
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L  
            Ročník II. - Číslo 7 - Júl 2012 

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: Nový kaplán v našej farnosti Miroslav Pintér a jeho privítanie  

Liturgia: pätnásta až osemnásta nedeľa cez rok * Téma: Antikoncepcia  

Katechéza: Exkurz encyklikou Caritas in veritate pápeža Benedikta XVI. 

História: Z histórie františkánov v Leviciach   

Misijný úmysel na júl: Svätý Otec radí ako čeliť odlivu katolíkov - Kamerun  

Reportáž: VII. svetové stretnutie rodín so Svätým Otcom v Miláne v roku 2012  

Svätí v mesiaci - júl * Oznamy: Tiesňové volania   

Prvá svätá omša nového kaplána Miroslava Pintéra Leviciach dňa 1.júla 2012 
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Volám sa Miroslav Pintér, pochádzam 

z Čeboviec. Je to dedina na južnom Slovensku 

v okrese Veľký Krtíš. Vyrastal som v katolíckej 

rodine, kde vďaka zodpovednej výchove som si 

mohol osvojiť základy kresťanskej viery. Medzi 

blízkymi som sa mohol naučiť, že kresťanstvo 

nie je len náboženstvo, ale predovšetkým pria-

teľský vzťah s Bohom. 

Základnú školu som absolvoval v svojej 

rodnej dedine. Na tie roky si veľmi rád spomí-

nam aj preto, lebo vtedy som mohol začať svoje 

„oficiálne miništrantské pôsobenie“ pri Božom 

oltári. 

Moje študentské roky pokračovali na 

Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským 

v Šahách. Počas týchto rokov som sa začal viac 

zaoberať s myšlienkou kňazského povolania. 

K tomu, že teraz môžem byť Kristovým kňa-

zom, mi vo veľkej miere dopomohlo prijatie 

sviatosti birmovania v druhom ročníku. Doteraz 

sa pamätám na slová otca biskupa Dominika 

Tótha, ktorými nás povzbudzoval vo svojej káz-

ni: „Nebojte sa dať svoje áno Bohu!“ Vďaka 

tejto sviatosti stále jasnejšie som začal vidieť,    

k akej službe ma Pán volá. 

 

 

 

 

Ako gymnazista som mal možnosť zú-

častniť sa na viacerých miništrantských tábo-

roch, ktoré mi tiež veľmi pomohli v objavovaní 

svojej budúcnosti. Priateľstvá, bezprostredný 

kontakt s bohoslovcami, ktoré boli dôležitým 

elementom týchto spoločných akcií, ma napĺňa-

li so stále väčšou túžbou a odhodlanosťou stať 

sa kňazom. 

Po ukončení štúdia na gymnáziu v roku 

2006 som bol prijatý na Cyrilometodskú boho-

sloveckú fakultu Univerzity Komenského do 

Bratislavy. Na istý čas som musel opustiť svoje 

domáce prostredie, ale na druhej strane som si 

našiel oporu vo vynikajúcom kolektíve boho-

slovcov, z ktorých som už vtedy niektorých aj 

osobne poznal. Vďaka dvom rokom, ktoré som 

tu strávil, spájajú ma s týmto seminárom 

v Bratislave nezabudnuteľné spomienky. 

Po reorganizácii diecéz na Slovensku   

v teologických štúdiách som pokračoval 

v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského 

v Badíne. Tento seminár sa stal mojím novým 

domovom na štyri roky. Tu prežité roky 

v značnej miere ma posunuli dopredu 

v sebapoznaní, aby som sa aj takýmto spôso-

bom pripravoval na prijatie kňazstva. 

Z nekonečnej Božej dobroty som bol vysvätený 

v Banskej Bystrici za diakona 11. júna 2011 a 9. 

júna 2012 za presbytera. Tie udalosti boli jed-

nými z najkrajších chvíľ môjho života, pretože 

som sa mohol užšie spájať s Kristom, najvyšším 

Veľkňazom. 

Ako primičné heslo som si vybral jednu 

z viet Knihy žalmov: „Blízky je Pán všetkým, čo 

ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprim-

ne.“ (145, 18). Táto veta poukazuje na nepreru-

šiteľný vzťah medzi človekom a Bohom, ktorý 

nás nie len stvoril, ale aj neustále riadi svojou 

prozreteľnosťou. Aj vtedy stojí vedľa nás, keď 

ho veľmi ani nepociťujeme. Je s nami 

v radostných a zároveň aj v ťažkých chvíľach. 

Čisté srdce je milé pred Bohom a keď sa naňho 

úprimne obraciame, vždy v nejakej forme vy-

slyší naše prosby. 

 

Miroslav Pintér, kaplán 

Nový kaplán v našej farnosti Miroslav Pintér 



3 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Editoriál  *                 Ročník II. Číslo 7 

 

 

 

 

Dňa 1. júla 2012 sme v našej 

farnosti privítali nového pána kaplána 

Miroslava Pintéra pri svätých om-

šiach o 8:45 po maďarsky a o 10:30 

po slovensky vo farskom kostole     

sv. Michala archanjela. 

Pred hojným počtom veria-

cich pozdravil nového kaplána Mons. 

Ján Bednár, dekan, čo prítomní veria-

ci potvrdili 

veľkým potle-

skom. Rovna-

ko veľkým 

potleskom re-

agovali veria-

ci na milé slo-

vá pána deka-

na, ktorými 

pozdravil 

a veľkou kyti-

cou privítal 

rodičov 

i starú mamu pána kaplána. Pán kap-

lán prečítal pastiersky list našich ot-

cov biskupov z príležitosti začínajú-

ceho roka sv. Cyrila a Metoda. 

Pred novokňazským požehna-

ním pán Ing. Ladislav Ürge privítal 

nášho nového pána kaplána v mene 

levických maďarských veriacich pek-

ným slávnostným príhovorom. Na zá-

ver predniesol milú báseň vlastnej 

tvorby, napísanú pre túto príležitosť. 

 

 

 

 

 

 

Pán kaplán s rozžiarenou tvá-

rou ďakoval za veľmi milé privítanie 

a zároveň  poďakoval levickým ve-

riacim aj za ich modlitby, ktoré ho 

doviedli do Levíc a povzbudil nás, 

aby sme sa naďalej modlili za nové 

kňazské povolania. Zároveň ďakoval 

veriacim za doterajšiu duchovnú pod-

poru a prosil nás o ďalšie modlitby za 

neho i nás 

všetkých, aby 

sme tak spo-

ločne kráčali 

cestou Pána. 

Pri slovenskej 

svätej omši 

pred novo-

kňazským po-

žehnaním na-

ša pani kos-

tolníčka Beáta 

Šimeková 

veľmi milo 

privítala nového pána kaplána 

a popriala mu pokračovať v službe 

mnohých kaplánov našej farnosti. 

