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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: Veľkonočný hymnus * Úvaha: Z veľkonočných zvykov môjho detstva
Liturgia: prvá až štvrtá veľkonočná nedeľa * Téma: Čo je umelé oplodnenie
Katechéza: Milé deti * Oznamy: 5.výročie OZ Patrimonium servandi
Svätý otec na misijných cestách v Mexiku a na Kube * Misijný úmysel na apríl - Kórea
Svätí v mesiaci - apríl * Reportáž: Šibačka za veľkou mlákou
Fotogaléria: Veľkonočné zvyky - Kvetná nedeľa
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Veľkonočný hymnus z ranných chvál Liturgie hodín
Bronie sa zora na nebi,
už znejú chvály vznešené:
svet jasá, plný veleby,
a peklo chvie sa zdesené.

Nech novým Jeruzalemom
znie pieseň nová a nech v ňom
tešia sa plní radosti
na veľkonočnej slávnosti .

Veď statočný a mocný Kráľ
smrť zničil, život obnovil,
pekelné brány pošliapal
a z úbohých sňal okovy.

Veď víťazný lev, Kristus, vstal,
reťazou draka pripútal
a víťazný hlas zavelí
ožiť tým, ktorí zomreli.

Strážilo vojsko jeho hrob,
zapečatený kameňom;
nastáva zázrak všetkých dôb:
vychádza Víťaz z hrobu von.
Už nieto smrtných úzkostí,
už nieto bolestivých rán;
zvestuje anjel z výsosti:
Vstal slávne z mŕtvych Kristus Pán.
Ježišu, ty buď naveky
nám veľkonočnou radosťou,
pridruž nás k svojmu víťazstvu
znovuzrodených milosťou.
Tebe buď sláva, Ježišu,
ktorý si slávne z mŕtvych vstal;
Otcovi, Duchu Svätému,
nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

Hrob poslúchne a odistí
závory svojej koristi
a po zajatí očistnom
húfy sa hrnú za Kristom.
Hľa, triumfálne kráča on,
sláva ho venčí napokon:
nebo a zemskú otčinu
zjednotil v obec jedinú.
V pokore česť mu vzdávajme,
my, bojovníci, vzývajme,
Kráľa, čo v sláve žiari nám,
aby nás viedol k výšinám.
Ježišu, ty buď naveky
nám veľkonočnou radosťou,
pridruž nás k svojmu víťazstvu
znovuzrodených milosťou.
Tebe buď sláva Ježišu,
ktorý si slávne z mŕtvych vstal;
Otcovi, Duchu Svätému
nech večne zuní pieseň chvál. Amen

2

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto

MICHAEL
* Úvahy a zamyslenia *

Ročník II. Číslo 4

Z veľkonočných zvykov
môjho detstva
Som Levičanka od narodenia, temer 64 rokov a svoje spomienky na slávenie Veľkej noci v dobe môjho detstva mám uložené ako mozaiku okamihov, nie ako súvislý dej. Bývali
sme v Žabej ulici, kde boli iba rodinné domy.
Na konci našej ulice, rovnobežnej s Ludanskou
cestou už boli polia a druhým koncom temer
ústila na trhovisko (dnešné Šoltésovej námestie). Pole i trh veľmi živo odrážali každé ročné
obdobie. Kytičky striebristých bahniatok, zväzočky mladej cibuľky a reďkovky, hrubé korene
chrenu, no tiež živé kozliatka, kuriatka, húsatká i zajačiky, či v prútených košíkoch poukladané vajíčka ponúkali vidiečania na jarnom trhu. Pre mňa ako dieťa to boli znaky
blížiacich sa veľkonočných sviatkov.
Hoci si nepamätám, ako sme
niesli do kostola na Kvetnú nedeľu
posvätiť bahniatka, určite sme tento
zvyk zachovávali aj v našej rodine.
Ani na spievanie pašií si nespomínam. Rodičia nás ako malé deti asi
nebrali na dlhšie trvajúce obrady
veľkonočného trojdnia. Chodili sme
sa však pomodliť a pokloniť do kostola ku kvetmi bohato ozdobenému
Božiemu hrobu so sochou mŕtveho Pána Ježiša.
Dodnes mám v pamäti atmosféru večernej procesie na Bielu sobotu, na ktorú nás s mojim bratom brával náš otec. Dlhý sprievod dospelých
i detí kráčal ulicou, kde stojí „veľký“ katolícky
kostol Sv. Michala i „malý“ kostol Sv. Jozefa.
V oknách domov do tmavej ulice žiarili zažaté
sviece. Osvetľovali zástup veriacich, ktorí tiež
držali v rukách zažaté sviečky. Na čele sprievodu išli miništranti a 4 dospelí muži niesli na žŕdkach brokátový baldachýn. Pod baldachýnom
kráčal kňaz v slávnostnom rúchu a v rukách
niesol monštranciu. Zvonenie zvončekov, dym
a prenikavá vôňa kadidla, aj spev piesne Aleluja radujme sa... napĺňali nielen celú ulicu, ale aj
moje detské zmysly. Po návrate z procesie nás
už doma čakala na slávnostne prestretom stole
tradičná večera, ktorú pripravila mamka. Pozostávala z krajcov chlebíka a na veľkej oválnej
mise pekne uložených plátkov varenej šunky,
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mesiačikov natvrdo uverených vajíčok, valčekov mladej cibuľky s vňaťou, ružičiek
z červenej reďkovky a strúhaného chrenu,
z ktorého chuti až očí slzili.
Ako to už s detskou pamäťou býva,
z veľkonočnej nedele si spomínam len nato, že
sme po obede utekali na dvor hľadať darček od
„veľkonočného zajačika“. Boli to drobné sladkosti v celofánovom balíčku, ukryté medzi trsy
zelených listov narcisov, tulipánov, konvaliniek
či iných jarných kvetov, čo rástli na dvore.
Pondelková veľkonočná oblievačka bola pre
mňa zaujímavá, až keď som už bola školáčka.
U nás doma sa pritom uplatnila voda len
v skromnom množstve. Otec i starší brat ma
hneď ráno trochu pokropili vodou a vzápätí voňavkou kúpenou v obchode. Brat ma ponaháňal
okolo stola a vyšibal prúteným
korbáčikom, ktorý dostal do polievačskej výbavy od našej staršej
sestry. Potom s tatkom odišli
z domu popolievať našu starú mamu, bratovu krstnú mamu, zopár
našich starších známych a najmä
susedky v ulici. Potom šiel brat už
sám poliať dievčence od susedov
v ulici i svoje spolužiačky.
Ja som čakala svojich polievačov s prichystaným pohostením,
čo boli najmä rôzne drobné koláčiky. Pripravené som mala pre nich aj pierka
z voňavých jarných kvietkov, hlavne
z hyacintov alebo konvaliniek, natvrdo uvarené
ofarbené vajíčka s obrázkom a tiež nejaké drobné peniažky. Polievači prichádzali postupne,
po jednom, po dvoch. Najprv chlapci od susedov a spolužiaci, ktorí bývali v našej ulici, neskôr i takí čo bývali ďalej. V utorok sme si potom robili v škole „inventúru“, koľko polievačov bolo u ktorej spolužiačky a chlapci si spočítavali vypolievané peniaze a trofejou boli pre
nich i veľké čokoládové vajíčka kupované
v obchode. Až ako dospelá vyštudovaná etnografka som pochopila, že zvyky, ktoré sa v čase
môjho detstva tradične dodržiavali počas veľkých cirkevných sviatkov, teda aj Veľkej noci,
záviseli v značnej miere od toho, k akému náboženstvu konkrétna rodina patrila a tiež z akého
spoločenského prostredia pochádzala.
Katarína Holbová
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Veľkonočná nedeľa

