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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: Ranné chvály na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta
Liturgia: osemnásta až dvadsiata prvá nedeľa cez rok
Téma: Chiara zomrela, aby jej dieťa mohlo žiť
Katechéza: Exkurz encyklikou Caritas in veritate pápeža Benedikta XVI.
História: Z histórie františkánov v Leviciach
Misijný úmysel na august - Kardinál Cottier o konfliktoch v Cirkvi
Svätí v mesiaci - jún * Reportáž: Blízke okolie Levíc
Fotogaléria: Slávnostná svätá omša na Kalvárii v Leviciach dňa 29.júla 2012
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Výber z Liturgie hodín z ranných chvál na slávnosť
Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta

Hymnus

Prosby:

Slnečnou žiarou, Panna, ovenčená,
dvanásť hviezd skvie sa vôkol tvojej
hlavy, za podnož mesiac máš
a z krásnej tvári neha ti žiari.

Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa
narodil z Panny Márie, a prosme ho:

Smrť si premohla, skrotila si peklo,
a za nás prosíš svojho Syna, Krista,
Kráľovná mocná, ktorej sa zem korí
aj rajské zbory.



Ochraňuj nás i našu vieru v Boha,
vzdialených navráť k otcovskému
domu, tých, čo pokrýva tôňa smrti,
prebuď, pozdvihni k nebu.
Vinníkom vypros milosť odpustenia,
ujmi sa tých, čo plačú, trpia, biedia,
vypočuj vrúcne, úzkostlivé hlasy,
ty nádej spásy.
Trojici svätej nech sa vzdáva chvála,
že vencom slávy zdobí teba, Panna,
že nám za matku darovala teba,
Kráľovnú neba. Amen.
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Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.







Ježišu, večné Slovo, ty si si vyvolil
Pannu Máriu za neporušený stánok;
ochráň nás pred skazou hriechu.
Náš Vykupiteľ, ty si Pannu Máriu
urobil čistým príbytkom pre seba
a stánkom Ducha Svätého; urob aj nás
trvalým chrámom svojho Ducha.
Kráľ, kráľov, ty si svoju matku vzal
s dušou i telom k sebe do neba;
daj, aby sme stále mysleli na to, čo je
hore.
Pán neba i zeme, ty si Pannu Máriu
postavil po svojej pravici ako
Kráľovnú; aj nám daj účasť na jej
večnej sláve.

Modlitba:
Všemohúci a večný Bože, ty si
vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu,
matku tvojho Syna, s telom a dušou
do nebeskej slávy; prosíme ťa,
pomáhaj nám, aby sme vždy
smerovali k nebu a mohli mať
s ňou účasť na večnej blaženosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista,
tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote
s Duchom Svätým po všetky
veky vekov. Amen.
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Pane,..., Ty máš slová večného života.“
Tieto slová odzneli z úst apoštola Petra,
ktorý bol akoby hovorcom Dvanástich a vždy
prvý odpovedal na každú otázku Učiteľa.
„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa
Ježiš, keď chcel vedieť, ktorého z apoštolov
označil Otec za hlavu ostatných. Pred tým sa
osamote modlil, aby poznal Otcovu vôľu.
„Odpovedal mu Šimon Peter: „Ty si Mesiáš,
Syn živého Boha.“ (Mt 16, 16)
Aj my sme často plní otázok a neistôt.
Radi by sme dostali na ne pravdivú odpoveď,
chceli by sme mať istotu. Koho sa pýtať, kto
nám môže dať istotu? V dnešnom svete nás ťažia existenčné, osobné, spoločenské a mnohé
iné neistoty. Kde hľadať odpoveď, kde nájsť istotu?
Peter aj nám odpovie.
„Choďte k Ježišovi. On jediný má tie správne odpovede, iba u neho nájdete istotu.“ Ako sa však k tomu
dopracovať?
V prvom rade túžbou. Treba veľmi túžiť po
Ježišovi. Celým srdcom, zo
všetkých síl. Musíme ho
hľadať v modlitbe, počúvať
vo Svätom Písme, dovoliť,
aby nás Eucharistiou premieňal na seba samého.
A On vždy odpovie na našu
túžbu, dovolí, aby sme ho našli. Nejde to však
zo dňa na deň. Vyžaduje to od nás veľké úsilie
a veľkú vytrvalosť. Len ten, kto vytrvá, dobehne do cieľa, len ten dostane odmenu. A akú odmenu?! Večný život!
Ježiš sám je odpoveďou na všetky naše
otázky. Ježiš je jedinou istotou v každej neistote. O tom nás uisťuje aj Peter, keď mnohí opustili Ježiša a už s ním viacej nechodili. On bol
ten, ktorý odpovedal na Kristovu otázku: „Aj vy
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chcete odísť?“ A Peter vyslovil tie hlboké
a pravdivé slová: „Pane, a ku komu by sme išli?
Ty máš slová večného života. A my sme uverili
a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ (Jn 6,67-69)
Prečo toľko o otázkach a odpovediach,
o neistotách? Lebo ich máme nesmierne veľa aj
vzhľadom na vieru, na Cirkev, na dianie v nej.
Kto nám povie pravdu? Mnohí sa cítia zneistení. Mnohí odchádzajú od Krista „a viac s ním
nechodia“. Mnohí povedia: „Tvrdá je to reč!
Kto to môže počúvať?!“ (Jn 6, 60b) Vskutku,
pre mnohých je Kristova reč, Petrova reč, reč
Cirkvi tvrdá. Ťažko prijateľná, ťažko pochopiteľná, ťažko stráviteľná, dokonca staromódna.
Ježiš však vyriekol všetky svoje slová pre večnosť. Ani jediná čiarka sa nesmie vynechať.
Preto nech sa deje čokoľvek, nech by sme akokoľvek tápali v neistote, nech by
bola okolo nás hustá tma,
nech by sme mali tisíce nezodpovedaných otázok, nikdy
nesmieme zabudnúť na Petrove slová. Opakujme si ich,
pripomínajme si všetky rozhovory medzi Ježišom a Petrom.
V mnohom nás poučia, povzbudia a usmernia. Len si
treba otvoriť srdce, aby sme
správne počúvali. „Kto má uši
na počúvanie, nech počúva!“ (Mk 4, 9) „Dávajte pozor, na to, čo počúvate!“ Mk
4, 24a) Ak sa budeme pridŕžať Ježišových slov,
dostaneme odpoveď na každú našu otázku. Nadobudneme istotu v každej našej neistote.
Ježiš a Peter, Peter a Ježiš... Ku komu by
sme išli? Iba Kristova Cirkev na čele s Petrom

