
  

  

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 
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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: „Hľa, služobnica Pána...“ * Liturgia: piata až siedma veľkonočná nedeľa, Najsvätejšej Trojice  

 Téma: Čo je význam a cieľ čnosti čistoty * Katechéza: Eucharistia v našom živote a v histórii ľudí  

Oznamy: Vyšla nová séria pohľadníc o levickej Kalvárii * Misijný úmysel na máj - Chile  

Svätí v mesiaci - máj * Reportáž: Turisti v Leviciach nezívajú  

Fotogaléria: Nová séria 5 farebných pohľadníc o levickej Kalvárii 
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„Hľa, služobnica Pána...“ 

  

 Máj, mesiac rozkvitnutej voňa-

vej prírody, my kresťania katolíci za-

sväcujeme Panne Márii. Ona sa sta-

la pre mnohých duchovných autorov 

prameňom tých najhlbších 

a najzbožnejších myšlienok. Napísali 

o nej a o mariánskej úcte nespočíta-

teľné množstvo kníh. A pritom vo 

Svätom Písme len málo prehovorila. 

Ale to, čo vyriekla, bolo a vždy bude 

zdrojom rozjímania pre veriaceho 

človeka, ktorý ju prijal za Matku. 

 Všetko začalo tou najpokornej-

šou vetou, ktorá zaznela z jej úst: 

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi 

stane podľa tvojho slova.“  Po jej ra-

dostnom súhlase sa mohol začať 

uskutočňovať Boží plán pre spásu ce-

lého ľudstva. 

 V mesiaci naplno prebudenej 

prírody, plnej farieb a vtáčieho spevu, 

zo všetkých katolíckych chrámov za-

znieva zborové „Oroduj za nás.“  

Loretánske litánie sú plné tých naj-

vznešenejších atribútov, ktorými naša 

Cirkev označuje Pannu Máriu. Každé 

jedno zvolanie sa dá samo osebe pre-

meditovať. „Príčina našej radosti, 

oroduj za nás.“  Ona je naozaj dôvo-

dom pre našu radosť. Svojim „Áno“, 

ktoré dala Bohu, napravila ustavičné 

„Nie“, ktoré dáva ľudstvo Bohu od 

prvého človeka až po toho posledné-

ho na konci dejín. Jej „Áno“, bolo 

tým najkrajším slovom, ktoré kedy 

zaznelo od človeka zo zeme do neba. 

Naozaj máme dôvod na hlbokú ra-

dosť, že ona svojou čistotou, vnútor-

nou krásou, pokorou a ochotou plniť 

bez výhrad Božiu vôľu, dala ľudstvu 

novú tvár.  

 Sv. Ľudovít Mária Grignion pí-

še, že Mária je prototypom dokonalé-

ho človeka, takého, akého nás Boh 

chcel mať. „Matka Cirkvi, oroduj za 

nás.“ A pretože je našou Matkou, 

všetko, čo má ona, je aj naše. Nám 

patrí jej svätosť, jej pokora, jej čisto-

ta, jej láska. Ona za nás hovorí Bohu 

„Áno“. Povedzte, nie je to dôvodom 

pre veľkú radosť? „Archa zmluvy, 

oroduj za nás.“   V nej Boh uzav-

rel s ľudstvom novú zmluvu, pretože 

prijala Božiu ponuku počať vo svo-

jom lone druhú Božskú Osobu 

a porodiť vtelené Slovo, Ježiša Kris-
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ta, Božieho Syna, ktorý je našim Vy-

kupiteľom a Spasiteľom. Vskutku 

máme dôvod na veľkú radosť!          

„Brána do neba, oroduj za nás“.    

Jej jednoduché „Áno“ otvorilo bránu 

medzi nebom 

a zemou. Ono sa 

uzavrelo neposluš-

nosťou Adama 

a Evy. A cez túto 

otvorenú bránu mo-

hol na zem vstúpiť 

Boh. Prišiel v tele, 

aby bol jedným 

z nás, aby prežil 

obyčajný ľudský 

život, aby sme 

mohli byť jeho 

bratmi a sestrami. 

Teraz my môžeme 

cez túto bránu pri-

stupovať k Otcovi. 

„Ó šťastná vina, 

ktorá nám dala ta-

kého vznešeného 

Spasiteľa.“  To je 

príčina na prekypu-

júcu radosť pre každého z nás. 

„Hviezda ranná, oroduj za nás.“ 

Panna Mária dala svetu a ľudstvu no-

vú nádej, jej súhlas s Božím plánom 

znamenal úsvit novej doby, v ktorej 

bude Bohu navrátené všetko, o čo ho 

Diabol „okradol“, To je príčina na ne-

vysloviteľnú radosť.  „Kráľovná an-

jelov, patriarchov, prorokov, apošto-

lov,...Kráľovná rodiny, Kráľovná 

pokoja, oroduj za nás.“ Litánie kon-

čia vzývaním Panny Márie ako krá-

ľovnej. Boh ju ustanovil za kráľovnú 

všetkého, čo je na zemi, aj čo je na 

nebi. Za Matku máme Kráľovnú neba 

i zeme. Sme kráľovské deti! Nám 

patrí aj nebeské kráľovstvo, ktorého 

je Panna Mária Krá-

ľovnou. Ona sa stará 

o všetky potreby na-

šej duše i nášho tela. 

Stará sa o nás tu na 

zemi a jej najväčšou 

starosťou je, aby nás 

priviedla do neba, 

kde kraľuje so svo-

jim Synom. Môže-

me si želať niečo 

viac, niečo väčšie? 

Presvätá Panna Má-

ria je najdokonalej-

šou Matkou, je Mat-

kou všetkých ma-

tiek. S dôverou ju 

vzývajme nielen 

v tomto mariánskom 

mesiaci, ale každý 

deň nášho života. 

„...oroduj za nás.“  
Jedine ona nás môže naučiť hovoriť 

Bohu podľa jej vzoru „Hľa, služob-

nica Pána, nech sa mi stane, podľa 

tvojho slova.“   
 Len tak sa môžeme stať pravými 

deťmi Panny Márie a prísť do kráľov-

stva, ktoré je pre nás od večnosti pri-

pravené. A to je pre nás celkom iste 

ten najväčší dôvod na jasavú radosť. 