Na konci oboch svätých omší 

zaznela pápežská hymna. Pred kosto-

lom sa potom v neformálnom rozho-

vore spoznávali veriaci s pánom kap-

lánom, ktorý využil túto priateľskú 

atmosféru, aby milými slovami po-

zval mladých k službám vo farskom 

spoločenstve. 

 
 

Peter Müller 

Privítanie nového kaplána  
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 Pätnásta nedeľa cez rok 
 

 Keď Ježiš poslal Dvanástich na prvú apoštol-

skú cestu, dal im moc nad nečistými duchmi. Priká-

zal im, že si nemajú nič brat na cestu. A tento príkaz 

platí aj pre nás. Veď krstom sme aj my dostali od 

Ježiša poverenie ohlasovať jeho náuku.  

 

 Radi by sme to splnili, čosi nám však vždy 

ešte chýba. Čas, peniaze, schopnosti, priestory, spolu-

pracovníci, objektívne príčiny, prečo sa to nedá, as-

poň nie práve teraz.       V špecializácii ako sa čo 

nedá, sme ozaj perfektní odborníci. Ježišovo uistenie, 

že nepotrebujeme vôbec nič, platí nadovšetko nám. 

 

 Lenže čo s tou mocou nad nečistými duchmi? 

Keby sme ju mali, zaobišli by sme sa aj bez tlačiarní, 

bez televízneho štúdia, aj bez kvalifikovaných od-

borníkov a ešte aj všeličoho iného. Lenže nie je tá 

moc viazaná práve na to, že nebudeme mať nič         

z toho, čo svet obvykle považuje za nevyhnutné pre 

činnosť? 

 

 Dve tisícročia existencie Cirkvi sú plné ta-

kých, čo dokázali ľudsky nemožné a začínali doslova 

z ničoho. Lenže s dôverou, že náš Pán naozaj všetko 

pridá tomu,  kto napred hľadá Božie kráľovstvo. 

 

 Napred teda musíme mat skutočné zaniete-

nie, ochotu aj vieru. Potom sa už Boh postará           

o ostatné. Potom by možno aj nečistí duchovia zača-

li ustupovať a aj náš chorý svet by sa postupne začal 

uzdravovať. 

 

                               M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šestnásta nedeľa cez rok 
 

 Keď sa apoštoli vrátili z ich prvej apoštolskej 

cesty - bola to vlastne akási študijná prax - zrefero-

vali Ježišovi ako sa im vodilo, čo poskusovali.         

A Ježiš usúdil, že by sa im zišlo trochu oddychu tak 

si naplánovali prázdniny. Okolo nich však bolo tak 

rušno, že sa veru nemali kedy ani len najesť. A tak 

sa teda preplavili na pusté miesto v nádeji, že tam 

budú mať konečne ticho a pokoj. Lenže dopadlo to 

celkom ináč. Zástupy ich predbehli a bolo po oddy-

chu. 

 

 Ježišovi bolo ľúto týchto ľudí, boli ako ovce 

bez pastiera. Nedbal teda na únavu a venoval sa im. 

Samozrejme aj apoštoli prišli o svoje zaslúžené 

prázdniny. V evanjeliovom texte nie je žiadna 

zmienka o tom, že by boli hundrali. Iste pochopili     

a prijali Ježišov postoj. 

 

 Toto je situácia, do akej sa dostávame najmä 

cez prázdniny. Aj medzi nami sa iste nájde dosť ta-

kých, čo reagujú podobne. Vezmú k sebe deti, ktoré 

by museli ešte aj prázdniny stráviť v "betónovej 

džungli" sídliska. A koľko ráz sú sami na konci síl, 

lenže ľutujú detváky, čo nemajú v byte iného spo-

ločníka iba televízor. V lepšom prípade snáď ešte 

akvárium, prípadne kanárika.  

 

 Ale starí rodičia tak milujú svoje vnúčence, 

že im venujú starostlivosť, do poslednej kvapky síl    

a do posledného haliera dôchodku. Vnúčik sa od star-

kého naučí držať sekerku, vnučka od starkej zase 

varešku. A svojou nezištnou láskou im sprostredku-

jú kresťanský životný postoj účinnejšie, ako keby 

ich učili definície z katechizmu. 

 

 Ak nás v týchto dňoch niekto okradne o náš 

zaslúžený oddych, možno to bude tiež niekto z Bo-

žieho hľadiska na poľutovanie. Venujme sa mu bez 

šomrania a budeme sa podobať: Ježišovi. 

 

       M. M. 
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Sedemnásta nedeľa cez rok 
 

 Tí, ktorí chceli Ježiša vyhlásiť za kráľa, ne-

pochopili vôbec nič z jeho učenia. Konštatovali síce, 

že Ježiš je určite ten prorok, ktorý mal prísť. Lenže 

prorok či kráľ, všetko jedno. Podľa nich mali takú istú 

povinnosť postarať sa, aby sa ľud mal dobre. Presved-

čili sa, že tento človek nasýtil národ bez toho, aby 

oni čo len prstom pohli. Kto je schopný zabezpečiť 

takú životnú úroveň ako nemá žiaden iný národ na 

svete, tomu prináleží aj politická moc. 

 Ale na tom predsa nie je nič zlé chcieť sa mať 

dobre. Ježiš totiž práve preto prišiel, aby sme sa 

mali tak dobre, že to prevyšuje každú našu predsta-

vu. Ale neprišiel z nášho života odstrániť prácu, ná-

mahu, dokonca ani bolesť a utrpenie. A už vôbec nie 

vyvýšiť jeden národ nad ostatné. 

 Zázrakmi síce dokazoval, že je vládcom aj 

nad prírodou a jej silami. Ale aj nimi slúžil ubiede-

ným. Neprišiel panovať, ale slúžiť. A svojich nasle-

dovníkov práve toto chce naučiť.. Taký je obsah vie-

ry, ktorú vyznávame. A to by malo byť náplňou aj 

nášho života, aby aj od nás Pán nemusel odísť skla-

maný. 

 Populárny americký spisovateľ Róbert Ful-

ghum napísal o Matke Tereze: "Tá žena. stojí medzi 

rozpornými názormi a silami, čo utvárajú osud ľud-

stva. Ale doháňa ma k šialenstvu. A rozruší ma, ke-

dykoľvek začujem jej meno, prečítam si jej slová 

alebo zahliadnem jej tvár. Nepoznám jej jazyk. Ale 

napriek tomu ku mne hovorí jej život veľmi jasne. 

Mám pocit, že ma kára, ale zároveň mi aj žehná.     

A kým ja zápasím s pocitom márnosti nad bezmoc-

nosťou jedinca, ona začala meniť svet. A kým ja tú-

žim, aby som mal viac prostriedkov a možností, ona 

využíva to, čo má a robí, čo v danej chvíli môže. 

Znepokojuje ma a vyvádza z rovnováhy, zahanbuje 

ma. Čo to je, čo ona má a ja nie?" 

