
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L  
            Ročník II. - Číslo 10 - Október 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: Modlitby k Ružencovej Panne Márii a sv. Terezke Ježišovej 

Liturgia: dvadsiata siedma až tridsiata nedeľa cez rok  

 Téma: Ruženec vás privedie k mieru. Púť z Levíc do Levoče  

Katechéza: Svätá Gianna Beretta-Molla * História: Hody na levickej Kalvárii  

Misijný úmysel na október - Svetový deň misií 21. október 2012                                                      

Svätí v mesiaci - október * Reportáž: Blízke okolie Levíc                                                                 

Fotogaléria: Tohtoročné hody na levickej Kalvárii 

Hodová slávnosť na levickej Kalvárii na sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. 9. 2012  
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 Panna Mária, Kráľovná posvätného ru-

ženca , prichádzame, aby sme sa Ti všetci jed-

nomyseľne zasvätili a tak vyjadrili svoju vôľu 

úplne a bezvýhradne Ti patriť. Odovzdávame Ti 

svoje srdce, svoju myseľ i svoje telo, aby Ti ce-

lá naša bytosť slúžila a skrze Teba Tvojmu mi-

lovanému Synovi a nášmu Spasiteľovi, Ježišovi 

Kristovi.  

 Zasväcujeme Ti svoju farnosť, celé naše 

farské spoločenstvo, všetkých obyvateľov náš-

ho mesta, predovšetkým rodiny, ktoré v nej ži-

jú, aby Tvojím pričinením žili ako Nazaretská 

rodina a boli príkladom pre ostatné rodiny. Te-

be zverujeme našu prácu, svoje úmysly a plány 

do budúcnosti.   

 Najdrahšia Matka, ukry nás pod svoj ma-

terinský plášť a ochraňuj nás pred každým ne-

bezpečenstvom, ktoré by ohrozovalo našu spásu 

a odlúčilo od Nebeského Otca. 

Ujmi sa, prosíme, našich detí a našej mládeže, 

aby ich srdcia boli vždy otvorené pre Božiu lás-

ku, ktorá ich bude ochraňovať pred zlými poku-

šeniami a odpadom od Krista.  

 Presvätá Panna, najčistejšia nevesta Du-

cha Svätého, vypros pre nás jeho dary, aby 

mám jeho svetlo ustavične svietilo na cestu po-

zemským životom a priviedlo do nebeskej          

vlasti.  

 Ty, milovaná Matka, si pre nás tým naj-

jasnejším majákom, ktorý v temnote tohto sveta 

ukazuje bezpečný smer ku Kristovi.  

 Panna najmúdrejšia, nauč nás žiť tak, aby 

sme milovali Najsvätejšiu Trojicu, ustavične ju 

chválili, zvelebovali a celý náš život bol na jej 

väčšiu česť a slávu.  

Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša a od Naj-

svätejšej Tváre, ktorú poznáme ako „Terezku 

Ježiškovu“, s Tebou vstupuje do mesiaca zasvä-

tenému Ružencovej Panne Márii celá univerzál-

na Cirkev. Ty, ktorá si v útlom detstve stratila 

svoju pozemskú matku, si sa so všetkou vrúc-

nosťou pritúlila k nebeskej Matke Panne Márii. 

Ukáž nám, ako sa môžeme aj my v modlitbe ru-

ženca čo najsilnejšie k nej privinúť.  

Sľúbila si, že po svojom vstupe do neba budeš 

robiť dobro na zemi a necháš pršať ruže z neba. 

 Prosíme Ťa, aby si nás všetkých prijala 

nielen ako svojich ctiteľov, ale predovšetkým 

ako svojich priateľov. Pomôž nám byť malými, 

vo všetkom odkázanými na pomoc Nebeského 

Otca. Svojím príkladom uč nás Bohu vždy dô-

verovať a oddane Ho milovať.  

 Ty si si svojou „malou cestou“ vyslúžila 

titul učiteľka Cirkvi. Veď nás po tejto „malej 

ceste“ čností, aby sme s úsmevom na perách do-

kázali kráčať po strmých a kľukatých, ťažkos-

ťami posiatych cestách života.    

 Ty si patrila medzi múdre panny, ktoré si 

uchránili lampy viery až do príchodu ženícha. 

Stoj pri nás a spolu s nami ochraňuj naše lampy 

viery až do príchodu nášho Pána, keď nadíde 

čas nášho odchodu do večnosti.  

 Buď teda našou učiteľkou viery, dôvery 

v Boha a odovzdanosti do Božej vôle. Pomáhaj 

nám zvládnuť ťažké úlohy, ktoré na nás kladie 

prikázanie lásky k blížnym, prijímanie krížov a 

utrpení, zbavovanie sa sebalásky a sebectva..  

 S nádejou sa obraciame na Teba, že nám 

pomôžeš dospieť k svätosti života, ktorá podľa 

Tvojich slov „spočíva v postoji srdca, ktorý nás 

robí v Božom náručí pokornými a malými, 

v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť 

a dôverujeme, priam až opovážlivo sa spolieha-

me na Otcovu dobrotu.“  
 Veríme, že nám budeš pomáhať, tak ako 

si prisľúbila a že Ti v nebi budeme môcť poďa-

kovať a spolu s Tebou a s anjelmi po celú več-

nosť na slávu Boha prespevovať.  

Amen.  

 Gitka Tóthová 

 Zasväcujúca modlitba                 

k Ružencovej Panne Márii 

 

Modlitba k Terezke Ježiškovej 
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História modlitby ruženca 
 

Legenda hovorí, že Panna Mária sa zjavila 

Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz s guľôčkami, na 

ktorej sa mala recitovať modlitba ruženca a povedala 

mu, že modlitba a meditácia nad životom jej syna 

porazí bludy a utrpenie. 

Aj keď táto legenda je veľmi milým príbe-

hom, vznik ruženca je o čosi zložitejší. V prvých 

storočiach existencie Cirkvi mnísi recitovali žalmy. 

Bolo to jedným z pravidiel ich života. Keďže modlit-

ba žalmov bola možná len tým, ktorí vedeli čítať, 

bolo treba nájsť spôsob modlitby pre negramotných 

bratov. Na tento účel sa použila modlitba Pána Otče 

náš – bratia recitovali 150 krát túto modlitbu, čo ko-

rešpondovalo s počtom žalmov. 

 Pri odpočítavaní modlitby sa používali malé 

kamienky. Neskôr boli nahradené guľôčkami. Za-

čiatkom druhého tisícročia s nárastom zbožnosti voči 

Panne Márii vzniká modlitba Zdravas Mária, ktorá 

sa stáva veľmi rozšírená a populárna. Postupne bola 

pripojená k tejto modlitbovej tradícii. 

 V rokoch 1410 – 1439 Dominik Pruský, ko-

línsky kartuzián, predkladá veriacim Mariánsky žal-

tár (žaltár – pôvodne kniha žalmov), kde sa nachá-

dzalo 50 Zdravas Márií prepojených na úryvky          

z evanjelia. Nápad tohto kartuziána sa uchytil.         

V rôznych regiónoch vznikali adaptácie takéhoto 

Mariánskeho žaltára a počet úryvkov z evanjelia do-

sahoval až 300. 

Dominikán Alain de la Roche (1428-1478) 

vydal jednotné vydanie tohto Mariánskeho žaltára, 

ktorý sa počas jeho života začal nazývať “Ruženec 

Preblahoslavenej Panny Márie”. Zjednotiť túto for-

mu modlitby sa mu podarilo vďaka jeho kázaniu        

a Mariánskym bratstvám, ktoré zakladal. Ruženec 

zjednodušil v roku 1521 dominikán Alberto de Cas-

tello, ktorý vybral 15 úryvkov z evanjelia na meditá-

ciu. Konečná tradičná forma ruženca vznikla počas 

pontifikátu pápeža Pia V. (1566-1572), ktorý ho 

štandardizoval a uviedol pre celú Cirkev. 

Neskôr boli vykonané už len dve úpravy          

v tejto modlitbe – v roku 1917 na základe marián-

skych zjavení vo Fatime bola na záver desiatku pri-

daná modlitba “Ó Ježišu, odpusť nám naše hrie-

chy…” a za pontifikátu Jána Pavla II. boli pridané 

desiatky ruženca svetla. 

Keď sa pozrieme spätne zistíme, že sv. Do-

minik túto modlitbu pravdepodobne vôbec nepoznal. 

