
a uzdravil ho. Použil svoju božskú moc. V tom ho
my nemôžeme nasledovať. Aj nám je veľmi ľúto
všetkých postihnutých. Trápi nás, že im nemôžeme
pomôcť. Lenže všetku biedu aj tak nikdy nebudeme
môcť odstrániť, nuž sa radšej vyhýbame pohľadu
na obete násilia alebo katastrof. Televízor prepneme na iný program a nebudeme na to myslieť.
Niekedy sa možno uchýlime k pobúrenému konštatovanie, ako sa môže na to Boh pozerať. Prečo
neurobí zázrak?
Malomocných a aj ďalších bez pomoci trpiacich je stále veľa. Väčšine by sa dalo pomôcť,
ale chýbajú peniaze na nemocnice, na lieky a stále
je málo lekárov a ošetrovateliek, ochotných pracovať v ťažkých podmienkach. Ale vždy sa nájdu peniaze na zbrane aj ľudia ochotní zabíjať tiež v ťažkých podmienkach. Dalo by sa teda pomáhať, keby
sme chceli urobiť aspoň niečo, bez ohľadu na to,
že tým nevyriešime celý problém. Napred by sa
však musel stať zázrak v ľudských dušiach.
Nasýtiť vyhladnutého môže byt záchranou.
Zosilnie a začne si hľadať obživu sám. Kto sa
v prebdených nociach zamotáva viac a viac do svojich problémov by sa možno pokojne vyspal, keby
ho niekto s nepredstieraným záujmom aspoň len
vypočul. Potom by sa možno ináč pozeral na svoje
trampoty. Pre niekoho môže veľa znamenať aj
obnosený kabát, čo dávno zavadzia v skrini. A čo
tak zrieknuť sa vysnívaného zájazdu, aby sa
astmatické dieťa mohlo ísť liečiť k moru. Ale aj tak
zostane ešte veľa podvyživených, aj dusiacich sa
detí, aj zúfalých samovrahov. 0 jednu kvapku utrpenia však bude menej.
Náš Pán je pripravený zázračne uzdraviť
našu malomocnú vôľu, aby v nás pohľad na biedu vyvolal mocné rozhodnutie CHCEM. Prosme
ho, aby v nás urobil takýto zázrak.
M. M.
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Siedma nedeľa cez rok

Prvá pôstna nedeľa

Ježiš v Kafarnaume zázračne uzdravil už
tak veľa chorých, že sa ani niet čo diviť, ak sa
tam zhŕklo tak veľa ľudí, keď sa objavil. Veď kto
by nechcel uvidieť zázrak! A ktorý chorý by netúžil po náhlom uzdravení bez zdĺhavého a možno
aj veľmi náročného liečenia. Ale ochrnutý úbožiak mal našťastie veľmi dobrých príbuzných
alebo priateľov, veď boli ochotní odniesť ho za
Ježišom. Museli byť vynaliezaví, lebo vymysleli
spôsob, ako ho dostať do preplneného domu.
Lenže ich námaha sa zdala byť márna, keď mu
Ježiš namiesto uzdravenia odpustil hriechy. Kvôli
tomu by ho predsa neboli toľký kus vláčili.
Nik z prítomných nejasal. Na tvárach učených zákonníkov bolo vidieť pohoršenie. Právo
odpúšťať hriechy má predsa iba Boh. Ježiš však
presne vedel, kto si čo myslel. Predovšetkým videl
až na dno duše toho ochrnutého a preto chcel
napred uzdraviť jeho postihnuté vnútro. Aj bez
slov vyznania dobre vedel, že úprimne ľutuje.
Odpustil mu, čo bol tiež zázrak. Jeho duša,
hriechmi ochrnutá, dostala nový život.
Odpustenie hriechov je vždy veľký zázrak.
Choré telo sa môže uzdraviť aj prirodzenými prostriedkami. Ale hriechy narušujú vzťah k Bohu,
ktorý iba Boh môže obnoviť. Odpustenie je teda
úplné zničenie viny v láskyplnom Božom objatí.
Keď bol ochrnutý na Ježišovo slovo schopný aj sám si odniesť nosidlá, bol to iba nepatrný
obraz zázraku v jeho duši.
Koľko ráz azda ľutujeme, že sme nežili v
Ježišovej dobe a že sme nemohli byť. priamymi
svedkami jeho zázrakov. Išli by sme aj na kraj sveta, len aby sme čosi také zažili . A pritom tie najúžasnejšie zázraky sa dejú aj tu, v našich spovedniciach. Vo chvíli platného sviatostného rozhrešenia nás Boh objíme. A vinu, nech by bola akákoľvek
hrozná, zahodí do priepasti definitívneho zabudnutia.

