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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: Naši novokňazi Michal Mališ a Peter Tóth. Jubilant Mons. Procházka  

Liturgia: jedenásta až štrnásta nedeľa cez rok  

 Téma: Metódy prirodzenej regulácie počatia * Katechéza: Sviatosť kňazstva  

Exkurz encyklikou Caritas in veritate pápeža Benedikta XVI. 

Misijný úmysel na jún - Taiwan * Svätí v mesiaci - jún  

Prvé sväté prijímanie - 6. 5., 13. 5. a 20. 5. 2012 v kostole sv. Michala v Leviciach      
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Michal Mališ sa narodil dňa 14. 1. 1987 

v Želiezovciach ako najmladší zo šiestich detí. 

Prvé základy viery získaval v rodine a následne 

na Základnej škole sv. Vincenta de Paul 

v Leviciach, ktorú začal navštevovať v roku 

1993. Dochádzka z Okružnej ulice do školy bo-

la spojená aj s námahami – počasie, vzdialenosť 

– čo ho na druhej strane pripravovalo  na preko-

návanie ťažkostí, ktoré je potrebné v živote 

zvládnuť. Na škole sa so spolužiakmi úspešne 

zúčastnil viacerých biblických  súťaží, čo mu 

dalo dobrý základ  pre ďalšie štúdium teológie. 

Maturoval na Strojníckej priemyslovke 

v Leviciach v roku 2006. Keďže cítil volanie na 

duchovnú dráhu, prihlásil sa na Bohosloveckú 

teologickú fakultu v Bratislave, odkiaľ po no-

vom delení diecéz prestúpil do seminára 

v Badíne a dňa 9.6. 2012 by mal byť v Banskej 

Bystrici vysvätený za kňaza. V príprave na 

kňazstvo mu najviac pomáhal monsignor Pro-

cházka a jeho brat Ján, ktorý je správcom fary 

v Pukanci a celá jeho početná rodina.  

 

Ján Mališ 

 

 

 

„Nazval som vás priateľmi...“ 

(Jn 15,15 ) 
 
 

 

 

 

 

 

Peter Tóth sa narodil 12. 6. 1981 

v Leviciach ako prvorodený z dvoch synov. 

Zlomovým rokom v jeho živote bolo úmrtie ot-

ca Júliusa v r. 1999. V tom čase do rodiny in-

tenzívne vstúpil Boh, ktorý jej prejavil svoju 

prozreteľnú lásku a starostlivosť, ako je v Písme 

napísané: „Ujímaš sa siroty a vdovy..“ Na dru-

hom stupni ZŠ prestúpil na Cirkevnú školu sv. 

Vincenta de Paul v Leviciach, v atmosfére kto-

rej sa mohol prehlbovať vo viere. Maturoval na 

PaSA v Leviciach. Kristovo volanie počul ove-

ľa skôr, ale s odpoveďou otáľal až do roku 

2005, keď nás opustil náš milovaný pápež bla-

hoslavený Ján Pavol II.  Tu nastal druhý zlom 

v jeho živote, ochota odpovedať na Kristovo 

volanie. V značnej miere ho v tomto rozhodnutí 

pozitívne ovplyvnil aj blízky vzťah s naším du-

chovným otcom Mons. Františkom Procház-

kom. Svoje „Áno“ Kristovi potvrdil prihlásením 

sa do kňazského seminára v Bratislave             

v r. 2006. Po rozdelení diecéz v r. 2008 spolu so 

svojimi spolubratmi Michalom Mališom 

a Miroslavom Pintérom, prešiel do Kňazského 

seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.  

Po absolvovaní šesťročného štúdia s Božou po-

mocou má byť vysvätený za Kristovho kňaza  

9. júna 2012 v kostole Nanebovzatia Panny Má-

rie v Banskej Bystrici vkladaním rúk J. E. kar-

dinála Jozefa Tomka. 

Gitka Tóthová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši novokňazi farnosti Levice - mesto 
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„Hľa, prichádzam, mám plniť tvo-

ju vôľu“ (Ž 40, 8-9) 

 

Narodil sa 3. februára 1935 v No-

vých Zámkoch ako prvorodený z troch sy-

nov Jozefa a Jozefíny Procházkových. Stre-

doškolské vzdelanie získal na Obchodnej 

akadémii v Nových Zámkoch. Počas štúdií 

na Vysokej škole chemickej ho Božie vola-

nie priviedlo na bohosloveckú fakultu v 

Bratislave. Za Kristovho kňaza bol vysväte-

ný 1. júla 1962.  

 Svoje kaplánske roky prežil: Zlaté 

Moravce (1962), Bratislava - Nové Mesto 

(1964), Dunajská Streda (1970). Ako admi-

nistrátor pôsobil: Vysoká pri Morave 

( 1972), Beša (1973), Šahy (1977) a Levice 

(1986 - 1999). V roku 1999 bol dekrétom 

ustanovený za farára v Leviciach. Po pre-

rozdelení diecéz na Slovensku je od 1. sep-

tembra 2008 na odpočinku v Leviciach 

a službu farára Levice-mesto odovzdal 

Mons. Jánovi Bednárovi. 

Svojou zanietenosťou v kňazskej 

službe a horlivosťou v duchovnom živote si 

vyslúžil ešte v kaplánskych rokoch v Brati-

slave titul "szent Ferencko" (sv. František), 

ktorým ho otec arcibiskup Ján Sokol volá 

dodnes. Všade zanechal po sebe veľký kus 

práce, či v oblasti starostlivosti o cirkevné 

objekty alebo v oblasti starostlivosti o jemu 

zverené duše. Úprimne o tom svedčia veria-

ci, ktorí ho dodnes prichádzajú navštíviť 

alebo na neho pamätajú pozdravmi.  

 Aj v Leviciach sa onedlho po svojom 

príchode preukázal snahou na poli opráv za-

nedbanej kláštornej budovy, opravou sakris-

tie kostola sv. Jozefa, maľovky farského 

kostola sv. Michala archanjela, opravou vit-

rážnych okien tohoto kostola a pod. Z Božej 

milosti mu bolo dopriate uskutočniť výni-

močné dielo, postaviť kostol na sídlisku Le-

vice - Rybníky. Stavebné práce začali na je-

seň roku 2000 a 22. júna 2002 už bol J. Ex. 

otcom arcibiskupom Jánom Sokolom po-

svätený kostol Ducha Svätého a započatá 

stavba pastoračného centra a fary. Netreba 

zdôrazniť, že Boží stánok medzi panelákmi 

si najviac vážia veriaci tohto rozľahlého 

sídliska Rybníky.  

 Jeho kňazský profil zodpovedá vzoru 

sv. Františka, pretože je človekom modlitby 

a tichej, oddanej služby Kristovi a Cirkvi.   