Vyprosujem ju nám všetkým. 

 

Gitka Tóthová 
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  Piata Veľkonočná nedeľa 
  

 Krstom sme sa stali ratolesťami viniča a tým 

je sám Kristus. Vinič nie je okrasná, ale úžitková 

rastlina. A ani my nemáme byť tomuto svetu iba na 

okrasu, ale na úžitok. Máme prinášať ovocie v zacho-

vávaní prikázaní, najmä prikázania lásky. 

 Boh právom očakáva od pokrstených život 

podľa jeho vôle. Keď sme dostali kresťanskú výcho-

vu, mali by sme vedieť, ako treba podľa toho žiť. 

Živé spojenie s viničom nám zabezpečuje dosť potreb-

ných živín, aby sme mali odvahu, silu aj vytrvalosť na 

taký život. Je to život náročný, ale Boh je bohatý     

a štedrý. Nemáme sa teda na čo vyhovárať. 

 Nemali by sme sa! Ale predsa sa stále vyho-

várame. Nemáme čas čerpať tie živiny. Potom samo-

zrejme nevládzeme ani žiť podľa prikázania lásky. 

Bez napojenia na Ježiša nemôžeme nič urobiť, teda 

nič také, čo má hodnotu v Božích očiach, čo má 

trvalú hodnotu. 

 Modlíme sa, ale či sa nám splní všetko, čo 

chceme? Ježiš nám to predsa sľúbil. Áno, lenže dal 

nám podmienku: "Ak ostanete vo mne a moje slová 

ostanú vo vás..." Keby jeho slová naozaj boli v nás 

stále živé, prosili by sme v súlade s jeho vôľou. 

Chceli by sme iba to, čo chce on. Splnilo by sa to 

spôsobom, aký chce on a vtedy, keď to on uzná za 

vhodné. 

 Bohu viac záleží na tom, aby bol náš život 

úspešný, ako nám. On svoje ratolesti opatruje, čistí  

a robí to odborne. Nik mu nemusí radiť. Nuž prijmi-

me jeho zásahy, aj keď budú bolieť.  

                             M. M. 

 

Šiesta Veľkonočná nedeľa 
 

 Keď sme na štvrtú pôstnu nedeľu uvažovali   

o kríži, došli sme k záveru, že prestávame vnímať 

podstatu a zmysel kríža, lebo vidíme kríž všade.     

V dnešnej bohoslužba slova sa zase hovorí o láske   

a o milovaní. S láskou je to podobne. Toľko sa o nej 

rozpráva, spieva, filozofuje a aj vtipkuje, že tiež 

prestávame vnímať pravý význam tohto slova. Lebo 

láskou nazývame všetko od najhrubšieho sebectva 

po hrdinskú obetu. Je to zrejme ten najošúchanejší   

a významovo najširší výraz. A slovo "milovať" sa 

často používa v tom najvulgárnejšom význame, keď  

o lásku vôbec nejde. Ako potom môžu ľudia prijať 

evanjeliovú pravdu, že Boh je láska? Čo si pod tým 

asi predstavujú? 

 Aj keď je toľko zmätku v chápaní slova 

"láska", predsa každý človek, ešte aj ten najhrubší 

cynik spozná pravú lásku, ak ju zažije. Podobne ako 

ocení čistú vodu z horského prameňa, keď si pred-

tým uhášal smäd iba vodou z kaluží. Každý, koho 

Matka Tereza odniesla z chodníka pod strechu, umy-

la a nakŕmila ho, potom sedela pri ňom, spoznal 

skutočnú lásku. Kto je schopný uprednostniť môj 

prospech na úkor svojho a pre moju záchranu obeto-

vať seba, ten ma naozaj miluje. A zdrojom takejto 

lásky je Boh. Dôkaz o tom podal Boží Syn v ľudskej 

podobe, keď pre záchranu až po posledného vyvrhe-

ľa podstúpil kruté muky. 

 Lenže to sa stalo pred dvoma tisícročiami. 

Môže tomu uveriť človek, ktorý zažil iba surovosť, 

bezohľadnosť, zneužívanie, násilie? Kázňam o lás-

ke nerozumie, ale prejavom lásky áno. 

 Krstom sme dostali poverenie šíriť kresťan-

stvo, náboženstvo lásky. Preto nám nesmie byť ľa-

hostajné, v akej mravnej biede žijú ľudia okolo nás. 

Ak vieme, že jediný prostriedok na ich záchranu je 

prejav lásky, na čo ešte čakáme?             M. M. 
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Siedma Veľkonočná nedeľa 
 

 Ježišova veľkňazská modlitba je prosbou za 

apoštolov, ale aj za nás. Je v nej dosť zvláštna pros-

ba: "Posväť ich pravdou". Posvätenie v doslovnom 

význame znamená vyčlenenie pre Boha. Posviaca 

sa budova kostola aj predmety určená na liturgické 

účely. Ježiš prosil o posvätenie nás, lebo máme patriť 

Bohu. Máme byt iní ako ľudia sveta, máme byť prav-

diví, lebo prosil o naše posvätenie pravdou. 

 "Čo je pravda?". Večná otázka nielen Pilátova. 

Veď čo všetko sa vydáva za pravdu. A za čo všetko 

sa bojuje ako za pravdu. Mohli by sme sa však aj 

pýtať, čo teda nie je pravda. Určite nie je pravdou 

omyl a lož. 

 Za omyl niekedy snáď ani nemôžeme, lenže 

iba dovtedy, kým na to neprídeme. Vernosť pravde 

sa začína uznaním omylu, čo nie je žiadna hanba. 

Práve naopak, tam sa začína ľudská veľkosť. Na tom 

stojí každý pokrok. Ale lož je už vyslovene diabol-

ská vlastnosť. Rajská tragédia sa totiž začala vtedy, 

keď človek uveril klamstvu Zlého. Jemu dal predností 

pred Božou pravdou. A prišlo na svet zlo vo všet-

kých jeho podobách. V hriechu aj v nešťastí.       

Prapôvod každého zla tkvie v odklone od pravdy. 

 Ježiš prišiel na svet ako stelesnená Pravda. 