Noemovi súčasníci neprejavovali záujem o stavbu korábu, lebo nechápali jeho
zmysel. Žilo sa im dobre a nečakali ohrozenie
odnikiaľ. Akou povodňou či potopou ich
straší ten čudák Noe? A ešte aj synov sa mu
podarilo nahovoriť, na takú nezmyselnú robotu. Lenže zachránili sa iba tí, čo boli v arche.
Podľa apoštola Petra je to predobraz
krstu. A žiaľ, aj v tom nepochopení. Často si
ľudia pletú krst s občianskym uvítaním do
života a krst odmietajú, lebo vraj nevidia nijaký rozdiel medzi pokrsteným a nepokrsteným dieťaťom. Býva to aj opačne, že sa krstu
dožadujú aj neveriaci rodičia, obvykle na
nátlak príbuzných, ktorí zrejme tiež nerozumejú, čo je vlastne krst. Mnohí, aj do kostola
pravidelne chodiaci, sa nazdávajú, že k spáse
stačí iba mať krst, prvé sväté prijímanie, birmovku, sobáš v kostole a cirkevný pohreb.
Krstom síce vstupujeme do pomyselnej archy
záchrany, ale spásu vo večnosti získame iba
ak sa budeme snažili, po kresťansky aj žiť. Sviatosti sú našou posilou, nie majetkom. Boh nám
sviatosťami daruje tú milosť, ktorú práve
potrebujeme.
Väčšina našich obyvateľov je zapísaná
v matrike pokrstených, ale opravdivý kresťanský život pomerne málo vidno. Zamyslime sa každý sám nad sebou, lebo zmeniť môže každý iba sám seba. Neodkladajme to! Nik
z nás nevie, koľko času mu ešte ostáva.
M. M.

M. M.
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hriechu charakterizovaná nebezpečenstvom
objavenia sa „kultúry smrti“. Z určitého
hľadiska je možné hovoriť aj o vojne silných proti slabým.

Útoky proti
rozvíjajúcemu sa životu

Antikoncepcia a
„potratová antikoncepcia“

Niektoré útoky na život ho ovplyvňujú už v jeho ranných štádiách. Sú to útoky, ktoré v porovnaní s minulosťou majú
nové charakteristické črty a vzbudzujú mimoriadnu pozornosť. Treba podotknúť, že
tieto útoky vo všeobecnosti nie sú považované za „zločin“; paradoxne sú prijímané
ako prirodzené „právo“ a vedie to až k tomu, že sa vyvíja stále väčší tlak na štát, aby
týmto útokom udelil legálne uznanie
a sprístupnil ich prostredníctvom bezplatných zdravotníckych služieb. Takéto útoky
napádajú život v čase, keď je najviac zraniteľný a nemá dostatok prostriedkov na to,
aby sa ubránil. Ešte závažnejší je fakt, že
tieto útoky sú uskutočňované za spoluúčasti rodiny – rodiny, ktorá, by vo svojej prirodzenosti mala byť „svätyňou života. Sme
konfrontovaní s realitou, ktorá by mohla
byť definovaná ako skutočná štruktúra
6

Často sa tvrdí, že antikoncepcia, ak
je vyrobená bezpečne a je vhodná pre všetkých, je najefektívnejším prostriedkom
proti uskutočňovaniu potratov. Avšak negatívne hodnoty vlastné „antikoncepčnému
mysleniu“ – sú také, že reálne posilňujú
pokušenie zabíjať práve vtedy, keď je počatý nechcený život. Naozaj, pro potratová
kultúra je obzvlášť silná práve v čase, keď
je striktne odmietané učenie Cirkvi hovoriace o antikoncepcii. Zaiste, z morálneho
hľadiska antikoncepcia a potrat sú dve rozdielne zlá. Avšak antikoncepcia a potrat sú
často úzko späté, sú ovocím toho istého
stromu (majú rovnaké korene). Život, ktorý
by mohol byť výsledkom intímneho stretnutia, sa takto stáva nepriateľom, ktorému
sa treba vyhnúť za každú cenu a potrat sa
stáva jedinou možnou odpoveďou na zlyhanie antikoncepcie.
Úzke prepojenie medzi používaním
antikoncepcie a potratom, ktoré existuje
v myslení ľudí, sa stáva stále väčšou samozrejmosťou. Demonštruje ho alarmujúcim
spôsobom rozvoj chemických produktov,
prostriedkov na vnútorné použitie ako aj
rôznych vakcín, ktoré sú distribuované
s takou istou ľahkosťou ako antikoncepcia,
avšak v skutočnosti pôsobia ako potratové
prostriedky, pôsobiace v ranných štádiách
rozvíjajúceho sa života novej ľudskej bytosti.
Antikoncepcia zraňuje tých,
ktorí ju používajú
Pravdepodobne žiadna žena vstupujúca do gynekologickej ambulancie so žiadosťou o predpísanie antikoncepcie
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(prípadne je jej ponúknutá), si neuvedomuje riziko vedľajších nežiaducich účinkov,
a ak niektorá áno, tak rozhodne nepripúšťa
možnosť, že by sa mohli prejaviť práve na
jej organizme. Žiaľ, mnohé sa na vlastnej
koži presvedčili, že nežiaduce účinky
a zdravotné riziká nie sú len formálne upozornenia na príbalovom letáčiku.
Antikoncepcia mení normálnu funkciu reprodukčného systému plodnej - zdravej ženy tak, že bude aspoň dočasne neplodná. Antikoncepcia "lieči" plodnosť,
ktorá nie je chorobou, na neplodnosť, ktorá
chorobou je! Na to, aby bola antikoncepcia
účinná, je potrebný silný vonkajší zásah do
správneho fungovania ženskej alebo mužskej plodnosti, čo nevyhnutne
nesie vedľajšie
účinky prejavujúce
sa na
telesnom
aj
duševnom
zdraví človeka.
Vnútromaternicové telieska, sú
cudzie predmety vložené
do sterilného prostredia maternice, kde
spôsobujú chronický zápal a zníženú odolnosť voči infekciám. Tie môžu byť príčinou ďalších chorôb vrátane trvalej sterility.
Hormonálna antikoncepcia je súhrnné označenie pre rôzne prípravky
(tabletky, podkožné implantáty, injekcie,
náplaste...) obsahujúce umelé hormóny,
ktoré narušujú citlivú hormonálnu rovnováhu ženského tela a snažia sa zabrániť počatiu, resp. zabraňujú úspešnému vývoju počatého dieťaťa. S jej užívaním je spojené
veľké množstvo vedľajších nežiaducich
účinkov.
Antikoncepcia má negatívny vplyv
na partnerský vzťah. Intímne spolužitie
v manželstve je vrcholný prejav vzájomnej
7