Je skromný, nerád sa zviditeľňuje. Jeho roz-

vaha a jasnosť poznania mu umožňovali 

dobre viesť veľkú farnosť celého mesta Le-

vice s vyše 35 000 obyvateľmi. Najväčšou 

cnosťou nášho jubilanta je neúnavné spove-

danie, začo si vyslúžil od veriacich ďalší ti-

tul "levický Ján Mária Vianey". Preto 

v roku 2004 dostal dekrétom z Ríma ocene-

nie celoživotnej služby titul Monsignor. 

Počas svojho pôsobenia odviedol 

naozaj pozoruhodný kus práce v prospech 

celého mesta, za čo dostal ocenenie „Čestný 

občan mesta Levice.“ Od každého z nás si 

zaslúži poďakovanie a úctu, ktorú mu naj-

lepšie môžeme prejaviť modlitbami 

a láskou. 
 

Gitka Tóthová 

Mons. František Procházka oslavuje 50. výročie kňazskej služby 

1. júl 1962 Bratislava – 1. júl 2012 Levice 
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 Jedenásta nedeľa cez rok 
 

 Podobenstvo o malom semiačku, z ktorého 

vyrastie veľký strom, je podobenstvom o rozšírení 

Božieho kráľovstva z nepatrných zárodkov. O tom 

ste už mnohokrát počuli. Obvykle sa tým myslí roz-

šírenie cirkvi po celom svete. Veď už dnes sú kres-

ťania v každej krajine našej planéty. Podľa štatistiky 

je ich veľa. Lenže štatistika nehovorí o tom, akí sú 

to kresťania. Či naozaj veria, či žijú v milosti, či sú 

zdravými konárikmi tohto mohutného stromu.  

 Hovorí sa, že ľudská duša je mikrokozmos, 

vesmír v malom. A mohlo by sa hádam povedať aj, 

že je to cirkev v malom, kráľovstvo božie v malom. 

Kristus kraľuje len natoľko nad svetom, nakoľko je 

Pánom v jednotlivých dušiach. Podobenstvo 

o nepatrnom semiačku platí aj o každej jednotlivej 

duši.  

 Pri krste sem dostali milosť. Nebolo to síce 

nepatrné semiačko. Je to veľký dar. Ale musíme sa 

o ňu starať ako o malé semiačko, o jej vzrast. 

A hriechom ju udúšame, či celkom ničíme. Na prí-

kladoch svätcov vidíme, čo môže vyrásť z takého 

istého semiačka krstnej milosti. Aký košatý strom, 

plný dobrého ovocia. 

 Každý dobrý skutok, každé dobré slovo 

môže byť takým nepatrným semiačkom pre dušu 

blížneho. Kto je blízky zúfalstvu, môže ho za-

chrániť jediné povzbudivé slovo. Koľko ľudí 

začalo veriť, že Boh ich miluje len vtedy, keď sa 

stretli so skutočnou láskou u ľudí. Žime z milosti! 

Robme dobre, rozdávajme lásku v úprimných slo-

vách, v odpúšťaní, pomocou, 

radou, útechou. To sú všetko 

semiačka, z ktorých môže 

vyrásť strom s množstvom 

ovocia.  

 Ale nezabudnime, že aj 

zlé semiačko rozsievame každým zlým slo-

vom, zlým činom. Koľkokrát sa divíme u detí, od-

kiaľ to dieťa má, kde počulo také slovo, prečo nemá 

úctu k starším, prečo sa pokazilo. Zlé semiačko sa 

ujalo. Kedy? Ktoré? Každý môj hriech je takým 

zlým semiačkom. Uvažujme trochu o tom. Dívaj-

me sa z toho hľadiska na svoje viny. Nemôžeme 

ani postrehnúť nie to ešte spočítať všetky zlé ná-

sledky svojich hriechov. Koľko zla vyrástlo zo 

zlých semiačok, ktoré sme zasiali v duši svojich 

blížnych, v dušiach vlastných detí.  

 Prosme nášho Pána, aby nám odpustil aj ná-

sledky našich hriechov a aby nám pomohol zmeniť 

svet. Tak, aby sme boli dobrým a zdravým stromom, 

aby sme prinášali dobré ovocie a aby sme rozsievali 

okolo seba len dobro.  

                              M. M. 

Dvanásta nedeľa cez rok 
 

 „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“  To nie je 

prosba o pomoc, ale výčitka. Ježiš zareagoval zázra-

kom, ale potom s nádychom trpkosti vraví apošto-

lom: „Ešte stále nemáte vieru?“ Poznali ho už dosť 

dlho na to, aby vedeli, že sa nemusia báť, keď je 

s nimi, hoci sa im zdá, že spí. Ako sa mala prejaviť 

ich dôvera? Mali položiť veslá a nečinne čakať? To 

iste nie. 

 Ktosi múdry povedal, že Božia vôľa je až na 

konci našich síl. Apoštoli boli skúsení rybári, zápa-

sili teda s búrkou, ako sa dalo. Až potom zobudili 

Majstra, keď si už sami nevedeli dať rady. Veď išlo 

aj o jeho život. Potiaľ by bolo ich správanie 

v poriadku. Urážlivé však bolo ich obvinenie, akoby 

Ježišovi na nich vôbec nezáležalo. Ale ako je to 

s nami? 

 Poznáme Ježiša dosť dlho na to, aby sme 

vedeli, že sa môžeme vždy naňho spoľahnúť. Mali 

by sme vedieť, že on nespí aj keď práve necítime 

jeho starostlivý pohľad. Nuž a vieme o ňom aj to, čo 

apoštoli vtedy ešte nemohli ani tušiť. My totiž vie-

me o jeho absolútnom víťazstve nad hriechom 

a smrťou. A vari je to viera, keď sa Boha rúhavo 

pýtame, ako sa môže prizerať na to, čo sa deje? 

To On sa musí prizerať na všetko, čo my 

ľudia stvárame. Musel by nás všetkých zba-

viť slobody rozhodovania., aby konečne bol 

na zemi poriadok a pokoj. Ale my drzo čaká-

me na zázrak a nepohneme ani malým 

prstom, aby sa napravilo, čo je 

v našej moci. 

A opovážime sa reptať, 

lebo sme už zabudli, 

koľko ráz nás Pán rato-

val ešte aj vtedy, keď 

sme sa topili v rozbúrených 

vlnách našej hriešnosti. V tých problémoch, 

čo sme si sami zapríčinili. 

 Ale dnes sme v úryvku z Knihy Jób 

dostali odpoveď, prečo Boh dovolí, aby sme 

sa zranili, keď vrazíme do závor prikázaní, 

ktoré nám postavil do cesty. Chce rozbiť 

našu pýchu, zákerne ohrozujúcu naše sku-

točné šťastie.  

 Ak sa ocitneme uprostred rozbúre-

ného mora problémov, volajme naliehavo! 

