
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L  
            Ročník II. - Číslo 9 - September 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: Ranné chvály na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 

Liturgia: dvadsiata tretia až dvadsiata šiesta nedeľa cez rok  

 Téma: Tábor - Pečenice, Púť na Staré hory, 25. výročie detského spevokolu v Leviciach 

Katechéza: Úvaha o láske * História: Z histórie františkánov v Leviciach   

Misijný úmysel na september - Nigéria, Nemeckí Turci chcú moslimskú väčšinu                                                      

Svätí v mesiaci - jún * Reportáž: Blízke okolie Levíc                                                                 

Fotogaléria: Pešia púť mužov do Levoče 
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Hymnus z prvých vešpier 

Liturgie hodín  
 

Mária Panna bolestná, 

patrónka nášho Slovenska, 

ty poznáš všetky úzkosti, 

buď s nami v žiali, v radosti. 

 

Ty nesieš všetkým útechu 

a chrániš verných od hriechu; 

voláme k tebe v každý čas; 

u Syna svojho pros za nás. 

 

S dôverou k tebe ideme, 

k srdcu sa tvojmu vinieme; 

drž si nás, Matka láskavá, 

zahynúť nedaj v záplavách. 

 

buď nám vždy mocnou ochranou 

pred zlobou hriechu, bludných snov, 

ty, čo si stála v ohni rán 

pod krížom, keď Pán umieral. 

 

Vieru nám chráň vždy v istote, 

pomáhaj mladým v čistote, 

v Kristovi aby žiarila 

mlaď naša verná, premilá. 

 

Si Matka Cirkvi preslávna, 

pozri jak túžia kresťania 

jednotu Cirkvi obnoviť: 

spoj všetkých v jedno v Kristovi. 

 

Ježišu, Synu vznešenej 

Márie Panny bolestnej, 

buď sláva tebe, Otcovi 

aj Duchu Tešiteľovi. Amen. 
 

 

 

 

 
 

Modlitba: 
 

Všemohúci Bože, ty si dal                      

prebolestnej Matke Márii                    

silu, aby stála pri tvojom                       

ukrižovanom Synovi 

a spolu s ním trpela;  

 

prosíme ťa, daj, aby sme aj my      

ochotne niesli svoj každodenný             

kríž v spojení s Kristom, 

a tak dosiahli účasť na jeho                 

zmŕtvychvstaní.  

 

Lebo on je Boh a s tebou žije                         

a kraľuje v jednote s Duchom               

Svätým po všetky veky vekov. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výber zVýber zVýber z   Liturgie hodín z ranných chvál na slávnosť                               Liturgie hodín z ranných chvál na slávnosť                               Liturgie hodín z ranných chvál na slávnosť                               

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky SlovenskaSedembolestnej Panny Márie, patrónky SlovenskaSedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
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 Ak sa zahľadíme na slávnosti, spomienky 

a sviatky Panny Márie v našej Cirkvi, na prvý po-

hľad je viditeľné, že Matka nášho Pána a Matka Cir-

kvi je v nej stále prítomná. Sprevádza nás od začiat-

ku cirkevného roka, keď nám daruje ten najväčší dar 

od Boha, Božieho Syna na Vianoce. Zároveň aj od 

začiatku občianskeho roka, keď ju na jeho začiatku 

oslavujeme ako Bohorodičku. Tak ako je matka pr-

vou najpotrebnejšou osobou pri zrode človeka, tak je 

aj naša Matka Panna Mária prvou a najpotrebnejšou 

osobou pre synov a dcéry Cirkvi, ktoré sa zrodili pod 

krížom jej Syna. 

 Vo februári ju pozorujeme, ako prináša do 

chrámu svojho Syna, aby ho obetovala Pánovi (2.2.). 

V marci sa s radosťou dozvedáme od anjela 

o veľkom pláne Nebeského Otca darovať ľudstvu 

Druhú Božskú Osobu jeho počatím v lone Panny 

Márie (25.3). Spolu s ňou hovo-

ríme Otcovi „Fiat“ a naše srd-

cia napĺňa nová nádej. Keď pri-

chádza čas očakávania 

a naplnenia vykúpenia človeka, 

Panna Mária v úzadí sprevádza 

Ježiša Krista až na Kalváriu. Jej 

srdce preniká meč bolesti, keď 

vidí trpieť svojho Syna, no záro-

veň má vo svojom prebodnutom 

Srdci radosť, lebo pre človeka 

všetkých čias svitá nové ráno. 

Pohľad na Vzkrieseného Krista je tou najväčšou 

a najúžasnejšou chvíľou, ktorú prežívame spolu 

s ňou. 

 Máj je najkrajším mesiacom roka, keď všade 

okolo seba pozorujeme prebúdzajúci sa život a Svätá 

Cirkev ju venuje Panne Márii, ako prejav vďaky vo-

či tej, ktorá urobila pre celý svet ten najväčší skutok 

lásky svojím „Áno“, ktoré dala Bohu raz navždy. 

V júni spolu s ňou vzdávame úctu a poklonu Najsvä-

tejšiemu Srdcu Jej Syna a nášho Vykupiteľa a Spasi-

teľa Ježiša Krista. V júli kráčame spolu s ňou, aby 

sme mohli byť prítomní pri historickom stretnutí 

a nesmiernej radosti dvoch žien Márie a Alžbety, 

ktoré Boh obdaril svojou veľkou priazňou, keď im 

daroval výnimočné deti (2.7.).  Jednej Božieho Syna 

a druhej jeho predchodcu Jána Krstiteľa, ktorý bude 

„prorokom Najvyššieho, pôjde pred tvárou Pána, 

pripraví mu cestu a poučí jeho ľud o spáse.“ Záro-

veň sme svedkami tej najkrajšej oslavy Boha z úst 

Panny Márie, ktorej „duša velebí Pána a jej duch ja 

sá v Bohu, jej Spasiteľovi, lebo zhliadol na jej poní-

ženosť a ktorý pamätá na svoje milosrdenstvo  

 

 

 

 

a splnil sľub, ktorý dal Abrahámovi a jeho potom-

stvu naveky.“ A ten sľub sa naplnil v nej, keď zatô-

nená Duchom Svätým počala  pod  srdcom   Božieho  

Syna. Môžeme vždy spolu s ňou velebiť Pána za ten 

neoceniteľný, nesmierny dar, že sme vďaka Panne 

Márii, ktorá súhlasila s Božím plánom, dostali Vy-

kupiteľa a Spasiteľa ľudského pokolenia Ježiša Kris-

ta. 