 Odpoveď je ľahká. Ona totiž pochopila Ježi-

šovo poslanie a aj ho uskutočňuje. Ale už vôbec nie 

je ľahké robiť to tak isto. 

 A čo keby sme predsa skúsili využiť to málo 

čo máme urobiť aspoň to, čo akurát môžeme. Ale 

ešte dnes!                         M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

Osemnásta nedeľa cez rok 
 

 V prvom čítaní sme počuli, ako sa Izraelitom 

uprostred púšte zažiadalo plných hrncov mäsa. Príliš 

rýchlo zabudli na život v egyptskom otroctve, plný 

príkoria a krutého zaobchádzania. Tak to býva, že 

vytúžená sloboda stráca na cene, ak vyžaduje nejaké 

obete. Boh zoslal putujúcemu ľudu prepelice aj man-

nu. Vieme však,  že napriek toľkej Božej starostli-

vosti narástla ich nespokojností s podmienkami až 

tak, že sa klaňali zlatému teľaťu. Zrejme im chýbalo 

odhodlanie zbaviť sa otroctva nech by ich to stálo 

čokoľvek. Stali sa otrokmi brucha a zlata.           

 Sme v dosť podobnej situácii. Tiež sme príliš 

rýchle zabudli na dobu, keď ešte aj deti mali pre 

náboženstvo problémy, keď sa chodilo do kostola až 

kamsi na tretí chotár. Podobne, ako Izraeliti, podlie-

hame pokušeniu smútiť za "egyptskými plnými hrnca-

mi". A vrhať sa strmhlav do otroctva pôžitkov. Ne-

klaňať sa Bohu, ale "zlatému teľaťu". Máme plnú ná-

boženskú slobodu. Lenže ponuky rýchleho zbohatnu-

tia aj naj zvrhlejších pôžitkov sú také rafinované     a 

nástojčivé, že je nimi otrávený azda aj vzduch, ktorý 

dýchame.  

 V druhom čítaní nám svätý Pavol vysvetľuje, 

že takýto spôsob života, dnes tomu hovoríme kon-

zumný, "sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy". 

Sú to naozaj klamné žiadosti. Nedávajú to čo ponú-

kajú. Ako alkohol neuhasí smäd a voľný sex neukojí 

hlad po skutočnej láske,  tak ľahko získaný majetok 

vyvoláva nenásytnú túžbu mať stále viac. O drogách, 

pliage ľudstva,  ani nehovoriac. Do skazy sa vrhajú 

celé zástupy.  

 

     Nájde sa ešte v dnešnom svete niekto,               

kto neklame? 

 

 Ježišova ponuka je pravdivá. Veď ju spečatil 

vlastnou krvou. Uverme teda týmto jeho slovám: 

"Nezháňajte sa za. pominuteľným pokrmom. Ja som 

chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude nikdy 

hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žíznit. " Ani 

sa nestane otrokom svojej nenásytnosti.       

            M. M. 
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Antikoncepcia 
 

 Pojem antikoncepcia pochádza 

z latinských slov anti (proti) a concipio 

(počať). Kardinál Joseph Ratzinger v tejto 

súvislosti poznamenal: ,,Problematickosť 

antikoncepčnej pilulky sa prejavuje 

v kultúrnej revolúcii, ktorú pilulka vyvola-

la. Sex sa stal tovarom, prístupným na 

želanie, ktorý sa dá bezpečne použiť 

v každom čase. Výsled-

kom je prehlbujúci 

sa rozpad manžel-

skej vernosti, zrov-

noprávnenie všet-

kých sexuálnych 

postojov a z toho 

vyplývajúca 

poľutovaniahod-

ná explózia ho-

mosexuality.“ 

Je neprípust-

né používať neprirodze-

né formy regulácie pôrodnosti. 

Patrí sem akákoľvek forma hormonálnej 

antikoncepcie (tabletky, podkožné implan-

táty, náplaste...), vnútromaternicové telie-

ska, chemické nehormonálne látky 

(spermicídy) a bariérové pomôcky 

(kondómy a pesary), ktorých cieľom je 

zabrániť ovulácii alebo stretnutiu spermií 

so ženským vajíčkom. Všetky prípravky 

hormonálnej antikoncepcie a vnútromater-

nicové telieska zabraňujú implantácii 

(uhniezdeniu) embrya, teda už počatého 

nového života v maternici a predstavujú 

dodatočne aj zlo skrytého skorého potratu 

tým, že môžu spôsobiť zabitie novo vyvíja-

júcej sa ľudskej bytosti. Ostatné formy 

antikoncepčného správania sú taktiež         

v rozpore s Božím stvoriteľským plánom. 

Sem patrí prerušovaná súlož (t. j. zakonče-

nie pohlavného styku ejakuláciou mimo 

pošvy), ako aj vzájomná či individuálna 

masturbácia. Do tejto skupiny patrí taktiež 

necking, petting a každá podobná forma 

telesných dotykov, ktoré zámerne vedú      

k orgazmu ktoréhokoľvek z manželov bez 

úplného genitálno-genitálneho styku.  Cieľ 

je pri všetkých rovnaký, nepočať 

dieťa, ale využiť príjemnosti, 

ktoré z pohlavného aktu 

plynú. 

V Starom zákone sa 

Onan postavil proti 

plodeniu a využíval 

pohlavný styk len na 

ukojenie svojej vášne 

bez následkov svojich 

činov, keď „kedykoľvek ob-

coval so ženou svojho brata, zakaždým 

vylieval semeno na zem, len aby neposkytol 

potomstvo svojmu bratovi. Pánovi sa však 

znepáčilo, čo robil, a dal zomrieť aj je-

mu“ (Gn 38, 9-10).  

Éra hormonálnej antikoncepcie 

začala v roku 1959. Krátko na to mnohé 

štáty uzákonili interrupciu. 

Propagátori antikoncepcie na za-

čiatku 20. storočia vedeli, že pokrok ich 

snahy nie je možný bez „požehnania“ 

kresťanských cirkví. Až do roku 1930 stáli 

pri sebe katolíci, ortodoxní aj protestanti, 

ktorí spoločne odsudzovali akýkoľvek 

... pokračovanie z júnového čísla... pokračovanie z júnového čísla... pokračovanie z júnového čísla   
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pokus urobiť manželský akt neplodným, až 

kým Anglikánska cirkev neprelomila viac 

než 1900 rokov neporušené kresťanské 

učenie. Keď sa začiatkom šesťdesiatych 

rokov objavila pilulka, Katolícka cirkev 

bola jednou z kresťanských cirkví, ktorá 

uchovala to, čo sa behom krátkych tridsať 

rokov stalo zastaraným, ba dokonca ab-

surdným postojom. Mnohí, inšpirovaní 

falošným pohľadom na           II. vatikán-

sky koncil, očakávali, že pápežovo 

„požehnanie“ antikoncepcie je na spadnu-

tie. Pápež Pavol VI. však odolal ťažko 

predstaviteľnému celosvetovému tlaku 

a šokoval svet svojou encyklikou Humanae 

vitae z roku 1968, v ktorej znovu potvrdil 

tradičnú náuku Cirkvi proti antikoncepcii. 