Jej šírenie sa síce spája s rehoľou dominkánov, ktorú 

sv. Dominik založil, ale šíri sa až od čias Alaina de 

la Roche, ktorý žil v 15. storočí. Konečnú podobu 

ruženec dostáva v druhej polovici 16. storočia. 

 

Prečo ruženec ? 
 

 Dnes sme svedkami veľkej módy meditač-

ných techník rôznych filozofických, náboženských  

a žiaľ i okultných smerov.  Snažia sa u nás udomác-

niť a zaujať miesto v myslení, spôsobe životného 

štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní náboženského 

života. Ujímajú sa veľmi ľahko, lebo i dnešný člo-

vek prirodzene túži po nadprirodzenom. No často sú 

to smery, ktoré priamo alebo nepriamo útočia na 

Rímsko-katolícku cirkev. Modlitba Svätého ruženca 

je vzácna perla meditatívnej modlitby katolíckej cir-

kvi. Tak je len na nás, či si naberieme z jej hlbokej 

studnice darov. 

 

Pápež Benedikt XVI, ešte ako známy teológ 

a kardinál J. Ratzinger, napísal vo svojej knihe         

o svojom osobnom vzťahu k modlitbe ruženca, kde 

poukazuje, ako je táto „ľudová zbožná úcta“ základ-

ným prameňom pre dušu, ktorá z neho čerpá vnútor-

ný pokoj a tichosť. 

Modlitba ruženca je meditačná niť. Jej ryt-

mické opakovanie ukolíše dušu, prenáša na ňu po-

koj, kým sústredenie sa na slová, najmä na Máriinu 

postavu a na obrazy Krista, ktoré sa postupne otvára-

jú pred našimi očami, zbavujú dušu starostí a umož-

ňujú jej pozdvihnúť pohľad k Bohu. 

Ruženec nám v skutočnosti vracia tú pô-

vodnú múdrosť, ktorá dobre vie, že opakovanie je 

dôležitý komponent modlitby a meditácie. Tento 

rovnaký rytmus nás ukolíše a upokojí. Nie je dôleži-

té, aby sme sa sústreďovali na každé slovo, ale aby 

sme nechali pôsobiť pokoj, ktorý jednotvárny rytmus 

prináša. 

Tí, čo sa kedysi ruženec modlievali, obvyk-

le celý deň tvrdo pracovali a po práci potrebovali 

modlitbu, ktorá by im vrátila pokoj, aj ich trochu 

rozptýlila, zbavila ich starostí a poskytla útechu        

a posilu. 

Skúsenosť s opakovaným rytmom zborovej 

modlitby ma priam unáša a napĺňa mi dušu. Túto 

starodávnu skúsenosť kresťanstvo úplne prijalo, nie 

div, že sa modlitba ruženca stala takou populárnou 

pre každého, pre vzdelancov a pre jednoduchých        

ľudí. 

Miroslav Pintér, kaplán  



4 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Liturgia *             Ročník II. Číslo 10 

 Dvadsiata siedma nedeľa cez rok 
 

 Katolícky postoj k nerozlučiteľnosti manžel-

stva je pre tento svet neprijateľný. A preto je naša 

Cirkev veľmi nepopulárna. Veď dnes je predsa už 

iná doba a katolícka manželská morálka je celkom 

zastaraná!?. 

 V prvom čítaní sme si vypočuli ako Boh 

ustanovil manželstvo. Mojžiš pripustil z tohto záme-

ru výnimku pre "tvrdosť srdca". Srdcia dnešných ľudí 

sú však mimoriadne tvrdé. A práve preto 

sa ozývajú hlasy, že by Cirkev mohla prehodnotiť 

svoj postoj a tiež pripustiť nejaké úľavy. 

 Boh stvoril človeka ako muža a ženu, lebo 

chcel, aby sa stali v manželstvo jedným telom. 

Rozvod z Božieho a aj cirkevného hľadiska je nie-

čo ako amputácia. V záujme záchrany života sa nie-

kedy musia amputovať častí tela. Na takéto rozhodnutie 

však musí byť naozaj veľmi vážny dôvod, pretože 

každému je jasné, že telo potom už navždy ostane 

okyptené. 

 V manželstve môže nastať aj taká vážna situ-

ácia, že manželia už nemôžu ďalej spolu žiť. Ohroze-

né sú životy členov rodiny. Z toho však vyplýva, že 

kým odlúčený manželský partner žije, 

nemôže uzavrieť nové manželstvo - rozrezalo by sa 

živé telo.  

 Dnešný úryvok z evanjelia končí nádherným 

Ježišovým postojom k deťom. Nahneval sa, že ich 

apoštoli okrikovali. Dobro detí im malo byť prvora-

dé. A to by malo platiť aj v rodinách. Veď kto naj-

viac trpí rozvratom rodín? Deti. Chorobopisy det-

ských psychiatrických oddelení obsahujú veľa smut-

ných i tragických dôkazov. 

 Tvrdosť srdca manželov zasahuje hlavne deti 

a následne potom aj celú spoločnosť. Je všeobecne 

známa zhubná činnosť takých úbožiakov, čo vyras-

tali v mravne narušených rodinách. 

 Práve preto, že žijeme v takej dobe, ktorá je 

skutočne iná, je chorá, potrebujeme zdravé rodiny       

a potrebujeme manželstvá podľa Božieho plánu. 
  

                             M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvadsiata ôsma nedeľa cez rok 
 

 Každý z nás už asi neraz sám na sebe bolestne 

zakúsil ostrie Božieho slova. Ale býva to zákrok 

liečivý. Rozreže nahnisaný vred, vyreže to choré, čo 

ohrozuje celý organizmus. Aj v tom sa prejavuje 

Božia láska k nám, keď nám jeho pravda spôsobí 

bolesť. 

 Muž, ktorý mal veľkú snahu urobiť všetko, 

aby dosiahol večný život "zosmutnel a odišiel     za-

rmútený", keď Ježiš odkryl v ňom svojim pravdivým 

slovom prevládajúcu naviazanosť na majetok. 

 Nevieme ako bohatý muž spracoval toto bo-

lestné sebapoznanie, či si predsa len neskôr neuve-

domil, akú šancu vlastne dostal na neslýchané zúro-

čenie svojho bohatstva. 

 Apoštoli uverili Ježišovi, že nielen raz vo 

večnosti, ale už v tomto živote dostanú stonásobne 

viac, ako čoho sa zriekli. A nebolo to málo, hoci nik 

z nich nebol milionár. Muselo byt ťažko zanechať: 

rybolov, síce namáhavý, ale pritom aj krásny. Alebo 

Matúš výnosné mýto. Prijali aj predpovedané a po-

tom skutočne kruté prenasledovanie. A predsa sa im 

to vyplatilo. S nikým by neboli menili. Ani dnes by  

s nikým nemenili ľudia, čo sa pre evanjelium vzdali 

všetkého, keď ich denným chlebom je nepochopenie, 

trpkosť a zápas s pokušením rezignovať. 

 Kto nikdy nepocítil bolesť z Božieho slova, 

asi mu nedovolil vniknúť až do srdca. Možno sa 

chráni nepriestrelnou vestou. Alebo dokáže uhnúť, 

prípadne odraziť strelu smerom k niekomu inému. 

Vieme to spraviť obratne, aj inteligentne. Dar rozu-

mu využijeme na to, aby sme sa obrnili proti         

najvyššej múdrostí - proti poznaniu pravdy o sebe. 

 A čo, ak máme dnes poslednú šancu ? 
 

        M. M. 
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Dvadsiata deviata nedeľa cez rok 
 

 Zebedejovi synovia chceli získať popredné 

miesta v Ježišovej sláve a pritom ani len netušili, aký 

trpký kalich utrpenia budú musieť vypiť. 

 Ono je to podobne aj so svetskou slávou. Či    

s tou umeleckou, športovou, spoločenskou, prípadne 

politickou. Vonkajší honor láka, ale draho sa zaň za-

platí a väčšinou to býva vrtkavé. Ozaj málo stačí           

k tomu, aby aj najoslavovanejší človek padol do zabud-

nutia. Niektoré pomníky sa časom rozpadnú a iné 

zase vyhodia na smetisko. 

 Ale s Ježišovou slávou je to celkom ináč. Hoci 

sme boli ešte donedávna svedkami ako sa vyhadzova-

li kríže, Ježišovej sláve to nijako neublížilo. Čím  

viacej bol potupovaný, tým viacerí sa k nemu hlásili. 

Život viery býva viac ohrozený vtedy, keď sú veriaci 

uprednostňovaní a požívajú rôzne pocty aj výhody.           