lásky, spolupatričnosti a spoluzodpovednosti za vzájomné šťastie. Túžime milovať
a byť milovaní! Manželský úkon je najintímnejším prejavom tejto túžby, je aktom
lásky, v ktorom sa manželia jedinečným
spôsobom otvárajú jeden druhému a navzájom sa dávajú v najúplnejšom výraze dôvery, prijatia a lásky, akého je len človek
schopný. Mal by vyjadrovať už raz daný
vzájomný sľub celoživotného záväzku - až
do smrti milovať a ctiť za všetkých okolností a byť tak vlastne
nevysloveným obnovením manželského
záväzku.
Antikoncepcia
však vytláča z manželstva
skutočnú,
nezištnú a zodpovednú lásku a na jej
miesto sa do vzťahu
postupne dostáva
"láska" egoistická, zameraná na uspokojovanie len
vlastných
predstáv
a potrieb.
Antikoncepčný
spôsob
života
nezriedka
prináša
rast žiadostivosti, stratu sebaovládania
a nezodpovednosť konania, z ktorého plynú krízy a vnútorné zranenia.
Relatívna ochrana pred neželaným
tehotenstvom, možnosť, ktorú ponúka
umelá antikoncepcia, prináša nový model
sexuálneho správania sa muža a ženy a najmä žena sa dostáva do nevýhodného postavenia. Žena je tá, ktorá má dať pozor, aby
nedošlo k neželanému tehotenstvu, ona je
tá, ktorá užíva hormonálnu antikoncepciu
alebo sa dá sterilizovať, ona je tá, ktorá sa
dokonca stará o to, aby bol naporúdzi kondóm, a v prípade nečakaného tehotenstva je
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to ona, ktorá podstupuje potrat a nesie jeho
následky.
Na druhej strane antikoncepcia poskytuje mužovi väčší priestor pre pohodlný
a nezáväzný intímny život. V dôsledku tejto nerovnováhy
sa
stále
častejšie začína
prejavovať u
žien frustrácia
z
intímneho
života. U nás
pomerne rozšírený prerušovaný styk narušuje spontánne vzájomné
zjednotenie a
prakticky vylučuje
spoločný citový zážitok. Muž,
ktorý sa musí po
celý čas manželského spojenia
sústrediť sám na seba a "byť v strehu", dosiahne skrze ženu fyzické uspokojenie, ale
ona sama väčšinou počas pohlavného styku
nie, pretože jej fyzický zážitok je priamo
viazaný aj na duchovné uspokojenie.
To časom prináša mnohým ženám
chlad až averziu k intímnemu styku a môže
vyústiť do psychických porúch. Potvrdzujú
to výsledky prieskumu, ktorý robila agentúra Focus v decembri 1996, z ktorých vyplýva, že až 47 % opýtaných žien by neodporúčalo iným ženám prerušovaný styk ako
spôsob predchádzania počatia.
Antikoncepcia ubližuje
počatým deťom!
"Každý z nás mal veľmi presný moment začiatku svojho života, keď sa v jed-
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nej bunke (oplodnenom vajíčku) zhromaždili všetky postačujúce genetické informácie a týmto začiatkom je moment oplodnenia, o tom niet najmenšej pochybnosti."
Prof. Dr. Jérome Lejeune, nositeľ Nobelovej ceny za genetiku Vychádzajúc z tejto
medicínskej definície začiatku
ľudského života a poznajúc mechanizmy pôsobenia hormonálnej antikoncepcie a vnútromaternicových teliesok
možno konštatovať, že
antikoncepcia ubližuje
počatým deťom. Vnútromaternicové teliesko zabráni uhniezdeniu počatého dieťaťa v dutine maternice a ono
zomiera.
Hormonálna antikoncepcia
(v prípade, že nezabráni
ovulácii
a k počatiu predsa príde)
podobne ako vnútromaternicové teliesko
zabráni uhniezdeniu, a tým spôsobí skorý
potrat. K potratovému účinku dvojzložkovej hormonálnej antikoncepcie dochádza
asi v 16 % a pri jednozložkovej asi v 3035% menštruačných cyklov. Pri použití
spermicídov je tiež reálna možnosť, že príde k počatiu a následne k "spontánnemu"
potratu v dôsledku nepriaznivých podmienok pre vývoj počatého dieťaťa.
Umelé oplodnenie
Rozdielne spôsoby „umelého počatia“, alebo „umelého oplodnenia“ vytvárajú
nové útoky proti životu. Okrem toho, že sú
eticky neakceptovateľné v tom, že oddeľujú
počatie od zjednocujúceho zmyslu manželského aktu, vykazujú tieto spôsoby vysoké
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percento „neúspešnosti.“
Okrem toho, sa často embryá produkujú vo väčšom počte, ako je potrebné implantovať do maternice. Tieto takzvané
„zvyšné embryá“ sú potom zničené, alebo
sa použijú na vedecké výskumy. Takýmto
spôsobom sú život a smrť podrobené rozhodnutiu človeka, ktorý sa takto úradne
ustanovuje za darcu života a smrti.
Antikoncepcia
ničí lásku!
Je známy výrok nositeľky Nobelovej
ceny za mier, Matky Terezy, ktorá z tohto
dôvodu nikdy nedávala deti adoptovať
manželom, ktorí používali antikoncepciu.
Pravdivosť výroku tejto výnimočnej ženy
sa dá podložiť viacerými štatistickými údajmi. Je známe, že od zmeny spoločenských
pomerov v r. 1989 narastá počet užívateľov
antikoncepcie (zreteľne je to vidieť najmä
na hormonálnej antikoncepcii). Príloha
denníka SME Zdravie; 21.10.2005 uviedla
výsledky štúdie kolektívu sexuológov, zameranej na sexuálne správanie Slovákov
počas posledných 15 rokov. Je zrejmé, že
nárast používania antikoncepcie ovplyvňuje
sexuálne správanie Slovákov a má dopad aj
na kvalitu ich života. Prieskum, ktorého sa
zúčastnilo 125 000 ľudí zistil, že Slováci
majú častejšie sex ako pred 15 rokmi, ale
sú s ním menej spokojní. Výrazne stúpol
počet ochorení na syfilis a enormne narástol počet chlamýdiových infekcií, ktoré dra-