Pôsobilo to ako výbuch, ktorý dodnes nesie 

v sebe rozšírený  nesúhlas. Podľa posled-

ných výskumov je dokázané, že počet 

potratov sa ani zďaleka nezmenšil, 

ba zvýšené používanie orálnej antikoncep-

cie malo za následok ešte väčší počet po-

tratov, ako kedykoľvek predtým. V tejto 

súvislosti kardinál López Trujillo v roku 

1998 uviedol jeden zaujímavý údaj, podľa 

ktorého žena používajúca antikoncepčnú 

tabletku počas 15 rokov prešla najmenej 

dvoma potratmi. Zároveň predvídal súčas-

ný stav, v ktorom sa do popredia dostávajú 

čisto gestagénové tabletky, ktoré vôbec 

nebránia ovulácii, čo spôsobuje ešte vyšší 

počet potratov. 

Akému účelu  antikoncepcia naozaj 

slúži? Určite nie preto, aby bránila tehoten-

stvu: veď na to už bol stopercentne bezpeč-

ný a spoľahlivý prostriedok – abstinencia. 

Slúži iba jednému účelu: ušetriť ľudí od 

ťažkostí, ktoré zažívajú pri abstinencii. Je 

teda zrejmé, že antikoncepcia bola       

vynájdená kvôli nedostatku sexuálneho 

sebaovládania a poslúžila pôžitkárstvu 

žiadostivosti. 

Strom sa pozná po ovocí. Antikon-

cepcia prináša smrť a zabíja lásku, pretože 

je vzburou človeka voči Bohu, voči jeho 

zákonitostiam, vloženým do muža a ženy. 

Človek chce „byť Bohom“ (Gen 3, 5). 

 

Dôsledky manipulácie slov 
 

V zaujímavej knihe s názvom Slov-

ník antijazyka, taliansky novinár Piergior-

gio Liverani skúma sériu výrazov používa-

ných v súčasnosti, ktoré sú samy osebe 

desivé. Ide o významovú manipuláciu, 

ktorej cieľom je nepovedať to, čo sa človek 

bojí povedať, či presadiť takú koncepciu 

sveta a mentálne návyky, ktoré sú vlastné 

ľuďom, alebo čo sa uvádza do používania 
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cez dané výrazy, tiež sa nimi priamo preja-

vuje moc, ktorá takto znemožňuje každú 

inú formu myslenia. 

Ako príklady uvádza aj tieto fakty: 

úmyselný potrat sa nazýva ,,umelým preru-

šením tehotenstva“, látky vyvolávajúce 

potrat (abortíva) sú premenované 

na,,interceptíva“ ale-

bo ,,kontragestatíva“ (čiže látky proti teho-

tenstvu), oplodnenie in vitro 

na ,,napomáhané počatie“, selektívny po-

trat poškodených plodov alebo plodov 

s handicapom je označený 

ako ,,prevencia“. Ďalej výraz ,,reprodukčné 

zdravie“ sa používa na pomenovanie 

celej skupiny zásahov – antikoncepcie, 

potratu a sterilizácie, určených na kon-

trolu pôrodnosti najmä v rozvojových 

krajinách. Ide teda o redukovanú 

a deformovanú predstavu pojmu 

zdravia. Na jednej strane sa 

zapríčiňuje smrť novoroden-

ca a morálne umŕtvovanie 

ženy, na druhej strane sa 

zavádza rozsiah-

la ,,chemická“ kolonizácia 

na úkor rozvojových krajín. 

Možno teda potvrdiť, že 

sme svedkami „ťažko chorého“ 

spôsobu informovania. Preto je 

naliehavo potrebné podávať proti informá-

cie verné vedeckej pravde, ako aj pravde 

o človeku, ktoré budú zároveň podporovať 

zmysel pre kritiku u tých, ktorí informácie 

prijímajú. 

 Pojmy, ktoré sú založené na klamstve 

a ktoré bežnému človeku nič nehovoria, 

spôsobujú, že potrat sa stal riešením a dieťa 

nebezpečenstvom. Z informovanosti sa 

takto stala dezinformovanosť. Podobne aj  

v kategórii antikoncepčných prípravkov sú 

aj abortívne prípravky, ktoré nezabraňujú 

počatiu, ale ničia už počaté embryo. Ta-

kýmto spôsobom sa ľudia stávajú manipu-

lovanými zo strany mocných, aby tak mohli 

profitovať na ich nevedomosti či dezinfor-

movanosti, čím sa vlastne stávajú odbera-

teľmi ich výrobkov na úkor vlastného zdra-

via a zdravia populácie a rodín. 

 Najmä pápež Ján Pavol II. hovoril      

o veľkej kríze súčasnej doby, 

ktorá sa prejavuje hlbo-

kou ,,krízou pravdy“, čo vidieť 

aj v uvedenej zámene či kríze 

pojmov. Termín ,,láska“, 

,,sloboda“, ,,úprimný 

dar“, ,,osoba“ 

v skutočnosti ne-

znamenajú to, čo je 

ich prirodzenou 

náplňou, ale pod 

vplyvom vedecko-

technického pokroku           

a jednostranným pozi-

tivizmom vniesol sa do 

ľudskej spoločnosti 

etický utilitarizmus, ktorý 

je civilizáciou výroby a pôžitku, 

civilizáciou vecí, a „nie osôb“, 

civilizáciou, v ktorej sa osoby používa-

jú ako veci. V súvislosti s civilizáciou pô-

žitku sa žena stala pre muža predmetom. 

Preto sú dnes mnohé útoky proti samotným 

základom rodiny. Hlavnou príčinou tejto 
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mentality je neprítomnosť Boha v srdciach 

ľudí. Kde niet viery, tam súčasný človek 

nepochopí, že iba Božia moc a jeho láska je 

silnejšia ako všetky obavy sveta. Iba ona 

môže prekonať rastúcu „anti-life mentali-

tu“, postoj nepriateľský proti životu pre 

paniku, vychádzajúcu z demografických 

štúdií ekológov a futurológov a presadzo-

vanie antikoncepcie, sterilizácie a umelého 

potratu.  

 Kardinál López Trujillo, bývalý pred-

seda Pápežskej rady pre rodinu, v jednom 

svojom rozhovore hovoril o anomáliách, 

ktoré ohrozujú dnešnú    rodinu: 

 rozvedené rodiny, teda rodiny bez jedné-

ho rodiča; 

 hnutie za populačnú kontrolu, ktoré pô-

sobí už od 19. storočia a ktorého aktivita 

vyvrcholila v 20. storočí (paradoxne 

v Roku rodiny 1994) konferenciami 

v Káhire a Pekingu; 

 ideológia sexuálnej revolúcie, ktorá sa 

stala verejným fenoménom a zhubne 

preniká kultúru a mravy dnešnej mladej 

generácie; 

 masívna propagácia médií v prospech 

voľnej lásky, rozvodov, potratov 

a odmietania detí a stále kritickejšie pos-

toje médií voči tradičným hodnotám 

rodiny. 