A práve preto by sme mali brat vážne Ježišovu in-

štrukciu, že väčším je v skutočnosti iba ten, kto slúži. 

 Každá cirkevná funkcia a úrad, to všetko je 

služba. Tak musí byť chápaná aj vykonávaná. A preto 

jej patrí primeraná úcta. Platí to napokon pre každé 

povolanie. 

 Všetko na svete by ináč vyzeralo, keby nám 

toto akosi prešlo do krvi. Lekári, učitelia, úradníci, 

opravári, podnikatelia, poslanci, aj ministri by vlastne 

mali slúžiť. A keby slúžili podľa Ježišovho vzoru, 

mali by už teraz účasť na jeho sláve. Na sláve s najvy-

šším ocenením, ktoré nie je vôbec závislé od ľud-

ských kritérií. A nestráca sa zmenou politického systé-

mu. 

 Boh ocení každú službu poctivo, ochotne             

a s láskou vykonanú. 
  

                                           M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tridsiata nedeľa cez rok 
 

 Slepý Bartimej žobral. Bol navyknutý kričať, 

na okoloidúcich, aby sa nad ním zľutovali a dali mu 

čosi na živobytie. Keď sa dozvedel, že tadiaľ prechá-

dza Ježiš Nazaretský, kričal oveľa hlasnejšie a nedal 

sa nikým odradiť. Ježiša nazval Dávidovým synom, 

čím prejavil vieru v jeho mesiášske poslanie. Azda 

aj preto nešpecifikoval svoju prosbu a žiadal iba o 

zmilovanie. Zdá sa, že do tejto prosby vložil celú 

svoju biedu v dôvere, že Ježiš sám nájde preňho vý-

chodisko. Túžbu vidieť, prejavil až potom, keď sa ho 

Ježiš na to opýtal. Bartimej dôveroval a naliehavo 

volal aj napriek tomu, že ho okolie chcelo umlčať. 

Ježišovi sa to zapáčilo a tak by to mohol byt návod 

pre nás. 

 Naše prosby bývajú veľmi konkrétne, pretože 

my presne vieme, čo potrebujeme, čo je to najlepšie 

riešenie. Vyzerá to potom tak, ako keby sme vlastne 

ani neprosili, ale radili Bohu, čo má urobiť;. A tak sa 

modlíme, aby sa to a to nestalo, ale aby sa stalo niečo 

iné. Aby dnes pršalo a zajtra svietilo slnko, aby..., 

aby..., aby.... 

 Skúsme to ináč. Predložme Pánovi našu biedu 

osobnú, rodinnú, spoločenskú, svetovú - slovom 

všetko. A prosme o zmilovanie. Vytrvalo opakujme 

v rytme dýchania: "Pane, zmiluj sa! Zmiluj sa nado 

mnou, nad nami, nad mojou rodinou, nad našim mes-

tom, nad našou krajinou, nad celým svetom! Ach, 

Pane, zmiluj sa!". Pokúsme sa zložiť, naňho všetky 

starosti aj obavy. Teoreticky by to mohlo vyzerať, ako 

únik, rezignácia. V skutočnosti je to naozaj ťažký 

úkon. Až vtedy človek spozná, aká slabá je jeho 

viera, aká nedostatočná je jeho dôvera. A to je pravá 

chvíľa na konkrétnu prosbu: "Rabboni, urob, aby 

som ti dôveroval!". 

 

         M. M. 
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 Ruženec vás privedie k mieru 

 

„Ja som Kráľovná svätého ruženca. Ja som vašou 

vojvodkyňou, ktorá vás vedie v strašnom boji proti 

satanovi a všetkým zlým duchom. 

Ak sa dáte viesť s poddajnosťou, vždy budete 

pociťovať cennú pomoc, ktorú vám poskytujú 

Pánovi anjeli, blahoslavení a svätí v nebi, i všetky 

duše, ktoré sú ešte v očistci. Ja som skutočne voj-

vodkyňou celej tejto družiny. 

V tento deň, keď si pripomínate jedno z mojich 

veľkých víťazstiev, chcem vás povzbudiť, aby ste 

bojovali s odvahou a dôverou a nedali sa odstrašiť 

úskočnou a nebezpečnou taktikou, ktorou vás chce 

môj protivník znechutiť. 

Preto vám chcem odhaliť tri úskoky, ktoré patria 

k jeho osobitnej stratégii a ktoré používa v tomto 

veľkom boji: 

Prvým je šírenie istoty, že sa mu teraz podarilo 

zmocniť sa celého sveta, v ňom založiť 

svoje panstvo a vykonávať plnú moc. Jeho 

veľkou korisťou je toto ľudstvo, ktoré sa 

protiví Bohu a opakuje jeho pyšnú 

výzvu: ,Nebudem slúžiť Pánovi!‘ 

Najnebezpečnejší prostriedok, ktorý 

satan v tomto čase používa, spočíva        

v názore, že je teraz úplne nezmyselné 

niečo podnikať, že sa už nič nedá zmeniť, 

že je zbytočná každá námaha priviesť 

ľudstvo na cestu návratu k Bohu a k dobru. 

Tu vás vaša nebeská Matka uisťuje, že aj 

toto ľudstvo je cennou súčasťou Božieho ľudu, 

ktorý Ježiš vykúpil svojou krvou, vyliatou za jeho 

záchranu až do poslednej kvapky. 

Boh je aj dnes jediným víťazom, ktorý miluje 

celé úbohé a choré ľudstvo, ktoré mu bolo ulúpené 

a pripravuje okamih, v ktorom ho v najveľkolepej-

šom zázraku svojej milosrdnej lásky privedie na 

cestu obrátenia, aby mohlo zažiť nový vek pokoja, 

lásky, svätosti a radosti. 

Preto vás vyzývam, aby ste vždy používali moc-

nú zbraň dôvery, detinskej odovzdanosti a bezhra-

ničnej lásky k blížnym, dokonalej pripravenosti pre 

všetky duchovné a telesné potreby blížneho,             

i materinského a bezhraničného milosrdenstva. 

Druhý úskok spočíva v tom, že sa satanovi 

podarilo priviesť Cirkev do veľkých ťažkostí, keď 

ju otriasol v základoch búrkou vzbury, nejednotnos-

ti, nevery a odpadlíctva. Mnohí strácajú odvahu, 

lebo vidia dnes pastierov, ktorí sa dajú oklamať jeho 

úskočným a nebezpečným vplyvom. 

Prostriedok, ktorý musíte použiť v boji proti 

týmto jeho úskokom, je vaše zasvätenie sa môjmu 

Nepoškvrnenému Srdcu. Lebo aj keď sa dnes zdá 

byť Cirkev rozorvaná, zatemnená a porazená, Ježiš 

ju zveril do láskavej starostlivosti vašej nebeskej 

Matky. 

Chcem jej pomôcť prostredníctvom vás, moje 

deti, ktoré ste zasvätené môjmu Srdcu a ste posluš-

né nástroje mojej materskej vôle, chcem ju potešo-

vať a uzdravovať. Prostredníctvom vás lejem bal-

zam na jej boľavé rany, potešujem ju v hodinách jej 

bezútešného utrpenia a pripravujem okamih jej 

grandióznej obnovy. 

V tomto čase to vykonávam celkom osobitným 

spôsobom skrze môjho pápeža Jána Pavla II., ktorý 

všade prináša znamenie mojej materskej prítomnos-

ti. On vám dáva znamenie do boja, on vás v boji 

vedie, učí vás odvahe a dôvere, práve vám oznamu-

je moje isté víťazstvo. Nasledujte ho na ceste, ktorú 

vám ukazuje, ak chcete spolu so mnou pripraviť 

nové a skvelé Turíce pre celú Cirkev. 

Tretí úskok spočíva v tom, že sa satanovi podari-

lo všade rozšíriť svoje dielo záhuby             

a smrti prostredníctvom masmédií. 

Takto sa rozmnožujú rozkoly, šíri 

sa nečistota a skazenosť, násilie 

a nenávisť, vojny sa šíria               

v znepokojujúcej miere. 

Aby ste premohli všetko toto 

zlo, ktoré hrozí zaplaviť celé 

ľudstvo, musíte siahnuť po mo-

hutnej zbrani modlitby. 