Predstavuje nám pravdu o Bohu a aj pravdu o člove-

ku. O Bohu, že je bohatý na milosrdenstvo. A o člo-

veku, že jeho milosrdenstvo potrebuje. 0 Bohu, že 

nás miluje. A o nás, že sa máme navzájom milovať. 

 Ježiš sa modlil za nás ako človek. A ako Boh 

má moc posvätiť nás pravdou. Krstom sme boli takto 

posvätení, teda vyčlenení z klamstva Zlého. A včle-

není do Cirkvi – Tajomného Kristovho tela. Nestrá-

came tým síce slobodu pošliapať pravdu a prejsť do 

tábora otca lži. Ale Otec milosrdenstva neprestane 

hľadať svoje zablúdené deti. Opäť nás posvätí prav-

dou, ak v ľútosti uznáme aj zahanbujúcu pravdu        

o sebe.                                           M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa Najsvätejšej Trojice  
 

 "Svätá Trojica je niečo ako rodina", povedalo 

dieťa. Nie je to teologická definícia, ale dá sa vôbec 

definovať tajomstvo nepreniknuteľného vnútro bož-

ského života? Jeden Boh a v troch osobách, ktoré 

sú rovné v božskej podstate, vo vševedúcnosti aj vo 

všemohúcnosti, vo všetkom. Jeden Boh, ale nie je 

sám. Veď keby bol iba sám, nemohol by byť Lás-

kou. Láska je predsa vzťah a na vzťah musia byt 

aspoň dvaja. Musí teda byť osoba, ktorá miluje a aj 

osoba, ktorá je milovaná. A láska spôsobuje, že sú 

si rovní vo všetkom. Ani jeden nemá viacej alebo 

menej a predsa sa navzájom obdarovávajú. Ako 

keby každý mal všetko od toho druhého a súčasne 

mu všetko dával.  

 

 Teda TROJICA je ako rodina. Otec a Syn sú 

si rovní v božstve. Z Otca i Syna vychádza ich vzá-

jomná Láska – Svätý Boží Duch. 

 Krstom sme boli včlenení do tohto spoločen-

stva Božej lásky. A Boh Syn sa preto stal človekom, 

aby sme sa mohli stať jeho adoptívnymi bratmi. 

Smieme Otca oslovovať dôverným Ježišovým  

Abba, čo môžeme prirovnať k nášmu "ocko". Patrí-

me do Božej rodiny, kde smú byť iba vzťahy lásky. 

A preto je zákon lásky prvým a najhlavnejším záko-

nom kresťanov. 

 

 Dieťa, čo vyslovilo takú prostú a pritom 

geniálnu definíciu, muselo vyrastať v harmonickej 

rodine, kde v atmosfére lásky nasávalo pravdu      

o Bohu tým najúčinnejším spôsobom. 

 Pokúsme sa vytvárať také prostredie, ktoré 

by aj bez učených slov ohlasovalo pravdu o Bohu. 

 

       M. M. 

 

 

 



6 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Téma *                 Ročník II. Číslo 5 

Čo je význam                                 

a cieľ čnosti čistoty? 
 

Ježiš vo svojej známej Reči na 

hore spomína v niekoľkých blahosla-

venstvách aj tých, čo sú „čistého 

srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 

8). „Čistí srdcom“ sú najmä tí, ktorí 

svoj rozum a svoju vôľu dávajú do 

súladu s požiadavkami Božej svätosti 

osobitne v troch oblastiach: v láske  

v č i s t o t e 

(sexuálnej 

poctivos-

ti), v pravej 

viere a prav-

de. Táto 

čnosť umož-

ňuje ľuďom 

pokladať 

sexualitu za 

integrálnu 

súčasť svojej 

osobnosti 

podľa ich 

stavu 

a povolania, 

prejavovanú buď vernosťou 

v manželstve, či sebaovládaním 

v slobodnom stave, alebo úplnou 

abstinenciou v celibáte. 

 Katechizmus Katolíckej cirkvi 

v tejto súvislosti uvádza, že ľudia 

svoju čistotu žijú podľa rozličných 

stavov, či už v panenstve alebo          

v Bohu zasvätenom celibáte, čo je 

vynikajúci spôsob, ako sa ľahšie 

oddať Bohu s nerozdeleným srdcom, 

a pre iných je to zasa spôsob života, 

ktorý určuje morálny zákon podľa 

toho, či žijú v manželstve, alebo sú 

slobodní, pretože aj manželia sú tak 

povolaní žiť v manželskej čistote      

a ostatní zasa zachovávajú čistotu 

v zdržanlivosti. (KKC 2349)  

 „Slovo čistota hovorí 

o oslobodení sa od všetkého, čo špi-

ní“; je to akési tlmenie vášní 

a udržiavanie si tela v úcte 

a posvätnosti. „Čisté je všetko, čo je 

morálne dob-

ré a nečisté 

všetko, čo je 

morálne zlé“. 

 Čistota 

je „ľaliou“ 

medzi čnos-

ťami, robí 

ľudí podob-

ných anje-

lom. Nič nie 

je čisté, čo 

nie je krásne, 

nepoškvrne-

né, neporuše-

né. Čistota 

srdca má medzi čnosťami tú pred-

nosť, že je krásnou čnosťou duše 

i tela. Je to teda čnosť, ktorá nemá 

negatívny obsah, ako sa prevažne vo 

svete chápe, ale otvára človeka pre 

úplne nové hodnoty. 

 Čistá osoba si zachováva nepo-

rušenosť síl života a lásky, ktoré sú  

v nej uložené. Táto neporušenosť 

zabezpečuje jednotu osoby a stavia 

sa proti každému správaniu, ktoré by 

ju narušilo. Nepripúšťa dvojtvárny 
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život, ani dvojzmyselné reči. (KKC 

2338) Čistota predpokladá sebaovlá-

danie, ktoré je výchovou k ľudskej 

slobode. Alternatíva je zrejmá: buď 

človek ovláda svoje vášne a nado-

budne pokoj, alebo sa nechá nimi 

zotročiť a stane sa nešťastným. Kon-

cilový dokument Gaudium et spes 

uvádza, že „dôstojnosť človeka si ... 

vyžaduje, aby konal podľa vedomej 

a slobodnej voľby, čiže pohýnaný      

a vedený osobným presvedčením,     

a nie pod vplyvom slepého vnútorné-

ho popudu 

alebo          

z čisto von-

kajšieho 

donútenia. 

