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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: Pôst nie je len o jedle * Úvaha: Posolstvo Benedikta XVI.
Liturgia: Druhá až piata pôstna nedeľa * Téma: Deň počatého dieťaťa
Vlastná tvorba: Mala som sen * Katechéza: O kresťanskom pôste
Oznamy: OZ Patrimonium servandi * Reportáž: Cesta okolo sveta
Misijný úmysel na marec - Uganda * Svätí v mesiaci - marec
Ocenenie časopisu Michael * Fotogaléria: Krížové cesty v Leviciach
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Pôst nie je len o jedle
pôst je zbraň ducha

Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti
tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch,
čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste
nerobili to, čo chcete.“
(1 Gal 5, 16-17)
Varíme. Bez servítky. TV Paprika. Kulinárska show Kapor na torte s perverzným obsahom… Jedzte, jedzte, jedzte! Varte! Pozerajte,
užívajte, vychutnávate! Valí sa to na nás ako špinavá povodeň.
Z duchovného hľadiska prebieha v nás boj,
zápas o našu spásu alebo zatratenie. Diabol samozrejme využíva zbrane tohto sveta, aby „uspal“
ducha. Duch, ak má žiť, musí bojovať proti pokušeniam. Pôst ducha rozväzuje. Pôst je potrava ducha. Rozhodujúcim jazýčkom na váhe je naše rozhodnutie. Diabol ponúka všetky rozkoše sveta.
Kupuj, užívaj, opíjaj sa, prejedaj, hreš! Neposlúchaj Božie prikázania! Aj v raji ponúkol jablko.
„A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na
pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z
jeho ovocia a jedla.“ (Gen 2,6). Pokračovanie poznáme. To isté prebieha dnes. A je to nielen symbolické jablko. Ale obrovská podpora žiadosti
očí, žiadosti tela a pýchy života, až zúrivý nátlak
zo strany diabla.
Keď prichádza pôst je isté, že sa budeme
musieť niečoho zriecť, ale nie zbytočne. Boh má
pre každého, kto chce tento kajúci čas prežiť naplno, pripravené svoje dary – čisté duše, ochotné ruky, či skromné a štedré srdcia. Takže týmto zriekaním nakoniec nič nestratíme, iba získame. Ale
pôst nie je len o zriekaní a získavaní darov pre seba. Je to čas, kedy sa môžeme zvlášť priblížiť
k Bohu i k ľuďom. A na to nám slúžia tri základné
pôstne prvky: modlitba, samotný pôst a almužna.
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Modlitbou prehlbujeme svoj vnútorný a osobný
vzťah s Bohom. Práve v tento čas by sme si mali
vedieť nájsť denne nejakú chvíľu, aby sme pouvažovali nad všetkým, čo Boh pre nás robí. Ticho
nám pomôže, aby sme Boha vnímali celkom blízko nás a nebáli sa s ním zhovárať, a samozrejme
aj načúvať, ako si on predstavuje náš život. Ježiš
svoje pôsobenie tiež začal dlhou modlitbou a 40dňovým pôstom na púšti. V pôstnom období sa
snažíme odpútať od vonkajších dobier, preto by sa
nám mohlo podariť nájsť si viac času na modlitbu
a Boha samého, ktorý ako trpezlivý priateľ čaká,
keď sa konečne dohráme s obľúbenými hračkami
(ako napr. majetok, zábava, maškrty) a venujeme
mu svoj čas. Modlitbou posilňujeme aj svoje ľudské vzťahy, veď často si ich práve takto dokážeme
vymodliť i ochrániť. Zväčša sa to týka blízkych
a milovaných osôb. Ako kresťania sme povolaní
udržiavať dobré vzťahy aj s inými ľuďmi, najmä
s trpiacimi a núdznymi. Najlepším prostriedkom
pre prvý kontakt je almužna – skutočná
a úprimná. To znamená, pomáhať a dopriať blížnym podiel z rovnakých materiálnych dobier,
akým sa sami tešíme. Nech nejde o triedenie odpadu, ale ozajstný dar. Núdzni, ktorí túto pomoc
naozaj potrebujú, budú isto vďační. Okrem tejto
pomoci im treba ponúknuť aj ďalší živý záujem
o ich životy, aby cítili, že sú rovnocennými ľuďmi, hodnými napríklad aj nášho priateľstva. Takto
bude naša almužna prinášať dlhotrvajúce ovocie.
S almužnou súvisí aj pôst, ktorý netreba
chápať samoúčelne. Nejde tu len o umŕtvovanie
tela alebo o odtučňovaciu terapiu. Hlavným cieľom je obeta pre blížneho. To, čo pôstom ušetríme, si nemôžeme nechať, potom by bolo všetko
naše snaženie zbytočné. Odopreté dobrá majú ísť
ako pomoc tým, ktorí sa postia aj vtedy, keď nechcú. Teda pôst nás odpútava od seba samých
a snaží nasmerovať náš pohľad na potreby blížnych. Ježišov príkladný pôst nás tiež pobáda
upriamiť svoj pohľad na Boha. Často sme totiž zamestnaní prirodzenými, alebo aj zbytočnými starosťami o svoje telá. V pôste si uvedomujeme, že
teraz musíme nakŕmiť svojho ducha Božím slovom a Chlebom. Telo si nachvíľu oddýchne od
toľkých kalórií a duch sa nabije Božími milosťami.
Milí čitatelia, prežime tohtoročný pôst čo
najplodnejšie – v očiste ducha i tela a v radostnom
očakávaní konečného Kristovho víťazstva nad
hriechom.
Alžbetka Kopřivová
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Posolstvo Benedikta XVI.
k 46. svetovému dňu
komunikačných
prostriedkov
Ticho a slovo: cesta evanjelizácie.
To je názov témy posolstva Benedikta XVI.
k 46. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktoré zverejnili
v Tlačovom stredisku Svätej stolice vo Vatikáne. Prinášame aspoň jeho časť. Posolstvo je aktuálne nielen pre médiá ale i pre
nás všetkých (poznámka redakcie).
Ticho je neoddeliteľnou súčasťou
komunikácie a bez neho neexistujú slová
bohaté na obsah. V tichu počúvame a spoznávame seba samých, rodí a prehlbuje sa
myšlienka, chápeme s väčšou jasnosťou to,
čo chceme povedať a to, čo očakávame od
iných, rozhodujeme sa, ako sa vyjadriť. Mlčanie dovoľuje inej osobe hovoriť, vyjadriť
seba samú, a nám neostať naviazanými, bez
možnosti konfrontácie, len na naše slová
a naše predstavy. Tak sa otvára priestor pre
vzájomné počúvanie sa a ľudský vzťah sa
môže stať plnším. V tichu sa napríklad zachytávajú autentickejšie momenty komunikácie medzi tými, ktorí sa milujú: gesto, výraz tváre a tela, ktoré sú prejavom osobnosti. V tichu hovorí radosť, starosti, utrpenie,
ktoré práve v ňom nachádzajú zvlášť intenzívnu formu vyjadrenia. Teda z mlčania
pramení ešte väčšia potreba komunikácie,
ktorá vyžaduje citlivosť a takú schopnosť
načúvať, ktorá často zjavuje veľkosť a povahu jednotlivých vzťahov. Tam, kde sú
správy a informácie v hojnosti, sa ticho stáva podstatné pre rozlíšenie toho, čo je dôležité, od toho, čo je bezpredmetné alebo vedľajšie. Hlboká reflexia nám pomáha objaviť
vzťah medzi udalosťami, ktoré sa na prvý
pohľad zdajú nesúvisiace, posúdiť, analyzovať správy; a to spôsobuje, že sa môžeme
podeliť o uvážené a náležité názory, urobiť
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živým zdieľané poznanie. Preto je potrebné
vytvoriť priaznivé prostredie, akýsi druh
„ekosystému“, ktorý by vedel vyvážiť ticho,
slová, obrazy a zvuky...
Z tichého rozjímania potom ešte viac
vyviera to večné Slovo, skrze ktoré vznikol
svet a zachytáva ten plán spásy, ktorý Boh
uskutočňuje prostredníctvom slov a gest
v celých dejinách ľudstva. Ako pripomína
Druhý vatikánsky koncil, Božie zjavenie sa
realizuje so „skutkami a slovami dôverne
spojenými tak, že diela uskutočnené Bohom
v dejinách spásy, prejavujú a posilňujú učenie a významnú skutočnosť slova, zatiaľ čo
slová hlásajú skutky a objasňujú tajomstvo
v nich obsiahnuté“ (Dei Verbum, 2). A tento plán spásy vrcholí v osobe Ježiša Nazaretského, ktorý je sprostredkovateľom a naplnením celého Zjavenia. On nám umožnil
spoznať pravú tvár Boha Otca a so svojim
Krížom a Zmŕtvychvstaním nás vyviedol
z hriechu a smrti k slobode Božích detí. Základná otázka o zmysle človeka spočíva
v tajomstve Krista, odpovedi schopnej dať
pokoj nepokojnému ľudskému srdcu. Z toho tajomstva vzišlo poslanie Cirkvi a toto
Tajomstvo povzbudzuje kresťanov stať sa
ohlasovateľmi nádeje a spásy, svedkami tej
lásky, ktorá podporuje ľudskú dôstojnosť
a buduje.
Slovo a ticho. Naučiť sa komunikácii,
znamená naučiť sa počúvať, premýšľať, ako
aj hovoriť a to je obzvlášť dôležité pre
uskutočňovateľov evanjelizácie: ticho a slovo sú spoločne zásadnými elementmi a integrálnou súčasťou komunikácie Cirkvi, na
obnovenie ohlasovania Krista v súčasnom
svete. Všetky diela evanjelizácie, ktoré Cirkev plní prostredníctvom spoločenských
komunikačných prostriedkov, zverujem
Márii, ktorá v tichu „načúva a nechá prekvitať Slovo“.
Modlitba za spoločenstvo mladých
Agora v Lorete, 1.-2. september 2007
Alžbetka Kopřivová
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Druhá pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa

Čo znamená "vstať z mŕtvych", pýtali sa medzi sebou apoštoli Peter, Jakub a Ján. Stali sa svedkami neobyčajnej udalosti, keď videli svojho Majstra, celkom premeneného, zhovárať sa s Mojžišom
a Eliášom. Počuli aj hlas z neba. Bol to úchvatný
zážitok, ale pominul. Keď sa vracali do každodennej
reality, povedal im Ježiš, že vstane z mŕtvych. Nerozumeli mu, ako už veľa ráz predtým. Zrejme nevenovali tomuto najdôležitejšiemu oznámeniu dosť
pozornosti, lebo sa Ježiša iba vypytovali, či sa Eliáš
ozaj vráti na zem. Bola to skôr akademická otázka,
ktorá pre ich život nemala nijaký význam. A tak sa
stalo, že na túto Ježišovu predpoveď zabudli. A preto nechápali, čo sa stalo, keď videli Ježišov hrob
prázdny
Práve títo traja apoštoli na prvé zavolanie
zanechali všetko a išli za Ježišom. A Peter prvý vyznal, že Ježiš je Mesiáš -Syn živého Boha. Mal poznanie a vieru vysokého stupňa. Lenže nepochopil
zmysel utrpenia. A zaspal, keď mal bdieť a modlili sa.
Naľakal sa bezvýznamnej slúžky. V temnote Veľkého piatku však jeho viera zhasla. Až po tejto najťažšej skúške, keď sa kruto presvedčil o vlastnej slabosti a vzkriesenému Ježišovi vyznal bezvýhradnú lásku, nasledoval ho aj v smrti na kríži.
Ak sme slabí a naše odhodlanie vytrvať vo
viere sa rozplynie pri prvom náznaku ťažkostí, mali
by sme pozornejšie počúvať Ježišove slová, pýtal sa
na ich zmysel a vytrvale ho prosiť, aby sme všetko až
do hĺbky pochopili. Ale to sa dá najlepšie niekde
v ústraní, v tichu. Nájdime si na to čas!
M. M.
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Veľa je medzi nami takých, čo v náboženstve
hľadajú znamenia a zázraky. Chcú zažiť čosi mimoriadne, ženú sa za senzáciou. A preto sú prví všade,
kde sa údajne dejú zázraky. Oficiálny postoj Cirkvi
ich nezaujíma. Neľutujú čas, námahu, peniaze a cestujú za niečím, čo je možno iba nafúknutá bublina
a možno výplod bujnej fantázie. Doma je kostol
celkom blízko a v ňom je živý Ježiš. Pri eucharistickej slávnosti sa deje to isté, čo pred dvoma tisícročiami na Golgote, sprítomňuje sa teraz a tu práve pre
nás Ježišova vykupujúca obeta. Lenže to nie je
"senzácia"! A či si nevyslúžime takýmto postojom
Ježišov hnev oveľa viac ako predavači v Jeruzalemskom chráme?
Keď svätý Pavol pranieroval Grékov, že
v náboženstve hľadajú múdrosť, nemal na mysli
múdrosť v jej vznešenom význame. Veď v našej viere
je obsiahnutá múdrosť, natoľko, že by sme mohli medzi vieru a múdrosť položiť znak rovnosti. Pavol myslel na prázdne a povrchné mudrovanie a vonkajší
efekt. Tak zvykneme hodnotiť, kázeň. formu, štýl,
prednes. Ale ak oslovila práve mňa, ak trafila do môjho svedomia, to sa považuje za mínus. Oceníme to,
ak by sa to týkalo suseda, manžela, svokry, teda niekoho iného. Naša spokojnosť v kostole závisí aj od
úrovne spevov a hry na organe. Ako keby sme išli
z koncertu. Nie je aj to pomýlené?
Naučme sa hodnotiť všetko cez Ježišov kríž
a vtedy budeme na tej správnej ceste. Na Ježišovom
kríži je zviditeľnená Božia láska. Jediným znamením našej spásy je kríž.
M. M.
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Štvrtá pôstna nedeľa

Piata pôstna nedeľa

Veľký hriech je vážna vzbura proti Bohu. Má
smrtiaci účinok podobný uštipnutiu jedovatými hadmi. Nezabíja však iba život tela, ale usmrcuje v nás
Boží Život. Mojžiš vyvesil medeného hada na žrď.
Keď sa naň pozrel uštipnutý hadom, ostal nažive. Pre
nás je medený had predobraz kríža, ako znamenia
záchrany pred smrtiacim účinkom hriechu. Nás zachránil na kríži Ježiš Kristus od večnej smrti. Môže
však aj nám stačiť iba pohľad, ako Izraelitom pri putovaní do Zasľúbenej zeme?
Keby stačil obyčajný pohľad, boli by sme
stále omilosťovaní, Kríže máme predsa na každom
kroku, na hroboch, v kostoloch, na poliach, v domácnostiach, ba aj na minciach a retiazkach, niekedy
spolu s astrologickým znamením. Práve preto, že
máme okolo seba tak veľa krížov, prestávame vnímať podstatu tohto znamenia. Všimneme si leda ak
hodnotu umeleckého spracovania a materiálu. Sú aj
kríže, ktoré sú uložené v trezoroch, lebo majú obrovskú cenu. Skutočná cena kríža sa tým práve stráca.
Pohľad na kríž by nám vždy mal pripomenúť,
ako veľmi nás Boh miluje a čo všetko nám ponúka.
Ale musíme sa na kríž pozerať ako na symbol nášho
vykúpenia. Vtedy z kríža vyžaruje svetlo každému,
kto úprimne hľadá orientáciu, správny smer, pravdu.
Kto si uvedomuje, že ponuky sveta zvádzajú do záhuby. To nie je svetlo, ale svetielkovanie bludičiek.
Svetlo je nepríjemné každému, kto chce čosi
skrývať. A preto sa mu vyhýba, aby sa neodhalili
jeho zlé skutky. Neuvedomuje si, že práve v odhalení
je jeho záchrana. Kto sa sám odhalí, kto sa s úprimnou ľútosťou vystaví svetlu kríža, nájde v ňom východisko do celkom nového života.
M. M.