maticky devastujú plodnosť žien a čiastočne
zapríčiňujú
aj
zvýšenie
počtu mimomaternicových tehotenstiev
ohrozujúcich aj život ženy. Zvýšila sa promiskuita - zvýšil sa počet sexuálnych partnerov pred manželstvom aj celkovo za život. Sex je odmenou tým, ktorí vedia skutočne a nepredstierane ľúbiť, ktorí chcú
partnerovi niečo priniesť a nie si iba vziať.
Zladenie partnerov nedosiahneme na fyziologickej úrovni, ale duševným a citovým
porozumením.

Modlitba za život k Panne
Márii Guadalupskej
Ó, Mária, Ježišova matka a Matka Života.
Ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša,
svojho Syna jediného Spasiteľa a nádej pre
svet. Obnov našu nádej v neho,
aby sme všetci mali odvahu povedať „áno“
životu. Zachovaj nás v spoločenstve
s Ježišom,
ktorý je Životom sveta a
ktorý je Pánom na veky vekov.
Amen
Anna Siekelová,
regionálna zástupkyňa Fóra života
z Hontianskych Trsťan
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Beturkin príbeh
Život píše príbehy, veselé i smutné. Tento je jedným z nich. Vyrozprávala mi ho jedna
moja staršia priateľka Betka. Je plný utrpenia,
lásky, nádeje a viery v Božie milosrdenstvo. Je
povzbudením k vytrvalosti v modlitbe a k dôvere Bohu.
Náš otec bol ťažký alkoholik. Všetci sme
sa prebúdzali do smutného a beznádejného
rána a zaspávali v náručí hrozných nocí. Niekedy sme vôbec nespali. Bola som také malé nič,
tak drobnej postavy, že mi museli v škole zvýšiť
sedadlo knižkami, aby som
dočiahla na lavicu písať. Mama ma ako školáčku posielala
pre neho do tých revúcich
brlohov a tak som si zvykla na
tie tupé pohľady, klesajúce
hlavy a rev tých, čo už nevedeli čo robia.
Bývali sme od dediny
asi 2 km. Vodila som ho opitého domov. Viackrát padol
do priekopy, ja som nad ním
stála a čakala kedy sa pozbiera. Boli dni, keď mama
vysypala z jeho vrecka iba
šestáky.
Slovný
kontakt
s otcom bol nemožný, lebo
alebo
bol
opitý,
alebo
v depresii. Tak som mu písala listy a vkladala do jeho
šuplíka. Vždy keď ich čítal, plakal. Na Vianoce
kľačal pred nami a odprosoval. Viackrát som
mu vybavila protialkoholické liečenie, naposledy na Prednú horu, kde odmietal ísť a zúril, že
toho, kto to vybavil, zabije .
Presviedčala som ho. Dobrovoľne alebo
na hanbu celej rodine a dedine so žandármi.
Nakoniec súhlasil dobrovoľne. Išla som ho odprevadiť. Pri lúčení sme obaja plakali. Dopisovali sme si a spolupracovali s Božou láskou.
Bol tam asi pol roka, vrátil sa ako iný človek.
Vydržal nepiť tiež asi pol roka. Potom to bolo
stále krutejšie... So sestrou sme sa odsťahovali
do družstevného bytu a tak som denne chodila
domov.
Čo robil Boh? Hovoril k môjmu srdcu.
Najčastejšie podnety Božie boli: „Vstaň
a choď!“ A tak som poslúchla. Vždy som ho
našla v zúfalých situáciách, že chcel spáchať
samovraždu. V jeden deň ležal na zemi
v strede dediny v bezvedomí, otrávený alkoholom. Chytila som ho za ruku a zvolala silným