Túto     

dôstojnosť 

človek       

nadobúda 

vtedy, keď 

sa oslobodí 

od akého-

koľvek 

zajatia váš-

ní a ide za svojím cieľom slobodnou 

voľbou dobra, pričom si účinne        

a vynachádzavým úsilím zaobstaráva 

vhodné prostriedky.“ (KKC 2339) 

Katechizmus ďalej dodáva, že 

„čnosť čistoty podlieha základnej 

čnosti miernosti, ktorej cieľom je 

preniknúť rozumom vášne a túžby 

ľudskej zmyslovosti.“ (KKC 2341) 

 Na inom mieste Katechizmus 

Katolíckej cirkvi zase uvádza, 

že ,,čistota si vyžaduje cudnosť, kto-

rá je integrálnou súčasťou miernosti. 

Cudnosť chráni intimitu osoby. Zna-

mená odmietať odhaľovanie toho, čo 

má zostať skryté. Je zameraná na 

čistotu a svedčí o jej chúlostivosti. 

Usmerňuje pohľady a gestá v súlade 

s dôstojnosťou osôb a vzťahu, ktorý 

ich spája.“ (KKC 2521) Cudnosť 

chráni tajomstvo osôb a ich lásky. 

Nabáda k trpezlivosti a umiernenosti 

v ľúbostnom vzťahu; vyžaduje, aby 

sa plnili podmienky daru a definitív-

neho vzájomného záväzku muža       

a ženy. Cud-

nosť je skrom-

nosť. Vnuká 

voľbu obleče-

nia. Zachováva 

mlčanie alebo 

zdržanlivosť 

tam, kde sa 

ukazuje nebez-

pečenstvo ne-

zdravej zveda-

vosti. Stáva sa 

diskrétnou. 

(KKC 2525) 

Zmyslu čnosti čistoty nemožno plne 

porozumieť, ak nechápeme lásku ako 

funkciu vzťahu osoby k osobe, funk-

ciu, ktorá je nasmerovaná na zjedno-

tenie osôb. 

 Čistotu taktiež nemožno pocho-

piť bez čnosti lásky, ktorá ju oslobo-

dzuje od postoja užívania. „Láska je 

formou (tvarom) čností, lebo im dáva 

ich konečnú dokonalosť. Bez lásky 

nie je žiadna čnosť dokonalá. Láska 

je nie len tvarom, ale aj cieľom 
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a koreňom všetkých čností, pretože 

dáva čnostnému konaniu konečný 

ciel zameraný k Bohu“, ale aj formou 

všetkých čností, keďže pod jej vply-

vom sa čistota javí ako škola osobné-

ho darovania sa. Sebaovládanie je 

zamerané na sebadarovanie. Preto 

čistota vedie toho, kto ju žije, k tomu, 

aby sa pre blížneho stal svedkom 

Božej            

vernosti              

a    n e ž n o s t i  

      (KKC 2346). 

Láska sa takto 

stáva vedomým 

vôľovým roz-

hodnutím kráčať 

smerom k iným 

a odpútať sa od 

mnohých vecí, 

najmä od seba. 

Nedostatok lásky znamená poddať sa 

ľahostajnosti a skepticizmu a stať sa 

otrokom drogy a nezriadenej sexuali-

ty. 

 Boh stvoril človeka na svoj ob-

raz a podobu. Tým, že ho z lásky 

povolal k životu, zároveň ho aj určil 

pre lásku. Boh je láska a sám v sebe 

žije z tajomstva osobného spoločen-

stva lásky tým, že ľudskú prirodze-

nosť muža a ženy stvoril na svoj ob-

raz a stále ju udržuje v bytí, Boh vlo-

žil do nej povolanie a tým aj schop-

nosť a úlohu milovať a žiť 

v spoločenstve. Preto láska je hlav-

ným a prirodzeným povolaním kaž-

dého človeka.  

 Plné telesné oddanie sa by bolo 

klamstvom, keby nebolo znamením 

a ovocím celého osobného darovania 

sa, v ktorom je prítomná celá osob-

nosť i so svojim pozemským rozme-

rom, keby si človek niečo podržal pre 

seba .... už by sa plne nedaroval. (FC 

11) 

„Láska je nadradená sila, kto-

rú dostáva muž a žena od Boha spolu                

so   sviatos-

ťou manžel-

stva, nesie so 

sebou správ-

nu koordiná-

ciu tých cie-

ľov, podľa 

ktorých     sa  

v tradičnom 

učení Cirkvi 

vytvára 

mravný súlad 

manželského života. Tvorí základ 

manželskej zmluvy a jej úlohu je za-

bezpečovať tak hodnotu pravdivého 

zjednotenie manželov, ako aj hodnotu 

rodičovstva, zvlášť zodpovedného 

rodičovstva.“ 

 

Čistota nie je prudérnosť  
 

 Čím intenzívnejšie žijeme vy-

kúpenie nášho tela, tým lepšie chápe-

me, že sexuálna čistota neznamená 

sexuálnu príťažlivosť a túžbu 

„zničiť“ ju, alebo celkom potlačiť. 

Karol Wojtyła vo svojom diele Láska 

a zodpovednosť píše, že „zrelá čisto-

ta“ spočíva práve v tom, aby v každej 

situácii „nezaostávala“ za hodnotou 

osoby a aby k nej „dospela“ reakciou 
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na hodnotu „tela a pohlavia.“ Kristus 

v Reči na vrchu jednoducho nehovo-

rí: „nepozerajte sa“, ale vyzval          

k „čistému pohľadu, ktorý má úctu 

k svadobnému významu tela. Samo-

zrejme“, dodáva Wojtyła, že „keď 

človek musí odvrátiť zrak, aby sa 

vyhol žiadostivosti, potom nech sa 

nepozerá“.  