V úryvku z Listu Hebrejom, určenom na
dnešnú nedeľu, je dosť podivné tvrdenie. Skoro by
sme sa nazdávali, že to šarapatil tlačiarenský škriatok. Neznámy autor tohto listu celkom iste narážal
na Ježišovu modlitbu v Getsemanskej záhrade. Veď
tam prosil svojho Otca o odňatie kalicha utrpenia.
Táto modlitba však nebola vypočutá. Veď Ježiš musel podstúpiť všetko, čoho sa tak veľmi bál. A počuli
sme, že "bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť".
Nejde o omyl. Ježiš naozaj bol vyslyšaný.
Neprosil totiž iba o to, aby ho minul kalich bolesti.
"Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!" Boh vypočul prosbu človeka Ježiša, hrdinskú prosbu o silu
splniť Otcovu vôľu, aj keď presne vedel, čo ho to
bude stáť a od úzkosti sa potil krvou. A v tom
"dosiahol dokonalosť", ako človek, ako jeden z nás,
náš reprezentant. Človek sa natoľko približuje k dokonalosti, v akom rozsahu a ako ochotne sa stotožňuje s Božou vôľou. Božia vôľa je totiž absolútne
dokonalá.
Prvá časť Ježišovej modlitby na Olivovej
hore dokazuje, ako opravdivo, nepredstierane bol
človekom. Nehanbil sa prejaviť svoju úzkosť ani
pred apoštolmi ani pred Otcom. Využil svoje právo
prosiť, aby nemusel trpieť, Otcovu vôľu však postavil nad svoju ľudskú.
Ježiš je našim vzorom pre život i modlitbu.
Na Olivovej hore potvrdil modlitbu Otče náš, kde
máme prosiť o splnenie Božej vôle, lebo smeruje
k nášmu dobru, trvalému a konečnému, aj cez utrpenie.
Učme sa takto modliť, úprimne a s veľkou
dôverou. V dnešnom evanjeliu Ježiš sľubuje, že "kto
mu bude slúžiť, toho poctí jeho Otec."

M. M.
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25. marec
Deň počatého dieťaťa

Žiaľ, veľa lekárov napriek vzdelaniu odmieta porozumieť dejom, ktoré
prebiehajú v menštruačnom cykle a
hľadajú východisko regulácie počatia
v umelej antikoncepcii.
V skutočnosti však vôbec nie je
ťažké pochopiť, ako pracujú hormóny
v ženskom či mužskom tele. Muž má
od dospievania až do smrti trvalú plodnosť, žena je cyklicky plodná od nástupu menštruácie približne do päťdesiatky. Prirodzená regulácia počatia sa týka
spoločnej plodnosti dvojice.
Tri
hodiny
po
uvoľnení
z vaječníka sa vajíčko veľkosti hrotu
ihly dostane do hornej tretiny vajíčkovodu a čaká tam deväť hodín na spermie. Ak sa nedočká, do ďalších dvanástich hodín odumiera. Ak tam spermie
prídu, je ich asi sto. Je to možné len
v blízkosti ovulácie.