10

hlasom: „Otec vstaň!“ A on vstal. Neskôr mi po
tomto zážitku povedal: „Dobre že si prišla, ja
som vtedy už zomieral.“ Keď zomrela mama
následkom jeho hrozných zásahov, prevzala
som starostlivosť o neho. Stratil zrak. Moja reakcia: „Otec, čo myslíš, prečo to Boh dopustil?
No predsa preto, aby si netrafil do krčmy, a do
kostola ťa budem vodiť ja.“ Jeho zdravotný stav
sa stále zhoršoval, mal ťažkú astmu, neskôr
rakovinu. Zo začiatku bol veľmi netrpezlivý.
Keď som nevládala od únavy stáť na nohách a
potrebovala som si oddýchnuť, rezolútne vyhlásil: „Ty musíš vydržať všetko!“ Patriť Bohu celou svojou osobnosťou a byť
k dispozícii otcovi sa stalo mojim
životným krédom. Keď zistil,
o čo mi ide, začal ma vnímať,
počúvať a robiť pokánie.
Následné duchovné cvičenie v Piešťanoch, generálna
svätá spoveď, denné sväté prijímanie urobili svoje. Modlil sa, a
to stále...Menil sa, prestal byť
zlostný a výbušný.
S obdivuhodnou pokorou
postupne
prijímal
choroby
a odmietanie svojich detí. Spolupráca s Bohom bola citeľná
a viditeľná, bol to súbor zázrakov, v ktorých sme spolu počúvali, hľadali a nachádzali jeho
vôľu.
Najbolestnejšie,
ale
i najvzácnejšie, bolo pozorovať
jeho posledné chvíle na zemi, odpútavanie sa
od vecí, pozorovať každý krok plný bolesti.
Myšlienky, city, bolesti, aj tie, že ho
všetci opustili, boli nasmerované k jednému
cieľu k večnosti. Bola to taká spoločná krížová
cesta. Keď prestal prijímať potravu, spýtala
som sa ho: „Otec, chceš liek proti bolesti alebo
piť?“. „Nie, nechcem nič, chcem len Ježiša Krista do svojho srdca. Všetci svätí orodujte za
mňa, aby som si spasil dušu. Vidím Nebeskú
Matičku. Ona ma privedie k Ježišovi do neba.“
Keď ešte vnímal, sadla som si k nemu, objal
ma s láskou, obaja sme plakali, lebo sme cítili,
že sa jeho púť na zemi končí. Takto prosil:
„Nebeská Matička, zober ma do neba, ale aj
túto moju Beturku“, tak ma nazýval. Láska Božia rozvinula lúče svojich milostí a on odchádzal z tohto sveta vyrovnaný, pokojný so srdcom plným nádeje na stretnutie sa s Bohom.
Táto smrť má nadpis: „Zvíťazil, si Nazaretský!“
Vierka Karvašová
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Bernadeta – vzor jednoduchosti a pokory