nám dá tie správne odpovede a tú pravú istotu.
Gitka Tóthová
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Osemnásta nedeľa cez rok

Devätnásta 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 mannu. Vieme však, že napriek toľkej Božej starostlivosti 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, podliehame pokušeniu smútiť za "egyptskými plnými hrncami". A vrhať sa strmhlav do otroctva pôžitkov. Neklaňať sa Bohu, ale "zlatému teľaťu". Máme plnú náboženskú slobodu. Lenže ponuky rýchleho zbohatnutia 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 konzumný, "sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy".
Sú to naozaj klamné žiadosti. Nedávajú to čo ponúkajú. 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.

Ježišova veľká eucharistická reč pokračuje.
A už sa vynárajú aj námietky, vyplývajúce z predsudkov. Nevieme presne, kto sa pýtal a kto namietal.
Možno to však boli tí, čo sa spočiatku s toľkou
na1iehavosťou pýtali, ako majú konať Božie skutky. Teraz už vymýšľajú, do čoho by sa zadrapili, aby
spochybnili Ježišove slová. Kto odmietne prijať
Ježiša do svojho života ako absolútnu prioritu, začne
hľadať spôsob, ako by si tento postoj sám pred sebou
zdôvodnil.
Viera je dar. Boh ho však ponúka každému. Ponúka. Nevnucuje. Kto uverí, slobodne prijme dar viery. Spočiatku síce iba ako zárodok. Lenže ak bol súhlas vôle slobodný a úprimný, viera
postupne rastie do šírky i do hĺbky. Napred teda musíme ozaj veriť v Ježišovo božstvo a potom už nebude zaťažko prijať ho ako CHLIEB Z NEBA. Ostane síce tajomstvom, ale vo viere bude skutočným
pokrmom, z ktorého žijeme. Nie iba akýmsi doplnkom k sviatočnej pohode.
Dnešná bohoslužba slova nás vyzýva, aby
sme si vyjasnili náš vzťah k Eucharistii. Teda k Ježišovi, ako k nášmu pokrmu pre večný život. Nuž ale
zaujíma nás vôbec večný život?
Vyskytnú sa v živote chvíle, keď sme takí
unavení a skleslí, že by sme nedbali umrieť ako Eliáš,
ďalej vôbec nevládzeme. Eucharistia je však oveľa
účinnejšia posila akú dostal tento prorok. A posilu
potrebujeme aj vtedy, keď sa nám zdá, že sa požiadavky kresťanského života nedajú zvládnuť a to
nemusí byť akurát len na výročité sviatky. Ale potom sa nedivme, že sme duchovne podvyživení.
Je tu však ešte jeden vážny problém. Časté
sväté prijímanie, ale bez sviatosti zmierenia. Bez
sústavnej kontroly svedomia a snahy o zdokonaľovanie. A to je veľmi nebezpečný zvyk.
M. M.

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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Dvadsiata nedeľa cez rok

Dvadsiata prvá nedeľa cez rok

Keby mal dnes písať sv. Pavol nám, napísal by
azda presne to, čo Efezanom pred dvoma tisícročiami. Nie sú aj naše dni zlé? Možno ešte horšie.
Veď všetok pokrok sa zneužíva na zlo v takom
rozsahu a intenzite, o akom ešte nebolo ani vidu
ani slychu. A preto Pavlovu výzvu, aby sme si dávali pozor ako máme žiť, musíme brať naozaj vážne.
Nemôžeme si dovoliť odkladať zmenu života na neskoršie. Ani kvôli sebe, ale ani kvôli svetu, za ktorý
sme spoluzodpovední s tými, čo ho zámerne kazia.
Zodpovedám v prvom rade za seba. Ak vedome odkladám nápravu, je to priveľké riziko, lebo
ktože z nás má záruku, že dožije zajtrajšie ráno?
Máme sa snažiť, poznať Pánovu vôľu. Ale Pánovi sa celkom iste nepáči, ako je presýtené zlobou
každého druhu celé ovzdušie. Kto sa domnieva, že
je to prehnané, nepozná názory našej mládeže, vlastne ešte detí. A odkiaľ to vzali? Zavinili to iba ľudia,
ktorí zámerne rozsievajú zlo? Nezanedbali sme
niečo aj my?
Strkali sme si hlavy do piesku, nechceli sme
vidieť realitu, nahovárali sme si, že nás sa to netýka,
veď naši ľudia majú predsa kresťanské korene.
A naše deti ich prirodzene zdedili ako farbu pleti,
takže budú imúnne voči mravnej nákaze !?
Priznajme si konečne rozsah morálneho ohrozenia našich ľudí, hlavne detí a mládeže! Ako stále
klesá naša možnosť účinne zabrániť prenikaniu zla!
Strácame ju so štvorcom času. Kto by bol varovný
hlas včera ešte snáď vypočul, zajtra sa už iba pohŕdavo usmeje, akí sme zaostalí...
Lamentovaním a nadávaním bude tma ešte
tmavšia. Ale aj jedna sviečka dá kúsok svetla. Čím
viac ich bude, tma bude strácať, svoju moc. Nuž ale
naše svedectvo musí naozaj svietiť;.