Ale nech v tom nie je ani len náznak výčitky, ako 

keby Bohu na nás nezáležalo. Preukázal nám toľko 

dobrodenia, že právom od nás očakáva dôveru. 

      M. M. 
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Trinásta nedeľa cez rok 
 

 Žena, o ktorej sme počuli v dnešnom evanje-

liovom čítaní počuli, nám ukazuje, ako má vyzerať 

dôvera, o ktorej sme predošlú nedeľu uvažovali. 

Táto chorá žena trpela veľmi dlho. Využila všetky 

dostupné prostriedky, aby si pomohla. Bezvýsledne. 

Mala iste právo na zatrpknutosť a skepsu. A práve 

preto je obdivuhodná jej veľká dôvera. Ale neskla-

mala sa. Dotkla sa iba Ježišovho rúcha a bola zdra-

vá. Ježiš urobil zázrak, hoci ho neprosila. Aspoň nie 

slovne a nahlas. Nikto by sa o tom nebol dozvedel, 

keby to Ježiš nebol zverejnil. Je to zarážajúce. Väč-

šinou si neželal, aby sa rozprávalo o jeho zázrakoch, 

senzácie nemal rád. Nestál o popularitu divotvorcu. 

Išlo mu vždy iba 

o našu spásu. Všetko, 

čo hovoril a konal, 

malo slúžiť tomuto 

cieľu. Zázraky boli 

znamením jeho bož-

skej moci.  

 Skryté uzdra-

venie tejto ženy je 

však pre nás zvlášť 

poučné. Súvisí 

s Ježišovým učením 

o správnej modlitbe, 

veď upozorňoval, že 

sa nemáme modliť 

ako pohania. Účinok 

modlitby totiž nezávi-

sí od množstva našich 

slov. A preto Ježiš 

zverejnil, síce nemú, 

ale o to silnejšiu dôve-

ru tejto ženy. 

 Azda nikdy 

sme neboli zavalení 

toľkými „zaručenými 

návodmi“ na uzdrave-

nie všetkých možných chorôb, od celkom banál-

nych, až po skutočne nevyliečiteľné. Aj to je posta-

vené na dôvere, ktorá sa v takomto prípade volá 

sugescia. Dôvera k lekárovi a k lieku tiež napomáha. 

Ale dôvera k Bohu je podstatne iná. Siaha až po 

pozemské trápenie, až za smrť.  

 Je to dôvera, že Boh ma má rád, aj keď ma 

zázračne neuzdraví z chorôb tela. Dôvera, že v jeho 

rukách aj utrpenie môže byť tým najvzácnejším lie-

kom, pretože iba On dokonale pozná stav mojej 

duše. Je to dôvera, že na uzdravenie stačí jeho do-

tyk.  

 Prosme teda o takúto dôveru! 

                                          M. M. 

Štrnásta nedeľa cez rok 
 

 Predsudky zabránili Ježišovým rodákom spo-

znať v ňom čakaného Mesiáša. Všimnime si, ako sa 

odvolávali predovšetkým na jeho príbuzenstvo. Kde 

by sa v takej obyčajnej rodine vzala toľká múdrosť! 

A ešte aj neobyčajná moc! Prečo by mal vyniknúť 

syn obyčajného tesára a nie môj, keď ja som pred-

sa.... A tak tam Ježiš akože „nemohol“ robiť zázra-

ky. Neznamená to, že takýto postoj by blokoval jeho 

božskú moc. Blokoval však ich ochotu uveriť Ježi-

šovi. Kto nechce prijať dar viery, tomu nepomôže 

nijaký zázrak. 

 

 Všetky predsudky brzdia poznanie pravdy. 

Predsudky sú celkom neo-

podstatnené a hlboko zaži-

té názory, ktoré nie sme 

ochotní zmeniť. Najsilnej-

šie, aj najčastejšie bývajú 

práve predsudky rodové. 

Stačí, ak niekto pochádza 

z istej rodiny, obce, patrí 

k istej národnosti alebo 

rase a už máme toho člove-

ka navždy zaškatuľkované-

ho. Svedčí to o veľmi pri-

mitívnom usudzovaní, bez 

základných pravidiel logi-

ky. Tento nešvár sa však 

naozaj ťažko odstraňuje. 

Albert Einstein tvrdí, že je 

ľahšie rozbiť atóm ako 

predsudok. 

 

 V mysliach neveria-

cich napríklad šarapatí 

veľa predsudkov, najmä 

voči Cirkvi, farárom, do 

kostola chodiacim, teda 

voči nám. Snáď mali iba 

raz v živote akýsi negatívny zážitok, ale zovšeobec-

nili ho na všetko, čo nejako súvisí s vierou. Je to 

smutné, pretože takíto ľudia nedokážu zmeniť ná-

zor, ani keby uvideli zázrak. Nech však hodí do nich 

kameň, kto sám v sebe neprechováva žiaden predsu-

dok, a práve voči tým neveriacim. A preto sa naše 

vzťahy snáď ešte viac zhoršujú. 

 

 Zamyslime sa, či sme práve my našimi ne-

kresťanskými postojmi nedali podnet k bariére pred-

sudkov.  

 

       M. M. 
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Metódy prirodzenej                   

regulácie počatia 

Podľa definície Svetovej zdravot-

níckej organizácie (WHO) z roku 1982 je 

prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR) 

spôsob regulácie počatia, pomocou ktorého 

sa možno o tehotenstvo usilovať, rovnako 

ako sa mu možno vyhnúť, na základe sle-

dovania prirodzeným spôsobom sa vysky-

tujúcich ukazovateľov a príznakov plodnej 

a neplodnej fázy menštruačného cyklu. Ak 

sa PPR používa k vyhnutiu sa počatiu, 

počas plodnej fázy nedochádza k pohlavné-

mu styku. 

 V čase, keď manželia využívajú 

manželské spojenie na dosiahnutie počatia, 

ich zodpovednosť spočíva v zodpovednom 

správaní sa už od prvého dňa predpoklada-

ného vzniku nového života, aby matka 

svojím životom a správaním vedome ne-

ohrozila počaté dieťa. 

Zodpovedné rodičovstvo je jazy-

kom Cirkvi uplatňované tými, ktorí sa 

prezieravo a veľkodušne rozhodli mať 

veľkú rodinu, alebo tými, ktorí z vážnych 

dôvodov a s rešpektom reči tela, snažia sa 

o odstup medzi deťmi, alebo sa chcú ďal-

šiemu dieťaťu vyhnúť, k čomu používajú 

metódy plánovania rodiny, ktoré sú 

v zhode s Božím plánom pre plodnosť 

a manželskú lásku. Moderné metódy priro-

dzeného plánovaného rodičovstva je treba 

odlíšiť od oveľa menej spoľahli-

vej ,,kalendárnej metódy“. Moderné metó-

dy PPR, ak sú správne používané, stávajú 

sa pri predchádzaní tehotenstva účinné na 

98 – 99% a môže ich používať každá žena 

bez ohľadu na pravidelnosť či nepravidel-

nosť svojich cyklov. 