Svetový deň chorých si každý rok pripomíname 11. februára. Tento dátum sa viaže
k najznámejšiemu pútnickému miestu Lurdy, ktoré
po krátkej zimnej prestávke otvárajú svoje brány
pre nespočetné množstvo pútnikov a chorých. Smelo ich môžeme nazvať aj zásobárňou modlitieb,
svätých omší a adorácií. Patrí medzi tie požehnané
miesta na zemi, ktorých sa dotkli nohy Presvätej
Bohorodičky, Panny Márie. Boh jej, ako pravej
a milujúcej Matke, dovolil zostúpiť, aby pomáhala
svojim biednym deťom na ceste do neba.
S Lurdami je nerozlučiteľne späté aj meno
chudobného dievčaťa Bernadety Soubirusovej, ktorú si Panna Mária vybrala za nástroj pre jej jednoduchosť, zriedkavú čistotu a pokoru srdca. Tieto
vlastnosti ju priam predurčili na to, aby v čase zjavení dokonale odrážala nádheru „Krásnej Panej“.
Jej krédom bolo: „Mám iba jedno prianie: aby bola
Svätá Panna milovaná a oslávená.“ Tejto túžbe
vedela podriadiť celý svoj život. Seba samú nepovažovala za nič, „Krásna Pani“ bola pre ňu všetkým.
Aj množstvo návštevníkov ju unavovalo a nerada
rozprávala o svojich stretnutiach s Paňou. Bol to
priveľmi vzácny poklad, ktorý si chránila a strážila
hlboko v srdci.
Bernadeta ako 22 ročná opustila Lurdy navždy a v Nevers vstúpila do kláštora k sestrám milosrdenstva. „Prišla som sa sem skryť. Moja úloha
v Lurdoch sa skončila....pretože ľudia by opustili
svätú Pannu a išli by za mnou.“ „Preblahoslavenej
Panne som mohla poslúžiť ako metla. Keď ma už
nepotrebovala, odpratali metlu späť na miesto za
dvere, do kúta. Tam som šťastná, tam zostanem.“
Tieto slová svedčia o tom, že bola vskutku dcérou
tej, ktorá je Nepoškvrnená a dokonale pokorná slu-
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žobnica Pána. Bernadeta priam trpela, keď mala
prijímať návštevy a odpovedať na ich zvedavé
a nezriedka i pochybovačné otázky. Zrejme aj preto
sa onedlho začalo hovoriť o jej svätosti.
Krátko pred smrťou ju navštívila istá matka
so svojim ochrnutým dieťaťom. Predtým bola
v Lurdoch, ale dieťa sa neuzdravilo. Nasledujúc
vnútorné vnuknutie, vybrala sa do Nevers. Keď
matke predstavenej povedala o cieli svojej návštevy, tá ju rázne odmietla, pretože Bernadeta mala
prísne zakázané zaoberať sa udalosťami z Lúrd.
Bolesť matky ju však obmäkčila a súhlasila, aby sa
stretla s Marie-Bernard, ktoré bolo Bernadetiným
rehoľným menom. Mala však tú podmienku, že
nesmie povedať o zdravotnom stave svojho dieťaťa.
Šťastná matka súhlasila a spolu s predstavenou išli
do záhrady, kde sa Marie-Bernard prechádzala napriek bolestiam v kolene. Trpela na tuberkulózu
kostí a pľúc, ale trpezlivo to znášala. Predstavená
spolu s matkou, ktorá držala svoje choré dieťa
v náručí, podišla k Bernadete a poprosila ju, aby
dávala dobrý pozor na dieťa, lebo ona sa chce nerušene porozprávať so ženou, ktorá ju sprevádza. Bernadeta vzala dieťa do náručia, ktoré však po chvíli
začalo byť nepokojné a chcelo k matke. Márne sa
ho snažila upokojiť. Zrazu sa jej vyšmyklo na zem,
postavilo sa a utekalo k matke. Chromý chlapček
bol zrazu uzdravený! No Bernadeta, ktorá o tom nič
nevedela, zahanbená sa ospravedlňovala, že nedokázala dieťa postrážiť. Prešťastná matka plná radosti zvolala: „Matka predstavená! Nehovorila som
vám to?!“
Pokorná a jednoduchá Bernadeta od posledného zjavenia žila v očakávaní, kedy znovu uvidí
svoju „Krásnu Pani“, ktorá prisľúbila, že si po ňu
príde a vezme ju so sebou a už sa nikdy nerozlúčia.
Tá chvíľa nastala 16. apríla 1879 keď ako 35 ročná
umiera na tuberkulózu s týmito slovami: „Svätá
Mária, Matka Božia, pros za mňa, úbohú hriešnicu.“
Jej telo je neporušené a lekári dokonca skonštatovali, že sú jednoznačne neporušené aj vnútorné
orgány, a to i pečeň – orgán, ktorý sa po smrti rozkladá ako prvý. Netreba k tomu mnoho slov. Boh je
tu a dáva nám o tom dôkazy. Za niekoľko dní vstúpime do pôstneho obdoba, aby sme sa pokáním obnovili a tak pripravili miesto vo svojich srdciach pre
Ježiša Krista víťaza nad hriechom a nad smrťou.
Svoje kroky na ceste duchovného znovuzrodenia môžeme zveriť našej Nebeskej Matke, ktorá
je zároveň aj našou najlepšou učiteľkou. Prosme
sv. Bernadetu, aby nám vyprosila jednoduchosť,
čistotu a pokoru srdca, lebo len v takých môže Boží
Syn kraľovať.
Margita Tóthová
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Z dejín Farského kostola
sv. Michala Archanjela v Leviciach

Bočné oltáre so sochami Božského
Srdca Ježišovho a Lurdskej Panny Márie
vznikli koncom 19. storočia. Pod oltárom
Panny Márie sa nachádza vchod do krypty,
kde spočinuli telesné pozostatky významných levických osobností svetského
a duchovného života.
Rokokové lavice boli pravdepodobne do farského kostola prenesené v roku
1786, po tom, čo cisár Jozef II. v Leviciach
zrušil františkánsku rehoľu. Lavice s výjavmi zo života františkánskych svätcov sú
pekným príkladom rezbárskej práce majstra
Serenčéša.
Pri veľkom požiari Levíc v roku
1808 boli úplne zničené zvony a značne
poškodená kamenná veža kostola, pochádzajúca z roku 1698. V roku 1831 sa preto
farár František Sekfü postaral o zhotovenie
piatich nových zvonov, ktoré umiestnili
vedľa kostola v drevenej zvonici pokrytej
šindľom. Zasvätené boli sv. Michalovi Archanjelovi, Panne Márii, sv. Štefanovi
Uhorskému, sv. Jánovi Nepomuckému
a najmenší z nich bol umieračik.
Výstavbu novej kostolnej veže prekazili
udalosti
revolučných
rokov
1848 - 49. Neskôr na tento účel Jozef Mésároš s manželkou Máriou položili základinu. V roku 1896 bol založený Spolok pre
stavbu kostolných veží, ktorého cieľom bolo zozbierať dostatočné finančné prostriedky na výstavbu dvojice veží. K realizácii
stavby, ktorú financovali majitelia Levické12