6

Boh, ktorý sa na tomto mieste
dotýka ženy, rozhoduje, kto vznikne.
On každého z nás chce a vopred pozná
ako jedinečnú a neopakovateľnú bytosť,
a tak z jeho vôle vchádza do vajíčka
spermia, ktorú sám vyberá.
Od
prvého
okamihu
je
„naprogramované“, čím bude táto nová
bytosť – človekom, ktorý má svoje
charakteristické črty jasne v tejto chvíli
určené.
Tak sa začal každý nekonečný
príbeh Božej Prozreteľnosti každého
z nás.
Jadro každého vajíčka aj každej
spermie má svoju zvláštnu, neopakovateľnú genetickú informáciu v reťazcoch
dezoxiribonukleovej kyseliny (DNK)
a po splynutí oboch jadier sa vytvára
nový jedinečný genetický kód. Tak
vzniká ľudský jedinec, ktorý nemá žiadneho
identického
dvojníka,
s originálnou dušou a duchom od Boha.
Ak toto uznávame, nemôžeme
žiadnemu človeku od počatia až po
prirodzenú smrť odobrať život.
Boží Syn smrťou na kríži nám
všetkým otvoril nebo, zomrel za každého z nás konkrétne, nie anonymne.
V Biblii sú jasné slová, že jeho Otec nás
poznal po mene skôr, ako nás zázračne
utvoril. A máme omnoho väčšiu hodnotu ako vrabce či ľalie, veď sme adoptívne Božie deti, Ježišovi bratia a sestry.
Vývoj je niečo plynulé a odvíjajúce
sa. Aj života človeka je takýmto vývojom, ktorý začína počatím a končí smrťou. Pôrod je len prechodom, kedy dieťa prechádza z matkinho lona do lona
svojej rodiny. Toto obdobie skrýva
množstvo zázrakov a prvým z nich je
práve:
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Počatie
V okamihu počatia vzniká bunka,
ktorej genetický kód je jedinečný a sú
v nej uložené všetky dôležité informácie, ako napr. pohlavie dieťaťa, farba
vlasov, očí a pleti. Priemer tejto bunky
je približne jedna desatina milimetra.
Prvý mesiac
Táto bunka sa počas niekoľkých
hodín začne deliť a po piatich až šiestich dňoch dosahuje počet buniek číslo
sto. Počas fázy delenia sa pomaly
presúva do maternice, ktorú dosiahne po siedmich až desiatich dňoch.
Približne na 15.
deň sa objavujú
prvé žily,
v 20.dni sú
položené
základy mozgu, miechy
a nervového systému, 21.dňom začína
fungovať srdce, na 25.deň sú sformované črevá a pohlavné orgány a na 28.deň
je sformovaná chrbtica, zvyšok kostry
a svaly, začínajú byť zreteľné základy
rúk, nôh, očí a uší. Za mesiac sa veľkosť bunky - embrya zväčšila 10.000
krát a má približne 3,5 milimetra.
Druhý mesiac
Na 35.deň má plod všetky prsty
a na 40.deň už možno zaznamenať
mozgové vlny, pričom mozog kontroluje štyridsať druhov svalov a orgánov.
Na 41.deň možno rozoznať jednotlivé
prsty. Dochádza k vytváraniu čeľuste aj
so zárodkami zubov. Žalúdok začína
produkovať žalúdočné šťavy a začínajú
fungovať obličky.
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Toto malinké ľudské stvorenie reaguje
na dotyk.
Tretí mesiac
Je možne rozoznať odtlačky prstov, očné viečka vzrastajú, aby chránili
vyvíjajúce sa oči. V tomto okamihu
možno pozorovať striedanie fáz spánku
a bdenia, dieťa si často precvičuje svaly
tým, že otáča hlavu, zviera prsty na
nohách, otvára a zatvára ústa a robí
kotrmelce. Často si cmúľa
palec, začína sa rozvíjať
jeho čuch, chuť a sluch.
Začína fungovať zmysel
pre rovnováhu. Dieťa
prehĺta a čiastočne aj
vdychuje
amniovú
tekutinu v ktorej pláva, vďaka čomu
rozvíja svoj dýchací systém.
V tomto okamihu fungujú všetky
orgány a systémy, odteraz
bude dieťa už len rásť. Dieťa meria
približne 3 cm.
Štvrtý mesiac
V tomto období dieťa začína reagovať na matkin hlas a vonkajšie zvuky. Značná časť jeho tela je citlivá na
dotyk, registruje, keď sa matka dotýka
svojho bruška. Takéto dotyku mu pomáhajú pri harmonickom rozvoji nervového systému. Dieťaťu rastú vlasy,
riasy a obočie. Matka začína cítiť pohyby dieťaťa. Pupočná šnúra v tomto období prepraví 284 l tekutín za deň. Koncom mesiaca dieťa meria približne 14
cm a váži 200g. Telo dieťaťa začína
fungovať ako samostatný systém, má
uzavretý krvný obeh a dokáže sa vyrovnať s problémami látkovej výmeny.
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Piaty mesiac
Dieťa meria približne 20 cm a váži
okolo 450 gramov. Polovica tehotenstva
už uplynula. Deti, ktoré prídu na svet
v tomto štádiu vývoja 19. - 20.
týždeň, majú stále väčšiu šancu na prežitie, vďaka technologickému pokroku.
Šiesty mesiac
Koncom 24. týždňa
fungujú mazové a potné
žľazy. Jemnú kožu
dieťaťa chráni špeciálna masť. Mozog
začína byť aktívnejší,
porovnáva a triedi
jednotlivé
aktivity.
Dieťa meria 32 cm
a váži 800 gramov.
Pľúca sú už natoľko
vyvinuté, že môže
samé dýchať.
Siedmy mesiac
Mozog
dieťaťa
má
toľko buniek,
koľko ich bude
mať pri pôrode. Dieťa používa štyri
zmysly: zrak, sluch, chuť a hmat.
Ôsmy mesiac
Pod kožu sa začína ukladať vrstva
tuku, ktorá slúži ako izolácia a výživa.
Plynule sa zvyšuje tvorba protilátok.
Dieťa za deň prehltne štyri litre amniovej tekutiny, často sa mu čká. Už niekoľko mesiacov mu funguje vylučovací
systém.
Deviaty mesiac
Srdce dieťaťa prečerpá za deň
1136 litrov krvi, dieťa meria asi 50 cm
a váži 3 až 3,5 kg. Vývoj v maternici je
u konca, keď organizmus dieťaťa dozre-
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je, signál z jeho mozgu dá impulz
k pôrodu.
Ak matka počas tehotenstva
prežíva úzkosť, znepokojí tým aj dieťa.
Dieťa znepokojuje aj zrýchlený tep.
Ak sa matka nestará o svoje
zdravie, môže to pociťovať ako negatívny postoj. Podľa prieskumov,
ak matka očakáva
dieťa s radosťou,
má väčšiu šancu
na bezproblémový pôrod.
25. marec
Deň počatého dieťaťa, je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo
Fóre života, ktorou
chcú šíriť úctu ku
každému počatému
ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň
počatého dieťaťa a v období okolo tohto
termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity
poukazujúce na potrebu chrániť ľudský
život od počatia.
Kampaň je možné podporiť
nosením bielej stužky na odeve, najmä
v týždni, v ktorom je 25. marec. Biela
stužka je symbol rešpektovania práva na
život od počatia. Kto nosí bielu stužku,
vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa!
Anna Siekelová,
regionálna zástupkyňa Fóra života
z Hontianskych Trsťan
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Mala som sen....
Práve som prežívala obdobie akejsi zvláštnej
clivoty, prázdnoty. Obdobie nijakých pocitov. Čo to
má znamenať, dopytovala som sa v duchu. Čo som
spravila zle, lepšie povedané, čo som nespravila
dobre? Po modlitbe som sa uložila k spánku
a v myšlienkach som sa obracala na Pána, prosiac
o odpustenie všetkého, čo sa mu dnes v mojom
živote nepáčilo. Zároveň som ďakovala za Jeho
dary, za strechu nad hlavou, za teplú posteľ, za
odev, za pokrm, za nápoj, za každý prejav Jeho
lásky voči mne a mojej rodine. Prosila som za
tých, ktorí sú teraz vonku a nemajú svoj
domov, nemajú rodinu, nedostáva sa im
toľko dobra, ako mne. Ani neviem, ako
som zaspala....
Videla som ako kľačím pod krížom
a pozdravovala som Ježišove rany. Odrazu kvaplo niečo teplé na moju ruku. S prekvapením som
sa poobzerala a vzápätí som pocítila ďalšiu kvapku na mojej tvári. Odkiaľ sa vzali, divila som sa
v duchu. Vtom som začula tichý hlas: „To sú moje
slzy.“ „Ale čie?“ – stále som nemohla pochopiť.
„To som Ja, Ježiš.“ – znela odpoveď. Dych sa
mi zastavil a nemohla som sa pohnúť, nemohla
som vôbec prehovoriť. Až po nejakej dobe som sa
zmohla na podstatnú otázku. „Prečo plačeš,
môj drahý Pane?“ „Plačem kvôli tebe.“ Tieto
slová ma omráčili. Ježiš plače kvôli mne?!
Pane, Bože, čo som vyviedla, bola moja prvá
myšlienka. Splašene som premýšľala a zháňala som
sa po nejakých hriechoch, priestupkoch a chybách,
ktorými som mohla svojho Pána uraziť, zarmútiť.
Našla som ich niekoľko. Ale, žeby Ježiš plakal pre
ne?! Veď som sa ospravedlnila, prosila odpustenie.
Tak, na čo som zabudla?! Horúčkovite som premýšľala a On trpezlivo mlčal. Potom veľmi jemne
povedal: „Nemiluješ ma celým srdcom a ja tak
veľmi túžim po tvojej láske.“ „Ale, Pane, ako, prečo
to hovoríš?“ – jachtala som. „Veď sa snažím slúžiť
Ti, žiť pre Teba, zachovávať prikázania....“ Prerušil
ma – „To áno, nehovorím o tom.“ V myšlienkach
sa mi vynoril príbeh bohatého mladíka z evanjelia.
Ježiš asi myslí na niečo podobné. „Tak o čom? –
opatrne som sa opýtala a už som začala tušiť, na čo
myslí. „ Snažíš sa dodržiavať všetko, čo je správne,
to áno. Ale chceš tým potešiť moje Srdce?“
Zahanbene som si uvedomila, že mám pred
očami skôr budovanie svojej svätosti ako potešovanie Ježišovho Srdca. Istotne to nie je všetko, skľúčene som si pomyslela. A naozaj, Ježiš po krátkej
prestávke pokračoval. „Nie si šťastná, že ťa ja
milujem láskou vrúcnou, večnou, neopakovateľnou...
Naopak si smutná, že ťa nemajú radi všetci.“ –
vravel Ježiš so sotva badateľnou výčitkou v hlase.
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Sklopila som oči, niet sa čo vyhovárať, je to tak.