 V auguste sme pri našej Matke, keď ju jej 

Božský Syn oslávi a vezme ju spolu s dušou 

i s telom k sebe do neba. Korunuje ju ako Kráľovnú 

neba i zeme, čomu sa môžeme radovať hneď po 

slávnosti Nanebovzatia a oslavovať Pannu Máriu na-

šu Matku ako Kráľovnú. 

 Prichádza september, v ktorom sme svedkami 

narodenia Zorničky nového rána pre celý svet (8.9). 

Hneď nato môžeme blahoželať našej Matke, ktorá 

po svojom narodení dostala me-

no Mária, „milovaná Bohom, 

pani, vznešená“. A pre sloven-

ský národ 15. septembra vrcholí 

úcta k tejto vznešenej Panej, kto-

rú oslavuje ako Sedembolestnú. 

Prečo práve bolesti Panny Má-

rie?  Lebo „Symbolizuje tisíc-

ročné útrapy Slovákov strate-

ných na svojom vlastnom území, 

s upieraným právom na rodnú 

reč a sebaurčenie.“ ( Abrahám-

ske noviny, ročník 5, 2008, č. 4 ) Spolu s ňou kráča-

me aj v októbri, v mesiaci, keď v prírode vrcholí do-

zrievanie ovocia a je čas oberačiek. Posilňujeme aj 

my svoj vzťah a dôveru k našej Nebeskej Matke 

a ružencami rozmnožujeme svoje modlitby k tej, 

ktorá ako Kráľovná ružencová má od Boha moc pri-

hovárať sa za všetky svoje deti a ich potreby (7.10.). 

A už sa prehupneme do novembra, keď slávime 

Všetkých svätých, ktorí tvoria žiariacu korunu okolo 

Kráľovnej všetkých svätých, ktorí ju za svojho živo-

ta mali za Matku a s detinskou dôverou a oddanos-

ťou kráčali ruka v ruke spolu s ňou v ústrety Kristo-

vi. Kristus Kráľ, „po pravici ktorého stojí Kráľovná 

ozdobená zlatom“  je odmenou všetkých našich tú-

žob a námah a konečne sme účastní slávy, ktorá nás 

očakáva na konci našej pozemskej púti. 

 Kráčať celý rok s Pannou Máriou, Matkou 

Cirkvi a našou Matkou, znamená pre nás všetkých 

cestu Evanjelia, veď ju náš Pán poveril úlohou pri-

viesť nás všetkých k cieľu nášho bytia, k Bohu. 

 

Gitka Tóthová 

 Celý rok s Pannou Máriou rok s Pannou Máriou rok s Pannou Máriou  
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 Dvadsiata tretia nedeľa cez rok 
 

 Apoštol Jakub napísal iba jeden, po-

merne krátky list. Ale je veľmi konkrétny. 

Keď kázal, možno aj prstom ukázal na to-

ho, koho sa to týkalo. A tento list celkom 

určite adresoval tomu spoločenstvu, kde 

panovali snobské maniere. 

 Snobstvo doposiaľ nevymizlo z tohto 

sveta. A žiaľ, hojne sa vyskytuje aj v našich 

kresťanských spoločenstvách, lenže sa zrej-

me inak prejavuje. Na to, aby bol ktosi 

uprednostňovaný, nemusí byť nápadne ele-

gantný. Dnes viac zavážia jeho tituly, čo kto 

má pred a za menom. 

 Sv. Jakub, nazývaný spravodlivý, pre-

tože nekompromisne hlásal rovnosť všet-

kých ľudí pred Bohom, mal iste v úcte vzde-

lanie. A nikoho by nepranieroval pre spolo-

čenské ocenenie vedeckých hodností. Veď 

ani adresátov svojho listu nechcel štvať pro-

ti ľuďom "v skvostnom rúchu", odsúdil zneva-

žovanie chudobných uprednostňovaním 

bohatých na náboženskom zhromaždení, 

kde sa práve má aj navonok zvýrazniť rov-

nosť všetkých. Apoštol ešte dodáva, že 

uprednostnení musia byť "chudobní", lebo im 

Ježiš prisľúbil nebeské kráľovstvo v prvom 

blahoslavenstve.  

 Spravodlivý apoštol by nám iste vy-

tkol, keby sme znevažovali jednoduchých 

ľudí a snobsky vyvyšovali človeka podľa 

titulov a nie podľa toho, aký je. 

 Každá vedomosť je od Boha. Stačí, 

aby špičkovému odborníkovi praskla v moz-

gu malá cievka a nebude vedieť ani ako sa 

volá. Uznanie prináleží vynaloženému 

osobnému úsiliu, lenže koľko sa kto namá-

hal a koľko dostal od Boha zadarmo vie iba 

Darca všetkého čo kto má a čím je. Skutoč-

né vzdelanie býva spojené s pokorou, lebo 

otvára stále nové, ešte neprebádané obzory. 
 

                             M. M. 

 

 

 

Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok 
 

 V priebehu dvoch tisícročí sa už vy-

striedalo veľa názorov na osobu Ježiša Kris-

ta. Napríklad, že vôbec nežil. A ak aj žil, bol 

to podvodník, hypnotizér, revolucionár, či 

naivný rojko. Niekedy sa nájdu aj duševne 

chorí ľudia, čo tvrdia, že sa do nich vtelil, 

aby ich prostredníctvom dovŕšil záchranu 

sveta.  

 Na otázku, za koho považujeme Ježi-

ša my, iste by sme správne odpovedali.     

A vedeli by to aj deti po prvom roku vyu-

čovania náboženstva. Ale keby išlo o utrpe-

nie a obetu, dopadlo by to aj s nami podob-

ne ako s Petrom. Búrime sa a protestujeme, 

ak sa nás to konkrétne dotýka a niekedy  

ešte viac, ak má trpieť niekto, kto nám je 

blízky a máme hneď kopu výhrad: Prečo 

on? Prečo teraz? Prečo takto? Ale priznaj-

me si to, teoreticky sme hrdinsky odhodlaní 

obetovať sa, len keby to nebolelo. 

 Zanedbávame tréning. Každý deň 

nám ponúka toľko príležitostí, zdanlivo ne-

patrných a možno ich práve preto prehliada-

me. Urážame sa pre drobnosti, elegantne 

vraciame pichľavé slová, nacvičujeme tak 

vlastne reakcie odplaty a pomsty. A potom 

sa divíme, že v rozhodujúcich chvíľach zly-

hávame. 