Muž je hlavou ženy"
"
, napísal sv. Pavol Efezanom. Je to veľmi známy a medzi mužmi populárny
biblický citát. Ale súčasne aj klasický príklad, ako
zle sa môže chápať veta, ak sa vytrhne z kontextu.
Apoštol Pavol prikazuje mužom, aby tak milovali
svoje manželky, ako Kristus miluje svoju Cirkev. A
to nie je hocijaká láska. Je to láska sebadarujúca.
V krajinách Orientu ženy mali a väčšinou
stále ešte majú ponižujúce postavenie v spoločnosti.
Žena nebola považovaná za plnohodnotného človeka. Ani v našej civilizovanej a dávno pokresťančenej
dobe ešte stále nie je všetko ako má byť. Asi preto
múdry pápež Ján Pavol II. vydal v roku 1988 apoštolský list "O DÔSTOJNOSTI ŽENY". Vyjadruje
sa v ňom aj k tej časti Pavlovho listu Efezanom,
o ktorej uvažujeme.
Kristus miluje svoju Cirkev ako jej Ženích
zásnubnou láskou. Manžel by mal prevziať prvky
tohto štýlu vo vzťahu ku svojej manželke. Všetky
dôvody pre "poddanie" ženy mužovi musia byť interpretované v zmysle vzájomného poddania sa
oboch v bázni Kristovej. Miera opravdivej manželskej lásky nachádza svoje najhlbšie žriedlo v Kristovi, ktorý je Ženíchom Cirkvi.
Žiada sa však ešte dodať, že dôstojnosť ženy si
majú ctiť aj samotné ženy. Nie je to iba výsada, ale aj
záväzok.
M. M.

M. M.
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Chiara zomrela, aby jej
dieťa mohlo žiť

Tento skutočne ,,hustý“ príbeh
akosi prekĺzol pomedzi prsty bulvárne orientovaných agentúr a spravodajských portálov. Tie sa skôr urputne venujú kauzám, kauzičkám, odvolaniam, odvolávačkám, petíciám,
repetíciám a korepetíciám. V Taliansku pred dvomi týždňami zomrela 28
-ročná krásna žena, Chiara Petrillo.
Uplynulé dva roky si veľa vytrpela
kvôli rakovinovému ochoreniu. Zomrela, pretože odložila chemoterapiu, rádioterapiu, aby liečbou neuškodila synovi Francescovi, ktorého
nosila pod srdcom.
Nebolo to jej prvé tehotenstvo.
Niekoľko mesiacov po sobáši s Enricom otehotnela a jej dcérke Márii na
ultrazvuku diagnostikovali anencefáliu, vážnu vývojovú poruchu nezluči-
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teľnú so životom. Manželia však bez
váhania akceptovali tento nový život
ako dar Boží, aj keď ich lekári od
toho mnohokrát odhovárali. Tridsať
minút života malej Márie využili na
to, aby ju pokrstili, a aby ju aj odprevadili na jej ceste do Neba.
Chiara potom otehotnela po
druhýkrát. Do radosti oboch manželov sa opäť vmiešala nepríjemná
správa z ultrazvuku, ktorá neveštila
nič dobré. Ukázalo sa, že ich syn
Dávid nemá nohy a k tomu sa pridali
aj ďalšie vývojové poruchy, ktoré
chlapcovi nedávali nádej na prežitie.
Chiara chlapca porodila 24. júna
2010, nechali ho pokrstiť, a po krátkom živote ho v modlitbách odprevadili do večnosti.
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podľahla zhubnej chorobe, tomu
„drakovi“, ktorý ju prenasledoval,
ako sa vyjadrila, narážajúc na Knihu
Zjavenia.
„Je to druhá Gianna Beretta
Molla“, povedal kardinál Agostino
Vallini, rímsky vikár, na adresu Chiary, keď jej prišiel vzdať úctu pri pohrebe. Svätá Gianna Beretta Molla
bola kanonizovaná Jánom Pavlom II.
v roku 2004 a jej príbeh je podobným príbehom neskutočnej veľkodušnosti, lásky, ktorá siaha až za
hrob.

Potom otehotnela po tretíkrát.
Mal to byť syn Francesco a ultrazvuk
konečne priniesol svetielko na konci
tunela, podľa všetkého sa chlapec
mal narodiť zdravý. V piatom mesiaci tehotenstva však Chiare zistili
rakovinu a od tej chvíle sa pre oboch
manželov začal jeden obrovský boj.
Nestratili však svoju vieru, a po tre„Neviem, na čo nás chce Boh
tíkrát
v kritickej situácii sa roz- pripraviť prostredníctvom tejto ženy“, povedal kardinál, ,,ale je to urhodli povedať ,,áno“ životu.
čite niečo, čo by sme nemali preChiara pritom ani na sekundu hliadnuť, je to dedičstvo, ktoré nám
nezaváhala, nechcela sa vzdať svojho pripomína, aby sme prisúdili patričFrancesca, aj keď jej bolo jasné, do nú hodnotu každému jednému kroku,
akého rizika vstupuje, keď odkladá gestu, ktoré robíme v každodennom
náročnú liečbu rakoviny. Až po pôro- živote“.
de sa mohla podrobiť radikálnym
chirurgickým zákrokom a následnej Čítajte viac:
chemoterapii a rádioterapii.
http://cyrilsebo.blog.sme.sk/
c/303375/Chiara-zomrela-aby-jej30. mája 2011 sa jej narodilo dieta-mohlo-zit.html#ixzz22c4urPAq
krásne, zdravé dieťa, chlapček Francesco. O rok neskôr však Chiara
7
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Európska pro-life púť
Informácia z druhého stretnutia
Medzinárodného výboru svetovej púte
Czestochowskej Madony za ochranu
života „od Oceánu k oceánu“.