Prirodzená regulácia počatia je 

postavená na dvoch pozorovateľných fak-

toroch: na hliene krčka maternice a na 

bazálnej teplote. Tie sa menia počas men-

štruačného cyklu v závislosti na hormó-

noch, ktoré regulujú ženskú plodnosť. 

Medzi metódy prirodzeného plánovania 

rodičovstva patria:  

Billingsova ovulačná metóda – bola roz-

vinutá Johnom a Evelyn Billingsovcami 

v spolupráci s Mauricom Catarinichom      

v austrálskom  Melborne. Táto metóda učí 

rozpoznávať plodné obdobie menštruačné-

ho cyklu podľa pocitu z prítomnosti hlienu 

krčka maternice na vonkajších rodidlách 

i podľa vzhľadu ako ovulačný obraz hlienu. 

Creightonský model – metóda určujúca 

plodnosť skúmaním hlienu krčka materni-

ce. Pomenovaná bola po Creightonovej 

lekárskej univerzite v Nebraske, ktorá 

rozvinula a vypracovala diagnostickú po-

môcku pri problémoch s reprodukčným 

zdravím v NaProTechnology, čiže odbornú 

lekársku pomoc, rešpektujúcu záznamy 

menštruačných cyklov ženy.  

Symptotermálna metóda – je založená na 

sledovaní hlienu krčka maternice spolu      

s meraním bazálnej teploty 

a samovyšetrením zmien tuhosti krčka 

maternice. 

 

Názory na prirodzenú                 

reguláciu počatia 
 

 Pre mnohých ľudí je stále problé-

mom rozlíšiť antikoncepciu od prirodzené-

ho plánovania rodičovstva. Dilemu vyvolá-

va konečný efekt, pretože obidvoma spô-

sobmi sa dosahuje nepočatie. 

V manželskom pohlavnom akte sa 

vyžaduje nerozdielna prítomnosť dvoch 

aspektov – plodivého a spojivého. 
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Toto učenie, ktoré Učiteľský úrad 

Cirkvi opätovne predložil, sa zakladá na 

nerozlučiteľnom spojení tohto dvojakého 

významu manželského aktu, ktorý Boh 

určil a každý človek z vlastného podnetu 

nemôže oddeliť alebo rozbiť. Vskutku 

manželské úkony svojou vnútornou pova-

hou, zatiaľ čo veľmi úzko spájajú manžela 

a manželku, robia ich aj schopnými splodiť 

nový život podľa 

zákonov vpísaných 

do samej prirodze-

nosti muža a ženy 

(HV 12). 

 Z pohľadu 

antropológie sa      

v tomto spojení tiel 

vo vzájomnej ko-

munikácii, muž 

dáva žene, ako 

potenciálny otec jej 

potomka a opačne. Každé spojenie na pri-

rodzenej báze v sebe obsahuje tento prvok 

darovania sa. 

 Metódy PPR nevylučujú plodnosť 

zo života, naopak, vážia si ju, počítajú 

s ňou a  nezabraňujú počatiu. Spojenie je 

nechránené, čiže nekladie sa žiadna prekáž-

ka medzi muža a ženu. Stále je tu otvore-

nosť životu. Teda ostáva plodivý. 

 Metódy PPR učia zodpovedne pri-

stupovať k manželskému spolužitiu. Každý 

nesie zodpovednosť za seba, za manželské-

ho partnera a spoločne berú na svoje plecia 

zodpovednosť za každé nimi splodené 

dieťa.  

 Metódy PPR učia láske. V čase, 

ktorý je plodný, sa zriekajú intímneho 

objatia, hoci po sebe túžia. Zriekajú sa 

dobra (rozkoše), na ktoré majú právo. Zrie-

kajú sa ho pre spoločné dobro, v prospech 

celej rodiny. Zriekanie sa niečoho je obeta 

a obeta je láska. Je to skutok zodpovedný 

a zároveň je to skutok lásky. 

Metódy PPR učia úcte k životu. 

Manželia, ktorí používajú prirodzenú metó-

du uznávajú kultúru života, učia rešpekto-

vať jeden druhého a prijímať ho so všet-

kým (aj s plodnosťou). 

Pri PPR je manželské spojenie 

úplné a plní svoje dve základné funkcie: 

spojivú (odovzdávanie lásky) a plodivú 

(odovzdávanie života). Aj keď je spojenie 

v neplodnom období, plodivá funkcia nie je 

ničená. Rešpektuje teda prirodzený rytmus 

ženy a manželia sa 

rozhodnú v slobode. 

Antikoncepcia je 

umelá metóda ako 

nemať deti, zatiaľ 

čo PPR je životný 

štýl, ktorý je posta-

vený na poznaní sa 

manželov nielen po 

biologickej stránke, 

ale aj osobnostnej, 

a tiež na vzájomnej 

tolerancii. Manželia žijúci PPR tým, že 

prijímajú a vážia si svoju plodnosť, vážia si 

a ochraňujú aj každý nový život. Avšak 

manželia, ktorí si ničia plodnosť antikon-

cepciou, stávajú sa ľuďmi kompromisov, 

ktorý nový život prijímajú podľa toho, ako 

im to vyhovuje. 

 

Zodpovedné rodičovstvo 
 

 Život v manželskej čistote prináša 

so sebou aj nový pohľad na rodičovstvo. 

Manželia, ktorí majú v úcte svoje telá, 

majú úctu aj k novému telíčku, ktoré môže 

byť počaté z ich čistého manželského spo-

jenia. 

 Keď manželia poznajú svoju aktuál-

nu plodnosť alebo neplodnosť 

a prispôsobia sa jej, vtedy možno hovoriť 

o zodpovednom rodičovstve. K tomu nás 

vyzýval aj pápež Pavol VI. v encyklike 

Humanae vitae: „Manželská láska vyžaduje 

od manželov, aby dobre poznali svoje 

poslanie týkajúce sa zodpovedného rodi-

čovstva, ktoré sa dnes právom tak veľmi 
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zdôrazňuje, a preto sa má správne chápať. 

Treba preto o ňom uvažovať z rôznych 

oprávnených hľadísk, ktoré navzájom súvi-

sia.  

Ak berieme do úvahy biologické 

procesy, zodpovedné rodičovstvo znamená 

poznať ich funkcie a rešpektovať ich; lebo 

ľudský rozum v schopnosti plodiť život 

objavuje biologické zákony“ (HV 10). 

Metódy zodpovedného rodičovstva 

znamenajú poznanie vlastnej plodnosti ako 

podstatnej časti seba samej, svojej ženskej 

identity. Môžu byť používané, len ak je 

sexualita správne hodnotená a prirodzené 

zákony, ktoré ovládajú možnosť počatia, sú 

zvládnuté, naučené. 