 Pre osobu, ktorá je zviazaná 

žiadostivosťou, si upozornenie Staré-

ho zákona „odvráť oči od driečnej 

ženy“ (porov. Sir 9, 8) uchováva svo-

ju múdrosť. Zvyčajne sa to nazýva 

„vyhýbanie sa príležitosti na hriech“ 

tým, že človek „dáva pozor na svoje 

oči“. To je nevyhnutný prvý krok, ale 

podľa Jána Pavla II. iba krok 

„negatívnej“ čistoty. Čím viac človek  

napreduje 

v čnosti, tým 

viac bude 

pociťovať 

pozitívnu 

alebo „zrelú“ 

čistotu.  

 V zre-

lej čistote sa 

totiž človek 

teší 

z víťazstva 

nad žiadostivosťou. Teší sa                

z „účinnosti daru Ducha Svätého“, 

ktorý navracia skúsenosti tela „celú 

jej prirodzenosť, jej priezračnosť 

a tiež jej vnútornú radosť“.  

 Prakticky každý začína svoju 

púť k zrelej čistote na „negatívnej“ 

strane a mnoho ľudí  v tomto štádiu 

aj ustrnie a myslí si, že je to všetko, 

čo môžu očakávať. Ale ak začnú nie-

len chápať, ale aj vidieť a zažívať 

telo ako „teológiu“, ako znamenie 

Božieho tajomstva, spolu s pápežom 

pochopia a môžu povedať: 

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni 

uvidia Božie tajomstvo zjavené skrze 

telo.“ 

 Prudérnosť či prehnaná hanbli-

vosť totiž odmieta telo. „Čistota je 

(však) slávou ľudského tela pred 

Bohom. Je to Božia sláva v ľudskom 

tele. Skrze ňu sa prejavuje mužskosť 

a ženskosť.“   

Čistota vo svojej plnosti bude 

obnovená až v nebi. Ale ako učí kate-

chizmus: „Už teraz nás (čistota srd-

ca) robí schopnými vidieť všetko 

z hľadiska 

Boha…, dovo-

ľuje nám vní-

mať ľudské 

telo, vlastné 

i blížneho, ako 

chrám Ducha 

Svätého a pre-

jav Božej krá-

sy“ (KKC, 

2519). Tí, kto-

rí dosiahli 

zrelú čistotu chápu, že ľudské telo je 

zjavením Božieho plánu lásky. 

 

 
Anna Siekelová, 

regionálna zástupkyňa Fóra života 

z Hontianskych Trsťan  
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Eucharistia v našom živote                                        

a v histórií ľudí 
      

 Slovo eucharistia je gréckeho pôvodu a značí 

uznanie, vďačnosť, poďakovanie. Poďakovanie má 

formu modlitby (Múd 16,28); takisto na začiatku Pav-

lových listov sa stretáme s vďakou vo forme modlitby 

(1 Sol 1,2). Poďakovanie sa stretá s požehnaním:       

„v ňom sa oslavujú Božie zázračné činy, lebo tieto sa 

človekovi prejavujú v dobrodeniach a preto jeho chvá-

lu ozdobujú vďačnosťou.  

 Prvú svätú omšu slávil sám Pán Ježiš pri Po-

slednej večeri. Ježiš dal svätej omši dve podstatné 

čiastky, a to konsekráciu – premenenie a prijímanie. 

O tom, kedy a ako slávili apoštoli prvú svätú omšu, 

nemáme správy. Pravdepodobne ju slávili krátko po 

Turícach. Prví kresťania vykonávali túto slávnosť veľ-

mi úctivo a opierali sa o obyčaje Poslednej večere        

a o židovské zvyky. Kresťania vedeli, že Pán pri Po-

slednej večeri lámal chlieb. Lámanie chleba 

bolo spojené s hostinou. Zhromažďovali sa 

v dome jedného veriaceho, kde si prinášali 

jedlo a preukazovali si lásku tým, že si ho 

navzájom poskytovali. Po hostine slávili 

Pánovu večeru. Skutky apoštolov dosved-

čujú, ako sa kresťania zúčastňujú na lámaní 

chleba: „Deň čo deň svorne zotrvávali 

v chráme, po domoch lámali chlieb             

a s radosťou a úprimným srdcom požívali 

pokrm.“ (Sk 2,46)  

 Zo Skutkov apoštolov sa dozvedá-

me, z udalosti Pavlovej tretej misijnej cesty, že lámanie 

chleba sa slávilo v prvý deň týždňa. „Keď sme sa 

v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba…“ ( Sk 20,7) 

 Po čase sa začali prejavovať temné stránky 

agapé. Niektorí bohatí kresťania z Korintu si priniesli 

svoje jedlá, ktoré si aj zjedli, ba sa aj opili. Tieto veci 

im Pavol vyčíta a postupom času sa hostina oddelila od 

Eucharistie. Eucharistickú slávnosť preložili na ranné 

slávenie a stalo sa to okolo roku 150. Kresťania prvot-

nej jeruzalemskej obce každý deň zotrvávali v chráme 

a lámali chlieb po domoch. Tu ide o dvojakú službu: 

službu Božieho slova a eucharistickú slávnosť. Táto 

liturgia Božieho slova sa vykonávala v chráme alebo   

v synagóge ešte spolu so židmi, lámanie chleba však 

oddelene od židov po domoch. Už v druhom storočí sv. 

Justín mučeník svedčí o hlavných líniách slávenia Eu-

charistie. Okolo roku 155 píše pohanskému cisárovi 

Antoninovi Piovi list, kde mu vysvetľuje, čo robia 

kresťania: 

 „V deň nazývaný dňom Slnka všetci, či už býva-

jú v mestách, alebo na vidieku, schádzajú sa na to isté 

miesto. Čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy proro-

kov, pokiaľ to čas dovolí. Keď lektor skončí, predseda-

júci v príhovore napomína a povzbudzuje do nasledo-

vania takých skvelých vecí. Potom všetci spoločne vsta-

neme a modlíme sa; aj za seba samých…, aj za všet-

kých ostatných, nech sú kdekoľvek…, aby sme boli 

nájdení ako tí, čo skutkami žijú správnym životom a 

zachovávajú prikázania, a tak dosiahli večnú spásu. 