úmysel tejto púte. Stretnutie sa uskutočnilo
v Pamätnom dome kardinála Štefana Wyszyńskeho, ktorý v ťažkých časoch komunizmu opakovane s veľkou vierou a nádejou predpovedal, že ikona Panny Márie
Czestochovskej prejde svet a jej púť začne
vo východných krajinách, ktoré prešli skúsenosťou ateizácie.
Stretnutie malo pracovný charakter
a jeho hlavným cieľom bolo určiť trasu
a načasovanie prechodu cez všetky krajiny.
Po obrade zasvätenia v januári tohto roka,
ktoré viedol arcibiskup Stanislaw Nowak,
ikona putovala do Minska v Bielorusku,
kde navštívila novopostavený ortodoxný
kostol sv. Mikuláša Japonského. Pastor
pravoslávnej farnosti otec Pavol Serdiuk priblížil, ako prítomnosť Matky Božej
v jeho farnosti zmobilizovala ľudí postaviť
kostol. Vo farnosti je aktívna organizácia,
s názvom „Matula“, ktorá pomáha tehotným ženám v ťažkých situáciách.

V sobotu 5. mája 2012 sa v Czestochowej stretli predstavitelia pro-life hnutí z
18 krajín, aby prediskutovali blížiacu sa
udalosť, kedy ikona Panny Márie Czestochowskej bude putovať cez Áziu a Európu
od Tichého oceánu k Atlantickému oceánu,
z
Vladivostoku
do
Fatimy.
V dopoludňajších hodinách arcibiskup
metropolita z Czestochowej Wacław Depo
pozval všetkých hostí na sv. omšu do kaplnky v Jasnej Gore, ktorá bola slúžená na
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Účastníci stretnutia potom diskutovali
o možnostiach púte Matky Božej v ich
krajinách. Výmena názorov bola dojímavá,
pretože sme si uvedomili veľkosť tohto
projektu. Trasa putovania pokrýva 23 krajín. Iba cesta cez Rusko a Kazachstan bude
mať asi 12 tisíc km. Celková trasa bude
dlhá asi 6000 km, pôjde od východných
hraníc Ruska cez Bielorusko, Lotyšsko,
Litvu, Poľsko, Českú republiku, Slovensko,
Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko, Lichtenštajnsko,
Švajčiarsko, Nemecko, Belgicko, Veľkú
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doxné hnutia, v strednej a západnej Európe
rímskokatolícke. Volokolamský metropolita Hilarion poslal list Medzinárodnému
výboru, v ktorom vyjadril svoju podporu
tejto požehnanej práce. Podporu vyjadrili aj
metropoliti pravoslávnej cirkvi Bieloruska,
Litvy a Kazachstanu. V Rusku ikona Panny
Márie Czestochovej bude putovať v ozdobenom aute. Spoľahlivé auto je absolútne
nevyhnutné vzhľadom na zlý stav ciest na
Ďalekom východe a na Sibíri, kde na mnohých úsekoch sú prašné cesty. V Európskej
únii bude použitý špeciálne vyrobený oltár
na kolesách, ktorý bude ťahaný autom.
Zariadenie teraz vyrábajú v Gdańsku
s podporou mnohých priateľských ľudí.

Britániu, Írsko, Francúzsko, Španielsko
a Portugalsko. Do Fatimy ikona pravdepodobne príde pred Vianocami a na jar pôjde
na americký kontinent. Ikona sa vráti do
Czestochowej 22. augusta na sviatok Panny Márie Kráľovnej. V nadchádzajúcich
dňoch bude ikona Matky Božej v spoločnosti bieloruskej delegácie a zástupca ruského pro-life hnutia pocestuje na východ:
z Minska do Moskvy, kde sa plánuje automobilová rally za ochranu života. Ikona
Matky Božej príde do Viedne v dňoch 4. až
7. októbra, pretože v tom čase sa tu uskutoční VI .svetový modlitbový pro-life kongres.
Usporiadateľmi púte sú pro-life hnutia z rôznych krajín. V Rusku sú to orto9