Takéto metódy sa 

nielen zhodujú 

s biologickým pro-

cesom, ale hlavne 

rešpektujú vzneše-

nosť muža a ženy, 

dovoľujúc obom 

zakúsiť slobodu 

výberu a tým upev-

ňujú ich vzájomnú 

lásku a lásku voči svojim deťom, ktoré boli 

počaté a prijaté v láskyplnom objatí. 

Ak sú brané na zreteľ vrodené pudy 

a náruživosti, zodpovedné rodičovstvo 

znamená potrebnú nadvládu, ktorú má nad 

nimi vykonávať rozum a vôľa. Taktiež, ak 

sa zohľadňujú aj fyzické, ekonomické, 

psychologické a sociálne podmienky, po-

tom zodpovednými rodičmi sú tí, čo sa po 

rozumovej úvahe a s veľkodušnosťou roz-

hodli prijať väčší počet detí, alebo čo sa 

z vážnych dôvodov pri zachovávaní morál-

nych príkazov, rozhodli na určitý či neurči-

tý čas nesplodiť žiadne dieťa (HV 10). 

 Preto zodpovedné rodičovstvo spočí-

va najmä vo vnútornom vzťahu 

k objektívnemu mravnému poriadku, ktorý 

ustanovil Boh a ktorého pravým vysvetľo-

vateľom je správne svedomie. Úloha zod-

povedného rodičovstva preto vyžaduje, aby 

manželia úplne chápali svoje povinnosti 

voči Bohu, sebe samým, rodine aj ľudskej 

spoločnosti a pritom správne zachovávali 

stupnicu hodnôt. Z toho vyplýva, že pri 

poslaní odovzdávať život, manželia nemajú 

voľnosť počínať si podľa svojej ľubovôle, 

ako keby mohli celkom sami a slobodne 

určovať mravne dovolené metódy, ktorých 

sa majú pridržiavať, ale naopak, sú povinní 

prispôsobovať svoje konanie úmyslu Boha 

Stvoriteľa, ako sa prejavuje v samej povahe 

manželstva a jeho úkonov a predkladá sa 

v stálom učení Cirkvi.  

V prípade etickej regulácie pôrod-

nosti, ktorá sa uskutočňuje periodickou 

zdržanlivosťou, ide 

jasne o praktizovanie 

manželskej čistoty, čiže 

určitého etického posto-

ja. Vyjadrené biblickým 

jazykom ide o ,,život 

podľa Ducha“ (porov. 

Gal 5, 25). Túto etickú 

reguláciu počatia nazý-

vame aj „prirodzenou“, 

čo možno vysvetľovať 

ako stotožňovanie sa s prirodzeným záko-

nom (prirodzeným etickým zákonom!). 

Týmto „zákonom prírody“ chápeme rozu-

mom čítaný „prirodzený poriadok“ 

v oblasti plodenia, čo je aj vyjadrením 

realizácie Stvoriteľovho plánu v prírode, čo 

je osobitne zdôraznené  aj v encyklike spo-

lu s celou tradíciou kresťanského učenia 

a praxe. 

Prirodzený poriadok stvoril spolu 

s človekom Boh a vpísal ho doňho. Dal 

človeku rozum a slobodnú vôľu a tiež po-

znanie týchto zákonitostí, ktoré máme mož-

nosť spoznať prostredníctvom prirodzenej 

metódy regulácie počatia.   

Dôležitosť poznania tohto poriadku 

platí rovnako pre manželov plánujúcich 

počatie, ako aj pre manželov, ktorí sa poča-

tiu pre vážnu a spravodlivú príčinu vyhýba-

jú. Ako píše teológ West: „veľké rodiny 
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majú byť výsledkom prezieravej úvahy, nie 

náhody“. Zodpovednosť totiž spočíva 

v zodpovednosti za svoje skutky tým viac,  

keď sa to týka počatia nového jedinca. Pre 

manželov, ktorí plánujú prijať dieťatko, je 

to dôležité preto, aby dokázali pripraviť 

potrebné podmienky pre prijatie a aby sa 

vyhli všetkému, čo by mu mohlo uškodiť 

v prvých mesiacoch jeho života v lone 

matky, ktoré sú veľmi dôležité pre jeho 

zdravý vývoj. Príklad nachádzame 

v Starom zákone v Knihe sudcov pred po-

čatím Samsona: „Počneš a 

porodíš syna. Len si dávaj 

pozor. Nepi ani víno, ani iný 

opojný nápoj a nepožívaj nič 

nečisté“ (Sdc 13, 3-4). Boh 

chránil nielen Samsona, 

ale stále mu záleží na kaž-

dom, aby aj dnešné matky sa 

správali zodpovedne a ničím 

neohrozovali život ešte nena-

rodeného dieťaťa, čiže pozna-

li svoj cyklus a vedeli, kedy 

môžu počať.  

Je potrebné všimnúť si 

poznámku, že manželia pre 

vyhnutie sa tehotenstvu musia 

mať manželia „vážne dôvo-

dy“ a musia rešpektovať mravný zákon – 

„etiku znamení“. Predpokladajme, že man-

želia majú vážny dôvod nemať deti 

(finančný, fyzický, psychologický, a po-

dobne). Čo môžu urobiť, aby nenarušili 

dokonalé vyjadrenie ich sviatosti? Teda čo 

môžu urobiť, aby sa vyhli počatiu dieťaťa 

a pritom zostali verní svojmu manželskému 

sľubu? Môžu sa zdržať pohlavného styku, 

keď je pre to dobrý dôvod. Cirkev si vždy 

uvedomovala, že jedinou metódou 

„kontroly počatia“, ktoré rešpektuje reč 

Božej lásky, je „sebakontrola“. Preto aj ich 

dôvody musia byť vždy dobré, spravodlivé, 

a nie sebecké. 

Manželia pri plodení života napĺňa-

jú jeden z najväčších rozmerov svojho 

povolania – sú Božími spolupracovníkmi. 

Práve preto by mali byť vedení k čo naj-

zodpovednejšiemu postoju. Keď sa rozho-

dujú či splodiť alebo nesplodiť nový život, 

nesmú byť egoistickí, či ľahkovážni, ale       

s opatrnou a uvedomelou veľkodušnosťou 

zhodnocujú možnosti a okolnosti. Predo-

všetkým je potrebné postaviť na prvé mies-

to blaho dieťaťa. Ak je tu vážny dôvod, aby 

dieťa nesplodili, takáto voľba je dokonca 

nevyhnutná. Zostáva však aj povinnosť 

naplniť toto rozhodnutie za pomoci kritérií 

a metód, ktoré rešpektujú 

plnú pravdu o manželskom 

stretnutí s jeho zjednocujú-

cim a ploditeľským rozme-

rom, ktorý múdro reguluje 

biologickými rytmami 

samotná príroda. Možno sa 

podľa nich riadiť 

a využívať ich, ale nemož-

no ich „znásilňovať“ ume-

lými zásahmi. 