Druhá Veľkonočná nedeľa

Na veľkonočné ráno sa začala nová éra ľudstva, človek Ježiš premohol moc hriechu a smrti.
Vydobyl to pre nás, lebo aj my budeme vzkriesení.
Napred však musíme premôcť v sebe hriech. Musíme
prebrať celé Ježišovo zmýšľanie. Nestačí iba vzdať sa
zloby hriechov, musíme Ježiša nasledovať aj v zachraňujúcej láske ku každému. Vydať sa na úzku, bolestnú, v očiach sveta celkom nezmyselnú cestu kríža.
Oprávnenie a zmysel jej dáva vzkriesenie.
Pri ukrižovaní bolo veľmi veľa svedkov. Keď
však Ježiš vstal z mŕtvych, nebol pri tom nikto. Aj
my sme každý deň svedkami, ako triumfuje zlo nad
dobrom. Všade okolo pozorujeme, ako sa zloba
rozrastá, bujnie a víťazí. Ak sa snažíme dôsledne ísť
Ježišovou cestou prinajmenšom vyjdeme na posmech. Veď platí jeho predpoveď, že nás budú prenasledovať pre jeho meno. Ale práve vtedy, keď láskou
reagujeme na urážky a rany, stávame sa autentickými svedkami víťazstva dobra nad zlom.
Naša viera v Ježišovo zmŕtvychvstanie sa
opiera o svedectvo tých, čo sa osobne stretli so
vzkrieseným Pánom, rozprávali sa s ním a dotýkali
sa ho. A toto svedectvo podpísali krvou.
Náš prevrátený svet nepotrebuje slová, ale
svedkov víťazstva dobra nad zlom. My sme povolaní
svedčiť. Také svedectvo vždy býva podpísané krvou,
aj keď nie odrazu vyliatou. Vykrvácať sa dá i dovnútra po kvapkách denno-dennými obetami, s láskou znášanými ranami. Obetami práve za tých, ktorí
nás zraňujú.
Vo svetle Veľkonočného rána nájdeme silu k
tomuto svedectvu!
M. M.
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"Neuverím, ak neuvidím...", takéto výhrady
počúvame často. Ale klásť. Bohu podmienky je nehoráznosť. Kto je človek a kto Boh? A aj z Tomášových
úst to vyznelo ako neslýchaná drzosť. Apoštoli určite
s veľkým napätím očakávali Ježišovu reakciu. Bola
šokujúca. Najmä pre Tomáša. Ježiš ho napomenul,
ale nie s hnevom. Videl totiž do Tomášovho vnútra
a poznal pohnútky, ktoré ho viedli k pochybnostiam.
Možno vyvierali z priveľkej bolesti a sklamania.
Boli to pochybnosti hľadajúceho pravdu.
Pochybnosti patria k hľadaniu pravdy a sú
impulzom k štúdiu, prehlbovaniu vedomostí, rozhovorom, meditáciám aj k výkriku: "Bože, ak naozaj si,
daj sa mi spoznať."A mnohí našli vieru po takýchto
drzých slovách. Boh totiž vidí, ako boli myslené. Či
ako prosba, vyvierajúca z túžby naozaj uveriť, či naopak. Bývajú totiž aj pochybnosti chcené a vyhľadávané, ktorými si človek sám pred sebou zdôvodňuje
rozchod s Bohom. To vlastne nie sú pochybnosti, ale
výhovorky.
Jasne to vidíme na príklade Tomáša. Túžil za
Ježišom a preto zostal s apoštolmi a čakal. Keby bol
koketoval s myšlienkou začať ľahší život, keby mu
bolo vyhovovalo, že už má konečne zámienku odísť,
bol by sa predsa pobral preč. Riskoval veľa, ale nie
márne. A vrúcnosť jeho hľadajúcej viery potom naplno vytryskla v nádhernom zvolaní: "Pán môj a Boh
môj!"
Nebojme sa pochybností v sebe, ale seriózne
hľadajme svetlo. A sprostredkujme ho aj iným
úprimne hľadajúcim.
M. M.
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Tretia Veľkonočná nedeľa