Keď modlitbu skončíme, pozdravíme sa navzájom boz-

kom. Potom tomu, čo predsedá bratom, prinesú chlieb 

a kalich vody a vína. On ich vezme a vzdáva chválu a 

slávu Otcovi vesmíru skrze meno Syna a Ducha Sväté-

ho a koná dlhé vzdávanie vďaky za to, že nás uznal za 

hodných týchto darov. Keď skončí modlitby a vzdáva-

nie vďaky, všetok prítomný ľud nadšene zvolá Amen. 

 Omša prešla určitou vývojovou fázou, kým sa 

ustálila v špecificky rímsku liturgiu. Vo štvrtom až 

šiestom storočí dostala rímska omša takú podobu, ako 

sa s ňou stretáme dnes. Eucharistiou, svätou omšou, 

Cirkev slávi pamiatku Pánovej veľkonočnej obety. Je 

zviazaná s Pánovou veľkonočnou obetou, a to vysvet-

ľuje, prečo je eucharistická modlitba vďakyvzdaním. 

Eucharistiu nemožno pochopiť bez spoločenstva. Ježiš 

Kristus ju zveril spoločenstvu, čiže Cirkvi; jej úlohou a 

poslaním je vytvárať a budovať spoločenstvo. Aby 

Eucharistia mohla vzniknúť, žiada sa prítom-

nosť Cirkvi.  Zhromaždenie ľudu, ktorý má 

úmysel sláviť Eucharistiu, sa dotýka vnútor-

nej prirodzenosti Cirkvi a eucharistického 

tajomstva. Pojmy ako je „telo Kristovo a 

communio“ boli zameniteľné s dvojakým 

významom, a to cirkevným a eucharistic-

kým. Eucharistická obeta je svojou povahou 

verejná. Nemala by sa sláviť bez prítomných 

veriacich bez vážnej príčiny. Má spoločen-

ský charakter eucharistickej činnosti, na kto-

rej má účasť a podiel celé kresťanské spolo-

čenstovo. Eucharistickú činnosť vykonávajú ministe-

riálne (služobne) biskup alebo kňaz, ktorí konajú 

v mene Ježiša Krista. Tiež prítomní veriaci majú podiel 

na slávení  tým, že majú na nej účasť, a to každý svo-

jím spôsobom podľa rozdielnosti úradov a liturgických 

úloh. Spoločenský rozmer slávenia Eucharistie vidieť 

nielen v jeho podstate, ale aj v úvodných a závereč-

ných obradoch. 

 V našej farnosti Levice – mesto sa v súčasnosti 

pripravujú na prvé sväté prijímanie desiatky detí 

z našich škôl. V živote detí je prvé sväté prijímanie 

veľkým sviatkom. Je to dôležitý míľnik na životnej 

dráhe kresťana, veď deti vyrastajúce vo svojej viere 

majú prvýkrát možnosť stretnúť sa s Ježišom v podobe 

sviatosti oltárnej. 

 Ich zastúpenie v súčasnosti a termíny svätých 

prijímaní sú nasledovné: 
 

  ZŠ Pri Podlužianke 28 detí -  6. 5. 2012 

  ZŠ A. Kmeťa 15 detí -13. 5. 2012 

  ZŠ na ul. Sv .Michala 6 detí -  20. 5. 2012 

  ZŠ Smaragd 2 deti -  20. 5. 2012 

  ZŠ Školská                  13 detí -  20. 5. 2012 
  

 
E. V. 
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OZ PATRIMONIUM SERVANDI  

Vyšla nová séria pohľadníc 

o levickej Kalvárii 
 

 Na jeseň 2007 vydalo OZ Patrimo-

nium servandi sériu 4 farebných 

„sponzorských“ pohľadníc s názvom 

„Kamienok pre Kalváriu“, aby sa aj ta-

kouto formou získali finančné prostriedky 

na výstavbu nového sakrálneho areálu.   

 

 Každá z pohľadníc  reprezentovala 

určitú vopred zvolenú tému:  

 najstaršie vyobrazenia levickej Kalvá-

rie na historických dokumentoch; 

 areál Kalvárie v 20. storočí na starých 

pohľadniciach a fotografiách;  

 projekt obnovy sakrálneho areálu;   

 aktivity počas realizácie obnovy     

Kalvárie.  

  

 

 Predajom časti pohľadníc v predajni 

Sv. Vojtech a v Levickej informačnej agen-

túre sa nám vrátili peniaze vynaložené na 

ich tlač. Veľa pohľadníc poslúžilo ako 

symbolická odmena pre množstvo dobro-

voľných brigádnikov, ktorí bezplatne po-

máhali pri budovaní nového areálu. Za päť 

rokov sa minul temer celý náklad a z 2000 

pohľadníc ostalo už len zopár na archivo-

vanie, či pre zanietených zberateľov.   

 

 V polovici apríla 2012 sme vydali 

novú sériu piatich farebných pohľadníc 

o levickej Kalvárii, z každej po 500 ks. 

Jednak preto, že sa tie prvé minuli a už  

boli aj neaktuálne, lebo za tých päť rokov 

sa „tvár“ Kalvárie podstatne zmenila. Náv-

števníkov Levíc pribudlo a veríme, že 

mnohí z nich majú záujem o praktický su-

venír, pohľadnicu venovanú pôvabnému 

miestu v historickom centre nášho mesta. 

Aktuálna séria nových pohľadníc je       

v našom časopise zobrazené na titulnej 

strane a na poslednej vo fotogalérii. 

 

 Koncepciou novej série pohľadníc 

sme nadviazali na prvú, t. j., aby pohľadni-

ce slúžili na informáciu o minulosti. Záro-

veň aby propagovali súčasnosť Kalvárie    

a tiež aby boli samozrejme „sponzorské“.  

 

 Vyobrazenia pôvodného sakrálneho 

areálu z 18. storočia v novej sérii sú len na 

pohľadnici označenej Kalvária –  História 

a sú iné ako boli v starej kolekcii. 

   

 Druhá z pohľadníc nesie názov     

Kalvária – Výstavba. Ilustruje významné 

momenty z obnovy sakrálneho areálu 

a vybudovania prírodného areálu „Zelená 

učebňa pre všetkých“.  

 

 Tretia  Kalvária – Súčasnosť infor-

muje o aktivitách náboženských aj civil-

ných, ktoré sa už pravidelne konajú 

v novom kalvárskom areáli.  