 Kontrola počatia 

prostredníctvom prirodze-

nej metódy je teda správ-

nym spôsobom žitia man-

želskej čistoty 

a praktizovania zodpoved-

ného rodičovstva. Manželia nesú zodpo-

vednosť za správny postoj v situácii, 

v ktorej sa nachádzajú. 

Ak používajú prirodzené plánovanie 

rodičovstva a majú spravodlivý dôvod 

vyhnúť sa tehotenstvu, nikdy nerobia svoj 

sexuálny akt neplodným, teda nikdy nepou-

žívajú antikoncepciu. Sledujú svoju plod-

nosť, abstinujú, keď sú plodní, a pokiaľ si 

to prajú, objímajú sa, aj keď sú prirodzene 

neplodní.  
 

Anna Siekelová, 

regionálna zástupkyňa Fóra života 

z Hontianskych Trsťan  

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

nabudúce Antikoncepcianabudúce Antikoncepcianabudúce Antikoncepcia   
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Sviatosť kňazstva 
 

       Kňaz... čo všetko príde človekovi na 

rozum, keď počuje toto slovo. Koľko otá-

zok sa vynorí v mysli  človeka, keď uvažu-

je nad poslaním kňaza v dnešnej dobe, kto-

rá prahne po láske, pravde a prijatí ako 

možno nikdy predtým?       

 Čo je vlastne zmyslom života kňaza? 

Tu medzi nami ľuďmi veriacimi 

i neveriacimi, ľuďmi slabými, potkýnajúci-

mi sa, padajúcimi a znovu vstávajúcimi, ale 

i takými, čo zostávajú ležať na zemi, lebo 

často nemajú síl znova vstať.  

 Dá sa to vôbec nejako vystihnúť slo-

vami? Čo všetko prežíva chlapec, mladík 

a nakoniec mladý muž, ktorý sa rozhodne 

povedať definitívne „áno “ na tak osobné 

a nástojčivé volanie zo strany Boha? 

 Vie vôbec mladý muž, budúci kňaz,  

do čoho vlastne ide? 

 Takéto alebo možno podobné otázky 

si človek položí, keď počuje slovo kňaz.  

 Čo sa  na túto tému hovorí v Kate-

chizme katolíckej cirkvi? 

 Posvätný stav je sviatosť, vďaka kto-

rej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim 

apoštolom naďalej vykonáva v Cirkvi až do 

konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej 

služby.  

  Ako každú milosť, aj túto sviatosť 

možno prijať iba ako nezaslúžený dar.     

Zahŕňa tri stupne: 

 

 služba diakona –  diakonát 

 služba kňaza    –  presbyterát 

 služba biskupa –  episkopát 
 

 Sviatosť kňazstva osobitnou milosťou 

Ducha Svätého pripodobňuje svätenca 

Kristovi, aby bol Kristovým nástrojom pre 

službu v Cirkvi. Vysviackou dostáva 

schopnosť konať ako zástupca Krista, hlavy 

Cirkvi, v jeho trojitom poslaní kňaza, pro-

roka a kráľa. 

 Tak ako pri krste aj pri birmovaní táto 

účasť na Kristovom poslaní sa dáva raz na-

vždy. 

 Aj sviatosť posvätného stavu udeľuje 

nezmazateľný duchovný znak  a nemožno 

ju opakovať, ani udeliť iba na istý čas. Po-

volanie a poslanie, ktoré dostal muž v deň 

svojej vysviacky, ho poznačujú natrvalo. 

 Vkladanie rúk biskupa spolu 

s konsekračnou modlitbou tvorí viditeľný 

znak tejto vysviacky. 

 Cirkev udeľuje sviatosť posvätného 

stavu iba pokrsteným mužom, ktorých 

schopnosti, potrebné na vykonávanie po-

svätnej služby, boli náležite uznané. Zod-

povednosť a právo povolať  niekoho, aby 

prijal stupne posvätného stavu, patrí cirkev-

nej vrchnosti. 

 V Latinskej cirkvi sa sviatosť posvät-

ného stavu v stupni kňazov ( presbyterát )

udeľuje len kandidátom, ktorí sú ochotní 

slobodne prijať celibát a verejne osvedčia 

svoju vôľu zachovávať ho z lásky 

k Božiemu kráľovstvu a k službe ľuďom. 

 Udeľovať sviatosť posvätného stavu 

v jeho troch stupňoch patrí biskupom. 

 Svätý farár z Arsu Ján Mária Vianey 

hovorí: „ Kňaz pokračuje v diele vykúpenia 

na zemi... Keby sme tu na zemi dobre po-

chopili, kým je kňaz, umreli by sme nie od 

údivu, ale od lásky.“ 
 

... „ Kňazstvo je láska Ježišovho Srdca.“    

                                                                                                                                                               

Viera Karvašová 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 
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Exkurz encyklikou                          

Caritas in veritate                            

pápeža Benedikta XVI. 
 

venovaná biskupom, kňazom                     

a diakonom, zasväteným osobám,  

veriacim laikom a všetkým ľuďom         

dobrej vôle o integrálnom ľudskom         

rozvoji v láske a v pravde 
 

Encyklika Caritas in veritate pápeža 

Benedikta XVI., ktorá bola 29. júna 2009, 

na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pav-

la zverejnená a ním slávnostne podpísaná, 

je dokumentom, ktorý významným spôso-

bom vyzdvihuje nielen encykliku Pavla VI. 

Populorum Progresio, ale zároveň vychá-

dzajúc z nej reaguje aj na súčasné 

sociálne, právne, kultúrne politické 

a ekonomické problémy dnešného 

sveta, naznačujúc tak cestu, ktorou 

by sa ľudstvo malo uberať.  

V úvode encykliky sv. otec Be-

nedikt XVI. podáva vysvetlenie 

pojmu „Láska v pravde“, ktorý sa 

stal aj názvom celej encykliky. Pí-

še, že „láska v pravde“, ktorej 

svedkom sa stal Kristus je základ-

nou hybnou silou rozvoja človeka a 

celého ľudstva. Podnecuje ľudí, aby sa an-

gažovali na poli spravodlivosti a pokoja 

podľa Božieho plánu. Táto angažovanosť, 

za ktorú človek nesie zodpovednosť, v sebe 

zahŕňa oblasť sociálnu, právnu, kultúrnu, 

politickú a ekonomickú. „Láska v pravde“ 

je preto princíp, ktorý si na jednej strane 

vyžaduje spravodlivosť: uznanie a rešpek-

tovanie oprávnených práv jednotlivcov 

a národov a na druhej strane prevyšuje 

spravodlivosť a dopĺňa ju v logike daru      

a odpustenia. Benedikt XVI. je preto toho 

názoru, že len s láskou, osvetľovanou svet-

lom rozumu a viery, možno dosiahnuť ciele 

rozvoja, ktoré budú mať ľudskejšiu a hu-

manizujúcejšiu účinnosť. Úlohou Cirkvi je 

preto napomáhať plniť poslanie pravdy      

v prospech spoločnosti, ktorá by zodpove-

dala požiadavkám človeka, jeho dôstojnosti 

a jeho povolania, ktorého sa nikdy nemôže 

vzdať. 