„Ježiš, a to Ťa tak veľmi zarmucuje, že kvôli tomu
plačeš?!“ – pýtam sa sotva šepkajúc. „Akoby nie,
keď ja túžim po pozornosti, po výhradnej láske, po
srdci, ktoré patrí len mne. Po srdci, ktoré spočinie
v mojom Srdci a je šťastné so mnou.“ – zdôraznil
Ježiš.
V mojej mysli prebleskla myšlienka: „Čo
potom tí, ktorí sa o nič nesnažia, vôbec sa neusilujú,
ktorým ani len na rozum nepríde potešovať Ježišove
Srdce?! Čo tí, ktorí neprosia o odpustenie svojich
hriechov?! Ktorí len raz, dvakrát do roka prídu
za ním a myslia si spokojne, že splnili svoju
povinnosť!?“
Pán čítal moje myšlienky. „Pre
tých roním krvavé slzy a potím krv. Tí
ma vždy znovu križujú vo svojich dušiach
svojou ľahostajnosťou, nevšímavosťou, tvrdosťou
svojho srdca, absolútnym nezáujmom o mňa
a o moju lásku, ktorou som ich vykúpil.“ – vysvetľoval veľmi pomaly. „Ale oveľa viacej ma
bolí chlad, akým ku mne pristupujú. Ja ich čakám
s otvorenou náručou vo sviatosti zmierenia a oni
prichádzajú bez ľútosti, bez vďačnosti a čo je
najhoršie bez vyznania skutočných hriechov.
Nechcú sa so mnou naozaj zmieriť, nechcú mi
odovzdať ťarchu svojich vín. Oni si ma vôbec
nevšímajú. A keď ma prijímajú na hostine
lásky v Eucharistii, je to oveľa horšie.
Vchádzam k nim, ako do väzenia, ako do chladnej
tmavej kobky. Nemajú pre mňa pripravené srdce,
neponúkajú mi svoju lásku, vôbec si ma nevšímajú.“
„Ach, Pane, to už stačí, je to strašné!“ –
rozplačem sa s hlasným vzlykaním. „Prosím Ťa,
odpusť im, zmiluj sa nad nimi! Odpusť mi, že ani ja
Ťa nedávam vždy na prvé miesto, ktoré Ti právom
prináleží. Veď nebyť Teba, nebola by som ani ja. Ty
si celé moje bytie, Ty si moja existencia. Od Teba
mám všetko. Preto Tebe patrí všetko. Zaujmi
v mojom srdci svoj trón a kraľuj v ňom. Odstráň
z neho sebectvo a pýchu, očisť ho a posväť, aby Ťa
odteraz vždy potešovalo a poskytovalo teplý príbytok. Miesto, kde budeš stále vítaný so všetkou láskou, nežnosťou a pozornosťou. Milý Ježišu, chcem
Ti oddať celé moje srdce bezo zvyšku, aby si nemusel pre mňa už nikdy viacej plakať.“
A Ježiš sa prekrásne, veľmi milo na mňa
usmieval a z Jeho Srdca prenikol svetelný lúč do
môjho srdca a zaplavil ma nesmierny pocit radosti
a šťastia a... v tom som sa prebudila. Chvíľu som
nedokázala ani myslieť, radosť prenikala mojím
vnútrom a slzy ľútosti ešte stále tiekli z mojich očí.
Ach, aká škoda, že to bol iba sen! Naozaj to bol iba
sen? Áno, mala som zvláštny sen....
Gitka Tóthová
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O kresťanskom pôste
Sväté Písmo nás učí, že Boh sám ustanovil
pôst. V Starom zákone príprava na mnohé veľké
udalosti obsahovala modlitbu a pôst (ako keď mal
Mojžiš na hore Sinaj prijať tabule Zákona). Aj Nový
zákon často spomína pôst: i náš Pán sa postil 40 dní
pred začiatkom svojho verejného účinkovania.
V Cirkvi je ustanovených takmer 180 pôstnych dní
(okolo 50 piatkov, 4 adventné týždne, 40 dňový
veľký pôst a podľa dávneho zvyku aj 50 stried).
V stredu preto, že vtedy sa zhromaždila veľrada
aby odsúdila nášho Pána a v piatok, lebo v tento deň pretrpel smrť pre našu spásu. Dodnes sú centrálnymi dňami
pôstu práve Popolcová streda a Veľký piatok.
Mnohí mladí sa pýtajú, prečo im chce Cirkev
v piatky a vôbec v pôste kaziť radosť, keď nemôžu ísť na
diskotéky a na oslavy. No problém s tým nemajú len mladí, ale aj ich rodičia.
Kresťan vidí pôst nie ako nejaký disciplinárny
vrtoch Cirkvi, ktorý má človeka oberať o radosť. Keď
niekomu umrie mama, otec, manžel či manželka, alebo
dieťa, kto by vtedy mal chuť tancovať, výskať, skákať,
radovať sa, hodovať? Isto nikto normálny, čo má srdce,
cit. Piatkový pôst je pre veriaceho kresťana uvedomením
si, že za mňa niekto umiera na kríži. Boží Syn kvôli mne
umiera a ja budem hodovať, tancovať alebo sa zabávať?
Jedným z dôvodov, prečo dnes mnohí katolíci
pôst nezachovávajú, je falošný prístup k ľudskej prirodzenosti, akási falošná duchovnosť, ktorá zavrhuje alebo
ignoruje telo. Mnohí súčasní kresťania stratili pravé nazeranie na človeka ako celistvú jednotu viditeľného (tela)
a neviditeľného (duše). Zabúda sa, že ľudské telo je
i s dušou súčasťou plánu stvorenia a oboje sú Kristom
vykúpené. Toto vznešené kresťanské ponímanie dôstojnosti ľudského tela potvrdzuje apoštol Pavol, keď píše:
„vaše telo je chrámom Ducha Svätého ... oslavujte teda
Boha vo svojom tele“ (1 Kor 6, 19-20). Pôst bol vždy
náročný a vždy v sebe niesol ťažkosť.
Pôst nie je diéta. Diétou sa zameriavame na
seba, pôstom na Boha. Dnes sú mnohí ochotní sa postiť
zo zdravotných či estetických dôvodov, aby schudli, aby
vyzerali pekne v očiach ľudí. O pekný ľudský pohľad sa
namáhame, a o Boží sa nestaráme? Tamtí majú kvôli časným veciam k svojej diéte aj ochotu, aj silu. Nemôžeme sa
my, kresťania, postiť kvôli večným veciam? Na to nám
chýba ochota aj sila? Prečo keď ktosi chudne kvôli diéte,
tak ho spoločnosť obdivuje a je to i vecou reklamy
a biznisu, no keď sa niekto postí zo svojej kresťanskej
viery, spoločnosť ho odmieta, vysmieva a uráža?
Prvotným cieľom pôstu je stať sa vedomým
svojej závislosti na Bohu. Ak máme vždy jedenia a pitia
nadostač, ľahko sa staneme príliš sebaistými, vidiac len
svoje vlastné schopnosti, a podliehame falošnému pocitu
úplnej nezávislosti a sebestačnosti, všetko nám je samozrejmé. Pôst nás cez hlad a únavu teda robí „chudobnými
v duchu“, vedomými si svojej slabosti, bezmocnosti
a závislosti na Bohu.
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V pôste nejde o zápas proti telu, ale kvôli telu
a kvôli duši. Zavrhovaním toho, čo je hriešne v našej
vôli, nenivočíme telo, stvorené Bohom, ale uvádzame ho
k jeho pravej rovnováhe a slobode. Ak sa v pôste zriekame pokrmov, nejde o nijaké vegetariánstvo, ale robíme
naše jedenie duchovnejším, sviatostnejším, prostriedkom
spoločenstva s Bohom, Darcom všetkého a Živiteľom
všetkých. Lebo len tí, čo sa zdržanlivosťou naučili ovládať svoje chute (a nielen po jedle), sú schopní zakúsiť
plnú slávu a nádheru toho, čo nám Boh dáva.
Pôst, modlitba, almužna. Vnútorný význam
pôstu spočíva v jeho spojení s modlitbou a almužnou
(skutkami milosrdenstva). O tomto spojení modlitby, pôstu a milosrdenstva hovorí osobitne kniha Tobiáš (12,8).
Bez modlitby a prijímania svätých sviatostí sa pôst stáva
farizejským a zlým. Nevedie totiž k pokániu a radosti, ale
k pýche, vnútornému napätiu, podráždenosti a nevrlosti.
Pôst nebuduje ego, ale spoločenstvo
s Kristom. Kresťanský pôst nie je prejavom svojvôle, ale
poslušnosti. Nie je to ani trucovitá hladovka, nespočíva vo
vymýšľaní nejakých vlastných pôstnych extravagancií
a náboženských fantázií, ale sa prijíma ako vyjadrenie
kajúceho vedomia spoločenstva Cirkvi ako Božieho ľudu
v jej predpisoch. Kresťanský pôst neupriamuje pozornosť
iných na seba, ale upriamuje našu pozornosť na Krista.
Pôst, modlitba a almužna neznamenajú, že naše osobné
úsilie a duchovný rast sú príčinou našej spásy. Naopak,
čokoľvek dosahujeme v pôste, je slobodným darom Božej
milosti. Teda nielen Božie odpustenie, ale aj naše vlastné
pokánie.
Pravý pôst sa deje v srdci a vôli, ako návrat
márnotratného syna k Otcovi: Sv. Ján Chryzostom
(5.st.) píše, že pôst značí „nielen zriekanie sa jedla, ale aj
hriechu“. „Preto sa pôst zachováva nielen ústami, ale aj
očami, ušami, nohami, rukami, ba všetkými časťami tela.“
To značí nielen nehýčkať žalúdok jedlami, ale aj neživiť
si oči nečistým pozeraním, uši počúvaním ohovárania,
ruky konaním nespravodlivosti. Dnes to má svoj nový
rozmer vzhľadom na televíziu, počítače, diskotéky, egoistickým prezentovaní „vlastných názorov“, ... Sv. Bazil
(5.st.) pripomína: „Je zbytočné sa postiť od jedla, a pritom
mať záľubu v krutom kritizovaní a urážaní: Neješ mäso,
ale požieraš svojho brata.“
V jednej z pôstnych modlitieb východnej Cirkvi
sa píše: „Pravý pôst je odhodenie každej zloby, ovládanie
jazyka, zdržanie sa od hnevu, zdržanie sa žiadostí, urážania, falše, krivého svedectva. Keď sa toho zriekame, vtedy
je náš pôst pravý i Bohu milý. Zachovávajme pôst nielen
postením sa od jedla, no staňme sa cudzincami všetkým
telesným vášňam.“
Napokon pôst je tým, čo sv. Ján Klimak nazýva
„radosť plodiaci žiaľ“, lebo ak nás pravý pôst vedie
k pokániu, potom nás pravé pokánie vedie k radosti
z Božieho odpustenia. Cirkev putuje k večnosti. A na tejto
púti má všetko svoj čas: je čas plakať, i radovať sa (por.
Kaz 3, 4). Pôst je na našej púti pripomienkou, „že Ženích
Cirkvi bol vzatý“, nedele a sviatky sú pripomienkou, že
Ježiš je Zmŕtvychvstalý víťaz. Oboje má svoje miesto.
Spracovala Mgr. Bogyóová
zdroj: www.christ-net.sk
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PLÁN ČINNOSTI OZ
PATRIMONIUM SERVANDI
NA ROK 2012
schválený členskou schôdzou 13. februára 2012