Štvrtá Veľkonočná nedeľa

V období medzi zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením dával Ježiš apoštolom zásadné záverečné
inštrukcie pre ich činnosť. Dnes sme v evanjeliu
počuli ako im "otváral myseľ, aby porozumeli Písmu.
Ako budú všetkým národom hlásať pokánie na odpustenie hriechov."
Žijeme v mimoriadne hriešnom svete, ktorý
najviac potrebuje odpustenie. To je také samozrejmé, ako keď povieme, že chorý potrebuje uzdravenie, napred sa však musí podrobiť liečeniu. Podobne
je odpustenie späté s pokáním, teda zmenou života.
Petrove kázne boli preto také účinné, lebo bol
svedkom zmeny svojho života. Keď predstúpil pred
zástupy, bol to už celkom iný človek. Ani chvastavý, ani zbabelý. Jeho výzva k pokániu a zmene života mala váhu svedectva. Náš svet veľmi potrebuje
takýchto autentických svedkov.
Uplynuli už dva týždne od Veľkej noci.
V našich krajoch býva pred týmito sviatkami nával
pri spovedniciach. Teoreticky by sa všetci, ktorí vo
sviatosti zmierenia dostali rozhrešenie, mali stať
svedkami viditeľnej zmeny života. Aká je však realita? Kdeže sú? Vlastne, kde sme? O čom svedčíme?
Zosnulý teológ Ján Mága o "sviatočných katolíkoch"napísal, že sú bacilonosičmi formalizmu a
odtrhnutosti náboženstva od života. Ich náboženstvo
sa viaže na veľké sviatky a kostol, ale nemá vplyv
na život v duchu a pravde.
Nepatrím k nim aj ja? Ak áno, ešte dnes to
môžem zmeniť.
M. M.

Ježiš sa prirovnáva k dobrému pastierovi preto, aby sme pochopili, ako veľmi mu záleží na každom človeku. My dnes vieme, že to nemyslel iba
obrazne, keď prehlásil, že svoj život položí za ovce,
teda za nás. Naozaj to urobil. A bol by to urobil aj
keby mal zachrániť iba jediného človeka. Potrebujeme azda presvedčivejší dôkaz jeho veľkej lásky?
Takáto láska zaväzuje. Nielen k prejavom
vďačnosti, ale mali by sme ju začať napodobňovať.
Boh miluje každého a záleží mu na záchrane každého
človeka. Aj toho, ktorého nemôžem vystáť a snáď aj
vyhlasujem, že ho treba odstreliť ako škodnú zver.
Veď poznáme prípady takej zvrátenej zloby, čo
vzbudzuje hnus a odpor. Načo ešte takého človeka
zachraňovať? Koľko ráz sme sa možno presvedčili,
že každá snaha je márna. Koľkí rodičia by mohli
rozprávať romány, čo všetko podnikali a bezvýsledne.
Napokon sa vzdali s konštatovaním, že už urobili
dosť. Lenže čo je dosť? Kedy môžeme povedať dosť?
Milujúci rodič cíti, že taká hranica nejestvuje. Aj keď
vonkajšia aktivita zachrániť už nie je možná, ostáva
bolesť, ktorú môžeme obetovať za naše zblúdené dieťa. Ostáva ešte modlitba, ktorá nie je prejavom
rezignácie, ale nádeje. A takto postupoval Ježiš. Napomínal, potom sa na kríži obetoval, všetko však
korunoval modlitbou: "Otče, odpusť, im".
Nejde však iba o záchranu vlastných detí
a o členov pokrvného príbuzenstva. Zachraňujúci
postoj máme mať voči každému, veď každý človek
je milovaným Božím dieťaťom. Zachraňujúca láska
nesmie závisieť iba od našich citov a sympatií. Napodobňujme nášho Dobrého pastiera!

5

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto

MICHAEL
* Téma *

Ročník II. Číslo 4

Čo je umelé oplodnenie?
Pojmom umelé oplodnenie
označujeme všetky reprodukčné
techniky a metódy, zamerané na dosiahnutie počatia nového ľudského
života spôsobom, ktorý nie je prirodzený, pretože nahrádzajú manželský
pohlavný styk. Pôvodným dôvodom
rozvoja týchto techník bola snaha
liečiť neplodnosť.
Prvé umelé oplodnenie bolo
zaznamenané v roku 1884 vo
Filadelfii, keď doktor William
Pancoast, profesor na lekárskej fakulte Jeffersonovej
univerzity oplodnil ženu,
ktorej manžel bol neplodný, spermiami darovanými
„najkrajším
študentom
medicíny“ z jeho ročníka.
Avšak toto prvé úspešné
oplodnenie darcom bolo
starostlivo utajované.
Všetko vyšlo najavo až
po 25 rokoch, desať
rokov po smrti doktora
Pancoasta.
Mnohí lekári a väčšina
duchovenstva
tento čin odsúdili ako čisté
mechanické cudzoložstvo, ktoré sa
podobá znásilneniu a je zrejme
v rozpore s Božími zákonmi.
„V Londýne Dr. Patrick Steptoe
uskutočnil umelé oplodnenie 34ročnej Sylvie Allenovej. V správe sa
nehovorí, či sperma bola od manžela
alebo od neznámeho muža.“ V roku
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1944 boli po prvýkrát spojené ľudské
pohlavné bunky mimo tela. V roku
1961 informuje lekár Daniele Petrucci z Bologne, že sa mu podarilo embryo počaté v umelom živnom roztoku chovať v inkubátore po dobu 59
dní. V roku 1969 sa britským lekárom Steptoeovi a Edwardsovi podarilo po prvýkrát umelé počatie v sklenenej Petriho miske, ale pokusy preniesť takéto embryá do maternice
spočiatku zlyhávali. Až v roku
1979 v Anglicku doktor Patrick Steptoe a profesor Robert Edwards oplodnili
v Petriho miske
vajíčko, ktoré
odobrali pani
Brownovej,
spermiami
pána Browna.
Niekoľko
dní
ho
pestovali
a potom implantovali pani Brownovej do maternice, kde sa
vyvíjalo, až sa narodilo zdravé dievča Louise Brownová.
Umelé oplodnenie mimo tela sa
teda uskutočňuje už viac ako 50 rokov a od roku 1979 sa asistovaná
reprodukcia veľmi rýchlo vyvíja.
Nechcená neplodnosť trápila
ľudí od nepamäti. Poznali ju už starí
Egypťania, zmienky o nej nachádzame aj v starých čínskych a židovských lekárskych textoch. Nie je to
teda nič nové. Avšak v modernej
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dobe sa situácia neustále zhoršuje. Je
to často daň za nezdravý spôsob života poznačený stresom. Vyskytuje
sa stále viac manželských párov,
ktoré nemôžu mať dieťa a veľmi po
ňom túžia. Na umelé oplodnenie
pozerajú často ako na jedinú nádej,
ktorá môže rozriešiť ich životnú situáciu, ktorú neraz vnímajú veľmi dramaticky.
Techník umelého oplodnenia je
veľmi veľa. Niekedy ide skutočne
o rozdielne techniky, mnohokrát iba
o obmeny tej istej. Môžeme ich
v zásade rozdeliť na základe
dvoch
kritérií.
Prvým kritériom je, či sa
oplodnenie
odohráva
v
tele
ženy
(vnútrotelové), alebo
mimo
neho
(mimotelové). Medzi
vnútrotelové
techniky
patria
hlavne umelá inseminácia a metóda GIFT
(Gamete Intrafallopian Transfer). Na druhej strane sú mimotelové techniky, kedy ide
o umelé oplodnenie v plnom
zmysle slova, pretože celý
proces oplodnenia prebieha úplne
mimo tela ženy. Túto skupinu poznáme väčšinou pod spoločným názvom
FIV-ET (Fertilization In Vitro and
Embryo Transfer). Ide o oplodnenie
v skúmavke a následný prenos embrya v rôznych štádiách vývoja a do
rôznych častí pohlavného ústrojen-