ho panstva a zároveň patróni kostola Schoellerovci, došlo až v roku 1902. Podľa projektu architekta Viktora Ciglera stavbu nového priečelia a dvojicu veží v eklektickom
štýle zrealizoval levický staviteľ Rudolf
Cibulka. Na vrch priečelia kostola
umiestnili pyrogranitovú sochu sv. Ladislava od Albína Hölzera. Zvony zrekvirované
počas prvej svetovej vojny nahradili štyrmi
novými v roku 1926. Väčšou opravou prešli veže a priečelie kostola v roku 1953.
Rozsiahla generálna oprava kostola
prebehla v roku 1992, keď bolo zreštaurované jeho vnútorné zariadenie, obnovené
omietky, vitráže, výmaľba i oprava vonkajšej fasády.
V roku 2011 bolo obnovené liturgické zariadenie presbytéria riešené
v duchu liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu. Pevný mramorový obetný stôl v tvare korábu, ambóna, sedes a purifikačný stolík boli zhotovené podľa projektu akad. arch. Márie Sabovej.
Ladislav Vincze
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Misijný úmysel na február 2012
Aby Pán podporoval úsilie
zdravotníckych pracovníkov, ktorí
pomáhajú chorým a starším
v najchudobnejších oblastiach sveta.

„Začnime sa teda modliť, pretože cez
modlitbu prichádza k nám všetko dobro.
Ak vydržíme v našom povolaní, je to vďaka modlitbe, ak sme úspešní vo svojom zamestnaní, je to vďaka modlitbe, ak neupadáme do hriechu, je to vďaka modlitbe, ak
zotrváme v láske a budeme spasení, za to
všetko patrí vďaka Bohu a modlitbe. Tak
ako Boh nič neodmietne o čo prosíme
v modlitbe, takisto takmer nič nám nedá
bez modlitby“.
Sv. Vincent de Paul

Misijná krajina Austrália
Austrália je najmenší svetadiel, ale najväčší ostrov sveta. Je 154-krát väčší ako Slovensko,
kde žije viac ako 21 miliónov obyvateľov, patrí
teda ku krajinám s najnižšou hustotou osídlenia.
Meno Austrália pochádza z latinského slova
australi – „južný“. Pôvodní domorodí obyvatelia
prišli do Austrálie z juhovýchodnej Ázie. Prví
európski objavitelia boli Holanďania, ktorí sa tam
však neusadili. Až v roku 1770 preskúmal východné pobrežie britský kapitán James Cook
a v roku 1788 vznikla na mieste dnešného mesta
Sydney prvá britská osada pre trestancov. Prví
slobodní osadníci sa tu začali usadzovať od roku
1791. V roku 1901 sa vytvorilo britské dominium
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zvané Austrálsky zväz a Austrália získala samostatnosť. Napriek tomu, že Austrália sa stala suverénnym štátom, udržiavala si spojenie s Britániou.
Prijala britský právny i vládny systém a kráľovná
Anglicka zostala i kráľovnou Austrálie. Obyvateľstvo Austrálie tvoria: 92 % Európania, 5,5 %
obyvatelia ázijského pôvodu a zvyšok tvoria pôvodní obyvatelia a miešanci. Austrália je prosperujúci štát, jeho hospodárstvo je založené na poľnohospodárstve. Zem je bohatá aj na nerastné
zdroje.
Katolícka evanjelizácia sa začala sústavnejšie uskutočňovať v polovici 17. storočia, nebola však vtedy veľmi úspešná. Až v 19. storočí
Propaganda Fide zverila jednotlivé časti Oceánie
niektorým novším reholiam, ako to uvádza kardinál Tomko. V priebehu posledných dvoch storočí
sa Cirkev v Austrálii udomácnila a v niektorých
oblastiach aj pevne zakorenila. V súčasnosti je
v Austrálii 26,7 % katolíkov, 20,6 % anglikánov,
26 % protestantov, 24 % vyznávačov rôznych
ďalších kresťanských náboženstiev a 1,7 % moslimov, hinduistov a prívržencov pôvodných náboženstiev. Prví misionári Spoločnosti Božieho Slova (SVD) prišli do Austrálie roku 1900, v roku
1954 sa vytvorila samostatná austrálska régia
Spoločnosti a v roku 1977 bola zriadená austrálska provincia SVD, ku ktorej patrí aj Nový Zéland a Thajsko. Prioritou austrálskej provincie je
vypracovanie programov pre vykonávanie medzináboženského dialógu, ktorý sa uskutočňuje
v jednotlivých farnostiach. Okrem bežnej pastoračnej činnosti pôsobia členovia SVD
v indonézskych,
filipínskych,
papuánskych
a ďalších spoločenstvách. Najnovšie rozšírili pastoráciu aj v kempingoch. Nezaostáva ani rozširovanie misijného povedomia. Jednou z dôležitých
úloh je pastorácia povolaní a výchova misijného
dorastu. V meste Box Hill je centrum pre štúdium
kňazského dorastu. V Austrálii pracovali
a pracujú aj misionári zo Slovenska.
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Ako môžeš pomôcť misiám?
Cirkev je vo svojej podstate misijná.
„Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím
chváliť, je to moja povinnosť a beda mi, keby
som evanjelium nehlásal... je to služba, ktorá
mi je zverená“ (1 Kor 9, 16–17).
Možno uvažuješ nad spôsobom ako pomôcť tým, ktorí sú na tom horšie ako ty, ale
obávaš sa, či rôzne nadácie nezneužijú túto pomoc na vlastné záujmy. A vlastne, sú financie
jedinou formou pomoci týmto ľuďom?
Existuje viacero možností ako pomôcť
misiám, možno si z nasledovných niektorú vyberieš:
1. modlitba a pôst
2. propagácia misií a misijnej myšlienky
tam, kde žiješ
3. konkrétna pomoc – rôzne materiály potrebné ľuďom v misiách
4. sebadarovanie sa misiám
5. finančne