Nový vek príde k vám len        

a jedine ako dar Pánovho Ducha – nie 

ako ovocie ľudskej námahy. Preto treba 

vyprosovať tento dar neustálou, nepretr-

žitou a dôveryplnou modlitbou. Modlite 

sa so mnou. Celá Cirkev sa musí zhromaždiť vo 

večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca a spolu         

s nebeskou Matkou vyprosovať celkom osobitné 

vyliatie Ducha Svätého, ktorý ju dovedie k druhým 

žiarivým Turícam. 

Predovšetkým sa modlite ruženec. Ruženec bude 

v týchto časoch mohutnou zbraňou pre všetkých. 

Ruženec vás privedie k pokoju. Touto modlitbou 

môžete od Pána vyprosiť cennú milosť obrátenia 

sŕdc, duší, návratu celého ľudstva k Bohu, na cestu 

ľútosti, lásky, Božej milosti a svätosti. 

Preto nikdy viac nehovorte: ,Ale veď všade 

všetko zostáva ako predtým. Nikdy sa nič nemení!‘  

To nie je pravda, moje milé deti! Každý deň vedie 

nebeská Matka v tichosti a skrytosti svoj boj proti 

svojmu odporcovi a mimoriadnymi znameniami 

a zjaveniami pôsobí, aby sa zmenilo srdce sveta.“ 

 7. októbra 1986 

Panna Mária, Kráľovná ruženca 

 

Prevzaté z knihy Kňazom, najmilším synom Panny 

Márie 
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 Ruženec sa možno modliť                       

aj nepozorne 
———————————————————————- 

59 guliek a jeden kríž  
 

     Nikto, kto sa vydá na púť za sv. Jakubom do 

Santiaga de Compostela, neurobí už na druhý deň 

prestávku na desať dní alebo na tri týždne. Kto sa 

vydal na púť, putuje každý deň ďalej. Táto stálosť 

patrí aj k modlitbe ruženca. Ňou však človek pre-

mení celý svoj život. Áno, pravidelná modlitba 

ruženca mení život. Preto sa ho možno modliť 

pomaly, alebo rýchlo, to už je takmer jedno. Dvad-

sať minút je dobrý čas - môže byť aj dlhší, smie byť 

aj kratší. Pátrovi Piovi perličky ruženca strieľali cez 

prsty ako pstruhy. Ruženec sa smieme modliť aj 

nepozorne. 

     Prirodzene možno sa modliť jeho časť, alebo 

celý. Nie je to nijaký zákon ani seminár. Je to skôr 

záhrada, v ktorej sa zdržujeme. A keď nad ružen-

com zaspíme, v minulosti sa hovorilo, že anjeli sa 

ho modlia ďalej. Prečo by to teda dnes malo byť 

inak? Najdôležitejším sa zdá byť iba jedno – aby 

sme nikdy neprestali! Aby sme sa ruženca pevne 

držali ako zasiahnutý boxer lana okolo ringu. Potom 

nás bezpečne opäť vyvedie z každého labyrintu           

a z každého zmätku. Potom sa stane červenou 

vodiacou niťou našej existencie. 

     Preto ruženec ani nie je modlitba, ktorá získava 

skrze našu mimoriadnu a namáhavo vyvinutú zbož-

nosť. Naopak – on nás robí zbožnými. On nás učí 

nestratiť niť. On nám neuberá čas, on nám daruje 

čas. A rozvahu. A pokoj. A nebojácnosť. A vyrov-

nanosť. Nie my musíme zmeniť túto modlitbu. Táto 

modlitba mení nás. Nie je to modlitba, ktorú doká-

žeme „chápať", v každom prípade nie šedou kôrou 

mozgovou, ale špičkami prstov, pľúcnymi lalokmi  

a srdcovým svalom. Ruženec, to je šťastie. Z toho, 

kto sa ho modlí robí celého človeka. On spája tých, 

ktorí sa ho modlia spoločne. Aby sa napríklad 

manželský pár dlhé dni hádal – to s ružencom 

proste už nejde. 

     Tak urobil náš život krásnym  – a nedávno mi 

istý známy povedal, že pre neho je tým najkrajším 

modliť sa v aute so ženou ruženec. To je pre oboch, 

akoby nechali lupienky ruží sypať sa na diaľnicu        

z otvorenej strechy auta. 

     Na Michelangelovom Poslednom súde ho vidíme 

ako reťaz, ktorá zatratených vyťahuje dokonca aj      

z podsvetia. V Lurdoch mala sama Panna Mária 

ruženec v rukách a modlila sa ho s Bernadetou, vo 

Fatime to robila takisto s tromi pastierikmi, ktorí sa 

ho predtým nacvičili pri zjavení anjela. Môžeme sa 

ho modliť hocikde, najkrajšie v spoločenstve: 

striedavo so ženou či s mužom, s priateľkou, priate-

ľom, partnerom, partnerkou, v aute, v taxíku, vo 

vlaku. 

     Preto je predsa pútnickou modlitbou. Pretože 

zmena je ružencu celkom mimoriadnym spôsobom 

vlastná: tento dialóg, kde jedna strana sa modlí 

jednu polovicu Otčenáša a druhá strana druhú.       

A takisto pri Zdravas Mária, pri všetkých púťach     

a pri všetkých procesiách. 

     V Taliansku pri veľkých otrasoch v živote niet 

dodnes zhromaždenia ľudí, nech je akokoľvek 

svetské,  kde by sa mnohí nepridali, keď sa iba 

jeden z nich na námestí začne nahlas modliť ruže-

nec. Preto sa ho možno ľahko modliť aj vo viace-

rých jazykoch, pretože každý a každá pozná jeho 

desiatky a dokáže sa pridať takmer už v spánku po 

poľsky, taliansky, chorvátsky, francúzsky, kórejsky 

na všetkých pútnických miestach, v každom jazyku 

zeme, v symfónii národov. 

     No aj keď sme sami, neexistuje pre nás nijaká 

dopravná zápcha, nijaká čakáreň na letisku, ale už 

iba príležitosť k vyrovnanosti a k pokoju. Môžeme 

sa ho prirodzene modliť aj veľmi zbožne a sústrede-

ne, ale aj ospanliví, unavení, vyčerpaní. Ruženec 

zapĺňa prázdny priestor, ako dážď napája vyprahnu-

tú pôdu. On zavlažuje pôdu nášho života. On nás 

robí ľahkými. A je taký jednoduchý. V hluku,         

v tichu, v radosti, v núdzi. Je to modlitba, ktorú 

možno v pravidelnom opakovaní votkať do nášho 

života ako stále pevnejší koberec pod nohami. „Ako 

láska," povedal Henri-Dominique Lacordaire v 19. 

storočí, „hovorí stále to isté a predsa sa nikdy neo-

pakuje." Nie je to strelná modlitba. Mimo kláštor-

ných múrov je to brána do inej formy života a bytia 

– ako matka života modlitby, ktorá si zaslúži svoje 

meno. Ruženec mení náš život a mení našu smrť. 

 

Rím, 10.10.2008 (kath.net) 012 300 - KATH.NET 

prináša úryvok z novej knihy známeho katolíckeho 

autora Paula Baddeho, na tému modlitby ruženca. 
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Neberte si do opaskov ani zlato, ani  

striebro, ani peniaze; ani kapsu na  

cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani  

obuv, ani palicu, lebo robotník si  

zaslúži svoj pokrm.  

Mat 10, 9-10 
 

 Aj na vyššie uvedené a podobné slová 

som si spomenul, keď som sa jedného dňa začiat-

kom leta vydal na svoju najdlhšiu pešiu výpravu, 

na púť z Levíc do Levoče. Totiž, aké jednoduché sa 

to zdá len tak ísť a takmer bez ničoho. A zároveň 

náročné. A rozmýšľal som aj o tom, ako dobre si 

žijeme dnes, keď väčšina z nás nemá problém 

zhromaždiť veľkú kopu mnohých vecí – väčší 

problém je ich už uchopiť a vlastnými silami ich 

dlhší čas nosiť na chrbte. Úprimne povedané, keď 

som si nabalil svoj batoh, tak mi bol ťažký odniesť 

aj z izby do predsiene. Predstava, že 

nejakú takúto váhu som sa odhodlal 

nosiť niekoľko dní neznela nijako 

povzbudzujúco. 

 Ale skúsim od začiatku. 

Plán bol prísť v priebehu 12 dní 

spred kostola sv. Michala 

v Leviciach na Mariánsku Horu do 

Levoče a zúčastniť sa tam nedeľnej 

svätej omše na najväčšej slovenskej 

púti. Približne 260 kilometrov, ktoré 

sme mali v úmysle zdolať peši, 

nesúc si potrebné veci na chrbte 

a uvažovali sme s prespávaním 

v stanoch a horských útulniach. 