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 
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Najstaršie vyobrazenia levickej Kalvárie                                                 

na historických dokumentoch 



12 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Oznamy *                  Ročník II. Číslo 5 

 Až dve pohľadnice z tejto novej série     

Kalvária – Príroda sme venovali prírod-

ným zaujímavostiam a hodnotám levickej 

Kalvárie. Je na nich záber z lesoparku, 

ukážky z typických zástupcov flóry a fauny 

i pohľad do rozkvitnutej skalky. 

 

 Každá pohľadnica má na zadnej stra-

ne stručný popis toho čo zobrazuje, infor-

máciu že jej kúpou sa podporí obnova 

a údržba Kalvárie, tiež adresu a číslo účtu 

vydavateľa, ktorým je OZ Patrimonium 

servandi.  

 

 Grafické riešenie staršej série 

(realizovala levická firma IPA s.r.o.) i no-

vej kolekcie pohľadníc (AG ALDOX Levi-

ce) vychádza z kompozície viacerých ob-

rázkov, je však iné hoci v oboch figuruje 

ako zjednocujúci motív logo nášho OZ.  

 

  Tohoročná turistická sezóna sa zača-

la i v Leviciach a nás teší, že sa nám poda-

rilo obohatiť ponuku levických pohľadníc 

o hodnotnú kolekciu, ktorá je malou obra-

zovou kronikou levickej Kalvárie. 

  

  Za rovnakú cenu (1 ks /0,30 Eur) si 

možno  kúpiť pohľadnice jednotlivo a aj 

ako sériu. Ponúkajú ich v predajniach Sv. 

Vojtech (vedľa synagógy), „Kruh“ (pri 

evanjelickom kostole), v Levickej infor-

mačnej agentúre (za budovou MsÚ) 

i v Tekovskom múzeu.  

  

 Dúfame, že každá z 2500 pohľadníc 

nájde a poteší svojho adresáta. Pripravuje-

me a do leta chceme vydať ešte pohľadni-

cu, na ktorej budú vyobrazenia  všetkých 

14 zastavení  krížovej cesty z levickej Kal-

várie.  
 

                 PhDr. Katarína Holbová  

       podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi 

 

 

 

 

 

Areál Kalvárie v 20. storočí na                                              

starých pohľadniciach a fotografiách 

Projekt obnovy sakrálneho areálu 

Aktivity počas realizácie obnovy Kalvárie 



13 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Misie *              Ročník II. Číslo 5 

Misijný úmysel na máj 2012 
 

Aby Mária, Kráľovná sveta                             
a Hviezda evanjelizácie, 

sprevádzala všetkých misionárov                 
pri ohlasovaní jej syna Ježiša Krista. 

 

 
Deliť sa znamená rásť 

 

 Podstatou lásky je vzájomné dávanie 

sa. Misia znamená roznecovať v ľudských 

srdciach oheň lásky a prehĺbiť ich spolo-

čenstvo s Bohom. Poslanie Pápežského mi-

sijného diela šírenia viery vo všetkých ná-

rodoch je v centre pozornosti cirkvi. 

 V cirkvi je povolanie vždy živou sku-

točnosťou. Je jedným s Bohom 

„povolaných spôsobov života 

v spoločenstve.“ Kresťanský život má vo 

svojej podstate tú istú dimenziu povolania, 

ktorou je samotná cirkev. V srdci každého 

kresťana znie totiž Ježišova výzva, smero-

vaná učeníkom a apoštolom: „Nasledujte 

ma!“ Je to volanie, ktoré navždy zmení ich 

život. „Na začiatku kresťanstva nestojí ne-

jaký etický úmysel, alebo nejaká veľká 

myšlienka, ale jedna udalosť, stretnutie 

s človekom, ktorý dáva nášmu životu nový 

rozmer a tým aj jeho rozhodujúce smerova-

nie“. Touto udalosťou je osoba Ježiša Kris-

ta, ktorý nám svojim životom, svojou smr-

ťou a svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, čo 

je podstata života a lásky vo všeobecnosti. 

Podstata cirkvi v tom najhlbšom zmysle je 

následne vyjadrená cez jej trojitú zodpo-

vednosť: cez ohlasovanie Božieho slova 

(kerygma), cez slávenie tajomstiev 

(liturgia) a cez činorodú lásku k blížnemu 

(diakonia). Ako vieme, cirkev je vo svojej 

podstate misionárska (Ad Gentes 2). 

 Preto je jedinečná úloha Pápežských 

misijných diel v centre pozornosti cirkvi. 

Pápežské misijné diela založili štyria cha-

rizmatickí zakladatelia a Svätý Otec im pri-

znal celocirkevné pôsobenie (odtiaľ prame-

ní aj označenie „pápežské“). Boli poverené 

povzbudzovať miestne cirkvi 

k porozumeniu a k aktívnej spolupráci na 

univerzálnom diele lásky cirkvi, a tiež im 

ponúknuť pomoc pri ich realizácii. 

V súlade s Encyklikou „Deus caritas est“ je 

láska službou, ktorá cirkev rozvíja a jej cie-

ľom je ohlasovať Krista celému svetu. Pá-

pež Benedikt XVI. hovorí o tom, že misia 

znamená roznecovať plameň lásky 

v srdciach ľudí. Ak je toto srdce otvorené 

pravde evanjelia, bude ním pretvorené 

a bude zlaďovať svoj život s hodnotami 

evanjelia. 
 

(výber z prednášky pátra Timothy Lehanea, 

sekretára PMDŠV v Ríme na stretnutí nár. 

riaditeľov PMD z Európy v Rakúsku) 
 
 
 

„Odmenou pre tých, čo zabúdajú na seba 
a pamätajú na iných, je pokoj a radosť 

Ducha Svätého – Večnej Lásky.“ 
 

sv. Arnold Janssen 
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Misijná krajina Chile 

 

 Čílska republika sa rozprestiera od 

severu k juhu na západnom pobreží Južnej 

Ameriky v dĺžke vyše 4300 km, ale je širo-

ká len od 90 do 177 km. Hranice na vý-

chodnej strane vytvárajú vysoké Andy, na 

západnej strane sú údolia a malé nížiny 

skláňajúce sa k pobrežiu Tichého oceánu. 