V roku 2012 pokračovať v realizácii III. etapy
projektu revitalizácie levickej Kalvárie,
z čoho vyplýva viacero úloh
A) Hľadať zdroje na finančné a materiálne zabezpečenie realizácie III. etapy projektu revitalizácie
levickej Kalvárie (2% z dane za rok 2011, granty,
dotácie, dary, iné).
B) Pokračovať v stavebnej úprave sakrálneho areálu na Kalvárii:
1. Dokončiť ohradenie dolného konca sakrálneho
areálu a úpravu plochy vedľa vyhliadkového panela
na lúke.
2. Osadiť kovové dvierka na vstup do torza kostolíka.
3. Pripraviť realizáciu schodov vo vnútri budúcej
vyhliadkovej veži, v zhode so schváleným stavebným projektom.
C) Zabezpečiť priebežnú údržbu areálu „Zelená
učebňa pre všetkých“, susediaceho so sakrálnym
areálom. Úlohy realizovať formou brigád dobrovoľníkov z radov dospelých priaznivcov a najmä študentov levických stredných škôl.
1. V jarnom období vyčistiť cestičky a ohnisko
v lesoparku; upraviť priestor vedľa torza kostolíka
a pred vstupom do lesoparku.
2. Pravidelne kosiť celú plochu nového areálu a na
jar a jeseň vyhrabať staré lístie, starať sa o údržbu
skalky.
3.
Podľa potreby vysadiť dreviny a trvalky
z miestnych druhov na hranicu nášho areálu
a pozemkov susediacich rodinných domov - pri
plotoch susedných pozemkov v hornej časti sakrálneho areálu.
4. Natrieť fermežou drevené lavičky a drevené stojany informačných panelov, pre drevené lavičky
v sakrálnom areáli urobiť podloženie zo štrku alebo
lomového kameňa.
D) Rozšíriť propagáciu nového areálu na Kalvárii:
1.
Pripraviť vydanie novej série pohľadníc
o Kalvárii.
2. Podľa záujmu reinštalovať výstavu o levickej
Kalvárii v inštitúciách, školách, farách na pôde
mesta Levice i na vidieku.
3. Propagovať činnosť OZ a realizáciu III. etapy
projektu obnovy Kalvárie v regionálnych aj celoštátnych masmédiách.
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E) Využívať nový areál na Kalvárii:
1. Pobožnosti a sväté omše budú na Kalvárii v roku
2012 v nasledovných termínoch:
 pobožnosť krížovej cesty bude počas veľkopôstneho obdobia každú nedeľu popoludní,
na Kvetnú nedeľu a na Veľký piatok
 sv. omša bude poslednú júlovú nedeľu (29. júla)
 na sviatok Povýšenia sv. Kríža (piatok 14. septembra popoludní) bude sv. omša, po nej bude
agapé – pohostenie pre účastníkov kalvárskych
hodov.
2. Spolupracovať pri organizovaní školských exkurzií, pri poznávacích vychádzkach a iných podujatí na Kalvárii.
3. Spolupracovať s OO KDH pri organizovaní
okresného stretnutia rodín na Kalvárii. V r. 2012 sa
uskutoční v sobotu 26. mája popoludní (už ju má
OO KDH vo svojom pláne 2012).
Ako sa napĺňa plán budú vidieť všetci, ktorí sa
občas prídu pozrieť na levickú Kalváriu, alebo
sa zapoja do aktivít OZ Patrimonium servandi.