 Na inom mieste kardinál López Tru-

jillo uviedol, že ,,táto súčasná dialektika, 

o ktorej sme hovorili, vedie dnešného člo-

veka do hlbokej pochybnosti voči všetkým 

hodnotám rodiny a spoločnosti, v ktorej 

žije.  

 Preto je potrebné postaviť sa proti 

tomuto pesimizmu a ponúknuť náročnú, ale 

perspektívnu víziu rodiny, ktorú prináša 

Cirkev. Táto vízia nie je viazaná na histo-

rické zmeny či na spoločenskú morálku, ale 

na to, čo je večne pravdivé a trvalo zakot-

vené v prirodzenosti človeka.“ 

 

Anna Siekelová, 

regionálna zástupkyňa Fóra života 

z Hontianskych Trsťan  
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Exkurz encyklikou                                       

Caritas in veritate                                           

pápeža Benedikta XVI. 
 

Téma rozvoja národov, ich práv, povin-

ností a životného prostredia o ktorej hovorí 

štvrtá kapitola apeluje na morálnu zodpo-

vednosť práve v otázke otvorenosti k životu 

a vyzýva k zastaveniu iniciatív týkajúcich 

sa regulácií pôrodnosti, ktoré 

sú ústredným problémom 

spoločností s vysokým blaho-

bytom. Skôr sa snaží povzbu-

diť k iniciatíve o neustále 

zlepšovať životnú úroveň jed-

notlivých ľudí v určitej oblas-

ti v chudobných krajinách, 

aby tak mohli vziať na seba aj 

povinnosti, ktoré im súčasná 

bieda nedovoľuje plniť. Keď-

že sa v súčasnosti téma rozvo-

ja a zodpovednosti silno spája 

aj s povinnosťami voči príro-

de, ktorú nám Boh daroval k užívaniu pre 

život, do popredia vystupuje aj téma týka-

júca sa energetiky, keďže niektoré štáty, 

mocenské skupiny a podniky používajú na 

výrobu energie aj neobnoviteľné zdroje, 

čím sa tak vytvára vážna prekážka brániaca 

rozvoju chudobných národov. Špekulatívny 

nákup prírodných zdrojov, práve v chudob-

ných krajinách, plodí často vykorisťovanie 

a konflikty medzi národmi a vnútri nich. 

Preto je dobré ak vyspelé spoločnosti zni-

žujú vlastnú energetickú spotrebu čím sa 

tak medzi občanmi šíri nielen väčšia ekolo-

gická citlivosť, ale vznikajú snahy nachá-

dzať k výrobe energií rôzne alternatívnych 

zdroje. 

Piata kapitola sa dotýka samotnej ľud-

skej spolupráce v rôznych oblastiach. 

V náboženskej oblasti ide o dialóg medzi 

vierou a rozumom v láske, ktorý môže 

zefektívniť charitatívnu činnosť v spoloč-

nosti, a zároveň podnietiť bratskú spoluprá-

cu medzi veriacimi a neveriacimi v spoloč-

nom úsilí pracovať na spravodlivosti a mie-

ri ľudstva. Spolupráca pri rozvoji nemá byť 

len ekonomická, ale má to byť aj príležitosť 

na kultúrne a ľudské stretnutie. Veľkou po-

mocou k spolupráci v ovzduší univerzálne-

ho spolužitia a solidarity je práve kresťan-

ská viera, ktorá sa vteľuje do kultúr a po-

vznáša ich. Jedna z ďalších možností ľud-

skej spolupráce je aplikovanie takzvanej 

daňovej subsidiarity, ktorá 

by dovoľovala občanom 

rozhodovať o určení časti     

z ich odvodov do štátnej 

pokladne, čo môže byť veľ-

ká pomoc práve v sociálnej 

oblasti. Iná spolupráca na 

medzinárodnej úrovni sa 

môže prejaviť napr. podpo-

rou ľahšieho prístupu 

k vzdelaniu, čiže komplex-

nej formácii osoby. Feno-

mén medzinárodného turiz-

mu môže byť napr. pre ľud-

skú spoluprácu oblasťou pre ekonomický 

a kultúrny rast, ktorý podporuje skutočné 

hodnoty a vzájomné poznanie sa. Treba ale 

dať pozor, aby nenadobudol črty morálneho 

úpadku. Fenomén migrácie si tiež zaslúži 

svoju pozornosť. Mali by ho však sprevá-

dzať primerané medzinárodné predpisy       

s cieľom ochrany požiadaviek a práv mig-

rujúcich osôb, rodín a spoločností, do kto-

rých migranti smerujú. Pri uvažovaní         

o problémoch rozvoja treba zdôrazniť aj 

priamu spojitosť medzi chudobou a neza-

mestnanosťou.  

 

Mgr., Mgr. art. Martin Uhrík  

 

 

Použitá literatúra: 

BENEDIKT XVI.. Caritas in veritate. En-

cyklika. In:  edícia Pápežské dokumenty. 

Trnava: SSV, 2001. 
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Z histórie františkánov                               

v Leviciach 

História Rehole menších bratov františ-

kánov je úzko spätá s rekatolizáciou mesta. 

Reformácia, ktorá sa šírila z nemeckých krajín, 

rozdelila pôvodne nábožensky jednotné kato-

lícke Levice. Levice patrili medzi mestá, kde si 

reformácia postupne získala veľa prívržencov, 

takže už v polovici 16. storočia sa k nej hlásila 

väčšina obyvateľstva. Pretože protestanti ne-

mali vlastný kostol, obsadili katolícky kostol 

sv. Ladislava (dnes farský kostol) a používali 

ho pre svoje bohoslužby. Dokonca levický fa-

rár Matej Vizkeleti prijal protestantskú viero-

uku, oženil sa a mal synov. Protestantizmus 

v okolí Levíc sa rozšíril natoľko, že katolícki 

kňazi pôsobili len v niekoľkých okolitých ob-

ciach. Poslednými baštami katolicizmu sa stali 

obce Rybník, Hontianske Trsťany a Pečenice.  

Isté uvoľnenie nastalo až po smrti ba-

róna Siegfrieda Kolonicha, majiteľa Levického 

panstva, v roku 1624, ktorý sám bol protestant. 