Ikona Matky Božej príde do našej
diecézy 1.septembra na Staré Hory.
Pozývame všetkých na stretnutie s Máriou,
ktorú budeme spoločne prosiť o to, aby aj
na Slovensku zavládla kultúra života.
Anna Siekelová,
regionálna zástupkyňa Fóra života
z Hontianskych Trsťan
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Exkurz encyklikou
Caritas in veritate
pápeža Benedikta XVI.
Chudobní sú v mnohých prípadoch
výsledkom šliapania po dôstojnosti ľudskej práce, upierania práva na spravodlivú mzdu čím sa odopiera človeku právo
na zabezpečenie seba a svojej rodiny.
Preto je dobré, aby odborárskym organizáciám bolo dovolené riešiť celý rad
otázok týkajúcich sa konfliktu medzi
človekom – pracovníkom a človekom –
spotrebiteľom. Taktiež je potrebné, aby
sa finančný sektor stal znova nástrojom
zameraným na lepšie vytváranie bohatstva a na rozvoj. Celú ekonomiku
a všetko financovanie treba preto používať eticky, aby sa tak vytvárali vhodné podmienky
na rozvoj človeka a národov
a nezabúdalo sa ani na humanitárny rozmer. Aby sa
mohol konkrétne naplniť
pojem „rodina národov“ je
veľmi potrebné uskutočniť
reformu v Organizácii Spojených národov, ale aj v
medzinárodnej finančnej a
ekonomickej architektúre.
Citeľná je aj naliehavá potreba nájsť princíp pre
ochranu najchudobnejších
krajín, ktoré môžu mať svoj
účinný hlas i pri spoločných rozhodnutiach týkajúcich sa riadenia svetovej
ekonomiky, jej ozdravovania, navrhovania preventívnych opatrení, realizácii
celkového odzbrojovania, potravinovej
istoty, mieru či zaručovania ochrany životného prostredia a usmerňovania migračných pohybov. To si však vyžaduje
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existenciu svetovej politickej autority,
ktorá sa bude musieť riadiť právom,
princípmi subsidiarity a solidarity, byť
zameraná na uskutočňovanie spoločného dobra a zasadzovať sa o realizáciu
autentického integrálneho rozvoja, inšpirovaného hodnotami lásky v pravde.
Táto autorita bude musieť byť všetkými
uznávaná a mať účinnú moc všetkými
rešpektovanú, aby mohla každému zaistiť bezpečnosť, dodržiavanie spravodlivosti a rešpektovanie práv.
Téma rozvoja národov v šiestej kapitole je vnútorne spojená s rozvojom
každého jednotlivého človeka. Preto je
dôležité, aby človek spoznal základné
normy prirodzeného morálneho zákona,
ktoré mu Boh vpísal do
srdca a tomuto aj podriadil
techniku, ktorou sa snaží
naplniť poslanie obrábať a
strážiť zem (porov. Gn
2,15), ktorú mu Boh zveril
a posilniť tak spojenie medzi človekom a životným
prostredím, ktoré má byť
zrkadlom stvoriteľskej Božej lásky. Technika však
nadobúda aj dvojznačnú
tvár. Ak by sa stala ideologickou mocou mohla by
vystaviť ľudstvo nebezpečiu. Rozvoj nikdy nemôžu
zaručiť len trhové či medzinárodné politické sily. Oni sú automatické a neosobné. Rozvoj sa nikdy nemôže realizovať
bez skutočných ľudí, bez ekonomických
pracovníkov a politikov, ktorí by vo
svojom svedomí silno cítili výzvu spoločného dobra. Ak by prevládla len absolutizácia techniky došlo by k zámene
cieľov za prostriedky. Jediným krité-
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riom činnosti bude pre podnikateľa
zisk, pre politika upevnenie moci, pre
vedca výsledok svojich objavov a mier
by sa považoval len za plod dohôd medzi vládami či iniciatívami smerujúcimi
k zaisteniu účinnej ekonomickej pomoci. „Je pravda, že budovanie mieru si
vyžaduje trvalú sieť diplomatických
kontaktov, ekonomických a politických
výmen, kultúrnych stretnutí, dohôd
o spoločných projektoch, ako aj prijatie
spoločných záväzkov na zamedzenie
vojnových hrozieb a na vykorenenie
súčasných teroristických pokušení. Aby
však tieto snahy mohli viesť k trvalým
účinkom, je nevyhnutné, aby sa opierali
o hodnoty zakorenené v pravde života.“/BENEDIKT XVI.. Caritas in veritate. bod. 72. / S technickým
rozvojom sa však spája aj
rastúci vplyv prostriedkov
spoločenskej komunikácie. Preto je potrebné, aby
médiá boli zamerané na
povznesenie dôstojnosti
ľudí a národov, aby boli
výslovne oživované láskou a stáli v službách
pravdy, dobra, spravodlivosti a prirodzeného i nadprirodzeného bratstva. Primárnym
a ústredným poľom kultúrneho boja
medzi kategorickým nárokom techniky
a mravnou zodpovednosťou človeka je
dnes aj bioetika. Pavol VI. rozpoznal,
že sociálna otázka sa stala radikálne antropologickou otázkou nielen ako chápať život, ale aj ako zaobchádzať so životom. Človek nesmie strácať zmysel
pre nadprirodzeno a domnievať sa, že
musí odkryť všetky tajomstvá. Praktiky,
ktoré sa o to snažia sú čisto materialis-
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tické a propagujúce kultúru smrti. Prirodzený zákon, v ktorom sa odráža stvoriteľský Rozum, poukazuje na veľkosť
človeka, ale aj na jeho biedu ak nedokáže rozpoznať volanie mravnej pravdy.
Preto poznávanie by malo v sebe zahŕňať duchovný aj mentálny rast, ktorý je
poháňaný silou lásky v pravde.
Záver dokumentu nám pripomína
myšlienku Pavla VI. z encykliky Populorum progressio kde sa píše, že najväčšou silou v službách rozvoja ľudstva je
kresťanský humanizmus, ktorý oživuje
lásku a dá sa viesť pravdou. Sám Boh
nám dáva silu bojovať a trpieť z lásky
k spoločnému dobru, pretože on je naše
všetko, a naša najväčšia nádej. Skutočný rozvoj preto potrebuje
kresťanov s rukami zdvihnutými k Bohu. Kresťanov, ktorí vedia urobiť všetko nevyhnutné pre premenu „sŕdc
z kameňa“ na „srdcia z mäsa“ (porov. Ez 36,26),
aby tak celá ľudská rodina
mohla spoločne vzývať Boha
slovami „Otče náš!“ spolu
s jednorodeným Synom. Na
záver encykliky Caritas in
veritate sv. otec Benedikt XVI. vyjadril
prianie slovami samotného sv. apoštola
Pavla: „Láska nech je bez pretvárky.
Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. Milujte
sa navzájom bratskou láskou a predbiehajte sa navzájom v úctivosti“ (Rim
12,9-10).
Mgr., Mgr. art. Martin Uhrík
Použitá literatúra:
BENEDIKT XVI.. Caritas in veritate. Encyklika. In: edícia Pápežské dokumenty.
Trnava: SSV, 2001.
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V roku 1786 v kláštore žilo spolu 24
rehoľníkov, 20 pátrov a 4 rehoľní bratia. Najmladší z nich mal 28 rokov a najstarší 55 rokov. Pochádzali z rôznych kútov Uhorska, ale
i zo Sliezska a Rakúska. Dvaja pátri pochádzali
priamo z Levíc. Väčšina z nich ovládala maďarský, slovenský i nemecký jazyk.