 Do nášho dnešného zamyslenia zapa-

dá poučenie apoštola Jakuba o príznakoch 

smrti viery. Telo je mŕtve, ak nepracuje srd-

ce. Viera je mŕtva, keď sa neprejavuje skut-

kami. Zanedbávaním aj drobných skutkov 

sa viera oslabuje a hrozí jej smrť. 
       M. M. 
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Dvadsiata piata nedeľa cez rok 
 

 Každým dňom akoby na svete pribú-

dalo krviprelievanie. Odkiaľ sa berú toľké 

rozbroje? Dnes nám dáva odpoveď apoštol 

Jakub. Odhaľuje pritom samotné korene 

zlých medziľudských vzťahov. Nám by 

stačilo vedieť,  ktorá z bojujúcich strán ne-

sie vinu, aby sme ju mohli odsúdiť a stíhať. 

Práve to nás predovšetkým zaujíma. Už či sa 

pravotia susedia o kus spoločného chodníka 

alebo rozvedení manželia o starú skriňu. 

Skrátka, zaujímame sa o cudziu vinu. 

 Lenže tento apoštol, nie nadarmo na-

zývaný spravodlivý, nám chce odhaliť zá-

rodky zla v našom vlastnom vnútri. 

 Spory a hádky sa rodia zo žiadosti-

vosti mať, čo má ten druhý a ja nemám. 

Ale aj zo žiarlivosti na úspech druhého.        

A túžba vymôcť si, čo považujem za svoje 

právo, sa môže vystupňovať tak, že tečie 

krv. V afekte človek nebýva pánom nad 

sebou. 

 Dnes sme v evanjeliovom texte počuli 

o hádke apoštolov. Tiež išlo o to, kto z nich 

je väčší. Aj v nich teda bol kus tejto nepek-

nej ľudskej vlastnosti. byť významnejší         

a dôležitejší. Ako na to reagoval Ježiš? 

 Neodsúdil ich túžbu, ale ponúkol im 

recept ako ju dosiahnuť. Stať sa dobrovoľ-

ne posledným zo všetkých, slúžiť všetkým. 

 Evanjelista Matúš uvádza, že sa apoš-

toli hádali o postavenie v Božom kráľov-

stve. To je v podstate chvályhodné, ale oni 

si to kráľovstvo predstavovali ešte príliš 

prízemné. Ak je naša predstava správna, 

stačí len prijať Ježišov návod do života.         

A bolo by po sporoch. Slovných i krva-

vých. 
                                           M. M. 

 

 

 

 

 

 

Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok 
 

 Dnes sme si vypočuli v evanjeliovom 

čítaní klasický príklad profesionálnej žiarli-

vosti. Ani apoštoli totiž neboli imúnni voči 

tejto neresti. Oni to však považovali za horli-

vosť. To sa stáva aj nám, že podľahneme 

takémuto lákavému sebaklamu. Apoštoli sa 

domnievali, že ich Ježiš podporí                 

v "spravodlivom rozhorčení" a dúfali, že im 

pomôže znemožniť profesionálnych súpe-

rov. Ale Ježišova reakcia ich zrejme prekva-

pila. 

 Kto zvonka pozoruje naše vnútro 

kresťanské vzťahy, iste zbadá veľmi podob-

né postoje, aké mali apoštoli. Ježišov pos-

toj, že kto nie je p r o t i  nám, je za nás, 

stále nevieme prijať. Najmä voči aktívnym 

veriacim, ak nie sú presne takí, ako my, 

máme plno výhrad. Našim vzorom nesmú 

byť ani apoštoli v tom, čo im Ježiš vytýkal. 

Aj keby boli naše výhrady opodstatnené, 

musíme hľadať to, čo nás môže spájať, hoci 

iba pohár vody. malú pozornosť, pomoc, 

skutok lásky, ako nám to radí Ježiš. 

 V konaní dobra sa môžu spojiť i ľudia 

odlišných presvedčení. Netreba ani veľmi 

hľadaľ takéto príležitosti. Biedy je vôkol 

nás tak veľa, že iba slepý alebo do seba za-

hľadený človek ju nezbadá. Treba nám me-

nej teoreticky diskutovať a o to viacej kon-

krétne pracovať. Tešiť sa a oceniť každé 

dobré a kvalitné dielo, aj keď ho vytvorili 

tí, čo "nechodia s nami." 

 Profesionálna žiarlivosť v nábožen-

ských aktivitách spôsobuje veľa pohoršenia. 

Nazrime si poriadne do svedomia, aby sa 

nám nestalo, že ten "mlynský kameň" bude pat-

riť nám. 
        M. M. 
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 Čas letných prázdnin je na tábory 

ako stvorený. Plnohodnotne využiť čas        

a pritom sa aj zabaviť – to je tá najlepšia 

kombinácia na leto. Pripravili sme pre 

našich tínedžerov  z okolitých farností 

príjemný pobytový tábor v Pečeniciach, 

program pre mladých pripravil misijný tím 

z Diecézneho centra mládeže Maják. Tábor 

trval od 5. do 9. augusta a priniesol množ-

stvo nezabudnuteľných zážitkov. 

 

 Na fare v Pečeniciach sa stretlo 18 

tínedžerov. Cieľom tábora bolo predovšet-

kým spríjemniť  a naplniť niekoľko prázd-

ninových dní. Vedúci sa snažili priblížiť 

mladým Krista cez rôzne scénky, hry či 

aktivity a ukázať im, že kto má Boha, má 

naozaj všetko. Členovia misijného tímu 

pomáhali mladým objavovať v sebe dary, 

ktoré do nich vložil Nebeský Otec. Pre 

účastníkov pripravili aj športový, výtvarný, 

fotografický, hudobný a divadelný wor-

kshop. Tvorilo sa počas dňa a večer bola 

prezentácia. Každá skupinka odprezentova-

la to, čo si počas dňa pripravila.  

 K táborom patria aj výlety a tak sa 

mladí vybrali aj na neďaleké Sitno, kde 

boli pre nich pripravené rôzne hry. Počasie 

nám prialo, bolo nádherne, slnečno. 

 Program spestrila aj nočná hra, ktorú 

sme mali v okolí  priehrady. Nechýbali ani 

sv. omše, ktoré nám slúžili naši kňazi,              

o. Vladimír Šimunek  a domáci pán farár   

Viliam Vlčko. Na sv. omšiach sme všetci 

spoločne predkladali Bohu svoje modlitby 

a prosili o požehnanie.  

 

 „Pobudnúť s deťmi v tábore je vždy 

príjemným časom, môžeme si tak zaspomí-

nať aj na to, keď sme ešte my sami chodili 

do táborov, vymýšľať nové veci a zabávať 

sa spoločne s deťmi. Myslím si, že aj tohto-

ročný tábor bol požehnaným časom, spo-

znali sme sa lepšie nielen my vedúci, ale aj 

deti a veríme, že sa všetci stretneme aj        

o rok,“ uviedla jedna z vedúcich. 