POZVÁNKA
Občianske združenie Patrimonium servandi
v Leviciach pozýva na pobožnosť krížovej cesty,
ktorá sa koná každú nedeľu v období Veľkého
pôstu na levickej Kalvárii, vždy o 15.00 hodine
a za každého počasia. V obnovenom sakrálnom
areáli a krásnom prírodnom prostredí si spoločne
uctíme utrpenie a vykupiteľskú smrť nášho Pána
Ježiša Krista pri spoločnej modlitbe, meditácii
a speve. Na pobožnosti krížovej cesty sa zídeme
v nedeľné popoludnia 11., 18., 25. marca a na
Kvetnú nedeľu 1. apríla, na Veľký piatok
6. apríla dopoludnia.

PROSBA
OZ Patrimonium servandi je aj v roku 2012 zaregistrované ako príjemca podielu do 2% zaplatených daní z príjmov za rok 2011. Ako predošlé
roky i teraz chceme použiť takto získané finančné
prostriedky na dokončenie nového areálu na levickej Kalvárii. Podporte nás a prispejete na dobrý
cieľ. Potrebné údaje o nás sú nasledovné:
názov – Občianske združenie Patrimonium servandi
sídlo – Levice, 934 01, Sv. Michala 43
právna forma – Občianske združenie
IČO – 742051665

PhDr. Katarína Holbová
podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi
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Zaujímavosti, odlišnosti, rarity.
Človek na ne narazí vždy, keď
prekročí hranice. Po pol roku na
strednej škole v USA som prečudesných vecí našiel hneď niekoľko.

Cesta okolo sveta
Jesť sa musí. To platí všade, aj
doma, aj v Amerike. Zásadný rozdiel
však môže byť v tom, čo na svojom tanieri máte.
Začnem od jednotlivých surovín,
nech
je
v tom
trochu
logiky.
V Amerike majú takmer všetko,
dostupné
sú
najrozličnejšie
druhy ovocia, zeleniny, mäsa
či korenín. Vonkoncom preto
nie je problém zohnať ani tie
najzvláštnejšie,
najneobvyklejšie a najčudesnejšie druhy
potravín.
Na rozdiel od nás však
Američania len veľmi zriedkavo
jedia koreň petržlenu, nepoznajú
tvaroh a o bryndzi, samozrejme, zvyčajne nikdy nepočuli. Na druhej
strane, väčšina Slovákov určite
bežne nejedáva ani arašidové maslo, ani
macadamské orechy.
Ešte odlišnejšie je to v prípade
reštaurácií. Popri rýchlych občerstveniach ako Subway, McDonald’s či Taco
Bell na každom rohu natrafíte na reštaurácie s kuchyňami z celého sveta.
Veľa z nich ponúka mexickú kuchyňu, iné
sa špecializujú na recepty z Číny, Japonska, Vietnamu, Thajska, Talianska,
Grécka... Nájsť pravú slovenskú kolibu
si však pýta trošičku viacej trpezlivosti.
V neposlednom rade však ide aj
o to, ako to v tých reštauráciách vyzerá. V Amerike musíte zvyčajne počkať,
kým sa vás ujme hosteska. Potom vám
v reštaurácii nájde stôl, vy sa usadíte
a od čašníka dostanete jedálny lístok.
Pohár vody. Na prvé počutie veľmi
jednoduchá vec. Na Slovensku však zadarmo obyčajne nedostanete ani ten.
V Amerike vám ho na stôl prinesú ešte
skôr,
ako
si
objednáte
jedlo.
A samozrejmosťou je to, čím sú Američania doslova posadnutý, obrovské množstvo ľadu.

Zelená je tráva
... a hier je veľa
U nás v Leviciach sa hrá basketbal. Plus futbal. A aby som nezabudol,
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Slovensko je hokejová krajina. Okrem
toho niektorí hrávajú volejbal, hádzanú, tenis alebo sa venujú atletike,
lyžovaniu, biatlonu, plávaniu či vodáckym športom. V Amerike to všetko platí
rovnako. A dalo by sa toho menovať ešte
oveľa viac.
Americký futbal. Rugby. Baseball.
Softball. Pickball. Poznáte pravidlá
všetkých športov, ktoré som vymenoval?
Pokiaľ študujete, väčšine z nich sa dá
popri klasickom futbale, basketbale,
atletike či plávaní venovať priamo na
škole. A výborným nápadom je aj pasívne
si vychutnať atmosféru zápasov na
štadióne plnom fanúšikov.
Rovnako
ako
v prípade
jedla, ani pri športoch nemožno povedať, že čo sa jednému
páči,
musí
byť
po
chuti
i druhému. Väčšina Američanov,
povedzme
si
na
rovinu,
o Majstrovstvách sveta v hokeji
na Slovensku nikdy nepočula. To
je fakt. No tí, ktorí hokejom naozaj žijú, sledujú zápasy NHL, zbierajú podpisy hokejistov a do školy
chodia v hokejových dresoch, si zápasy reprezentantov USA v Košiciach
určite nenechali ujsť.

Winnetou v múzeu
Jedlu sa aspoň z času načas musí
venovať každý. O športe to, samozrejme,
platiť nemôže. Na niečo zaujímavé však
v Amerike určite natrafia aj tí, ktorí
sa športu vyhýbajú oblúkom.
Totemy.
Pozostatky
indiánskej
kultúry. Nič také v Európe nenájdete.
Môžeme sa síce pýšiť svojimi hradmi,
ukazovať
svetu
historické
centrá
a hradby našich miest, ale natrafiť na
kultúrne zvyšky indiánskeho osídlenia
sa vám na Slovensku tak ľahko určite
nepodarí.
V tejto
chvíli
síce
nemám
v úmysle
písať
bedeker.
Avšak
byť
v Severnej Amerike a nepozrieť si aspoň
jedno z múzeí, ktoré sa tematike Indiánov venujú, by bolo kdesi na hranici
pokročilej sklerózy a totálneho ignorantstva.
Osobne sa mi asi najviac páčilo
v Kráľovskom múzeu v kanadskej Victorii. O kultúre, zvyklostiach a spôsobe
obživy Indiánov sa predsa neučím každý
deň. A dotknúť sa totemu vytesaného
pred stovkami rokov, to sa podarí možno
len raz za život.
Radovan Potočár
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Misijný úmysel na marec 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 Uganda
Ugandská republika je vnútrozemský
štát vo východnej Afrike. Od iných štátov
tropickej Afriky sa líši prírodnými podmienkami – leží vo vyšších polohách od
900 do 1500 m nad morom. Rozlohou je
päťkrát väčšia ako Slovensko s počtom
obyvateľov vyše 31 miliónov. Hlavné mesto je Kampala.
Uganda je vlasťou mnohých odlišných etnických skupín a hovorí sa tam približne 40 rôznymi jazykmi. Priemerná dĺžka života mužov je 49 rokov a žien 51 rokov. Uganda bola do roku 1962 britským
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protektorátom, teraz je republikou na čele
s prezidentom v rámci Britského spoločenstva.
Krajina
žije
najmä
z poľnohospodárstva, v ktorom pracuje 80
% obyvateľstva (pestujú sa hlavne banány,
káva, čaj, maniok, kukurica, proso, kvetiny,
bavlna; v horských podmienkach chovajú
hospodárske zvieratá).
Ako uvádza kardinál Tomko, prví katolícki misionári boli dvaja Bieli otcovia,
ktorí prišli do Entebbe v roku 1879. Už
v roku 1885 domáci kráľ začal kresťanov
prenasledovať. Dvadsaťdva umučených katolíkov bolo pápežom Pavlom VI. v roku
1964 vyhlásených za svätých. Začiatkom
dvadsiateho storočia postupne prišli ďalší
misionári. Boli to najmä komboniani, ktorí
sa venovali evanjelizácii. Ich výsledky boli
pozoruhodné, v krajine začali pribúdať
kňazské a rehoľné povolania a tak už
v roku 1939 bol vymenovaný prvý domáci
africký biskup Mons. Kiwanuka.
Postupne sa v Ugande zriadila cirkevná hierarchia. V roku 1969 tam po prvý raz
zasadalo Sympózium všetkých afrických
biskupov /SECAM/, na ktorom sa zúčastnil
pápež Pavol VI. a vyhlásil, že nadišla doba,
aby sa Afričania ujali úlohy evanjelizovať
Afriku. Cirkev v Ugande postupne zosilnela a zasluhuje si, aby mala viac miesta
v
africkom
náboženskom
dianí.
V súčasnosti žije v Ugande 41,9 %
katolíkov, 42 % protestantov, 12,1 % moslimov a zvyšok tvoria domorodé vyznania,
najmä animizmus. Uganda musí pokračovať v dobre založenom diele, ktoré doteraz
viedli misionári.
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Ako môžeš pomôcť misiám?
Pokračovanie z č. 2-2012