7

stva ženy (maternica alebo vajcovody). Medzi varianty oplodnenia in
vitro patria aj tzv. mikromanipulácie
gamét (pohlavných buniek).
Druhým rozlišovacím kritériom
je, či sú darcami pohlavných buniek
rodičia dieťaťa (tzv. homológne
umelé oplodnenie), alebo niekto cudzí mimo samotných žiadateľov (tzv.
heterológne). Pri heterológnom
oplodnení môže ísť o darovanie nielen pohlavných buniek, ale aj embryí.
Skôr než by sa
manželia rozhodli pre
umelé
oplodnenie,
mali by si uvedomiť
zopár faktov. Je pochopiteľné, že každý
normálny manželský
pár
túži po dieťati.
Navždy
však zostane
platné,
že
dieťa by mali
prijať ako dar
a nie ako produkt medicíny.
Muž a žena, ktorí
sa naozaj milujú,
sa radi obdarovávajú. Najväčší dar,
ktorí si však môžu dať, je vzájomná
láska, keď sa darujú jeden druhému.
Toto vzájomné sebadarovanie sa
prejavuje v manželskom akte lásky, z
ktorého sa môže narodiť dieťa. Dieťa
je tak plodom a výrazom lásky, čiže
vzájomného darovania sa manželov.
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Ak je niečo darom, môžeme to prijať,
ale nemôžeme si to nárokovať. Ľudský život a teda každé dieťa je takýmto darom, ktorý prijímame, ale
nemôžeme si naň vytvárať nárok za
každú cenu. Ak sa však rodičia rozhodnú pre umelé oplodnenie, rozhodujú sa vlastne zadovážiť si dieťa za
každú cenu, ako výsledok istej technicky zvládnutej procedúry, ale nie
ako plod ich vzájomného darovania
sa v láske. Oddeľuje sa tak intímne
spojenie manželov, od ich vznešeného poslania byť matkou
a otcom. To platí pri všetkých
technikách umelého oplodnenia.
Vyvstávajú tu však aj ďalšie
problémy. V prípade heterológnych
techník, kedy darcom spermií alebo vajíčka je niekto iný ako budúci rodičia dieťaťa, sa porušuje jeho základné
právo narodiť sa zo
svojich
zákonitých
rodičov. Zároveň sa zrádza
právo rodičov (manželov) stať sa
otcom a matkou jeden skrze druhého.
Darcom biologického materiálu
a teda i genetických daností ich dieťaťa je niekto druhý, koho oni dvaja
vôbec nepoznajú.
Vážnym problémom je aj technická stránka samotného umelého
oplodnenia. Pri jeho praktickom vykonávaní dochádza k nadbytočnej
produkcii embryí a nedôstojnému
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zaobchádzaniu s nimi, vrátane usmrtenia. Aby sa zabezpečila úspešnosť
celého procesu, je potrebné použiť
viacero embryí. Pomocou hormónov
sa navodí stav, kedy sa z vaječníkov
ženy získa viacero vajíčok schopných
oplodnenia. Po oplodnení tak dostávame niekoľko ľudských zárodkov, z
ktorých sa však do tela matky zavedú
iba niektoré a ostatné sa zmrazia. Ak
si uvedomíme, že ide o ľudské
bytosti, už samotný fakt
zmrazenia je neetický.
Životnosť embryí v zmrazenom stave je obmedzená. Tie, ktoré
presiahli lehotu
„použiteľnosti“
sa
stávajú
nežiaducim
biologickým
odpadom. Z
tých zárodkov, ktoré sa
zavedú do
tela ženy, sa
pri živote ponechá iba to, ktoré
má najlepšie vyhliadky na úspech.
Ostatné sa stávajú nadbytočné
a usmrtia sa. Musíme si pritom uvedomiť, že ide o ľudské životy v ich
najbezbrannejšej forme.
Nad metódami umelého oplodnenia teda visí niekoľko otáznikov
etického charakteru, ku ktorým navyše pristupujú aj medicínske riziká,
ako napríklad syndróm ovariálnej
hyperstimulácie, nebezpečenstvo
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mimomaternicových tehotenstiev,
viacnásobné tehotenstvá a pod.
Umelé oplodnenie ohrozuje
základné ľudské práva a hodnoty,
akými sú právo ľudského embrya
na život (pri jednotlivých technikách
dochádza k nekontrolovateľnému
zabíjaniu ľudských embryí, ktoré sú
nepotrebné, ďalej k manipulácii
s nadbytočnými embryami, k ich
zamrazovaniu a rozmrazovaniu).
Umelé oplodnenie
nie je liečbou neplodnosti, pretože
sa nezameriava na
odstraňovanie príčin
neplodnosti, prípadne prekážok k počatiu, ale pozornosť sa
tu sústreďuje na
obídenie prirodzených procesov, na
ich manipuláciu,
na
nedôstojné
vytvorenie človeka.
Základné
hodnoty,
ktorými sú
život, dôstojnosť
a nedotknuteľnosť ľudského embrya
nemôžu
byť
manipulované, znevažované, či dokonca ohrozované.
Podobne nemôžeme ignorovať ani
ďalšie skutočnosti, ktoré sú viac, či
menej priamo zasiahnuté procesom
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umelého oplodnenia – sú nimi ľudská
identita, integrita ľudskej osoby, dôstojnosť ľudskej sexuality a plodenia,
ako i vážnosť významu rodiny
a vzťahov medzi rodičom a dieťaťom.
Najvážnejším problémom je
však už spomínané vážne ohrozenie
dôstojnosti osoby dieťaťa. Umelé
oplodnenie nie je teda čistým riešením problému neplodnosti, ba práve
naopak, prináša so sebou ďalšie
problémy, ktorých dosah na život
rodiny si často krát rodičia nedokážu predstaviť. Ženy, ktoré prešli
umelým oplodnením môžu trpieť
post abortívnym syndrómom a to
v dôsledku potratenia nadbytočných
embryí, či samovoľných potratov.