Z histórie františkánov
v Leviciach

Osud obyvateľov kláštora bol spečatený a múry kláštora museli opustiť do piatich
mesiacov. Rehoľníci dostali na výber, mohli
zotrvať v reholi a prejsť do iného nezrušeného
kláštora v krajine. Rovnako mohli prestúpiť do
inej rehole, vystúpiť z rádu, prejsť k svetským
kňazom či do tzv. internačného kláštora. Bilancia bola prekvapivá, pretože v ráde zotrvalo len
osem rehoľníkov, ktorí sa už v novembri 1786
začlenili
do
komunity
františkánov
v Sečiankach (Szécsény). Boli to gvardián SerInteriér bývalého františkánskeho főző, päť pátrov a dvaja frátri. Osudy ostatných
kostola sv. Jozefa v Leviciach členov pre nás zostávajú záhadou.
Krátko po vymenovaní komisia pricestovala do Levíc, aby obsadila kláštor. Celá akcia prebehla pokojne, bez akýchkoľvek incidentov. Predstavený kláštora gvardián Vincent
Serfőző bol listom upozornený vopred
a „návštevu“ očakával. Hneď prvý deň komisia
prevzala kľúče od pokladnice, kostola, pokladne, archívu i skladov. Všetko, čo nebolo potrebné pre bezprostredný chod kláštora, bolo zapečatené. S blížiacou sa zimou zostalo jedinou
voľne prístupnou položkou pre obyvateľov
kláštora drevo na kúrenie. Komisia získala neobmedzený vstup aj do bežne neprístupných
častí kláštora, dokonca aj do klauzúry. Po prevzatí úplného hnuteľného a nehnuteľného majetku kláštora zhotovili úradníci podrobný inventár v dvoch exemplároch, jeden pre Miestodržiteľskú radu a druhý pre Uhorskú komoru.
Skonfiškované liturgické predmety
odovzdali komorskej pokladnici v Bratislave
a časť sa dostala na Cirkevné hospodárske oddelenie v Budíne. Odtiaľ sa mnohé predmety
dostali na verejnú dražbu, hlavne drahé kamene
a perly vyňaté z jednotlivých liturgických predmetov. Zlaté a strieborné predmety boli roztavené vo viedenskej mincovni. Ostatné predmety boli rozpredané či darované novovytvoreným farnostiam na území Uhorska.
12

Kostol vlastnil veľké množstvo liturgických predmetov a liturgického odevu. Okrem 7 kalichov, patén, 2 cibórií a pacifikálov sa
v súpise inventáru uvádza až 50 ornátov a dalmatík.
Medzi zabavenými položkami bola
i zástava Spolku sv. Františka, preto predpokladáme, že v meste pôsobili i terciári - združenie
františkánov laikov.
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? Szerzetesség 1782-1790. In: Magyar

... pokračovanie v ďalšom čísle
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Misijný úmysel na august 2012
Aby mladí ľudia, ktorí sú povolaní nasledovať
Krista, ochotne ohlasovali evanjelium
a všade o ňom vydávali svedectvo

 A ďalšie veci?
Je tu aj ďalšia vec – obchod so zbraňami. Vyvíja sa
nejaké úsilie, ale tento proces nie je dotiahnutý. Ak
sú vojny v Afrike, tak sú kruté a postihujú mnohých
nevinných, ale zbrane sa vyrábajú v továrňach Západu a tiež v Číne a v Rusku. Popri tom všetkom je tu
situácia v dnešnej ekonomike, tolerovanie niektorých neduhov, biedy a toľko ďalších vecí. Budúcnosť k nám bude veľmi prísna.
 A ako na to reaguje Katolícka cirkev?
Všetko toto sú hriechy, proti ktorým Cirkev vždy
bojovala, ale ona bojuje evanjeliovými prostriedkami – kázaním a niektorými iniciatívami. A povedal
by som, že „dobro je efektívnejšie ako zlo“, hoci sa
nám to javí ako opak. Pretože dobro nevidno, deje
sa v tichosti, je to ako podobenstvo, ktoré Ježiš použil o semienku, ktoré padá do zeme, pomaly rastie
a zreje, ale zlo robí veľa hluku a zanecháva stopy
smrti a tiež duchovnej smrti v dušiach. Od ostatnej
vojny sme urobili veľký pokrok, pretože táto skúsenosť bola taká strašná, že teraz sa usilujeme zachovať pokoj, sme otvorení dialógu, čo je výsledok
Druhého vatikánskeho koncilu. To veci mení.