 

 Veríme, že nielen my organizátori        

a členovia misijného tímu, ale aj mladí, 

ktorým sme sa snažili spríjemniť aspoň 

kúsok leta, budú na tábor spomínať aj 

počas roka. Bohu vďaka za čas, ktorý sme 

mohli spolu stráviť v Pečeniciach. 

 Super   tábor Pečenice  tábor Pečenice  tábor Pečenice  –––   august 2012august 2012august 2012 
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 V sobotu 1. septembra čakali ikonu 

Panny Márie Częstochowskej Staré Hory 

pri Banskej Bystrici, kde bola slávnosť 

prijatia umocnená aj tým, že bola práve 

fatimská sobota. Ikonu privítalo vyše 2000 

veriacich a kňazi ju niesli k Studničke, kde 

ju privítal Mons. Marián Bublinec, admi-

nistrátor Banskobystrickej diecézy. Potom 

nasledovala modlitba ruženca s krátkymi 

úvahami nad jednotlivými tajomstvami, 

ktoré boli obetované na rôzne pro-life 

úmysly.   

 Svätú omšu celebroval Mons. Marián 

Bublinec  s asi 30 kňazmi. Vo svojej homí-

lii hovoril o potrebe „zmeny mentality 

nášho sveta“, aby sme prestali ničiť a vraž-

diť tých najnevinnejších a najbezbrannej-

ších. Podotkol, že práve cez vzťah otca       

a matky dieťa „nasáva“ Božiu lásku. Mo-

derná psychológia hovorí, že toto je ten 

najdôležitejší pocit, ktorý dieťa od počiatku 

môže získať – z manželskej lásky svojich 

rodičov prijíma presvedčenie, že sa oplatí  

v tomto svete žiť, a to mu počas celého 

ďalšieho života pomáha s vierou prekoná-

vať nástrahy a prekážky.  

 Mons. Bublinec poukázal na to, aké 

potrebné je pre ženu a celú rodinu cítiť 

oporu otca – ochrancu – takého, akým bol 

aj sv. Jozef pre Pannu Máriu. „Normálne, 

zdravo uvažujúci ľudia konečne prišli na 

to, čo nám hovorí evanjelium už 2000 ro-

kov“. pokračoval diecézny administrátor  

 

a vysvetlil, že ak sa odkloníme od Božích 

prikázaní a evanjelia, ideme sami proti 

sebe. Je potrebné rozlišovať, čo je skutočné 

dobro a čo sa ako dobro iba tvári. To člo-

vek dokáže iba vtedy, ak je otvorený prav-

dám viery.  

 „Zdravý rozum, viera, kresťanské 

presvedčenie hovoria, že iba normálna 

rodina, postavená na nerozlučiteľnom 

manželstve medzi mužom a ženou, môže byť 

niečo, čo našej Cirkvi a spoločnosti pomô-

že“, pokračoval Mons. Bublinec a dodal, 

že Cirkev tu nie je zo zásady proti všetké-

mu, čo sa deje vo svete, ale preto, aby 

chránila človeka:  

 „Ak Cirkev prestane pripomínať tieto 

základné pravdy, zradí človeka.“  Budúc-

nosť je postavená na otvorenosti životu a je 

potrebné povedať jasné NIE všetkému, čo 

napáda a ničí zdravú rodinu. „Máme pocit, 

že sme slabí, že to sami nedokážeme, ale na 

príhovor Panny Márie sa to dá“ - tak znel 

záver homílie na Starých Horách.  

 Po svätej omši mali ľudia až do 14.00 

hodiny možnosť pristúpiť k ikone, aby si ju 

uctili a zotrvali v modlitbe. Napriek daždi-

vému počasiu bola atmosféra radostná        

a slávnostná. 

 
Anna Siekelová, 

regionálna zástupkyňa Fóra života 

z Hontianskych Trsťan  

 

 Púť na Staré Hory k ikone Częstochowskej Panny Márie aré Hory k ikone Częstochowskej Panny Márie aré Hory k ikone Częstochowskej Panny Márie ---   1. 9. 2012 1. 9. 2012 1. 9. 2012  
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Zo spomienok Ladislava Kollára 

 Štvrťstoročie od vzniku detského 

spevokolu utieklo ako voda. Pokúsim sa 

zaspomínať si a zaloviť vo svojej pamäti. 
 

 Písal sa rok 1987. V tom čase  som 

bol už piaty rok pripútaný na invalidný 

vozík. Dobre som sa poznal so rehoľnou 

sestričkou Bernadetou Pančiovou, od ktorej 

som dostal kazetu s piesňami detského 

spevokolu z Ružomberka, ktorý vtedy vie-

dol pán profesor Olosz. Ako bývalého ama-

térskeho muzikanta ma ich spev uchvátil 

a tak som oslovil pána Šveca, ktorý vtedy 

viedol spevokol dospelých a detský spevo-

kol v Starom Tekove, aby viedol detský 

spevokol aj v Leviciach. Neuspel som a tak 

som začal formovať spevokol. Po istom 

váhaní som  oslovil vtedajšieho správcu 

farnosti vdp. Františka Procházku, od kto-

rého som dostal povolenie na založenie 

detského spevokolu, ktorý začal fungovať 

v septembri 1987. V týchto začiatkoch nás 

bolo dokopy  päť či šesť, neskôr pribudol  

aj gitarista Pavol Janček st. Po istom čase, 

keď Paľo od nás odišiel, nahradil ho gitaris-

ta a spevák Martin Paukovič. Maťo  musel 

narukovať na základnú vojenskú 

 

 

 

 
 
 

službu. Pán Boh sa však postaral a poslal 

nám začínajúceho gitaristu a speváka Ro-

mana Mihalku. Netrvalo dlho, Romanov 

talent sa naplno prejavil a začali sme napre-

dovať míľovými krokmi. Pridala sa k nám 

aj Vierka Karvašová s fúkacou harmonikou 

a Maroš Lacek s husľami. Neskôr, keď 

spevokol mal už 40 členov, bol potrebný aj 

dirigent. Dirigentom sa stal Roman Mihal-

ka a priviedol aj ďalšieho gitaristu 

a speváka Milana Bicku. Musím konštato-

vať, že Pán Boh mi posielal veľmi nada-

ných a šikovných ľudí, ktorým som ja ne-

siahal ani po členky. Po nejakom čase sa 

zmenilo aj toto obsadenie a prišiel ďalší 

spevák a gitarista Richard Gurbicz a po 

ňom Mišo Šúri. Po nich sa mi podarilo 

dostať speváka a gitaristu Štefana Kinčoka, 

ale ten sa čoskoro oženil a  spevokol opus-

til. Pán sa však znova postaral a poslal mi 

mladučkého speváka a gitaristu Dominika 

Mlynku. Ako roky utekali, tak sa menili aj 

speváčky a speváci. Chlapcov – spevákov 

však bolo v spevokole ako šafranu, vždy 

málo. Po príchode nového správcu farnosti 

Mons. Jána Bednára – dekana sme sa do-

hodli na nových pravidlách a tvrdo praco-

vať na novom spevokole. Staronový spevák 

a gitarista Martin Paukovič sa začal veno-

 25. výročie detského spevokolu pri kostole sv. Jozefa                               25. výročie detského spevokolu pri kostole sv. Jozefa                               25. výročie detského spevokolu pri kostole sv. Jozefa                               