V prvej kapitole sa Benedikt XVI. dotý-

ka posolstva encykliky Pavla VI. Populo-

rum Progressio, na ktorú je potrebné sa 

pozerať očami tradície apoštolskej viery. 

Pavol VI. v nej učí, že celá Cirkev ohlaso-

vaním, slávením a konaním v láske, je za-

meraná na integrálny rozvoj človeka. Ten 

sa týka celej jeho osoby vo všetkých jej 

rozmeroch nevynímajúc ani perspektívu 

večného života, lebo len stretnutie s Bo-

hom pomáha v druhom spoznať božský 

obraz a vďaka tomu skutočne 

objaviť blížneho a vyzrievať 

v láske. Kresťanská láska by 

mala byť preto chápaná ako 

základná sila v akejkoľvek 

službe rozvoja ľudstva. Pavol 

VI. však pripomína, že aký-

koľvek rozvoj predpokladá 

slobodu človeka a národov      

a ekonomické štruktúry a inšti-

túcie, by mali byť nástrojom 

tejto ľudskej slobody. Skutoč-

ný rozvoj však má povznášať 

každého človeka a preto úlohou Sociálnej 

náuky Cirkvi by mala byť snaha pomáhať 

človeku získavať poznanie, že iba viera 

v Boha prameniaca z Kristovej lásky doká-

že priviesť všetkých ľudí na vrchol jedno-

ty, v ktorej budú mať spoločnú účasť na 

živote živého Boha, Otca všetkých ľudí. 

Druhá kapitola dotýkajúca sa ľudského 

rozvoja sa zaoberá témou chudoby 

v rozličných podobách, ktorá neustále na-

rastá a vzniká tak veľká nerovnosť medzi 

bohatými krajinami, ktoré ekonomicky na-

predujú a chudobnými, kde sa naopak pro-

ces rozvoja neustále spomaľuje. Problé-

mom môžu byť rôzne obmedzenia, 

„verejnej moci“ v štáte, ktoré sa jej dotýka-
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jú v rámci medzinárodného kontextu 

v oblasti ekonomicky, obchodu a financií. 

Bohaté krajiny často vyhľadávajú oblasti, 

do ktorých možno rozmiestniť lacnú výro-

bu s cieľom znížiť ceny mnohých druhov 

tovaru, vyvolať rast kúpnej sily a urýchliť 

tak mieru rozvoja sústredenú na väčšiu 

spotrebu na svojom vnútornom trhu. To 

spôsobuje nové formy súťaženia medzi 

štátmi s cieľom pritiahnuť zahraničných 

výrobcov pomocou rôznych nástrojov, ako 

napr. nízke dane. To ohrozuje základné prá-

va pracujúceho človeka. Vlády s odvolaním 

sa na výhodnosť pre ekonomiku často ob-

medzujú práva pracujú-

cich, aj vyjednávaciu 

schopnosť odborov, kto-

ré ich bránia. Problém 

nezamestnanosti ohrozu-

je slobodu a kreativitu 

ľudskej osoby, jej rodin-

né a sociálne vzťahy, ale 

aj jej psychické 

a duchovné zdravie. Do-

konca i oblasť kultúry prechádza veľkou 

deformáciou keď človek sa práve cez ňu 

ľahko stáva objektom manipulácie. Prob-

lém potravinovej istoty je veľmi veľký. Je-

ho riešenie by sa mohlo realizovať napr.     

v dlhodobej perspektíve presadzovaním 

poľnohospodárskeho rozvoja v najchudob-

nejších krajinách zapájaním miestnych ko-

munít aj do rozhodovania o využívaní obrá-

bateľnej pôdy. Ďalším problémom je kultú-

ra života, ktorá sa často mení na kultúru 

smrti s cieľom vyriešiť tak problém chudo-

by v chudobných krajinách. Tu hrozí ne-

bezpečenstvo, že spoločnosť prestane na-

chádzať motiváciu a silu potrebnú k službe 

skutočného dobra človeka. Aj fenomén po-

pierania práva na náboženskú slobodu je 

veľmi nebezpečný. Zabíjanie v mene Boha, 

terorizmus, fundamentalizmus často plodí 

bolesť, ničenie a smrť. Blokuje dialóg me-

dzi národmi a odčerpáva veľké zdroje, ur-

čené na mierové a civilné ciele. Podobne aj 

šírenie náboženskej ľahostajnosti či praktic-

kého ateizmu má negatívny dopad na člo-

veka, lebo mu odoberá morálnu a duchovnú 

silu rozvíjať sa. Preto sa nesmie zabúdať na 

to, že pre ľudský rozvoj je potrebné pozna-

nie, ktoré nikdy nie je iba dielom inteligen-

cie, ale aj lásky, ktorá smeruje k pravde. 

Tretia kapitola dokumentu rozvíja tému 

omylov človeka v oblasti výchovy, politi-

ky, sociálnej činnosti, mravov, ekonómie 

a z toho vyplývajúcej straty dôvery, ktorá je 

veľmi dôležitá pri pomoci chudobným       

v spoločnosti. Dôvera je totiž základ pre 

dosahovanie spoločného 

dobra, o ktoré sa má starať 

aj politická moc. Z toho 

vyplýva, že k dosahovaniu 

spoločného dobra majú byť 

zapojení všetci a zodpoved-

nosť nemôže byť delegova-

ná len na štát. Napriek to-

mu sa nesmie zabúdať na 

to, že k dosahovaniu dobra 

trh aj politika potrebujú ľudí, ktorí sú otvo-

rení pre vzájomné obdarovávanie sa. Súčas-

ná dynamika medzinárodných ekonomík si 

preto vyžaduje hlboké zmeny aj v spôsobe 

chápania podnikania. Či už v otázke dlho-

dobej zodpovednosti za priebeh a výsledky 

podnikania, ale aj za všetkých, ktorí akým-

koľvek spôsobom prispievajú k chodu pod-

niku: robotníci, zákazníci, dodávatelia rôz-

nych výrobných prostriedkov či cieľová 

skupina. Preto treba mať na pamäti, že 

v podnikaní by mal vystupovať do popredia 

najprv rozmer ľudský a až potom profesio-

nálny. 
 

Mgr., Mgr. art. Martin Uhrík,  

kaplán Levice - mesto 
 

Použitá literatúra: 
BENEDIKT XVI.. Caritas in veritate. Encyklika. In:  

edícia Pápežské dokumenty. Trnava: SSV, 2001. 