Párom, ktoré majú
problém s otehotnením,
ponúka pomoc:
CENTRUM PRE
PRIRODZENÉ POČATIE
v Poprade.
Kontakt: MUDr. Zuzana
Lauková 0910344221 a
0905284412
Anna Siekelová,
regionálna zástupkyňa Fóra života
z Hontianskych Trsťan
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Milé deti,
v tomto období sme my,
kresťania prežívali a slávili najdôležitejšie sviatky v liturgickom roku – Veľkú noc. Sú to sviatky utrpenia, umučenia a smrti , ale
hlavne zmŕtvychvstania nášho
Pána Ježiša Krista. Určite ste si
dôkladne pripravovali vaše vnútro
a srdiečka na tieto sviatky počas
celého pôstneho obdobia, teda od
popolcovej stredy.
Jedna mamička povedala
svojej trojročnej dcérke na bielu
sobotu: „Evička, ideme
sa pokloniť Ježišovi,
ktorý je dnes v hrobe.“
Malá Evička pokračuje:
„tomu, čo vstal z mŕtvych a teraz je v nebi?“
Áno, tomu, lebo nás
svojou smrťou vykúpil“,
povedal mamička.
Predtým však ako
Pán Ježiš vystúpil do
neba, keď sa pripravoval na svoje umučenie, slávil so
svojimi učeníkmi na Zelený štvrtok, Poslednú večeru. V ten deň
ustanovil sviatosť kňazstva, svätú
omšu v ktorej premenil chlieb na
svoje telo a víno na svoju krv
a povedal svojim učeníkom, aby
toto činili na jeho pamiatku.
Pán Ježiš teda zostal tu medzi nami tajomným spôsobom
v podobe chleba a vína, teda
v Euchristii. Vždy, keď na jeho pamiatku slávime svätú omšu, obe10