Farnosť Levice    1987 Farnosť Levice    1987 Farnosť Levice    1987 –––   201220122012   
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vať dirigovaniu. Prišli aj noví speváci 

a gitaristi Timko Kuma a Adam Jurík, pri-

šla aj ďalšia pomoc – Žaneta Maďarová 

a Evka Kumová a potom aj Katka Boledo-

vičová. 

 Najviac, až 40 členov mal náš spevo-

kol v tom čase, keď som spolupracoval 

s Romanom Mihalkom. V priemere to však 

vždy bolo okolo 20 dievčat a niekoľko 

chlapcov. Počas 25 ročnej existencie sme 

so spevokolom zažili  mnoho krásnych 

chvíľ. Spievali sme aj v zahraničí ako napr. 

talianskom Lignano Sabiadorro či v  Me-

džugorii. Spievali sme nielen v blízkom 

okolí, ale usporiadali sme aj festival kres-

ťanskej piesne Lúč na ktorý sme pozývali 

spevokoly z okolia, ale aj našich dobrých 

kamarátov ako napr. Chaosákov z Banskej 

Bystrice – Sásovej. Vybavenie spevokolu 

hudobnými nástrojmi bolo zo začiatku 

slabé. Používali sme väčšinou svoje nástro-

je, no prostredníctvom charity v Rakúsku 

nám bol zakúpený keyboard Yamaha. Ne-

skôr sme tiež sponzorsky zakúpili akustic-

kú gitaru, nový keyboard Roland XP 50     

a aparatúru na spev. 

 Aby  spevokol mohol napredovať, 

musí pravidelne nacvičovať. Ustálili sme sa 

na piatkoch a nedeliach, keď členovia  

spevokolu nemajú žiadne záujmové či 

vzdelávacie krúžky. Nábor do nášho spevo-

kolu sme  nemuseli často robiť,  deti väčši-

nou rady chodili na nácviky a tak nebol 

problém. 

 Každoročne, koncom školského roka 

sa snažíme naše deti odmeniť za celoročnú 

aktivitu. Za pomoci štedrých sponzorov sa 

nám to zatiaľ vždy podarilo. Tento rok, 

koncom júna naše deti boli v krásnom pro-

stredí  Štiavnických vrchov v dedinke Mo-

čiar aj zásluhou sponzorského príspevku 

pána dekana a obetavej služby už bývalého 

kaplána Martina, za čo im aj touto cestou 

srdečne ďakujeme. Fotografie nájdete na 

farskej webovej stránke vo  fotogalérii. 

 Čo dodať na záver tohto krásneho 

jubilea? V prvom rade chcem poďakovať 

Pánu Bohu za milosti, ktorými obdaril mňa 

i spevokol, za vytrvalosť v prekonávaní 

problémov a ťažkostí, za rozdávanie radosti 

a pohody všetkým, ktorí počúvali náš spev 

na oslavu Božiu a často spievali spolu 

s nami na detských svätých omšiach, či na 

rôznych podujatiach.  

 

 Dokedy ešte budem zastávať funkciu 

vedúceho spevokolu? Nuž dovtedy, pokiaľ 

to bude vôľa Božia. Verím, že s pomocou 

Božou a spolupracovníkov spevokol bude 

ešte dlho spievať na väčšiu česť a slávu 

Božiu. Vďaka Ti Pane za všetko! 
 

 

Rozprávala sa a spracovala s láskavým              

dovolením   vedúceho  detského  spevokolu 

                  A. Kopřivová 
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Úvaha o láske 
 

Len jedno SRDCE bolo prebodnuté z lásky 

k tebe, je stále otvorené a čaká, že prídeš.              

Nedopusť, aby zostalo prázdne!  
 

 Pred mnohými rokmi som mala šťas-

tie absolvovať duchovné cvičenia pod ve-

dením pátra Jozefa Porubčana                 

(1925 -1998), ktorý hodiny dokázal hovoriť 

o láske so zavretými očami a blaženosťou 

v tvári. Všetci  sme ho počúvali so zataje-

ným dychom,  nevnímajúc čas ani únavu. 

Bola a je to aj dnes  najúžasnejšia a najak-

tuálnejšia  téma vnikania do tajomstiev ži-

vota. Ubehlo viac ako 17  rokov a vo mne 

je stále živý obraz a odkaz týchto exercícií, 

stále z nich žijem a čerpám.   Chcem sa 

s vami podeliť aspoň o niekoľko myšlienok 

tohto vzácneho, mimoriadne skromného 

človeka, naplneného pokorou    a láskou. 

Páter  neohuroval spŕškou slov, ale oslovo-

val priamo dušu, dával jej  priestor aj 

v tichu, kde duša prehovorila – jej čistý 

hlas sa rovnal Božiemu hlasu. Evokoval vo 

mne nástojčivú  otázku kto som, kde je mo-

je miesto? Je to tajomstvo? Všetko okolo 

nás je ponorené do tajomstva. Nerozumie-

me  sami sebe, nie to ešte svetu. Bolo by 

však  hrozné žiť vo svete, ktorému nikto 

nerozumie. Našťastie Boh svetu  rozumie 

a preto je dobré dôverne sa zblížiť 

s Bohom, otvoriť sa pravde,  prijať 

a spoznať najmä pravdu o sebe. Božie zá-

kony hovoria o zjednocovaní – „...aby vše-

tci jedno boli...“ – tajomstvo jednoty – troj-

jediný Boh – vrcholná jednota – BOH  

LÁSKA! Problém človeka je však v tom, 

že sa bráni tejto jednote.  Len 

v spoločenstve môže byť zjednocujúca lás-

ka.  Ale kto rozšifruje moje ja? Čo viem 

o sebe, čo viem o Bohu? Nič! Mám o ňom 

len informácie. Srdcom, láskou tuším  nie-

čo o Bohu, ale bez lásky je to len informá-

cia. Je to tajomstvo, ktoré treba vychutná-

vať ako tajomstvo priateľa na ktorom stále 

niečo nové objavujem. Kľúčom tohto ta-

jomstva je TAJOMSTVO JEDNOTY 

A LÁSKY v celom vesmíre! Milovať,  zna-

mená poznať Boha – lebo BOH je LÁSKA. 