 

... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle   
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Misijný úmysel na jún 2012 
 

Aby kresťania v Európe znovu                               
objavili  svoju pravú totožnosť  

a s väčším nadšením                                            
ohlasovali evanjelium  

 

Svätý Otec ustarostený                                                  
z poklesu praktizovania                                        

viery na Západe 
 

Pápež Benedikt XVI. 

vyjadril svoju ustaros-

tenosť z „poklesu 

praktizovania viery“ 

v krajinách 

s kresťanskou tradí-

ciou vrátane Talian-

ska: „Mnohí pokrstení ľudia dnes 

stratili svoju kresťanskú identitu“         

a vyzval k novému oživeniu viery  

a k rozhodnému kresťanskému sve-

dectvu. „V dobe, v ktorej sa Boh pre 

mnohých stal neznámym a Ježiš sa 

považuje už len za veľkú osobnosť 

minulosti, je obnova kvality našej 

viery a našej modlitby nevyhnutná 

pre novú evanjelizáciu. „Mnohí po-

krstení už nepoznajú podstatný obsah 

viery, alebo spochybňujú náuku Cir-

kvi. Iní sú toho názoru, že svoje ná-

boženské presvedčenie môžu žiť aj 

bez sprostredkovania Cirkvi. Okrem 

toho posolstvo o Božom kráľovstve 

sa redukuje na morálne hodnoty a už 

sa nepovažuje za ústredné jadro kres-

ťanskej viery. Tento vývoj sa preja-

vuje na klesajúcej návštevnosti svä-

tých omší a na poklese prijímania 

Eucharistie. Ešte výraznejšie sa to 

ukazuje na klesajúcej praxi svätej 

spovede.“ 

 

Benedikt XVI. ďalej zdôraznil, 

že nové metódy samotné nestačia na 

nové oživenie kresťanskej viery: 

„Potrebná je predovšetkým vnútorná 

obnova tých, ktorí hlásajú vieru.      

V októbri sa začínajúci Rok viery po-

núka dobrú príležitosť na takúto ob-

novu. Smerodajný význam treba       

v tejto súvislosti pripísať Katechizmu 

Katolíckej cirkvi, ktorý vyšiel pred 

20 rokmi.“  
 

(Život Cirkvi vo svete 21/2012, krátené) 

 

„Ak kvety nedostanú vody, vyschnú.  

Ani ľudia nemôžu prísť k Bohu,              

ak im nikto o ňom nehovorí.“ 
 

 sv. Jozef Freinademetz 
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Misijná krajina Taiwan 

 Taiwan je ostrovný štát, ktorý sa roz-

prestiera vo Východočínskom mori, je od-

delený od čínskej pevniny Taiwanským 

prieplavom. Na Taiwane je zaujímavé pou-

žívanie dvoch kalendárov – gregoriánskeho 

a čínskeho, navyše roky počítajú od začiat-

ku poslednej dynastie: Čínska republika 

oficiálne vznikla roku 1912 a preto sa 

v tomto období píše rok 100. Čínsky Nový 

rok sa slávi desiatimi dňami ohňostrojov, 

slávností a náboženských obradov. Roz-

siahle čínske prisťahovalectvo na ostrov 

Taiwan sa začalo v 17. storočí. Po krátkej 

dobe holandskej nadvlády nad ostrovom, 

v rokoch 1620-1962, sa dostal Taiwan pod 

kontrolu Číny. V rokoch 1895-1945 ovlá-

dali ostrov Japonci. 

 Na Taiwane žije vyše 23 miliónov 

obyvateľov. Čína považuje Taiwan za od-

trhnutú provinciu a vyhlásila, že ide o jeden 

štát s dvoma rôznymi vládami. Dnes je Tai-

wan demokratickou republikou s čiastočne 

prezidentským systémom. Hlavné meste je 

Taipei s takmer tromi miliónmi obyvate-

ľov. V čase, keď v Číne zvíťazili povstalec-

ké vojská Mao Ce-tunga, na Taiwan odišlo 

veľa utečencov ako aj kňazov, rehoľníkov 

i misionárov. Momentálne je na Taiwane   

7 diecéz. Prví španielski misionári hlásali 

evanjelium už v roku 1626, tí však museli 

počas holandskej nadvlády odísť do Indo-

nézie. V roku 1859 sa o ďalšiu evanjelizá-

ciu pokúsili španielski dominikáni z Filipín. 

Usadili sa na juhu ostrova a dodnes tam 

pracujú medzi horskými kmeňmi. Katolíci 

na Taiwane tvoria iba malé spoločenstvo 

uprostred budhistického a taoistického pro-

stredia. Misionári Spoločnosti Božieho Slo-

va (SVD) v súčasnosti pracujú v troch hlav-

ných dištriktoch Čínskej provincie. Podľa 

kardinála Tomka sú aj na Taiwane ešte po-

trební misionári z cudziny, ktorým sa tu ot-

vára slobodné pole činnosti. V súčasnosti 

katolíci na Taiwane požívajú veľkú váž-

nosť, ktorá presahuje ich počet. Napomáha 

tomu aj Katolícka univerzita Fu-Jen, ktorá 

sa nachádza v hlavnom meste ostrovného 

štátu. Minulý rok oslávila táto univerzita 50 

rokov svojej obnovenej činnosti na Taiwa-

ne. Počas tohto obdobia poskytla vzdelanie 

pre viac ako 140 tisíc študentov. Jej prítom-

nosť poznačila život Cirkvi a civilnej spo-

ločnosti. Verbisti sa spolu s misijnými ses-

trami SSpS starajú aj o chlapčenské 

a dievčenské internáty. Je možné, že čosko-

ro prídu študovať na Taiwan aj mladí 

z kontinentálnej Číny. Na katolíckej univer-

zite Fu-Jen pôsobil v rokoch 1947-1951 

ako docent a univerzitný kaplán páter Šte-

fan Zloch, SVD. Po príchode červenej ar-

mády do Pekingu bol zatknutý a vyše roka 

držaný v „preškoľovacom“ komunistickom 

tábore, kde bol mučený. Po tejto krížovej 

ceste bol nakoniec deportovaný do Hong 

Kongu. Zomrel v Nitre na Kalvárii v roku 

1992. Tento rok si pripomenieme 20. výro-

čie od jeho smrti.  

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: Mladý misionár  2/2012 

Foto: www.satmarky.sk 

http://www.papezskemisijnediela.sk/
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Prvé sväté prijímanie 

ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice 

6. 5. 2012 - 28 detí 

Prvé sväté prijímanie  

ZŠ, A. Kmeťa, Levice 

13. 5. 2012 - 15 detí    
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Prvé sväté prijímanie - 20. 5. 2012                                           

ZŠ, Sv. Michala 42, Levice - 7 detí 

ZŠ, Školská 14, Levice - 13 detí 

SZŠ, Smaragd, Levice - 2 deti                      
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