tuje sa pre nás na oltári. Pána Ježiša v Eucharistii
máme
v každom kostole kde je bohostánok. Ak tam svieti večné svetlo,
vieme, že Pán Ježiš tam prebýva.
Zostal tu preto, aby sme
mohli žiť, aby sme mohli sýtiť svoje duše. Je pokrmom a posilou na
našej ceste do večnosti. „Kto je
moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim
v posledný deň.“ (Jn 6, 54)
Všetci dobre vieme, aké je
dôležité správne sa starať o svoje
telo, teda pravidelne jesť, aby
sme netrpeli podvýživou. Lenže pokrm pre
zdravý vývoj potrebuje aj naša duša a tým
je Euchristia – živý
Pán Ježiš, ktorý nás
k
sebe
pozýva
s
veľkou
láskou
a čaká na nás
v Oltárnej sviatosti.
Ak teda pravidelne budeme pristupovať k sviatosti
zmierenia, modliť sa a žiť podľa
Božích prikázaní, s pomocou Pána Ježiša v Eucharistii sa nám
podarí stať sa svätými , lebo len
pre nich je pripravené nebo.
Z celého srdca vám prajem,
aby sa vám darilo byť dobrými
kresťanmi katolíkmi. A čo k tomu
ešte potrebujeme? Pevnú vôľu
a slobodné rozhodnutie konať
dobro.
Vaša katechétka R. M.
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OZ PATRIMONIUM SERVANDI
OSLÁVILO 5. NARODENINY
Málokto vie, že 27. marca 2007
bolo na MV SR zaregistrované pod č. VVS/1
-900/90-29942 nové občianske združenie,
s nezvyčajným menom PATRIMONIUM
SERVANDI. Jeho latinský názov možno voľne preložiť ako „služba dedičstvu otcov“. Sídli
v Leviciach na ulici Sv. Michala č. 43 na adrese nášho farského úradu, v historickom areáli
bývalého kláštora zo 17. storočia, ktorý je po
Levickom hrade druhým najstarším pamiatkovým objektom v meste.
Patrimonium servandi je dobrovoľné,
neziskové, verejnoprospešné združenie občanov a organizácií mesta Levice a jeho okolia.
Ako vyplýva zo stanov združenia, cieľom
a zmyslom jeho existencie je:
a/ ochrana, zachovanie a prezentovanie duchovných a hmotných kultúrnych hodnôt,
ktoré nám ostali po predošlých generáciách
v našom meste;
b/ rekonštrukcia, obnova a záchrana sakrálnych historických a pamiatkových objektov,
aby sa zachovali pre budúce generácie;
c/ spolupráca pri informovaní o meste Levice a jeho kultúrnych zaujímavostiach, aby sa
podporil rozvoj cestovného ruchu.
Naším členom sa môže stať jednotlivec od veku 15 rokov, ale tiež organizácia.
Podnetom pre vznik OZ Patrimonium servandi bol záujem zachrániť zabudnuté stavebné zvyšky historického sakrálneho areálu z 1. polovici 18. storočia na levickej Kalvárii . Pôvodný kostolík Povýšenia Sv.
Kríža a 5 murovaných kaplniek krížovej cesty
poškodili boje pri prechode frontu cez Hron na
konci II. svetovej vojny, na prelome rokov
1944 - 1945. Areál na Kalvárii prakticky zanikol v polovici 20. storočia pre nezáujem opraviť ho. Na podnet našich duchovných otcov sa
asi pred 10 až 15 rokmi obnovil najprv zvyk
urobiť pobožnosť krížovej cesty vo veľkonočnom týždni na Kalvárii, pri pomyselných miestach 14 zastavení, ktoré boli „ako práve vyšiel
krok“. V septembri 2006 sa uskutočnili prvé
brigády dobrovoľníkov a odkryli sa zvyšky
obvodových múrov kostolíka. Žiaľ po pôvodných kaplnkách krížovej cesty už neostalo nič,
okrem záznamov na starých mapách a ich po-
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dobe na dobových pohľadniciach.
Naše OZ malo pri svojom zrode len
3 členov a základný kapitál 600,- Sk, aby sa
mohol v banke založiť účet. Dnes máme 23
členov. Hodnota investície do obnovy levickej
Kalvárie, ktorú sme doteraz realizovali
s Božou pomocou a vďaka štedrosti tisícov
individuálnych aj firemných darcov, predstavuje cca 200 000,- Eur (viac ako 6 miliónov Sk). Je to v dnešnej dobe skutočne zázrak.
Stručný prehľad toho, čo sa podarilo vybudovať za 5 rokov je nasledovný.
V roku 2007 bezplatne vyhotovil Ing.
arch. Jozef Frtús stavebný projekt nového
sakrálneho areálu. Projekt riešil netradičné zastrešenie zakonzervovaného torza pôvodného
kostolíka, novú krížovú cestu s moderne stvárnenými kaplnkami 14 zastavení, zmenu konštrukcie bývalej telekomunikačnej veže na vyhliadkovú vežu, osvetlenie, oddychovú komunikáciu v rámci nového areálu. V septembri
sme vydali sériu 4 „sponzorských“ pohľadníc “Kamienok pre Kalváriu“ (spolu 2000
ks) a prvý informačný bulletin o projekte
obnovy levickej Kalvárie, ktorý sa dostal do
cca 15 tisíc levických domácností. Po vydaní
stavebného povolenia a výberovom konaní na
dodávateľskú firmu, v októbri sa konalo na
Kalvárii požehnanie staveniska.
Hneď začiatkom roku 2008 sme realizovali výtvarnú súťaž na stvárnenie výjavov 14 zastavení krížovej cesty. Oslovili sme
10 profesionálnych výtvarníkov z nášho regiónu. Zo 6 prihlásených piati predložili svoje návrhy a z nich odborná výberová komisia odporučila na realizáciu farebné keramické reliéfy
od keramičky Adrieny Kutakovej, levickej
rodáčky, ktorá má svoj ateliér v Šahách. Na jar
sme predstavili verejnosti návrhy od 4 autorov
na výstave „Cesta ku krížovej ceste“ v KC
Junior. V zime nachystala dodávateľská firma
Hydromeliorácie Kalná n/Hronom a.s. konštrukciu strechy nad torzo kostolíka a na jar sa
začali stavebné práce priamo na Kalvárii. Bol
to historický okamih, keď začiatkom mája
prvé kaplnky novej krížovej cesty osadili
majstri z levickej kamenárskej dielne Jožka
Nováka. Tri mesiace bol na stavenisku čulý
ruch a posledný júlový týždeň sa menila tvár
Kalvárie každý deň. Slávnosť požehnania no-
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vého sakrálneho areálu sa konala poslednú
júlovú nedeľu. Bolo to na okrúhle 200. výročie
veľkého požiaru, ktorý v roku 1808 zničil polovicu mesta a zhorela aj veža farského kostola.
Obnovili sme tak tradíciu prosebnej púte na
Kalváriu, aby Pán Boh chránil mesto pred podobnými pohromami. Sviatok Povýšenia Sv.
Kríža, teda 14. septembra sme prvýkrát slávili
patrocínium historického kostolíka a na Kalvárii sa slúžila jej hodová sv. omša.
Na jar 2009 bol dokončený plechový
kryt novej strechy nad torzom kostolíka. V
tomto roku získalo OZ Patrimonium servandi grant Nadácie Orange na projekt „Zelená
učebňa pre všetkých“. S pomocou vyše 300
študentov z levických stredných škôl
sa vybudoval prírodný areál v „civilnej“ časti
obnovenej Kalvárie. Vyčistili zanedbaný lesík
na dne starého kameňolomu a zmenili ho na
lesopark s dreveným vstupným schodiskom,
chodníkom a ohniskom. V areáli sme osadili
dva farebné bohato ilustrované informačné panely. Vďaka farebným menovkám rastlín sa
stala skalka pri krížovej ceste malou botanickou
záhradou. Pribudli prírodné drevené lavičky
a za každou kaplnkou krížovej cesty sme vysadili malý kvetinový záhon. Nový prírodný areál
bol odovzdaný verejnosti koncom októbra.
V roku 2010 pokračovala II. etapa
obnovy sakrálneho areálu Kalvárie. Posledný
júnový deň dostala 11 m vysoká oceľová konštrukcia vedľa torza kostolíka už siluetu budúcej vyhliadkovej veže. Na jej vrchol bol osadený 7 m vysoký kríž na 2 m vysokej vyhliadkovej plošine. Levice dostali novú dominantu
– kríž, ktorý svojim povrchom z lešteného nerezu zrkadlí farbu oblohy. Toto dielo bolo požehnané počas výročnej sv. omše slúženej na
Kalvárii poslednú júlovú nedeľu. Počas oboch
letných mesiacov si mohli pozrieť návštevníci
Tekovského múzea v hradnom areáli našu
výstavu „Levická kalvária“. Ku hodovej slávnosti bol na jeseň už pekne vydláždený chodníček okolo kostolíka a na pôvodných základoch
sa obnovil v torzovitej forme kamenný múrik
niekdajšieho nádvoria kostolíka.
Minulý rok 2011 dostala budúca vyhliadková veža striebristý plášť z ťahokovu,
ktorý zjemnil jej povrch. V levickej SOŠ
L. Bielika nám študenti odboru propagačnej
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grafiky vytvorili v digitálnej forme 4 grafické
návrhy na informačný bulletin a preklady textu
nám sponzorsky urobili stredoškolskí profesori.
Ešte do prázdnin sme vydali nový plnofarebný bulletin „Levická Kalvária“ v 4 jazykových a grafických variantoch z dotácie, ktorú
sme dostali od Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Zásluhou sponzorov, ktorí štedro prispeli na agapé – spoločné pohostenie všetkých účastníkov, k všeobecnej spokojnosti
dopadli aj v poradí už 2. kalvárske hody.
Pred zimou sa začala úprava priestoru okolo
vyhliadkového panelu na lúke a stavba múrika
v dolnej časti nového areálu zo zvyšných kameňov dlažby námestia, ktoré nám
venoval MsÚ Levice.
Na rok 2012 – jubilejný 5. rok svojej
činnosti, si OZ Patrimonium opäť vytýčilo
náročný plán (uverejnený bol v marcovom
čísle časopisu). Veríme, že s Božou pomocou
a tak ako doteraz s podporou mnohých ľudí
i firiem, dokážeme naplniť svoje predstavy.
Chceme nielen ďalej zveľaďovať a v poriadku
udržovať levickú Kalváriu. Mienime zapojiť do
kultivovaných,
zaujímavých,
užitočných
a každoročne v rovnakom termíne organizovaných podujatí čo najviac partnerov z radov levických škôl, kultúrnych aj iných spoločenských organizácií a inštitúcií. S pokorou
a vďačnosťou, ale zároveň s radosťou
a nádejou v srdci si uvedomujeme v našom
OZ Patrimonium servandi, že len Božie požehnanie je tou istotou, ktorá nás už päť rokov sprevádza a povzbudzuje do ďalších aktivít na úžitok terajších i budúcich generácií
Levičanov a návštevníkov nášho mesta.
PhDr. Katarína Holbová
podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi

Vnútro kostolíka na Kalvárii v tomto roku
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Svätý Otec na misijných cestách
v Mexiku a Kube
„Posol pokoja, posol lásky, tvoje
slovo je voda, ktorá utíši môj smäd“. Tieto
slová nájdeme v piesni, ktorú uverejnila
Biskupská konferencia Mexika pred návštevou pápeža Benedikta XVI. v Mexiku. Oficiálna hymna opisuje pápeža teológa slovami, ktoré hovoria o nádeji na ukázanie cesty a orientácie.

Najväčší úspech pápež zožal, keď si nasadil na hlavu
typické mexické sombrero

Návšteva Mexika a Kuby v dňoch 23.
až 29. marca bola symbolickým stretnutím
pápeža s celým katolíckym svetom hispánskej Ameriky. Vzhľadom na veľkú pozornosť, ktorá sa dostáva ťažkej situácii katolíckej cirkvi na Kube, môžeme ľahko prehliadnuť, že aj v Mexiku bol vzťah štátu
a Cirkvi až donedávna značne komplikovaným. Aká dramatická bola situácia Cirkvi
v Mexiku v 20. a 30. rokoch minulého storočia ukazujú aj tri encykliky, v ktorých pápež Pius XI. pranieruje utláčanie katolíckej
cirkvi v Mexiku.
Svoj pobyt v Mexiku Svätý Otec
označil za „krátky, ale intenzívny“. Posolstvami nádeje a lásky si pápež získal srdcia
mnohých Mexičanov. V Guanajuate sa prihovoril deťom a ich rodičom, ktorých vyzval, aby sa stali poslami mieru v krajine
sužovanej častým násilím vyvolaným drogami. „Ste darom od Boha pre Mexiko
a svet. Budem sa modliť s vami, aby sa Mexiko stalo miestom, kde môže každý žiť
v pokoji a harmónii.“
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Osobitný význam mala návšteva Kuby. Po historickej návšteve Jána Pavla II.
v roku 1998, napätie medzi Katolíckou cirkvou a režimom mierne povolilo. Benedikt
XVI. hneď na začiatku svojej cesty poslal
jasný odkaz bratom Castrovcom – riešením
nie je marxistická ideológia, ktorá nezodpovedá skutočnosti, neslúži budovaniu novej
spoločnosti. Svätý Otec prišiel, aby spolu
s kubánskymi katolíkmi slávil jubilejný
mariánsky rok, ktorý na ostrove vyhlásili
pri príležitosti 400. výročia objavenia sochy
„Milosrdnej Panny z El Cobre“, ktorá je aj
patrónkou kubánskeho národa. Zdôraznil,
že prichádza ako „pútnik milosrdnej lásky“, aby podporil svojich bratov vo viere
a povzbudil ich k nádeji a zmienil sa aj
o uväznených a ich rodinných príbuzných,
ktorých nosí vo svojom srdci. Vo svojom
príhovore spomenul aj súčasné „ťažké ekonomické okolnosti, ktoré mnohí porovnávajú s hlbokou duchovnou a morálnou krízou,
ktorá nechala bezbranného človeka bez
hodnôt pred ambíciami a egoizmom istých
mocností, ktoré sa nezaujímajú o skutočné
dobro osôb a rodín“. Benedikt XVI. sa po
svätej omši, ktorú slúžil pod holým nebom
v Havane, stretol aj s kubánskym revolučným lídrom Fidelom Castrom.
Svätý Otec sa s Kubáncami rozlúčil
záverečným prejavom: "Tu završujem svoju
púť, ale budem pokračovať v úprimnej
modlitbe, aby ste pokračovali vo svojom
putovaní, a aby sa Kuba stala domovom
všetkých a pre všetkých Kubáncov, kde budú spoločne žiť v spravodlivosti a slobode,