Kto nemiluje, nemôže spoznať Boha! Milo-

vať všetko také aké je a zušľachťovať to 

láskou, je najväčšie poznanie. Všetko okolo 

nás sa dožaduje našej lásky... Svojou čistou 

láskou aj ja mám korunovať úsilie prírody 

o zjednotenie všetkého v Ježišovi Kristovi 

v súlade a jednote symfónie života! Ale ako 

to mám urobiť? Musím sa oslobodiť od 

egoizmu, prijať svoje vyvolenie, svoj život 

vyplniť túžbou a snahou o to, aby som bola 

lepším človekom a robila všetko lepším. 

Mať slobodné srdce, mať ducha dávania. 

Ježiš Kristus nám ukázal východisko, mô-

žeme sa slobodne rozhodnúť pre NEHO. 

Každý, kto nasleduje Krista – dokonalého 

človeka, sám sa stáva človekom. Jedineč-

nosť ľudskej osobnosti spočíva v povolaní 

človeka byť v spojení s Bohom, nadviazať 

s ním dialóg. Usilovať sa o to, aby celý môj 

život bol preniknutý duchom blahoslaven-

stiev, najmä chudoby. Je omylom, že cha-

rakteristickou črtou kresťana je len odrieka-

nie a obeta. V skutočnosti je kresťan ten, 

ktorý všetko má, ale nie je ovládaný nija-

kým stvorením. Vykúpený človek, stanúc 

sa novým stvorením v Duchu Svätom, mô-

že a má  mať v obľube veci, ktoré stvoril 

Boh. Vidí ich takpovediac vychádzať 

z Božích rúk a ako také ich má mať v úcte. 

Ďakuje za ne svojmu Dobrodincovi, upotre-

buje ich a využíva v duchu chudoby 

a slobody a tak sa stáva skutočným držite-

ľom sveta, ako nič nemajúci a všetko vlast-

niaci.  
 

“Všetko je totiž vaše, vy však ste Kristovi               

a Kristus je Boží“. (1 Kor 3, 22-23) 

 

 „Bez lásky ničím by som nebol“                                            

sv. apoštol Pavol – hymnus na lásku  

 

KTO DÁVA VŠETKO Z LÁSKY, ANI                       

SMRŤ MU NIČ NEMÔŽE VZIAŤ! 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 
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MOJE ROZJÍMANIE 
 

 Som chorá – ranená svojou           

sebaláskou. Pestujem si svoju cho-

robu, rýpem sa vo svojej vlastnej 

rane a ľutujem sa. Už som na dne! 

Ale veď od dna sa najlepšie odrá-

ža. Tak už neváhaj a odraz sa! Od-

pusť sebe i všetkým, ktorí ti ublíži-

li. Zbav sa okov, ktoré ťa pripúta-

vajú ku dnu. Vyplávaj nad hladinu, 

nadýchni sa čistého vzduchu, ktorý 

ti dá silu žiť a radosť zo života. Na 

dne je tma a bahno. Hore, nad 

hladinou je svetlo a pulzujúci ži-

vot, ktorý ťa volá – poď a ži! Mu-

sím sa rozhodnúť! Tma a bahno 

alebo svetlo a sloboda? Chcem 

žiť! Je ťažké mať otvorené oči, 

svetlo ma oslepuje, z tmy sa ťažko 

zvyká na svetlo. Bolí a pichá. 

Nech. Už som sa rozhodla,  vydr-

žím to! Pomaly si zvykám. Kto je 

vo svetle, už nechce tmu. Len vy-

drž!  Nie si sama. Tí, ktorí ťa milu-

jú, sú s tebou. Skús ich aj ty milo-

vať, je to jednoduché. Pomôžu ti. 

Láska oslobodzuje, láska pomáha, 

láska zachraňuje. Sebaláska zotro-

čuje. Kto chce byť otrokom? Dob-

rovoľne nikto! Tak buď už konečne 

slobodná, Boh ťa stvoril slobodnú. 

Prečo si ty sama nasadzuješ putá? 

Prečo sa priečiš Bohu? Kto si, že 

si to dovoľuješ?! Pane, už sa ne-

chcem priečiť, ale bez teba  nič 

nezmôžem. Pomôž mi, prosím, na-

uč ma milovať tvojou láskou, tak 

ako ty miluješ – až do krajnosti 

a nikdy nezaváhaš. Nauč ma od-

púšťať ako ty odpúšťaš, nauč ma 

pokore a  tichosti, pretvor moje 

srdce podľa svojho srdca, nech je 

naozaj tiché a  pokorné. Bojím sa, 

že to nedokážem. Ale koho sa mám 

báť, keď ty Pane, si moja sila?! 

Veď ma prosím, odovzdávam sa ti 

celá! Ježišu, idem  za tebou 

a hovorím ti svoje ÁNO. Viem, že 

som sa rozhodla správne.    

 Pane, ďakujem Ti za milosť, 

ktorou si ma obdaril a  zasial si se-

mienko lásky  v mojom srdci aj 

zásluhou pátra Jozefa Porubčana. 

Z jeho exercícií sme vždy prišli 

naplnení láskou, ktorá z nás 

„kričala“ až tak veľmi, že všetci 

okolo nás to videli a vnímali naj-

mä srdcom. Verím, páter,  že už 

poznáte celú pravdu o Bohu          

a o vesmíre, ktorú vám zjavil sám 

Boh osobne v nebi.   
 

S láskou a vďakou si na vás spomína          

Alžbeta Kopřivová 
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Z histórie františkánov v Leviciach 
 

Osudy zariadenia                                          

kostola a kláštora  
 

Vnútorné zariadenie kostola (oltáre, 

obrazy, sochy) bolo uzatvorené v kostole, 

časť bola ponechaná a ostatné neskôr po-

stihol rovnaký osud ako liturgické predme-

ty. Rovnako z kamaldulského kláštora na 

Zobore, ktorý bol zrušený v roku 1782, bo-

la časť inventáru ich kostola sústredená      

v levickom kláštore. Nie je však vylúčené, 

že sa sem nedostal inventár aj iných zruše-

ných kláštorov. V budove levického klášto-

ra boli zriadené nájomné byty a istý čas slú-

žil aj ako župný dom, lazaret, väzenie i vo-

jenský sklad. V roku 1815 v budove klášto-

ra piaristi zriadili nižšie gymnázium. 