Do Levíc bola pozvaná rehoľa jezuitov, ktorí  

predstavovali dôležitú súčasť katolíckej cir-

kvi a vykonávali rekatolizáciu. Išlo o dvornú 

posádkovú misiu, vďaka ktorej horliví jezuiti 

trpezlivou prácou dosiahli rekatolizáciu mno-

hých nemeckých vojakov, tvoriacich hradnú 

posádku i civilného obyvateľstva. Po takmer 

jednom storočí bola v  roku 1645 v meste ob-

novená katolícka farnosť. Nevieme presne, ke-

dy jezuiti z Levíc odišli, vieme však, že na ich 

rekatolizačné snahy nadviazala rehoľa františ-

kánov, ktorá sa pričinila o opätovnú prevahu 

katolíckych veriacich v meste. 

 

Františkáni v Leviciach                                                  

v rokoch 1675 - 1786 
 

Členovia rehole františkánov, obser-

vantov prišli do Levíc v roku 1675 na pozvanie 

majiteľov hradného panstva Čákiovcov. Levic-

kým františkánom, patriacim do Provincie Naj-

svätejšieho Spasiteľa, darovali dom so záhra-

dou neďaleko Levického hradu. Mnísi, ktorých 

hlavným poslaním bolo hlásanie Božieho slo-

va, ovplyvňovali svojou činnosťou duchovný 

život Levíc celé jedno storočie. K ich pôsobe-

niu sa viaže i založenie sakrálneho komplexu 

kalvárie nad mestom. Kláštor ako miesto vzde-

lanosti mal dobre zariadenú knižnicu, kde 

uchovávali početnú zbierku kníh, vrátane mno-

hých vzácnych tlačí. Napriek tomu dielo, ktoré 

bolo budované niekoľko storočí, skončilo ne-

slávne krátko po likvidácii kláštora v roku 

1786.  

Za výdatnej podpory miestnych patró-

nov sa františkánom podarilo neďaleko Levic-

kého hradu 19. marca 1714 na deň sv. Jozefa 

položiť základy kostola, ktorý dokončili v roku 

1720. Stavba priľahlého kláštora bola dokonče-

ná až v roku 1740. Predstaveným kláštora bol 

v tomto čase gvardián Atanáz Hihalmi. Už 

v roku 1732 mal kostol 3 oltáre, ktoré dali pos-

taviť Ladislav Kazy, Ladislav Sipeky a stotník 

Karol Tajtser. Neskôr k nim pribudli ďalšie 
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štyri oltáre. Hlavný oltár bol zasvätený sv. Jo-

zefovi, patrónovi kostola. Oltár s rozmernou 

maľbou sv. Jozefa bol vybavený svietnikmi, 

relikviárom v tvare pyramídy, krížom, oltárny-

mi plachtami, vankúšom a sedesom. Bočné ol-

táre boli zasvätené Preblahoslavenej Panne Má-

rii, sv. Anne, Bolestnej Panne Márii, sv. Fran-

tiškovi Serafínskemu, sv. Antonovi Paduánske-

mu a sv. Jánovi Nepomuckému. V kostolnej 

veži boli umiestnené štyri zvony.  

Kláštor predstavoval dobre fungujúci        

a sebestačný hospodársky organizmus.  Kom-

plex kláštora tvorilo 29 ciel, horná a dolná ko-

mora, kuchyňa, refektórium, horná a dolná sak-

ristia, knižnica, horná a dolná krížová chodba, 

sýpka, humno, stajňa, vnútorná a vonkajšia piv-

nica, záhrada a pekáreň. V roku 1786 mali 

v stajni ustajnených 12 koní. 

 

Zrušenie františkánskeho kláštora             

v Leviciach v roku 1786 
 

Nariadením cisára Jozefa II. z 26. janu-

ára 1782 boli v Uhorsku zrušené rehole vedúce 

kontemplatívny život i inštitúcia pustovníctva. 

Rušeniu (abolícii) padla za obeť asi jedna treti-

na františkánskych inštitúcií. V rokoch         

1782 – 1790 bolo zrušených 140 kláštorov.  

Likvidácia levického kláštora sa začala 

na jeseň 1786. Na základe vydaných cisárskych 

inštrukcií Miestodržiteľská rada a Uhorská ko-

mora vymenovala ústredných i župných úradní-

kov, ktorí mali vykonať súpis hnuteľného 

a nehnuteľného majetku kláštorov.  Komisia 

väčšinou pozostávala z komorského 

a politického komisára, pokladníka a pisára. 

V Leviciach ju tvorili: kráľovský komisár Ján 

Szentiványi, komisár Alexander Pavol Vízke-

letty a pisár Alexej Gyárfás.  

Komisia si na pomoc prizvala 

i odborníkov z jednotlivých remeselných odvet-

ví, ktorí im mali pomôcť pri ohodnotení hnuteľ-

ného a nehnuteľného majetku kláštora. Likvi-

dačnú komisiu tvorili: Matej Kinčer - murársky 

majster, Bartolomej Sach - tesársky majster, 

Matej Pavelek - stolársky majster, Jozef Schaj-

der - sklenár, František Rohrhaffer, Ján Peťko, 

hrnčiarsky majster, Bernard Jerg - sochár          

z Banskej Štiavnice, Karol Svajger - mediar, 

Michal Zilaj - zlatník, Michal Hajlingeter - ma-

liar, Jozef Sirvesek, Matej Riszký - krajčír        

a Ladislav Sekula - kamenár zo Starého Teko-

va. 

 

PhDr. Ladislav Vincze 

 

Použitá literatúra: 

1 Tóth, Gy.:A lévai kegyes-tanítórendi gymnasium 

története 1815-1895-ig, Léva, 1896 

2 Magyar Országos levéltár, fond Miestodržiteľská 

rada, abolícia kláštorov 

3 Velladics, M.: A Templomi Felszerelések Letéti 

Hivatala (1782-1787 – 1802-1824), In:   

     Etűdök, Budapest, 2004 

4 Velladics , M.: Paradicsom vagy pokol? Szerzetes-

ség 1782-1790. In: Magyar   
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Misijný úmysel na júl 2012 
 

Aby kresťanskí dobrovoľníci                               
na misijných územiach  

svedčili o kresťanskej láske                                             

 

Svätý Otec radí ako               

čeliť odlivu katolíkov 
 

Vatikán, 25.6.2012 (Zenit)  

Benedikt XVI. prijal 22. júna 2012 

na audiencii skupinu biskupov 

z Kolumbie pri ich návšteve ad limi-

na v Ríme. Poskytol im konkrétne ra-

dy vzhľadom na rastúci náboženský 

pluralizmus aj k tomu, ako zaobchá-

dzať so stále väčšou prítomnosťou 

evanjelických farností v krajine. Svä-

tý Otec citoval záverečný dokument 

5. generálneho zasadnutia biskup-

ských konferencií Južnej Ameriky    

a Karibiku, v ktorom sa konštatuje, 

že často nepobáda ľudí 

k vystupovaniu z Cirkvi viera neka-

tolíckych skupín, ale štýl ich života. 