a zmŕtvychvstania. Je to vynikajúci čas
vhodný na praktizovanie sebazapierania.
Veď ani Ježišovo zmŕtvychvstanie, a tým aj
naša spása, nebola možná bez Kristovho
sebazaprenia. Preto ani naše sebazaprenia
nie sú zanedbateľné, aj ony môžu mnohým
pomôcť pochopiť a porozumieť, kým skutočne sú. Čas pôstu je charakteristický zriekaním sa toho, čo nám bráni vo výhľade na
cieľ našej púte na zemi – na nebo a život
s Bohom. Je veľa spôsobov ako sa postiť.
Najcennejšie sebazaprenie je také, z ktorého
prýšti ako z prameňa posila, útecha a pomoc
iným.
(dokončenie v ďalšom čísle)

1. Modlitba a pôst
Bez modlitby sú všetky snaženia misionárov márne. Preto aj sv. Arnold Janssen, SVD
založil okrem aktívnych misijných rehoľných
spoločenstiev mužskej a ženskej aj kontemplatívnu kongregáciu Služobníc Ducha Svätého
ustavičnej poklony, kde sa za misionárov
a misionárky ustavične modlia.
Do tejto formy pomoci patria:
 osobná modlitba za misie
 modlitba celého spoločenstva za misie
a misionárov (buď za konkrétneho misionára, za jeho konkrétny projekt, alebo za misie
a misionárov všeobecne)
 reťaz modlitby ruženca rôznych spoločenstiev (spoločne alebo osobne ako reťaz
modlitieb spoločenstva)
 adorácie obetované za misie a misionárov
 sväté
omše
obetované
za
misie
a misionárov (konkrétnych alebo všeobecne)
 pôst – ako individuálna obeta za misie
a misionárov je vhodný v ktoromkoľvek
čase, avšak v čase Veľkého pôstu je súčasne
aj prípravou na najväčšie oslavy kresťanstva
– oslavy Ježišovej vykupiteľskej smrti
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„Misijná činnosť je dielom Boha
i samej Cirkvi, je jej podstatnou
vlastnosťou a prirodzenosťou:
Cirkev, ktorá by nehlásala evanjelium,
by nebola Cirkvou, veriaci, ktorý
by sa nijako nechcel pričiniť o misie,
by nebol ozajstný kresťan.“
kardinál Jozef Tomko

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová
Zdroje: Hlasy z domova a misií 4/2011
www.misie.sk, www.papezskemisijnediela.sk
Foto: archiv SVD; a-australia.com
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Farský kostol sv. Michala v Leviciach
Sviatok obetovania Pána 2.2.2012 (foto č.1 - 2)
Svätoblažejské požehnanie 3.2.2012 (foto č.3 - 4)

Vydáva
Rímskokatolícka cirkev
pre svoju vnútornú potrebu

Vychádza s cirkevným schválením
Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupský úrad
Banská Bystrica č.240/1/2011

 Farnosť Levice-mesto
Sv. Michala 43
934 01 Levice

 036/631 22 50
 www.faralevice.sk
Teologický poradca:
Mons. Mgr. Ján Bednár, dekan
 faralevice@stonline.sk
Šéfredaktor, grafická úprava:
Mgr. Karol Mladý
 michael.levice@gmail.com
Zástupca šéfredaktora:
Ing. Roman Karaffa, PhD.
 roman.karaffa@gmail.com
Redaktori a dopisovatelia:

 Mgr., Mgr. art. Martin Uhrík
 PhDr. Katarína Holbová
 Mgr. Ladislav Vincze
 Mgr. Margita Tóthová
 Alžbeta Kopřivová
 Bc. Edita Kottrová
 Ing., Mgr. Viera Karvašová
 Mgr. Alojz Vlčko
 Mgr. Magdaléna Bogyóová
 Mgr. Vladimír Šimunek
 Anna Siekelová

24