Taktiež sme si z levickej fary niesli 

pútnicky kríž. Skôr než sme sa 

vydali na cestu sme sa v kostole sv. 

Michala zúčastnili svätej omše, kde nám na cestu 

dal požehnanie pán kaplán. Mali sme v úmysle 

dodržiavať všetky pravidlá putovania o ktorých 

sme niektorí počuli po prvýkrát. Patrilo k nim 

napríklad pokľaknúť a pomodliť sa pred každým 

krížom, kostolom a cintorínom a celkove sa slušne 

správať, zdraviť sa s ľuďmi a odpovedať na každú 

ich otázku. Trasa viedla popri hlavných 

a vedľajších cestách, Štiavnickými vrchmi, hrebe-

ňom Nízkych Tatier a dostať sa postupne až na 

spomínanú Mariánsku Horu a to presne stanove-

ných etapách. Zišli sme sa ôsmi s chuťou zdolať  

túto výzvu. Celkom pestrá spoločnosť čo sa týka 

veku a zamestnaní. Boli sme tam otcovia a synovia,  

 

 

 

 

dobrí priatelia i dovtedy navzájom neznámi ľudia, 

ktorí sme sa postupne spoznávali, pričom viacerí  

z nás boli na takomto podujatí vôbec prvýkrát. 

 Avšak celá táto myšlienka, voľba cieľa, 

času ako aj celej trasy nebola vôbec náhodná. Totiž  

už pred vyše trinástimi rokmi túto púť vymyslel, 

zdolal a po celé tie dlhé roky v dvojročnom interva-

le jej tradíciu udržiaval a zážitky z nej aj knižnou 

formou zapísal pán Jozef Kottra starší, ktorý sa 

však tohto ročníka, kvôli pracovným povinnostiam, 

po prvýkrát nezúčastnil. 

 Ak teraz preskočím na úplný záver, tak 

najväčším zázrakom pre mňa je, že púť v Leviciach 

sme začali ôsmi a aj do Levoče sme došli ôsmi. 

Hoci s jedným malým prestriedaním, keď na štvrtý 

deň v Banskej Bystrici odstúpil, zhruba po 100 

prejdených kilometroch – kvôli únave, otlakom, 

vyčerpaniu a nie príliš srdečnému vzťahu 

k ťažkému batohu môj 13-ročný syn. Avšak takmer 

okamžite ho nahradil náš ďalší 

kamarát, Levičan, ktorý sa k nám 

pripojil na Donovaloch. To 

najdôležitejšie ale nebola percen-

tuálna úspešnosť toho, koľkí sme 

zvládli prejsť nemalú vzdialenosť 

v náročnom teréne. Počas týchto 

dní, keď sme sa mohli v rôznych 

situáciách čoraz lepšie spozná-

vať, sme dokázali utvoriť jedno 

naozaj krásne a harmonické 

spoločenstvo, kde sme sa doká-

zali navzájom povzbudiť, po-

môcť si, pekne sa porozprávať 

hádam na všetky témy a naozaj 

veľa sa aj smiať. 

 I keď... nebolo všetko len 

idylické. Bola tu aj časť trasy, 

ktorú sme nezvládli a prísne vzaté, púť sme nepre-

šli, lebo sme si na jednej časti trasy zvolili pohodl-

nejšie riešenie. Totižto na hrebeni medzi Čertovi-

cou a veľkou Vápenicou nás zastihla silná búrka 

s prudkou prietržou mračien, keď sme tak po dvoch 

hodinách zostali mokrí úplne do nitky a pred výstu-

pom na Veľkú Vápenicu sme radšej zvolili odklon 

z plánovanej trasy a dali sme prednosť zostupu do 

doliny. Asi 20 km úsek z Heľpy do Telgártu sme 

potom prešli autobusom SAD a v Telgárte sme si 

hľadali ubytovanie na priváte, aby sme si aspoň 

sčasti mohli usušiť mokré veci. Ísť do Telgártu sme 

sa rozhodli hlavne preto, lebo tam v ten deň prichá-

dzala mládežnícka púť Muráň – Levoča, pri-

 PUTOVANIE ZPUTOVANIE ZPUTOVANIE Z   LEVÍC DO LEVOČE LEVÍC DO LEVOČE LEVÍC DO LEVOČE –––   JÚN/JÚL 2012JÚN/JÚL 2012JÚN/JÚL 2012   
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čom s nami putovali naši najmladší účastníci 12     

a 14 rokov, ktorí si po 9 dňoch námahy a prežití 

búrky na hrebeni spoločnosť rovesníkov celkom 

určite zaslúžili. 

 A bola to celkom určite veľmi dobrá 

voľba. Asi po každej stránke. Chlapcov to vzpruži-

lo asi tak, že prvý deň medzi mládežníkmi vypada-

li, akoby práve vyšli z domu a nie ako po pešom 

nosení batohov v partii o jednu až dve generácie 

starších ľudí. Nám ostatným tiež bolo príjemné 

stretnúť sa s partiou nadšených mladých ľudí ako 

aj využiť službu odovzdania ruksakov do ľahkého 

úžitkového automobilu. Ak by ste sa o tejto púti 

chceli dozvedieť viac, mnoho informácií nájdete na 

jej internetovej stránke: www.muranlevoca.sk. 

Posledné štyri dni po rozlúčení sa s batohmi sa nám 

kráčalo veľmi ľahko a príjemne. Pevne verím, že aj 

mladí ľudia okolo nás sa s našou účasťou dokázali 

vysporiadať, keďže po odovzdaní batohov nám 

zostali v rukách len igelitové tašky a s našim oble-

čením sme mohli vyvolávať skôr dojem blízky 

bezdomovcom. 

 Takže do Levoče a na Mariánsku Horu 

sme došli. I keď možno nie celkom tak, ako sme 

plánovali. Ale vo veľkej skupine a so spevom to 

bolo určite krásne. 

 A zrekapitulovať by som to vedel asi 

takto. Bolo príjemné večer unavený zaspávať 

a zobúdzať sa v prírode. Bolo veľmi zaujímavé 

spoznávať krajinu, prírodu, ľudí známych 

i neznámych takýmto spôsobom. Bolo veľmi zaují-

mavé lepšie spoznávať známych ľudí v situáciách, 

v akých sme ich nepoznali predtým. Bolo zaujíma-

vé spoznávať samých seba. Bolo silným zážitkom 

byť súčasťou spoločenstva dobrých ľudí 

a rozmýšľať aj o priateľstve, pevnej vôli, prekoná-

vaní prekážok a sile modlitby. Bolo zaujímavé 

prechádzať hrebeňom Nízkych Tatier, vidieť tú 

výstavne peknú časť plnú turistov i tú časť od 

Čertovice na východ, kde úradovala najskôr víchri-

ca a neskôr lykožrút. Bolo veľmi zaujímavé niesť 

na pleci kríž a stretávať sa s ľuďmi. 

 Ozaj, stretnutia s ľuďmi. Stretávali sme 

množstvo rôznych ľudí. Nezažili sme jediné, vyslo-

vene negatívne stretnutie. Množstvo bolo apaticko-

ľahostajných. Množstvo bolo nadšene zvedavých 

(„A to prečo nesiete ten kríž?“). A vypočuli sme si 

aj množstvo dobrých prianí a dostali sme mnoho 

prísľubov modlitieb. 

 Na jednej strane je možné povedať, že 

to bolo náročné. Svojim spôsobom. Na druhej 

strane to bolo aj jednoduché až bezstarostné. Ne-

musieť myslieť na množstvo rôznych vecí odrazu 

a nemusieť sledovať mail či mobil. Keď najdôleži-

tejšie bolo, či zvládnem krok, ktorý práve robím       

a po ňom ten ďalší. Z tohto pohľadu vynikajúci 

duševný relax. Na druhej strane spojený aj s tým, 

že každý deň sme si vzbudzovali nejaký úmysel, za 

ktorý sme sa spoločne modlili a aj týmto sme 

dávali svojmu putovaniu význam. Tu sa rodili 

a silneli asi v každom z nás najrôznejšie predsavza-

tia a bol čas zamyslieť sa a z istého nadhľadu 

sledovať kde sa v živote nachádzame, čím žijeme   

a ako chceme pokračovať ďalej aj po príchode do 

cieľa aktuálnej púte. 

 Celkovo to bol veľmi silný zážitok, 

ktorý sa mi nedá nejako stručne a verne opísať. 