„Nielen z chleba žije človek,
ale z každého slova, ktoré vychádza
z Božích úst.“
(Mt 4,4)

Kardinál Cottier
o konfliktoch v Cirkvi
Vatikán, Júl 2012 (Zenit – José A. Varela Vidal) – Vo veku 90 rokov kardinál Georges
Cottier, bývalý pápežský teológ, má bohatú perspektívu vývoja v minulosti a vidí aj cestu do
budúcnosti. V tejto časti dialógu so Zenitom hovorí o hriechoch dneška, za ktoré budú budúce
generácie prosiť o odpustenie a ponúka aj rady
mládeži.
 Hovorili sme o všeobecnom odpustení, po ktorom túžil bl. Ján Pavol II. Čo robí ľudstvo dnes,
za čo bude musieť prosiť o odpustenie zajtra?
Je to celý problém zľahčovania potratu a tiež prenikanie bez akejkoľvek úcty do niektorých oblastí týkajúcich sa ľudského embrya. To sú veľké hriechy,
za ktoré riskujeme, že budeme musieť platiť. Ako
viete, máme už možnosť zistiť pohlavie dieťaťa
v matkinom tele a v niektorých krajinách sú takí, čo
dávajú prednosť chlapcom a teraz majú vážnu demografickú nerovnováhu. Tiež by som spomenul
voľnosť v oblasti sexu, čo vrcholí zločinmi voči
ľudskej osobe, v tomto prípade voči ženám
a dokonca aj deťom.
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 Koncil teda zmenil postoj k vojne, nie?
Pred ostatnými dvomi svetovými vojnami teológovia mali teológiu spravodlivej vojny, čo je závažná
otázka týkajúca sa aj hrozných vecí obrovského dosahu a tiež moc prostriedkov, ako je atómová bomba
atď. Teraz vidíme, že vojna už nie je riešením. Hovorím o modernej vojne. Ale, čo sa stalo? Koncil
otvorili a to hneď s encyklikou pápeža Jána XXIII.
„Pacem in Terris“ a potom tu bol veľký príhovor
Pavla VI. v OSN počas koncilu. Cirkev začala vyvíjať náuku o pokoji a už nijakej vojne, čo vidíme vo
všetkých (pápežských) posolstvách k 1. januáru
[Svetovému dňu pokoja]. Je tu celý komplex úvah
o pokoji, ktorý je krásny a to je moderný prínos Cirkvi.
 Myslíte si, že sú oblasti Cirkvi, kde je jej postoj dnes chybný a kto za to bude musieť prosiť
o odpustenie neskôr?
Áno, vidíme, že sa to môže stať. Nepovedal by som,
že je to Cirkev, ako ju chce Kristus, ale členovia alebo oblasti kresťanského sveta. Iste sú tu predsudky,
napríklad ľahostajnosť voči chudobným zo strany
bohatých oblastí – to nie je spravodlivé. Rozdelenie
dobier, tolerovanie niektorých nespravodlivých zákonov a používanie násilia, ako to vidíme, ale to nie
je Cirkev. A v nedávnych dokumentoch, napríklad,
sa vyžaduje demokracia. Ale čo znamená demokracia? To nie je iba hlasovanie, ale účasť ľudí ako ľudských osôb na dianí.
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 Pretože ženatý kňaz nie je iba manžel, ale aj
otec rodiny?
Povolanie otca rodiny nie je nijakým malým povolaním. Dnes využíva veľa z ducha a neviem, či je to
vždy zlučiteľné. Cirkev prinajmenšom verí, že keď
je biskup vysvätený, považuje sa za snúbenca svojej
Cirkvi. A povedal by som, že niečo analogické je aj
v diecéznom klére. Preto je v tom veľký duchovný
poklad, ktorého sa Cirkev nemôže vzdať. Niektorí
biskupi túto otázku nastoľujú a nie je to hriech, keď
to robia. Treba to študovať, chápete? To sú otázky,
ktoré treba osloviť pri novej evanjelizácii.

 Vidíme neposlušnosť v istých oblastiach, napríklad v severnej Európe. Prečo to všetko vzniklo? Je to ten spôsob myslenia, že takto bude viac
ľudí chodiť do kostola?
Nie. Myslím si, že tieto hnutia protestu v Cirkvi
existovali už vždy a stali sa častejšími po roku 1968
v Európe a Severnej Amerike. Sú tu skupiny
s požiadavkami, ktoré sú mimoriadne hlúpe.
A niektorí chcú aj ženy kňažky. A tak Cirkev musí
robiť veľa pre to, aby zhodnotila mužské a ženské
dary, ale v každého osobitnom povolaní. Je zaujímavé vidieť, že tieto požiadavky sú často sprevádzané
odmietaním ľudskej povahy. Všetky tieto rozprávky
o „genderi“ (rovnosti pohlaví), v ktorých koniec
koncov rozdiel pohlaví nie je kultúrnou, ale prirodzenou skutočnosťou. Prirodzenosť povahy je cestou k povolaniu jednotlivca – či už muža alebo ženy.
 Cirkev už o tom hovorila, nie?
Z tradície, ktorá vychádza z Krista, to Ján Pavol II.
jasne vyjadril: „[vysviacku žien] nemožno robiť,
pretože Cirkev sa necíti byť schopná dotknúť sa niečoho, o čom vydal príklad sám Kristus“. Oni potom
odpovedajú, že Kristus sa prispôsobil dobe, ale ja si
myslím, že tento argument veľa nezaváži, pretože
Panna Mária, ktorá vždy bola ústrednou ženskou
postavou, nikdy nemala kňazskú funkciu – to je iné
povolanie. Je zaujímavé, že mnohé feministky, ktoré
chcú kňažky, naozaj premýšľajú a hovoria jazykom
moci a to je nesprávne a pápeža to viedlo k tomu,
aby veľakrát zopakoval, že je to práve služba, ktorá
veľmi mení veci.
 Sú aj iné „horúce“ témy, nie?
Áno, manželstvo kňazov, čo je problém vychádzajúci z prvých požiadaviek protestantskej reformácie,
ktorá dovolila kňazom ženiť sa. Ale Evanjelium nie
je ľahké – ono je náročné, pretože nás vedie
k veľkému koncu. Evanjeliová radosť nie je konzumná spoločnosť, je to radosť z Boha. Úmysel celibátu v latinskej Cirkvi znamená veľmi hlbokú duchovnú vymoženosť, čo prináša veľa duchovných
plodov, ktoré nesmieme stratiť.
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 Na záver, aké je vaše posolstvo mladším generáciám, ktoré začínajú svoju púť v Cirkvi, napríklad kňazom, mníškam, ľuďom, ktorí odovzdávajú svoj život, ako ste vy ponúkli svoj?
Povedal by som to, čo Svätý Otec hovorí
v súčasnosti a je to slovo, ktoré sa často opakuje
v jeho príhovoroch a to znie: „radosť“. Povedal by
som im to isté. Robte to s radosťou, nadšením
a s vernosťou Evanjeliu, pretože vaša úloha služby
je tiež svedectvom. A svedectvo je život podľa
Evanjelia – niet už nič, čo by sme mali vynájsť –
Evanjelium nám dáva všetko.
- zg -