Z pôvodného zariadenia františkán-

skeho kostola a kláštora sa zachovalo veľmi 

málo. Historicky najcennejšie pamiatky sa 

stali predmetom dražby, ostatné menej hod-

notné ostali v kostole. Umelecky vypraco-

vané rokokové lavice s výjavmi zo života 

františkánskych svätcov boli po roku 1786 

prevezené do prestaveného farského Kosto-

la sv. Michala Archanjela, kde veriacim 

slúžia do dnešného dňa. Ostatné umelecké 

predmety sa do majetku štátu dostali v roku 

1950 po neslávnej Akcii K, ktorá bola za-

meraná na likvidáciu mužských rehoľných 

rádov. Predmety boli prevedené do majetku 

Okresného vlastivedného múzea 

v Leviciach a následne v dvoch etapách do 

majetku Krajskej galérie v Bojniciach. Na 

základe preberacej správy sa dozvedáme, 

že do Bojníc bola prevezená zbierka veľkej 

umelecko-historickej hodnoty, ktorá doku-

mentovala krásu a zručnosť umeleckého 

remesla rôzneho druhu. 

Bohatá výzdoba stien a klenieb kos-

tola obnovená Jozefom Antlom v roku 

1948 bola v roku 1979 pri statickom zabez-

pečení chrámu zatretá. Chrám tým stratil 

patinu dôstojnosti a starobylosti.  
 

PhDr. Ladislav Vincze 
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teľská 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? Szer-

zetesség 1782-1790. In: Magyar   

5 Fotografie: SNM, Múzeum Bojnice 
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Misijný úmysel na september 2012 

Aby v kresťanských spoločenstvách 
rástla ochota posielať misionárov, 

kňazov a laikov s konkrétnou mate-
riálnou pomocou do najchudobnejších 

cirkevných spoločenstiev. 
 

Nemeckí Turci chcú                      

moslimskú väčšinu  
 

 Pre Turkov žijúcich v Nemecku 

nadobúda islam stále väčší význam. 

Takmer každý druhý si želá, aby tam 

niekedy žilo viac moslimov ako kresťa-

nov. Ukázal to prieskum Inštitútu pre 

trh a verejnú mienku „Info 

GmbH“ (Berlín) v štúdii „Svet života 

a hodnôt nemeckých Turkov“. Prieskum 

sa robil telefonicky u 1011 migrantov 

z Turecka. Pre vedúceho štúdie Holgera 

Liljeberga je to indícia rastúceho výz-

namu islamu pre Turkov žijúcich 

v Nemecku. To sa odzrkadľuje aj 

v iných odpovediach. Tak 72 percent 

súhlasilo s výpoveďou, že islam je jedi-

ným pravým náboženstvom – v r. 2010 

to bolo 69 percent. Osem percent súhla-

silo s výpoveďou: „Kresťanov považu-

jem za menejcenných ľudí“. (2010:      

10 %). O židoch to vyjadrilo dokonca 

18 % opýtaných (2010: 14 %) a 

o ateistoch 25 percent (2010: 22 %). 

Vyše polovica opýtaných (55%) je toho 

názoru, že v Nemecku by sa malo posta-

viť ešte viac mešít (pred dvomi rokmi to 

povedalo 49 percent). Počet tých, čo sa 

označujú za „striktne náboženských“ 

vzrástol od r. 2009 z 33 na 37 per-

cent. „Veľmi až striktne náboženskí“ 

moslimovia sú vo veku do 30 rokov          

(64 %). Takmer dve tretiny mladých 

Turkov (63 %) súhlasilo s rozdávaním 

Koránu radikálnymi islamskými salafis-

tami v nemeckých veľkomestách, zatiaľ 

čo 70 percent starších Turkov to od-

mietlo. „Najmladšia generácia prejavu-

je v náboženských aspektoch vcelku ra-

dikálnejšie názory ako staršia generá-

cia“, hovorí Liljeberg. „To možno snáď 

odôvodniť rozvojom nového sebavedo-

mia, ktoré mohlo vyplynúť 

z pociťovaného spoločenského tlaku“. 

Počet Turkov, ktorí Nemecko vnímajú 

ako svoju domovinu poklesol od r. 2009 

z 21 na 15 percent. Najintenzívnejšie 

vnímajú Nemecko ako svoju domovinu 

moslimovia mladší ako 30 rokov (26 

%). Až 79 percent opýtaných považuje 

Nemecko za krajinu otvorenú svetu, „v 

ktorej každý bez ohľadu na svoj pôvod 

môže niečo dosiahnuť“(2010: 77 %). Na 

druhej strane 87 percent (2010: 83 %) - 

súhlasilo s výpoveďou: „Nemecká spo-

ločnosť by mala viac zohľadňovať 

zvyklosti a osobitosti tureckých prisťa-

hovalcov.“ Vôľa integrovať sa však 

vcelku vzrástla - 78 percent uviedlo, že 

sa chcú  „bezpodmienečne a bez výhrad 

integrovať do nemeckej spoločnos-

ti“ (2010: 70 %).  zg - (krátené) 
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Misijná krajina Nigéria 
 Nigéria je svojou rozlohou ako aj 

počtom obyvateľov jeden z najväčších af-

rických štátov. Na území Nigérie vznikli 

početné kultúry. V 16. až 19. storočí bolo 

územie strediskom obchodu s otrokmi. 

V druhej polovici 19. storočia rozširovala 

svoj vplyv v Nigérii Veľká Británia, ktorá 

v roku 1914 ovládla celú krajinu. Tak sa 

stala Nigéria na dlhý čas britskou kolóniou. 

Samostatnosť a nezávislosť získala v roku 

1960 a o tri roky neskôr sa stala federatív-

nou republikou. Systém federácie si vynúti-

la skutočnosť, že tam žije asi 250 etnických 

a jazykových skupín, ktoré majú svoje ná-

rečia a vyznávajú rôzne náboženstvá. Je 

takmer desaťkrát väčšia ako Slovensko 

a má vyše 146 miliónov obyvateľov (2009). 

Úradný jazyk je angličtina, hausština a jo-

rubčina. Priemerná dĺžka života u mužov aj 

žien je 44 rokov. Na desaťtisíc obyvateľov 

pripadá jeden lekár. 