Určite silné duchovné obohatenie. Uvedomenie si 

spolupatričnosti s inými. Uvedomenie si, akú veľkú 

silu nám dáva vedomie, že sme súčasťou dobrého 

spoločenstva, kde sme všetci ochotní vzájomne si 

pomáhať (ja som si uvedomil až neskôr, že sme sa 

v žiadnej situácii ani nepohádali). Prišli sme na to, 

že aj napriek nejakým otlakom a boľavým chodid-

lám stojí za to pokúšať sa aj o náročné veci. Veď 

bez toho by ten dobrý pocit na konci cesty snáď ani 

nebol až taký dobrý. A či by sme sa o takúto alebo 

podobnú vec pokúsili znova? Keď sme si to po 

ukončení zhrnuli, každý síce pridal nejaké iné 

dôvody, ale odpoveď sme mali všetci rovnakú. 

Určite áno. 

 
 Milan Babic 
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Svätá Gianna Beretta-Molla                    
(1922 – 1962) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Predstavujeme vám členku                 
Spolku sv. Vincenta de Paul 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Proces blahorečenia a svätorečenia 
 

 Svedkovia a posudzovatelia jej života 

usúdili, že bola skutočne mimoriadnou 

a všeobecne uznávanou osobnosťou vydávajú-

cou hodnoverné svedectvo v službe evanjelio-

vej lásky. Nemala síce zvláštne mystické zjave-

nia, ale bola svedomitou lekárkou, obetavou 

manželkou a matkou, ktorá uvádzala do praxe 

kresťanské čnosti tak, ako sa to vyžaduje pri 

procesoch blahorečenia. Manžel ju charakteri-

zoval takto: „Bola to jedinečná a normálna 

žena: krásna, inteligentná, dobrotivá ... Boh, 

pôvodca každej radosti a lásky, bol stredobo-

dom jej bytia ...“ Podľa iných Gianna žila lás-

kou k Bohu a blížnemu, verila, že patria neroz-

lučne k sebe. Podobne ako sv. Vincent de 

Paul tvrdila: „Nemožno milovať Boha, ak 

nemilujeme sestry a bratov  

chudobných.“ 

 Gianna Beretta-Molla 

svojím životom dosvedči-

la:„Život človeka pochádza 

od Boha, je jeho darom, jeho 

obrazom a účasťou na oživujú-

com dychu jeho života. Preto je 

Boh jediným Pánom života, človek 

o ňom nemôže a nesmie rozhodo-

vať  ...“    (Evangelium vitae, 39) 

 Iba desať rokov po smrti Gianny Beretty-

Molla začali proces blahorečenia na diecéznej 

úrovni, čo je nezvyčajne rýchlo. Kongregácia 

káuz svätých v Ríme dostala potrebné doku-

menty už roku 1978.  

 Ján Pavol II. potvrdil jej heroické čnosti 

a dňa 24. apríla 1994 na Námestí sv. Petra 

v Ríme ju vyhlásil za blahoslavenú. Hneď sa 

ozývali hlasy na začatie svätorečenia hrdinskej 

matky. Bol však potrebný zázrak, ktorý by sa 

udial na orodovanie blahoslavenej.  

 Zázrak uzdravenia sa stal v Brazílii. Na 

príhovor blahoslavenej Gianny Beretty-Molla 

Pán zachránil život matky a jej dieťaťa. Tri-

dsaťtriročná Elisabete Arcolino Camporini na 

začiatku svojho štvrtého tehotenstva začala kr-

vácať. Vyšetrenie v novembri 1999 potvrdilo 

prítomnosť päť až šesť týždňového plodu 

a veľkú krvnú zrazeninu. O mesiac lekári zistili 

veľkoplošné odlupovanie placenty s ohrozením 

života embrya. V ďalšom mesiaci, keď nastala 

strata krvi a značnej časti plodovej vody, lekári 

navrhli ukončenie tehotenstva, lebo pravdepo-

dobnosť prežitia dieťaťa bola minimálna 

a matke hrozila infekcia. Vtedy sa Elizabeta 

rozhodla, že neprijme lekársky návrh a jej man-

žel Karol ju v tom podporil. Začali úpenlivo 

prosiť blahoslavenú Giannu o orodovanie 

u Pána. 

 V polovici tehotenstva prepustili Eliza-

betu do domáceho liečenia, kde ju starostlivo 

ošetrovala zdravotná sestra a spolu s lekárom 

sledovali celý priebeh. Po troch mesiacoch ju 

znova prijali do nemocnice na liečbu kortizó-

nom, aby podporili dozrievanie pľúcneho tkani-

va osemmesačného dieťatka. 30. mája 2000 sa 

rozhodli pre cisársky rez. Matka i dieťa operá-

ciu prežili. Dievčatko, ktoré pri krste 

dostalo meno Gianna-Mária, vážilo 

1820 gramov, nemalo problémy 

s dýchaním a okrem deformácie 

ľavej nožičky bolo v poriadku. 

Tento zázrak bol na príhovor bla-

hoslavenej Gianny oficiálne 

uznaný, a tým urýchlil proces 

svätorečenia. Okrem neho sa udiali 

aj iné uzdravenia, ktoré lekárska komisia 

uznala za nevysvetliteľné.  

 Blahoslavená Gianna Francesca Beretta-

Molla bola kanonizovaná v Ríme dňa 16. mája 

2004. Liturgický sviatok sv. Gianny je stanove-

ný na  28. apríla.  

 Svätorečenie bolo veľkým sviatkom pre 

celú Cirkev a najmä pre tých, ktorí sa zasadzujú 

za ochranu života. Na slávnosti Svätý Otec Ján 

Pavol II. povedal: „Dnes predstavujeme túto 

ženu ako vzor kresťanského života 

a dokonalosti. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, 

kto položí svoj život za iných (porov. Jn 15, 13). 

To sa potvrdilo jedinečným spôsobom, keď táto 

matka obetovala život za svoje dieťa ... Preto 

chceme vzdať úctu všetkým matkám, ktoré sa 

obetavo venujú svojim rodinám, chceme si uctiť 

všetky odvážne matky, ktoré trpia pre svoje deti 

a sú pripravené na každú obetu, aby ich pri-

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 
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viedli na svet a zachránili pred nebezpečen-

stvom ... Ďakujeme vám, hrdinské matky, za 

vašu lásku! Ďakujeme vám za odvážnu vieru        

a dôveru v Boha! Ďakujeme vám za obetu živo-

ta ...“ 

Obrad svätorečenia sa slávil za prítomnosti 

mnohých príbuzných a davu veriacich z celého 

sveta. Mimoriadne dojemná bola účasť 92-

ročného Piera Molla a Gianniných dospelých 

detí, teda aj najmladšej Gianny-Emanuely, po-

volaním lekárky, za ktorú matka obetovala ži-

vot. Slávnosti sa zúčastnili aj šťastní rodičia 

Elisabete a Carlo Camporiniovci z Brazílie 

so svojou 4-ročnou dcérkou Giannou-Máriou, 

zachránenou na orodovanie novej svätice.   

 

Patrónka matiek 
 Svätá Gianna Beretta-Molla sa ukázala 

ako pomocníčka matiek, a to najmä pri ohroze-

nom tehotenstve, ťažkom pôrode, manželských 

a rodinných problémoch. Stala sa jednoducho 

„patrónkou matiek.“ Už po jej blahorečení sa 

začali zakladať modlitebné združenia a rôzne 

spoločenstvá, ktoré sa snažia plniť jej odkaz. 

 

Pamiatky 
 Organizujú sa aj púte na miesta, kde sa 

Gianna narodila, žila a kde je pochovaná. Na 

trase Miláno-Turín sa nachádzajú mestečká 

Magenta, Ponte-Nuovo, Mesero, kde možno 

navštíviť pamiatky pripomínajúce život moder-

nej matky – svätice.  

 Na Slovensku, v Rajeckých Tepliciach 

od roku 1999 existuje Domov Gianny Beretto-

vej-Mollovej, ktorý poskytuje ubytovanie        

a služby osamelým matkám s deťmi. Môžu       

v ňom pod dohľadom pracovať v dielňach, kde 

tkajú, šijú, pečú, žehlia, perú a pod. Obyvatelia 

domova s veľkou radosťou oslávili svätoreče-

nie svojej patrónky v máji 2004. 