Na juhu pokrývajú zem ľadovce. Najviac 

obyvateľov žije okolo hlavného mesta San-

tiago. Chile je pätnásťkrát väčšie ako Slo-

vensko a má 16 mil. 800 tisíc obyvateľov. 

Úradný jazyk je španielčina.  

 Pred príchodom Španielov v 16. sto-

ročí bolo severné Chile pod nadvládou In-

kov. V strednej a južnej časti krajiny žili 

domáci obyvatelia nazývaní aj ako Mapu-

čovia. Po vzniku Čílskej republiky sa be-

lošská populácia rozrástla. V súčasnosti be-

losi a mestici tvoria 92 % obyvateľstva, 

Mapučovia 4 % a zvyšok tvoria Indiáni.  

 Podľa náboženského rozvrstvenia ka-

tolíkov je 81 % a evanjelikov 15 %. Chile 

má 20 diecéz, dva apoštolské vikariáty 

a dve prelatúry. Z 2400 kňazov pochádza 

približne polovica zo zahraničia. Okrem to-

ho tu pracuje vyše 1200 rehoľníkov a vyše 

5000 rehoľníc. Farská pastorácia je v Chile 

veľmi účinná.  Stále sa vytvárajú nové 

farnosti. Sú to centrá, odkiaľ sa šíri misijná 

myšlienka a upevňuje sa misijné povedo-

mie. Niektoré farnosti uskutočňujú tzv. In-

digena-pastoráciu, ktorá spočíva v úsilí 

o zlepšenie podmienok pôvodného obyva-

teľstva v oblasti kultúrnej i náboženskej.   

 Sociálna pastorácia sa vykonáva 

v domovoch pre maloletých. Ďalšou inicia-

tívou sociálneho charakteru je „Institutio 

Vocation El Carmen“. Ištitút bol zriadený 

v ostatných rokoch v Santiagu. Pozornosť 

sa tu venuje ženám, ktoré zo sociálno-

ekonomických dôvodov nemali možnosť 

vzdelávať sa.  

 Misionárske povedomie sa prehlbuje 

hlavne vo farských spoločenstvách, ktoré 

spravuje SVD, ďalej v kolégiách 

a inštitútoch. Uskutočňujú sa prednášky, 

robia sa misijné výstavy, vydávajú sa misij-

né časopisy. V Chile pracuje 80 členov 

Spoločnosti Božieho Slova. 

 

 Misionár P. Wilhelmus Jemada SVD 

pochádza z Indonézie, teologické štúdiá 

však absolvoval v Bratislave, vysvätený za 

kňaza bol v roku 2008 v Nitre. S večnými 

sľubmi dostal misijné určenie Chile, kde 

pôsobí v Puerto Varas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje a foto:  
Svetové misie 1/2012 
Hlasy z domova a misií 7-8/2011  
www.papezskemisijnediela.sk 

P. Wilhelmus Jemada SVD 

http://www.papezskemisijnediela.sk/
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Turisti v Leviciach        

nezívajú 
 

 Ak do Levíc náhodou zaví-

tate ako turista a chcete vi-

dieť najzaujímavejšie miesta, 

na hrad sa vyberiete určite. 

Okrem ruín Levického hradu    

s Tekovským múzeom však 

v tesnej blízkosti nájdeme 

i niekdajšiu budovu gymnázia. 

Do jej stavby sa mesto pustilo 

v roku 1885 a dnes tieto prie-

story využíva obchodná akadé-

mia. 

 Okrem toho v blízkosti 

hradu každého návštevníka ur-

čite zaujmú i levické kostoly. 

Ide o katolícky kostol sv. Jo-

zefa, kostol sv. Michala 

a kostol reformovanej cirkvi. 

 Obísť nemožno ani levickú 

synagógu z roku 1883. Prvú sy-

nagógu v našom meste postavili 

v roku 1854, no zakrátko už 

z kapacitných dôvodov prestala 

vyhovovať. Preto sa židovská 

obec rozhodla postaviť novú, 

väčšiu, ktorá poskytovala asi 

400 miest na sedenie. V roku 

1902 Rudolf Cibulka, levický 

architekt, realizoval jej re-

konštrukciu a navrhol troj-

hranný štít s bohatou plasti-

kou, ktorý stojí nad vstupným 

priečelím. 

 Tomuto architektovi však 

nevďačíme len za prestavbu sy-

nagógy. Podpísal sa totižto 

i pod dostavbu veží katolícke-

ho kostola a v roku 1908 na-

projektoval Kalvínsky dom sto-

jaci na námestí. Okrem toho 

p r a v d e p o d o b n e  v i e d o l 

i výstavbu vily pre rodinu 

Kleinovú. Stavba bola realizo-

vaná taktiež na začiatku 20. 

storočia. 

 Budova Mestského úradu 

s Kalvínskym domom po pravej 

strane a vilou Kleinovcov po 

ľavej strane však určite nie 

je všetko, čo sa turistovi 

oplatí na našom námestí odfo-

tiť. 

 Hotel Lev. Elegantná stav-

ba z roku 1909. Lev pritom ne-

slúžil len ako mestský hotel, 

ale do mesta priniesol 

i reštauráciu, kaviareň či di-

vadelnú sálu. A podľa PhDr. J. 

Bátovskej, spoluautorky Mono-

grafie mesta Levice, išlo 

o prvú verejnú budovu 

s ústredným kúrením v našom 

meste. 

 Z Námestia hrdinov sa náv-

števníkom naskytuje dobrý vý-

hľad aj na ďalšiu pamätihod-

nosť. Jedna z dominánt mesta, 

Učiteľský ústav, bol dokončený 

v roku 1910. V tom čase patri-

la k najmodernejším pedagogic-

kým inštitúciám v celom Uhor-

sku. Popri tejto stavbe sa 

návštevníkovi oplatí vyjsť 

i na levickú kalváriu. 

 A pokiaľ to všetko do Le-

víc naozaj popozerať prídete, 

jedna vec je istá. Všimnete si 

oveľa viac nevšedných miest 

a objavíte oveľa viac zaujíma-

vých pamiatok ako tí, čo vedľa 

nich žijú. Veď to poznáte. Čo 

je doma, to sa neráta. 

 
 

Radovan Potočár 
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