2. Propagácia misií a misijnej
myšlienky tam, kde žiješ
Hovoriť o misiách, o potrebe pomáhať iným pri
ohlasovaní evanjelia, povzbudzovať iných k
tomu, aby sa snažili o podporu misií je tiež veľkou pomocou misiám.
Organizovať tzv. „Misijné večery“, napr.
v kostole po svätej omši alebo v pastoračnom
centre, kedy sa spoločne stretnú veriaci z farnosti
na spoločnej diskusii s misionárom z niektorej rehole či spoločenstva, ktoré posielajú svojich členov do misií.
Organizovať
Misijné
premietania
filmov
o misionároch s následnou diskusiou na danú
problematiku, ktorá bola v premietnutom filme
spomenutá.
Rozširovať letáky o misiách a misijných spoločenstvách, prípadne upozorňovať aj na misijné
stránky a stránky misijných spoločenstiev, reholí
a hnutí na internete, kde sa môžu mnohí dozvedieť o misiách rôzne zaujímavé informácie.
3. Konkrétna pomoc - rôzne
materiály potrebné ľuďom v misiách
Kedysi sa organizovali balíky s potravinami, oblečením, či rôznymi pomôckami pre vyučovanie
náboženstva, ktoré sa posielali priamo misionárom do misijných staníc. Podobná pomoc existuje
aj v súčasnosti, je však vhodné skontaktovať sa
s konkrétnymi misionármi alebo ich rehoľnými
spoločnosťami a po konzultácii s nimi organizovať takúto pomoc pre misijnú prácu.
Je viacero možností konkrétnej pomoci, odporúčame navštíviť fórum „Materiálna pomoc misiám“
4. Sebadarovanie sa misiám
Možno aj teba Boh volá, aby si sa zapojil
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svojimi rukami, ústami, očami - sebou samým - do
ohlasovania jeho radostnej zvesti. Cítiš v sebe jeho
volanie? Môže ťa volať do svojej vinice ako:
 misionára kňaza, rehoľného brata či rehoľnej sestry misijno-rehoľnej spoločnosti či kongregácie,
ktorá pravidelne posiela svojich spolubratov do
misií. Možností je na Slovensku dostatok, môžeš
si vybrať z ponuky reholí, ktoré pracujú
v misiách;
 misijného dobrovoľníka – na pár mesiacov, rok či
niekoľko rokov venovať svoj čas, sily, um i srdce
ako laik misijnému dielu Cirkvi v rôznych častiach sveta (možno sa informovať v reholiach,
hnutiach
a organizáciách,
ktoré
pracujú
v misiách, akú poskytujú laikom prácu v misiách
a zapojiť sa do ich programu prípravy);
 lekára, učiteľa, architekta alebo údržbára – aj toto
je možnosť ako konkrétne pomôcť ľuďom
v misiách. Pôsobenie v misiách by malo viesť
k tomu, aby sa domorodí obyvatelia postupne naučili prebrať tieto dôležité funkcie – „naučiť ľudí
loviť ryby, nielen im ryby dodávať bez snahy
o ich osamostatnenie“.
5. Finančne
Bez vašich finančných prostriedkov venovaných misiám by sa nemohlo uskutočniť množstvo
misijných diel po celom svete. Nie sú podstatné pri
misijnej práci, ale ako všade sú dôležité pre správne
fungovanie misijných staníc a potrieb misie. Finančné možnosti podpory misií sú rôzne:
 každá krajina, každá rehoľa či hnutie má svoje
pravidlá, podľa ktorých sa riadi. Treba sa teda dopredu s konkrétnym misionárom dohodnúť;
 misijné zbierky, ktoré sa pravidelne organizujú na
podporu Pápežských misijných diel, prípadne
iných organizácií, sú takisto výbornou formou
pomoci misiám;
 2% zo svojich daní môžete poukázať na misijné
rehole, hnutia a organizácie a takto podporiť misie a misionárov.

„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)
Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová
Zdroje: Hlasy z domova a misií 11/2011
www.misie.sk, www.papezskemisijnediela.sk
Foto: www.uganda-mbara.blogspot.com
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Morálne ocenenie si prevzali
farské redakcie v Prievidzi

Mons. M. Bublinec oceňuje našu redakciu farského
časopisu Michael v Prievidzi dňa 12. 2. 2012

Prievidza, 14. februára (TK KBS):
Banskobystrická diecéza v nedeľu 12.
februára 2012 ocenila celoročnú službu
farských redaktorov, ktorí sa zišli v Prievidzi – Zápotôčkoch na stretnutí farských
masmédií. Najbližšie by sa ako redakcie
vzájomne mali stretnúť na celoslovenskom Dni katolíckych médií 19. mája
2012 v Bratislave.
Morálne ocenenie i knihu si z rúk
diecézneho administrátora Mons. Mariána
Bublinca prevzali tri desiatky angažovaných laikov v sprievode svojich kňazov,
ktorí celý rok pracujú na tvorbe farských
časopisov, webstránok a sociálnych sietí
na území Banskobystrickej diecézy.
Prítomní si vypočuli posolstvo Benedikta XVI. pre mediálnych pracovníkov
na rok 2012 s názvom Ticho a Slovo, cesta evanjelizácie. Farskí redaktori si vypočuli aj predbežné pozvanie na Deň katolíckych médií v sobotu 19. mája v Bratislave, ktorého súčasťou bude aj priestor
pre farské masmédiá.
Tohtoročné posolstvo Svätého Otca
redaktorom priblížil vdp. Ján Kuneš. V
zmysle pápežovho posolstva ich povzbudil k vnútornému stíšeniu sa. „V tichu sa
dotkneme zdroja lásky,“ uviedol Kuneš
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a zdôraznil, že v kontexte náročného denného programu je nevyhnutné ustrážiť si
ticho pre stretnutie s Božím slovom. Ján
Kuneš v prednáške rozlíšil aj pôvodné
grécke výrazy, ktoré v slovenčine poznáme ako utiahnuť sa, ohradiť a strážiť, hľadať súvisy.
V pracovnej časti stretnutia vystúpili pracovníčky DOMu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici, ktoré farským
redaktorom predstavili spôsoby, ako podporiť tamojšie sociálno-zdravotnícke zariadenia. Lenka Vajsová predstavila aktuálny percentuálny pomer finančného krytia denných nákladov na starostlivosť
v Hospici medzi sponzormi, klientom
a zdravotnou poisťovňou.
Koordinátorka
dobrovoľníkov
v DOMe Božieho milosrdenstva Veronika
Morvayová povzbudila redaktorov k propagovaniu dobrovoľníctva, ktoré je
osvedčenou a prínosnou službou nielen
pre starších a chorých v DOMe Božieho
milosrdenstva ale aj pre samotného dobrovoľníka.
Internetový projekt na obdobie pôstu www.40dni.sk predstavil vdp. Štefan
Hýroš z Kláštora pod Znievom spolu
s koordinátormi projektu vo Farnosti Žilina – Solinky, Michalom Privarčákom,
Dušanom Pirošíkom a Kristínou Cingelovou.
Dvadsaťročnú tradíciu časopisu Xaver, ktorý vydávajú s celodiecéznym záberom bohoslovci Kňazského seminára
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne priblížil šéfredaktor Jozef
Benčat a redaktori Martin Mihál a Marián
Juhaniak.
Prítomným sa prihovoril aj Marcel
Puvák, kňaz rodák z Prievidze, ktorý je
vedúcim náboženského vysielania v TV
NOE v Ostrave.
TK KBS
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