Podľa pápeža túto výzvu možno 

zvládnuť tak, že sa ľudia stanú lepší-

mi veriacimi a budú vnášať viac 

zbožnosti, priateľskosti a otvorenosti 

do farností a spoločenstiev, aby sa ni-

kto necítil cudzí a vylúčený. Bene-

dikt XVI. okrem toho biskupom pri-

pomenul väčšie nasadenie 

v katechéze so zvláštnym zameraním 

sa na mladých ľudí i dospelých, ako 

aj na starostlivú prípravu homílií a na 

napomáhanie výučby katolíckej náu-

ky na školách a univerzitách. Svätý 

Otec pripomenul, že toto všetko je 

prínos k vzbudeniu „pocitu prísluš-

nosti k Cirkvi“ v pokrstených a má to 

v nich vyvolať „úsilie zdieľať 

s inými radosť z nasledovania Krista 

a z vlastnosti ako členov jeho mystic-

kého Tela“.  

Na záver Svätý Otec zdôraznil, 

aké je dôležité vyzdvihovať tradíciu 

Cirkvi, mariánsku spiritualitu a veľkú 

rôznorodosť zbožnosti. „Úsilie 

o radostnú a otvorenú výmenu skúse-

ností viery s inými kresťanmi bez 

vzdania sa vlastnej identity je takisto 

cestou zlepšovania vzájomných  

vzťahov, prekonania nedôvery 

a vyhýbania sa nepotrebným rozpo-

rom.“                                           –zg- 
 

 

 

Aké milé sú na horách                                      
nohy posla blahozvesti,                                   

čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho,                
oznamuje spasenie... 

(Iz 52,7) 
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Misijná krajina Kamerun 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Republika Kamerun leží v oblasti 

rovníka v západnej časti Afriky. Krajina je 

takmer desať ráz väčšia ako Slovensko 

a má vyše osemnásť miliónov obyvateľov 

(2009). Hlavné mesto je Yaoundé a má je-

den a pol milióna obyvateľov. Úradný ja-

zyk je francúzština a angličtina. Rasové 

a národnostné zloženie je veľmi pestré. Žijú 

tu Fangovia (bantúski a sudánski černosi) 

20%, Bamilékovia a Bamovia 19%, Bosa-

novia a Dualovia 19%, Fulbovia 10%, Ti-

karovia 7% a zbytok sú Európania a Arabi. 

Priemerná dĺžka života u mužov je 46 ro-

kov a u žien 47 rokov. Na desať tisíc oby-

vateľov pripadajú dvaja lekári. Podľa do-

stupných štatistík má krajina vysoký počet 

postihnutých na 

AIDS a 29% trpí na 

tuberkulózu. 

 Kamerun má 

zaujímavú históriu. 

V rokoch 1884-1919 

bolo súčasné územie 

s priľahlými oblas-

ťami nemeckým pro-

tektorátom. Na roz-

diel od mnohých af-

rických krajín nepre-

šiel Kamerun turbu-

lentným obdobím 

rýchleho striedania 

režimov.  

 Po prvej svetovej vojne si správu kra-

jiny rozdelili Veľká Británia a Francúzsko. 

Kamerun dosiahol samostatnosť v roku 

1961. V roku 1995 sa zásluhou anglicky 

hovoriacej populácie stal Kamerun členom 

Britského spoločenstva národov. Vďaka 

vývozu nerastov a sebestačnosti 

v produkcii potravín, patrí Kamerun 

k ekonomicky najúspešnejším zemiam tro-

pickej Afriky. 

 Do Kamerunu prišli ako prví misio-

nári Palotíni, ktorí založili misiu 

v Marienberku. V roku 1890 sa v krajine 

zriadil apoštolský vikariát. Po prvej sveto-

vej vojne sa tu výrazne rozvinula misijná 

činnosť najmä zásluhou Kongregácie Svä-

tého Ducha a neskôr Oblátov Nepoškvrne-

nej Panny Márie. Katolícka cirkev sa tu 

rýchle a úspešne rozširovala. V roku 1988 

dostal Kamerun prvého kardinála v osobe 

arcibiskupa Dou Aly Tumiho. Dnes má Ka-

merun 23 diecéz. V krajine je 35% katolí-

kov, 18% protestantov, 25% animistov 

a 22% moslimov. Cirkev v Kamerune zo-

silnela a zasluhuje si, aby mala viac miesta 

v africkom náboženskom dianí. Nesmie 

ochabovať ani v evanjelizácii a v mravnom 

vplyve. Musí pokračovať v dobre založe-

nom diele, ktoré doteraz viedli misionári. 

(K. B., SVD, krátené) 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: Hlasy z domova a misií 4/2012, Život Cirkvi 
vo svete 25-26*2012, www.papezskemisijnediela.sk 
Foto: http://www.zemepis.com/Kamerun.php 
http://karmel.marienthal.de/kameruno1.html 
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VII. svetové stretnutie rodín                   

so Sv. Otcom v Miláne  

VII. svetové stretnutie rodín so 

Svätým Otcom sa konalo od stredy          

30. mája do 3. júna 2012 v talianskom 

Miláne na tému Rodina práca a sviatok. 

Z levického dekanátu sme cestovali 

do Milána siedmi laici spolu s kňazom        

otcom Vladimírom Šimúnkom.  Išli sme 

v skupine s rodinami a kňazmi z Inštitútu 

rodiny Jána Pavla II z Bratislavy. 

Vo štvrtok večer sme pricestovali 

do mesta  Monzza , kde sme boli 

ubytovaní. V tomto meste v nemocnici 

strávila posledné chvíle sv. Gianna. 

V piatok sme navštívili mesto 

Magenta, v ktorom sa narodila sv. Gianna 

Beretta Mollová. Navštíviť miesta spojené 

so sv. Giannou bolo našim cieľom v piatok 

1.júna, presne na Deň detí, aké symbolické! 

Chrám sv. Martina nás uchvacuje 

svojou veľkosťou. Je to druhý najväčší 

chrám v milánskej diecéze, ktorý bol 

postavený v čase, keď Magenta mala 

necelých sedem tisíc obyvateľov! Touto 

stavbou si miestni obyvatelia chceli uctiť 

vyše desať tisíc padlých vojakov v bitke pri 

Agente v roku 1859. 

Do tejto baziliky, o 100 rokov 

neskôr, prichádzala svätá Gianna. Tento 

chrám bol pre ňu veľmi dôležitý - tu bola 

pokrstená, tu sa vydávala, tu sa modlila. 

V Bazilike je obraz sv. Gianny, ktorý visel 

pri svätorečení vo Vatikáne na Bazilike    

sv. Petra. Je tu socha panny Márie, ktorú 

darovala rodina Berettovcov. Zdá sa, že 

zbožná rodina Berettovcov dá svetu ešte 

jedného svätca. Dozvedáme sa, že sa začal 

proces beatifikácie Gianninho  brata, pátra 

Bernarda, kapucína v Brazílii. 