 Domov vznikol z iniciatívy neziskovej 

organizácie Áno pre život, ktorej poslaním je 

chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú 

smrť, pomáhať zneužívaným ženám a ich de-

ťom, posilňovať úctu k materstvu i rodine 

a zasadzovať sa proti každej diskriminácii. So-

ciálne pracovníčky v domove zároveň ponúka-

jú odborné psychologické aj právne poraden-

stvo ženám v núdzi prostredníctvom bezplatnej 

telefónnej linky. 

Modlitby Gianny  
Mária, moja najdrahšia Matka,  

úplne sa odovzdávam  

do tvojich materinských rúk.  

Verím, že mi vyprosíš od Boha  

všetky potrebné milosti.  

Dôverujem ti  

a úplne sa zverujem pod tvoju ochranu,  

lebo si Matka môjho Pána.  

S láskou v srdci ťa pozdravujem  

a celkom sa ti zasväcujem.  

Chcem ti patriť celá,  

veď ma stále bližšie k Ježišovi. Amen.  

   
Úsmev  

Úsmev pre Boha Otca, od ktorého                     

pochádza každý dar.  

Úsmev pre Ducha Svätého, za jeho vnuknutia.  

Úsmev pre Ježiša Krista, nášho brata,  

s ktorým sa stretávame v Eucharistii.  

Úsmev pre Matku Božiu, ktorá je náš vzor,  

jej chceme pripodobniť život svoj.  

Úsmev pre anjela strážcu – dar od Boha,  

pretože nás chráni a vedie do neba.  

Úsmev pre našich drahých – bratov a sestry,  

ktorým máme byť lúčmi radosti.  

Úsmev pre blížnych,  

ktorých nám Pán denne posiela do cesty.    

  

(Z knihy Leopoldína Scheidová, Norbert   

Scheida: V službách evanjeliovej lásky, 2004) 
 

Spracovala Alžbeta Kopŕivová 
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Tohoročné hody na levickej Kalvárii 

           Na sviatok Povýšenie Sv. Kríža – patro-

cínium historického kostolíka na levickej Kal-

várii bola v piatok 14. septembra už po tretíkrát 

hodová slávnosť. Ako sa na takú udalosť patrí, 

začiatkom týždňa bolo veľké upratovanie sak-

rálneho areálu.  

          V pondelok sa ho zúčastnili spolu s maj-

strom 6 študenti  zo 4. ročníka levickej Strednej 

odbornej školy poľnohospodárstva a služieb 

vidieku. Na rozsiahlom pozemku vykosili už 

temer uschnutú trávu, preniesli lavičky na dol-

ný koniec a upravili neporiadnikmi zdevastova-

né ohnisko v lesoparku. V utorok prišli so svo-

jim pedagógom 8 študenti 2. ročníka zo SOŠ 

Pri amfiteátri. V celom lesoparku pekne vyčis-

tili chodníčky a vyzbierali porozhadzovaný od-

pad. Aj niekoľko ochotných žien pomohlo  

hlavne pri úprave kaplniek krížovej cesty a ich 

okolia. Mládež z kalvárskej brigády nešla do-

mov ani hladná, ani s prázdnymi rukami, každý 

dostal pekný informačný bulletin a sériu no-

vých pohľadníc o levickej  Kalvárii.  OZ Patri-

monium servandi by bez pomoci študentov len 

ťažko zabezpečilo takéto upratovanie, preto aj 

touto cestou ďakujeme vedeniu uvedených škôl 

a ochotnej mládeži.  

            V piatok popoludní o 15. hodine, už 

pred oficiálnym začiatkom hodovej slávnosti sa 

pomodlili ženy korunku Božieho milosrden-

stva. Po nej nasledovala spoločná pobožnosť 

krížovej cesty, ktorú viedol levický dekan 

mons. Ján Bednár. Svätú omšu  slúžili spolu 

traja duchovní otcovia. Hlavným celebrantom 

bol bývalý levický a teraz starotekovský pán 

kaplán Pavol Goldberger, spolu s pánom deka-

nom a pán kaplán Čunderlík zastupoval pri ol-

tári levickú farnosť Rybníky. Tohoročné kal-

várske hody boli spojené s oslávením 25. jubi-

lea detského spevokolu pri levickom kostole 

Sv. Jozefa, ktorý až dosiaľ vedie pán Ladislav 

Kollár. Preto sa do liturgického spevu počas 

slávnostnej sv. omši zapojili bývalí i terajší čle-

novia spevokolu a tiež ich hostia z Chorvátske-

ho Grobu  (zbor Sursum corda), aj detský spe-

vokol zo ZKŠ Sv. Vincenta de Paul v Levi-

ciach. OZ Patrimonium servandi a farský úrad 

Levice mesto ako organizátori kalvárskych ho-

dov si uctili jubilanta a všetkých jeho speva-

vých mladých hostí sladkosťami a na pamiatku 

tiež trvalejšími farebnými informáciami 

o levickej Kalvárii  vo forme bulletinov 

a pohľadníc. 

            Hoci sa po svätej omši premiestnila väč-

šina účastníkov na dolný koniec areálu, kde už 

bolo pripravené agapé, spoločné pohostenie. 

Mládežníci pri torze kostolíka spoločne oslavo-

vali spevom a spomínaním výročie spevokolo-

vého jubilanta. Ani na dolnom konci nebolo 

ticho. Stretli sa tu príbuzní, susedia a známi,  

hodovníci nielen z Levíc, ale aj z blízkeho vi-

dieka a mali si čo povedať. Sediac pri stoloch 

(požičaných z Podlužian) či na nízkych lavič-

kách alebo i postojačky, s chuťou konzumovali, 

čo poskytli na občerstvenie štedrí nám známi 

no tiež anonymní sponzori. Ku guľášu z Tílie 

dobre pasoval mäkký chlebík z Tekovských 

Lužian a vínko od levických vincúrov 

(prevažne z levického spevokolu dospelých) aj 

minerálka zo Slatiny. Na výber boli snáď 

i pätoraké pagáčiky. Pozornosť vzbudili svojou 

chuťou najmä tie z dielne  SOŠ na ul. Sv. Mi-

chala. Dezertom boli koláče a buchty z pekárne 

v Novej Dedine a rôzne druhy zákuskov od 

prajných gazdiniek. Nechýbalo ani ovocie 

z kottrovskej vinice. Pred zotmením bolo treba 

po hodovaní celý priestor znovu upratať, pri 

čom pomohli ochotní dobrovoľníci, ešte pred 

chvíľkou hostia. Za všetku pomoc,  tu pomeno-

vanú i ďalšiu nemenovanú, patrí naše úprimné 

poďakovanie. Najväčšia vďaka však patrí náš-

mu nebeskému Otcovi za krásny, pokojný, ra-

dostný deň, za jeho pomoc a hojné požehnanie, 

ktoré sme si mohli priniesť domov z hodovej 

slávnosti na levickej Kalvárii. 
 

PhDr. Katarína Holbová  

      podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi 
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Misijný úmysel na september 2012 
 

Aby slávenie Svetového dňa misií                  
prinieslo ovocie  

v obnovenom nadšení                              
za evanjelizáciu. 

 

Svetový deň misií                    

21. október 2012 
 

 Misijná nedeľa, alebo Sve-

tový deň misií, organizovaný 

Pápežskými misijnými dielami, 

je deň vyhradený pre katolíkov 

vo všetkých farnostiach po ce-

lom svete, slúžiaci na znovu oži-

venie a podporu misijnej činnos-

ti Cirkvi prostredníctvom modli-

tieb, obiet a zbierok finančných 

prostriedkov pre misie.  
 

 Svetový misijný  deň sa 

slávi každoročne v predposled-

nú nedeľu v októbri.  
 

 

Nový prezident Pápežských 

misijných diel 

z Afriky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pápež Benedikt XVI. vymenoval bis-

kupa Protasa Rugambwu z Kigomy 

v Tanzánii za prezidenta Pápežských misij-

ných diel (PMD), čím sa stal aj podsekretá-

rom  Kongregácie pre evanjelizáciu náro-

dov a povýšil ho do hodnosti arcibiskupa. 

Stal sa tak nástupcom arcibiskupa Mons. 