Dav nesie sochu milosrdnej Panny z El Cobre – patrónky Kuby
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v prostredí úprimnej bratskej lásky. Rešpektovanie slobody, ktorá bije v srdci každého človeka, je nevyhnutnosťou k tomu,
aby sa adekvátnym spôsobom odpovedalo
na jeho základné potreby spojené s jeho
dôstojnosťou a k budovaniu takej spoločnosti, v ktorej sa každý cíti byť užitočným
prispievateľom pri budovaní svojho vlastného života, svojej rodiny a svojej vlasti."
Misijná krajina Kórea
Kórea sa rozprestiera na polostrove
obklopenom Japonským a Žltým morom.
Pozostáva z dvoch samostatných štátov –
severnej Kórey (Kórejská ľudová demokratická republika s hlavným mestom Pchjongjang) a južnej Kórey (Kórejská republika
s hlavným mestom Soul). Oba štáty etnicky
pozostávajú z 99% Kórejcov. K rozdeleniu
Kórey došlo po druhej svetovej vojne. Keď
Japonci, ktorí mali od roku 1910 obsadenú
Kóreu, prehrali vojnu, severnú časť zabrali
sovietske a južnú americké vojská. Roku
1948 sa obe časti Kórey prehlásili za štáty.
V roku 1950 vypukla medzi nimi vojna,
ktorá len upevnila existenciu dvoch oddelených štátov s rôznym štátnym systémom.
Začiatok evanjelizácie v Kórei sa datuje od polovice 18. storočia príchodom misionárov, ktorí založili prvé misijné spoločenstvá. Kresťanstvo sa postupne rozširovalo. V 19. storočí sa neustále striedali obdobia slobody a krvavého prenasledovania
zo strany vládnuceho štátneho náboženstva
– konfucionizmu. Keď Japonci obsadili
Kóreu, tamojšia cirkev mala napriek prekážkam vyše 73 000 členov a 15 domorodých kňazov. Evanjelizácia sa blahodarne
rozbehla a nezastavil ju ani pokus japonských okupantov, ktorí sa snažili zaviesť
šintoizmus. Cirkev mohutnela najmä po
blahorečení 79 kórejských mučeníkov roku
1925. V Kórei nachádzame tradičný šamanizmus, budhizmus, konfucionizmus, ako
aj kresťanstvo, ktoré je však teraz
v Severnej Kórei prakticky minimálne,
14

vzhľadom na socialistický vládny režim.
Pozornosť si zasluhuje cirkev v Južnej Kórei, kde je celkom iná situácia. Prví členovia Spoločnosti Božieho Slova prišli do
Kórei roku 1984 na pozvanie diecézneho
biskupa po zriadení nového diecézneho seminára v Suvone. Postupne založili sídlo
kórejskej régie a formačný dom sv. Jozefa
Freinademetza v hlavnom meste Soul.
Hlavná priorita misionárov v Kórei spočíva
dnes vo výchove dorastu a apoštoláte povolaní. Ďalšou úlohou je pastorácia migrantov, ktorých počet stále stúpa. Rozvíja sa
starostlivosť
o chorých,
najmä
v nemocniciach, o pacientov s chorobou
AIDS, ako aj vo farskej pastorácii. Komunita SVD v Kórejskej republike nie je veľmi početná, ale je mladá a pracuje
s veľkým elánom.

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová
Zdroje a foto: www.tvlux.sk, www.aktualne.sk,
www.svetkrestanstva.sk, www.gloria.tv,
www.tkkbs.sk, www.monitorujem.sk,
www.mladymisionar.sk
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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.

Niektoré
určite
poznáte,
o niektorých ste kdesi počuli
a niektoré možno (o pár riadkov
ďalej) objavíte prvýkrát. Americké sviatky!

Šibačka? Čo ti šibe?
Tridsiateho prvého decembra
sa všetko končí. A prvého januára to celé nanovo začína. To
sú hneď dva dôvody niečo osláviť.
Čosi také si Američania
nenechajú ujsť, príchod nového
roka si musí všimnúť každý!
Stretávajú
sa
celé
rodiny
a všetci známi, veď toho Silvestra treba poriadne... Nie! Žiaden Silvester! V americkom kalendári totižto žiadne mená nie
sú.
Druhý február. Jar pomaličky klope na dvere a aj to by sa
patrilo
nejako
osláviť.
V Amerike poznajú recept i na
to.
„Groundhog
Day“!
Kdesi
v Pennsylvánii sa vtedy zhromažďujú davy ľudí len preto, aby
videli malé zvieratko – svišťa.
Hovorí sa, že ak tento svišť
uvidí svoj tieň, treba sa pripraviť na ďalších 6 týždňov zimy. A hoci sa v ten deň do školy
i do práce chodí, na pretrase
spravidla nebýva nič iné ako
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tento malý pensylvánsky chlpáč.
Ani nie o dva týždne neskôr
malé zvieratko vystriedajú červené srdiečka, kytice a vyznania
lásky. Štrnásty február a Deň
svätého Valentína patria už neodmysliteľne k sebe.
Sedemnásteho marca prichádza na rad ďalší svätec. Hoci
som sa na Deň svätého Patrika so
zvedavosťou tešil, to ráno bolo
kruté. Zelené hrianky! Áno, tie
hrianky boli zelené a nepomohlo
tomu ani maslo. Tento deň sa totiž v Írsku a všetkých krajinách
s vplyvom
írskych
imigrantov
oslavuje práve zelenou farbou.
Zelené hrianky, zelený obrus,
zelené klobúky... Nechcite ani
vedieť, čo by sa so mnou stalo,
keby som do školy neprišiel
v zelenom tričku!
Veľká noc. Univerzálny pojem. Ako kresťanský sviatok sa
oslavuje, samozrejme, i v USA.
Keď som však vo svojej hosťovskej rodine vytiahol improvizovaný korbáč, voňavku a vedierko
vody, pri pohľade tých zaskočených ľudí mi nebolo všetko jedno. Veľkonočné tradície sa tam
totiž začínajú i končia pri veselých zajačikoch a schovávaní
sladkostí pred deti v záhrade.
Druhá nedeľa v máji patrí,
ako inak, všetkým matkám. Dôvod
na úsmev však okrem mamičiek majú
i kvetinári,
predajcovia
sladkostí a drogérie.
O dva týždne neskôr prichádza na rad trochu vlastenectva.
Takzvaný „Memorial Day“, ktorý
sa oslavuje poslednú májovú nedeľu, je totiž Dňom obetiam vojny. Američania si vtedy uctievajú vojakov, ktorý za ich krajinu
položili
život
vo
vojnách.
A treba uznať, že tento sviatok
berú naozaj vážne.
Radovan Potočár
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Veľkonočné zvyky v Leviciach
Biela sobota – Vzkriesenie
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