Na pravé poludnie o 12 hodine 

začíname spoločne sláviť svätú omšu 

v oratóriu, kde sa stretávala sv. Gianna so 

svojimi dievčatami v rámci ,,Katolíckej 

akcie’’. Dvanásť kňazov zo Slovenska 

koncelebruje sv. omšu. Don Marián 

Valábek nás v homílii povzbudzuje, aby 

sme si prečítali ešte pred otvorením Roku 

viery Apoštolský list Benedikta XVI. Porta 

fidei. A ako druhé zdôrazňuje potrebu 

účasti na každodennej svätej omši (tak ako 

to robila sv. Gianna). Zároveň nás všetkých 

povzbudzuje k dosiahnutiu vysokej úrovne 

bežného kresťanského života. 

O 15 hodine sa stretávame so ,,živou 

relikviou“ sv. Gianny, jej dcérou Giannou 

Emanuelou. 

Na miestach spojených s jej svätou 

mamou nám hovorila: ,, Ráno, keď otvorím 

oči, ďakujem otcovi a mojej sv. mame za 

dar života. Je to najväčší dar. ... mama po 

smrti robí veľa dobra. Ľudia ju majú ako 

mamu, sestru..., modlia sa k nej. Naša 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 
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mama sa k nám vrátila ako svätá mama.   

Blahoslavený Ján Pavol II. Ju po krátkej 

dobe         

(30 rokov 

po smrti) 

blahorečil. 

Vyhlásil ju 

za ,,Matku 

rodiny’’. Pri 

svätorečení 

prečítali 

zoznam 

nástrojov, 

ktorými sa 

dopracovala 

k svätosti: 

každodenná 

sv. omša, 

práca v Katolíckej akcii, každodenná 

modlitba, láska k osobám vedľa nej 

a každodenný kontakt s Bohom.                   

Pri otázke ako sa cíti ako dcéra svätice, 

odpovedala: ,,Cítim sa plná radosti a cítim 

zodpovednosť“. 

Náš otec mal 98 rokov keď zomrel. 

Mama mu napísala: „Si otec plný lásky, 

citov a svätosti voči našej rodine. 

Najvzácnejší otec, briliant, aký na svete 

existuje.  Mamu som spoznala cez svojho 

otca. Ich láska bola mimoriadne veľká, 

pretože Pán Ježiš a Panna Mária boli 

neustále prítomní v ich srdciach. Otec 

vedel, že nemôže byť proti heroizmu svojej 

ženy. Rešpektoval jej rozhodnutie. Mama si 

uvedomovala, že otec je pre ňu nástrojom 

Božej prozreteľnosti.’’. O výnimočnosti 

Pietra Mollu svedčí aj to, že počas jeho 

pôsobenia vo funkcií riaditeľa fabriky na 

výrobu zápaliek v mestečku Ponte Nuovo 

nebol prepustený ani jeden zamestnanec! 

V sobotu 2 júna sme sa premiestnili 

do Milána. Doobeda sme privítali Svätého 

Otca pred Milánskych dómom, potom sme 

ho čakali pozdĺž ulíc, aby sme ho 

pozdravili. 

 

Sobota vyvrcholila slávnosťou 

svedectiev, kde sa rodiny zdieľali so 

svojimi 

životmi, so 

svojím 

hľadaním, so 

svojimi 

otázkami 

o budúcnosti. 

Na hotel sme 

sa vrátili asi 

o jednej 

v noci. Skoro 

ráno sme 

opäť vstávali, 

aby sme 

prekonali 

opäť tú istú 

pešiu túru, aby sme mohli sláviť svätú 

omšu s našim pápežom. Prišlo sem veľa 

rodín s malými deťmi. Bolo úžasné ich 

pozorovať, deti si krátili čakanie hrami, 

skákaním cez gumu alebo spaním. Svätý 

otec bol neskutočne radostný. Stretnutia sa 

zúčastnilo vyše milión ľudí, z toho dvesto 

nás bolo zo Slovenska. Veľa? Málo? 

Uvedomili sme si, ako nás náš Pápež veľmi 

potrebuje. 

  Ako uvádza kardinál Ennio Antonelli, 

prezident Pápežskej rady pre rodinu: 
 

  ,,Nielen z chleba žije človek, ale aj,    

a predovšetkým, z medziľudských vzťahov    

v pravde a láske. Len s inými ľuďmi človek 

môže žiť, rozvíjať sa, byť šťastný. Len          

v rodine, inštitúcií úplného darovania sa         

a integrálneho spoločenstva života 

nachádza prostredie na narodenie, začiatok 

a rast v súlade s jeho dôstojnosťou. Rodina 

je zárodok, model, uskutočňovanie vzoru 

ľudskej spoločnosti.’’ 
 

Anna Siekelová, 

regionálna zástupkyňa Fóra života 

z Hontianskych Trsťan  
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* Oznamy *                            Ročník II. Číslo 7 

 

 

 

 

 

  

  

     

    Keď potrebuješ posilu vo viere ... Hebr 11, 1-3 

    Keď potrebuješ posilu v nádeji ... 2 Pt 1, 16-21 

    Keď potrebuješ posilu v láske ... 1 kor 13, 1-13 

 

    Keď si zhrešil ... Ž 51 

    Keď strácaš odvahu ... Ž 91 

    Keď ti niekto ubližuje ... Ž 56 

    Keď sa ti zdá, že Boh je ďaleko ... Ž 139 

 

    Keď si na cestách ... Ž 121 

    Keď si na dne ... Ž 88 

    Keď potrebuješ povzbudenie ... Iz 43, 1-7 

    Keď ťa pokúša pýcha ... Ž 131 

 

    Keď s niečím zápasíš ... Ž 27 

    Keď chceš vychádzať s ľuďmi ... Kol 3, 12-27 

    Keď hľadáš pravé hodnoty ... Iz 55, 1-3 

    Keď si osamelý ... Ž 23 

 

    Keď tebou druhí pohŕdajú ... Rim 8, 28-39 

    Keď túžiš po pokoji ... Mt 11, 28-30 

    Keď si príliš zaneprázdnený ... Ž 90 

    Keď si vďačný za Božiu pomoc ... Ž 126 

 

    Skrátené voľby: 

    V prípade strachu ... Iz 41, 13 

    V prípade nebezpečenstva ... Ž 17,8 

    V prípade rozhodovania ... Mk 8, 36 

 

 

   Uvedené čísla sú priame voľby                                                                             

   dostupné 24 hodín denne, 365 dní v roku 

 

 

 

 

 

 

         Zdroj: http://.misie.sk 

Tiesňové volania 
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Rozlúčka s pánom kaplánom Martinon Uhríkom  

29.júna 2012  

Prvá sv. omša nového kaplána Miroslava Pintéra 

1.júla 2012 

Po prvej svätej omši v Leviciach   

Rodičia nového kaplána a starká 