 Z religiózneho hľadiska je zloženie 

v krajine nasledovné: žijú tam moslimovia 

(50%), kresťania (40%), z toho je väčšia 

polovica katolíkov, a animisti (10%). Podľa 

kardinála Tomka evanjelizácia v Nigérii za-

čala už na konci 15. storočia, ale počas na-

sledujúcich rokov nemala veľký úspech 

Koncom 19. storočia sem prišli misionári 

Svätého Ducha a začali pôsobiť v okolí 

Onitshe, v krajine Ibov. Potom pokračovali 

na ďalších miestach. Mali však veľké pre-

kážky zo strany britských úradov a vojska, 

ktorí boli naklonení anglikánskej misii. Bis-

kup Shanahan zaviedol katolícke školy 

a tým bolo možné prenikať do rodín a tak 

vychovávať budúcich vodcov ľudu. Dru-

hým tajomstvom úspechu bola výchova do-

morodých kňazov, takže roku 1929 boli vy-

svätení prví z nich a roku 1950 už bola 

zriadená katolícka hierarchia. Keď po ví-

ťazstve v Biafre vyhnali 97 misionárov, 

mladá Cirkev nestratila odvahu, pretože 

mala už vyše sto domácich kňazov. Naplni-

li sa semináre a rehoľné domy. Boh požeh-

nal hojne povolaní a v tom čase i laickí 

kupci, učitelia ako aj utečenci začali rozši-

rovať vieru po celej krajine. V súčasnosti 

má Nigéria 49 diecéz, ktoré riadia poväčši-

ne domorodí biskupi, medzi ktorými je de-

väť s hodnosťou arcibiskupa. Jestvuje tam 

Katolícka univerzita, ktorá je určená pre ce-

lú západnú Afriku. V roku 1982 Nigéria 

privítala návštevu pápeža Jána Pavla II. po-

čas ktorej pápež požehnal budovu novej 

nunciatúry  v Abuji a v Onitshi blahorečil 

domorodého kňaza Tansiho. 

                (P. K. Bošmanský, SVD) - krátené 

Pane, prečo si mi povedal, aby som miloval všetkých ľudí? 
Ubližujú mi, ťažia a napádajú môj život. 

Čím viac sa približujú, tým silnejšie sa tlačia na dvere a tým 
viac dvere otvárajú... 

Ach, Pane, moje brány sú už otvorené dokorán.                
Ďalej nemôžem! 

Toto už nie je môj život. Už nemám ani kúsok miesta 
v svojom dome. 

„Neboj sa“ – vraví Boh – „ vyhral si,  
pretože pokým títo ľudia vchádzali do tvojho domu,  

ja – tvoj Otec, ja – tvoj Boh,                                             
som prekĺzol medzi nimi.“ 

(M. Quoist) 
 

Každý kresťan je povolaný vydávať svedectvo o veľkej Bo-
žej láske tak, že sa úplne rozdá a úplne spáli ako svieca pre 

druhých, ktorí prichádzajú. 
 

Rubriku Misie pripravila:   Edita Kottrová 

Zdroje:   Pápežské misijné diela; Hlasy z domova a misií 3/2012;  
 Život cirkvi vo svete 34/2012  

Foto:   http://nsukkaschools.blogspot.sk/2011_03_01_archive.html   
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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 ale-

bo druhé, husitský chrám či skalné 

obydlia sa určite oplatí vidieť. 

Levický región nemusí predsa turis-

tu unudiť na smrť. 

 

 

BRHLOVCE 

Obydlia si vytesali                

do skaly 
 

 Traduje sa, že svoj pôvod majú 

brhlovské obydlia v 16. a 17. storočí, 

kedy mali chrániť domáce obyvateľstvo 

pred nájazdmi Turkov. 

 

 Keďže okolie obce počas treťohôr 

zaznamenalo bohatú sopečnú činnosť, 

obyvateľom sa naskytla jedinečná mož-

nosť ako usadené tufy a tufity využiť. 

Do poddajného materiálu si preto Brh-

lovčania vydlabali obytné i hospodárske 

priestory. Tento spôsob tvorby obydlí 

opísal už Matej Bel. 

 

 Kameň však písal dejiny obce 

i naďalej. V devätnástom storočí sa 

stalo kamenárstvo najdôležitejšou for-

mou existencie tunajších ľudí, ktorí sa 

techniku ťažby a opracovania kameňa 

naučili od talianskych staviteľov 

miestneho kaštieľa. 

 

 Dnes predstavuje súbor kamenných 

obydlí v Brhlovciach pamiatkovú rezer-

váciu ľudovej architektúry a v jednom 

z príbytkov sa nachádza aj expozícia 

s p r a v o v a n á  T e k o v s k ý m  m ú z e o m 

v Leviciach. Za túto časť získalo múze-

um ako prvé na Slovensku prestížne oce-

nenie Europa Nostra. 

  

 Či ste už brhlovské obydlia na-

vštívili alebo sa na to ešte len chys-

táte, na príbeh tureckých nájazdov, 

kameňa a pracovitých dedinčanov určite 

nezabudnete. Obydlia vytesané do sopeč-

nej horniny sú predsa viac než len uni-

kát jedného regiónu... 

 

 

BÁTOVCE 

Pred 230 rokmi tu                    

postavili most 

 
 Mesto s kráľovskou mincovňou. Pí-

somná zmienka z roku 1037. Banícke mes-

to s vlastným erbom. Len málo vidiec-

kych obcí sa môže pýšiť takou históriou 

ako Bátovce. 

 

 Na úroveň mestečka sa Bátovce 

údajne vyvinuli už v 13. storočí 

a vďaka rozvoju baníctva ďalšiemu roz-

machu nestálo nič v ceste. O niekoľko 

storočí neskôr sa z Bátoviec dokonca 

stalo i okresné mesto. 

 

 Popri všetkých pamiatkach z čias 

najväčšej bátovskej slávy, však pozor-

nému návštevníkovi nesmie uniknúť ani 

kamenný most z 18. storočia. Cez rieku 

Sikenica ho postavili na ceste do Peče-

níc v roku 1780. Most taktiež „stráži“ 

socha sv. Jána Nepomuckého. 

 

 Tento barokový most je dlhý asi 

15 metrov, s predpoliami meria takmer 

40 metrov. Zaujímavé sú predovšetkým 

tri vysoké kruhové klenby, ktoré majú 

na návodnej strane mohutných pilierov   

i ľadolamy. Nad stredovou klenbou je 

kamenná datovacia tabuľa viažuca sa 

k dátumu postavenia mosta. 

 

 Unikátna pamiatka sa však davom 

turistov rozhodne tešiť nemôže. Okolie 

mosta obzvlášť dobre udržiavané nie je 

a každého návštevníka by určite poteši-

la aj informačná tabuľa. 

 

 Nech je však kamenný most z 18. 

storočia akokoľvek zabudnutý, schovaný 

a neznámy, toto miesto sa rozhodne 

oplatí vidieť. Nemáte cestu do Báto-

viec? 

 

Radovan Potočár 

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