„Za všetko sa usilujem ďakovať Bohu.
Za príjemné i nepríjemné chvíle,
aké mi posiela.“
(sv Arnold Janssen)

Dvaja vlci
Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka
rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu, „chlapče, tá bitka
v každom z nás je medzi dvoma vlkmi.“
Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, žiarlivosť,
smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť,
falošnosť, namyslenosť a ego.
Ten druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.
Vnuk o tom všetkom premýšľal a po minútke
sa opýtal: „A ktorý vlk zvíťazí?“
Starý Indián odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš.“
(indiánska múdrosť)
Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová
Zdroje: Život cirkvi vo svete 29/2012
www.papezskemisijnediela.sk
Foto: www.misie.sk
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Blízke okolie Levíc
očami levičana
Radovana Potočára
Existujú dve možnosti. Buď ste
o týchto miestach počuli iba málo
alebo ešte nič. Či platí jedno alebo druhé, husitský chrám či skalné
obydlia sa určite oplatí vidieť.
Levický región nemusí predsa turistu unudiť na smrť.

JABLOŇOVCE
Husitský chrám postavili
už v 13. storočí
Ešte skôr, než sa k pamiatke
dostaneme, treba zdolať vysoký kamenný múr. Mohutný val so strieľňami bol vybudovaný v pätnástom storočí a slúžil na obranu husitského
chrámu. Dodnes obkolesuje jeho nádvorie.
Kostol bol vybudovaný podobne
ako v Pečeniciach v roku 1240. Pôvodný gotický chrám najprv patril
reformovanej cirkvi. Neskôr slúžil
ako stánok katolíckej cirkvi a tá
ho po vybudovaní nového kosotola
v obci odpredala evanjelikom.
J e d n o u
z dominánt nádvoria,
ktoré
zaujmú
návštevníka už na
prvý
pohľad,
je taktiež tolerančná lipa.
Obvod jej kmeňa meria takmer šesť metrov a strom sa vypína vysoko nad
kostolom.
„V blízkosti kostola sa taktiež nachádza i tolerančná zvonica.
Postavili ju v roku 1782; presne
vtedy,
keď
bola
zasadená
i tolerančná lipa," dodáva starosta
obce, I. Hindi.
Okrem unikátnej sakrálnej pamiatky návštevníkov v obci určite
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zaujme i kaplnka z 19. storočia či
zrekonštruovaný
gazdovský
dom.
A milovníci prírody nesmú zabudnúť
ani na štátnu prírodnú rezerváciu
Jabl oň ovs ký
Ro há č.
Dov ide nia
v Jabloňovciach!

BOHUNICE
Kedysi mlel múku,
dnes patrí múzeu
Pôvodne išlo o pomerne rozsiahlu mlynskú usadlosť na potoku
Sikenica. Tvorili ju viaceré hospodárske stavby v chotári obce Bohunice v Štampošskej doline severne
od Pukanca. Mlyn mal preto výhodnú
polohu
neďaleko
bývalej
„kráľovskej" cesty z Levíc do Banskej Štiavnice.
Zariadenie mlyna Pavla Turčana
tvorili dve vodné kolá, ktoré cez
ozubenie palečných kolies poháňali
kameňové zloženia mlynského lešenia. Mlecie zariadenie bolo neskôr
zmodernizované. V roku 1938 bola do
mlynu zavedená aj elektrina.
V prevádzke bol mlyn až do roku 1950 a v roku 1979 celý objekt
sprístupnili pre návštevníkov. Dnes
je súčasťou Tekovského múzea.
Okrem
samotného
mlyna
si
návštevníci
môžu
prezrieť
aj obytnú časť,
ktorá pozostáva
z jednej izby,
k u c h y n e
a
komory,
ku
ktorej prilieha
pivnica. Priestory sú zariadené dobovým nábytkom a inventárom. Niekdajšia maštaľ dnes slúži ako prevádzková miestnosť.
Bohunický mlyn je preto doboru
ukážkou spôsobu života majetnejších
obyvateľov regiónu v minulosti.
A okrem toho i výborným nápadom na
letný výlet.
Radovan Potočár

... pokračovanie v ďalšom čísle
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Slávnostná svätá omša na Kalvárii v Leviciach dňa
29.júla 2012 s hlavným celebrantom Mons. Petrom
Mišíkom, dekanom v Novej Bani a našimi kňazmi.
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