Piergiuseppe Vacchelli, ktorý sa zriekol 

tohto úradu po dosiahnutí vekovej hranice 

75 rokov. Nový prezident PMD sa narodil  

v roku 1960 v Bunena, v Tanzánii. Na 

kňazstvo sa pripravoval vo veľ-

kom seminári sv. Karola Lwangu v Sege-

rea, ktorý dosiaľ podporuje Dielo sv. apoš-

tola Petra. Za kňaza bol vysvätený v sep-

tembri roku 1990 blahoslaveným  Jánom 

Pavlom II., počas jeho pastoračnej návštevy 

v Tanzánii. Arcibiskup Rugambwa je drži-

teľom doktorátu v odbore pastorálnej teoló-

gie z Pápežskej Lateránskej univerzity        

v Ríme. Jeho predchádzajúce skúsenosti za-

hŕňajú pôsobenie vo farskej pastorácii, uči-

teľa v malom seminári a riaditeľa Centra 

pre povolania v jeho domovskej diecéze 

v  Rulenge. Nedávno bol vysvätený za bis-

kupa  Kigomy, diecézy, ktorá v roku 2013 

oslávi 60. výročie svojej existencie a ktorá 

je domovom 1,8 milióna katolíkov, čo je 

okolo 24 percent celkového počtu všetkých 

obyvateľov diecézy. 
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Z posolstva Svätého                     

Otca Benedikta XVI.        

k Svetovému dňu misií 2012 

Ohlasovanie sa stáva láskou 
 

 „Beda mi, keby som evanjelium 

nehlásal“ píše apoštol Pavol (1 Kor 

9, 16). Tieto slová nech mocne za-

znievajú pre každého kresťana a pre 

každé kresťanské spoločenstvo na 

všetkých kontinentoch. Aj pre cirkvi 

na misijných územiach, tie najmlad-

šie cirkvi, ktoré boli založené len 

prednedávnom, nech sa misijné po-

slanie stane prirodzeným, hoci i ony 

ešte potrebujú misionárov. Mnohí 

kňazi, rehoľníci a rehoľníčky zo všet-

kých kútov sveta, mnohí laici, ba       

i celé rodiny zanechali svoje domovy, 

svoje miestne spoločenstvá a odišli 

do iných miestnych cirkví, aby sved-

čili a ohlasovali Kristovo meno, 

v ktorom ľudstvo nájde spásu. Je to 

prejav toho najhlbšieho spoločenstva, 

„zdieľania“ a lásky medzi miestnymi 

cirkvami, aby mohol každý človek 

počuť po prvýkrát alebo opätovne 

hlásanie, ktoré uzdravuje a aby mo-

hol prijať sviatosti, ktoré sú zdrojom 

života. 

 V súvislosti s týmto výsostným 

svedectvom viery, ktorá sa mení na 

lásku, by som chcel spomenúť Pá-

pežské misijné diela, ktoré sú nástro-

jom na spoluprácu v univerzálnom 

poslaní Cirkvi vo svete, a poďakovať 

im. Prostredníctvom ich činnosti je 

ohlasovaním evanjelia aj pomoc blíž-

nemu, spravodlivosť voči najchudob-

nejším, možnosť vzdelávať sa aj        

v najodľahlejších dedinách, zdravot-

ná starostlivosť na vzdialených mies-

tach, oslobodenie z biedy, rehabilitá-

cia marginalizovaných, rozvojová 

podpora krajín, prekonanie etnických 

rozdelení či rešpektovanie života       

v každej jeho fáze. 

 Drahí bratia a sestry, prosím       

o vyliatie Ducha Svätého na dielo 

evanjelizácie ad gentes a osobitne na 

jeho spolupracovníkov, aby mu Bo-

žia milosť umožnila rozhodnejšie na-

predovať v dejinách sveta.  

 

S blahoslaveným Johnom Henrym 

Newmanom sa chcem modliť: 

 

 „Sprevádzaj, Pane, svojich misio-

nárov do krajín, kde treba ohlaso-

vať evanjelium, vlož im do úst 

správne slová a daj, nech ich náma-

ha prinesie ovocie“. Panna Mária, 

Matka Cirkvi a Hviezda evanjeli-

zácie, nech sprevádza všetkých mi-

sionárov evanjelia. 
 

BENEDIKT XVI. 

Rubriku Misie pripravila:   Edita Kottrová 

Zdroje: www.misijnediela.sk, Svetové misie 02/2012     

Foto: www.misijnediela.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. 

 
 

KALNÁ NAD HRONOM 

Sovietsky tank „parkuje“ 

pri Hrone 

 

 „Ja chcem ísť na tank!“ doprosuje 

sa nejedno levické dieťa. Koniec kon-

cov, ktorého chlapca by nezaujímal sta-

rý sovietsky tank „hneď za rohom"? Len-

že ten, kto pamätník v Kalnej nad Hro-

nom nepozná, sa môže iba čudovať, kam 

to tí rodičia svoje deti berú. 

 

 Jar 1945. Ustupujúce nemecká voj-

ská sa chytajú každej slamky a rieka 

Hron im ako prirodzená bariéra príde 

náramne vhod. Front je na určitý čas 

zbrzdený, postup Rusov sa podarilo za-

staviť. 

 

 Vojaci Červenej armády však rieku 

napokon i napriek vysokým stratám pre-

kročiť dokázali. Východný front bol 

opäť v pohybe a 8. mája 1945 Nemecko 

podpísalo kapituláciu. Jeden zo soviet-

skych tankov však pri Hrone predsa len 

zostal. 

 

 Nepoznajú ho pritom iba deti. 

Tank T-34 s označením 253 patrí medzi 

najznámejšie lokality obce. A vzhľadom 

na úsporné opatrenia v našej armáde 

bude pravdepodobne už onedlho patriť 

medzi posledné tanky na našom území... 

 

 V blízkom okolí inštalovaného 

tanku sa nachádza i pamätný dom bojov 

na Hrone s pamätnou tabuľou. Dom bojo-

vej slávy prešiel rekonštrukciou. 

 

 Zmenami však postupne prechádza 

celé okolie Pamätníku bojov na Hrone. 

V bezprostrednej blízkosti tanku bol 

vybudovaný altánok a bol tu  založený 

lesopark. Okrem toho tu vybudovali malú 

vodnú elektráreň. A z pamätníka krva-

vých bojov sa stáva veľmi sympatické 

miestečko. 

  

STARÝ TEKOV 

Na významného literáta  

tekovčania nezabudli  

 
 Ján Palárik. Narodil sa síce 

v Rakovej na Kysuciach, ale Starý Te-

kov  bol niekoľko rokov miestom jeho 

pôsobenia. Najprv absolvoval teologické 

štúdiá v Ostrihome, Bratislave 

a Trnave. Bol vysvätený za kňaza 

a krátko nato sa jeho prvým pôsobiskom 

stala práve obec levického regiónu. 

 

 V Starom Tekove Ján Palárik pôso-

bil krátko, bolo to v rokoch 1847 - 

1849. Počas tohto obdobia bol činný 

predovšetkým v periodikách. 

 

 Dnes túto významnú osobnosť a jej 

život v obci pripomína pamätník, ktorý 

má podobu roztvorenej knihy a je vyro-

bený z hnedého maďarského mramoru. Na 

jeho pravej strane je bronzový reliéf 

Jána Palárika. 

 

 „Pamätník sa nachádza na námestí 

v strede obce, v malom parku, ktorý je 

pomenovaný po tomto významnom dejateľo-

vi," hovorí M. Šumerajová z Miestneho 

kultúrneho strediska v Starom Tekove. 

 

 Hoci treba uznať, že pamätník me-

dzi najnavštevovanejšie miesta nášho 

okresu nepatrí, podľa M. Šumerajovej si 

k nemu nájde cestu mnoho návštevníkov 

obce. Okrem toho k nemu každoročne pri-

chádzajú i starostovia obcí, kde Ján 

Palárik pôsobil a kladú k nemu vence. 

 

 Obec je takisto spoluzakladateľ-

kou združenia „Životnými cestami Jána 

Palárika" a na prínos významného lite-

ráta nezabúda. Pasívnymi však nezostá-

vajú ani občania. Ochotnícke divadlo 

Tekov sa zúčastnilo divadelnej pre-

hliadky „Palárikova Raková" a žiaci ZŠ 

v Starom Tekove sa podľa M. Šumerajovej 

každý rok úspešne zapájajú do literár-

nych a výtvarných súťaží viažucich sa 

k životu publicistu a dramatika. 

 

 Na odkaz Jána Palárika Starote-

kovčania nezabudli dodnes, no jeho pa-

mätník tu stojí pre všetkých. A kto si 

už cestu k pamätníku v Starom Tekove 

nájde, nemal by zabudnúť ani na neďale-

ké Hronské Kľačany. V obci sa totiž 

nachádza busta významného literáta. 

 

Radovan Potočár 

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