
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L  
            Ročník II. - Číslo 11 - November 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: Slávnosť všetkých svätých a Dušičky alebo pohanský sviatok Hallowen??? 

Liturgia: tridsiata prvá až tridsiata štvrtá nedeľa cez rok  

 Téma: Kultúra života verzus kultúra smrti. Duchovná obnova vo farnosti Levice-mesto          

Púť do Svätej zeme * História: Prsty do neba vztýčené 

Misijný úmysel na október - Stretnutie v seminári sv. Františka Xaverského v Badíne 

        Svätí v mesiaci - november * Reportáž: Blízke okolie Levíc - Pukanec                                                                                             

Fotogaléria: Spomienka na všetkých verných zosnulých na Dušičky 2.11.2012 v Leviciach             
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 „Víťazstvu zdar!“, tak týmito 

slovami sa dlhé desaťročia zdravili 

v Nemecku obyčajní ľudia, až kým sa 

z tohto zvolania a želania nestal vše-

obecný pozdrav a prejav sympatií 

k Adolfovi Hitlerovi a k všetkému, čo 

tento muž podnikal. Áno, je to to zná-

me nemecké „Zig Hail!“, ktoré bolo 

zvýraznené ešte vztýčením pravej 

ruky na úroveň ramena známe ako 

hailovanie. 

 Keby ste dnes v Nemecku takto 

zahailovali na verejnosti a niekto by 

vás udal, hrozili by vám 3 roky väze-

nia. Prečo? Pretože tento pozdrav, to-

to zvolanie a gesto sa stalo symbolom 

všetkých hrôz, ktoré spôsobil naciz-

mus počas 2. svetovej vojny. 

A každý, kto by sa dnes takto začal 

zdraviť, by začal byť podozrivý 

z toho, že sa stotožňuje so všetkým 

tým zverstvom, ktoré 

Hitler a jeho prívrženci 

napáchali a chce ho ší-

riť ďalej. 

 Jeden pozdrav spo-

jený s jedným gestom 

a čo všetko dokáže zná-

zorniť. Ako hlboko by 

ste zranili človeka, kto-

rému nacisti vyvraždili 

rodinu a vy by ste pred 

ním len tak, ľahkovážne 

zahailovali a urobili si 

z toho „len žart“. 

  

 

 

 
 

 Asi pred 4000 rokmi 

v Keltských krajinách ľudia verili, že 

v noci 1. novembra, boh smrti Sam-

hain zhromaždí všetky duše zomre-

lých počas uplynulého roka a umožní 

im navštíviť žijúcich. Podľa vtedaj-

ších pohanských kňazov – druidov – 

boli tieto duše hladné, a tak druidi 

chodili     31. októbra v noci od do-

mu k domu a žiadali vykŕmený doby-

tok, čierne ovce a jedlo pre všetkých 

„putujúcich duchov“. Okrem toho 

v domoch žiadali aj vydať im dieťa 

alebo pannu na ľudskú obeť! 

 Ak im niekto odmietol dať to, čo 

si žiadali, zastrašovali ho 

a preklínali. Keď ani potom nepo-

chodili, na vchodové dvere tohto do-

mu nakreslili symbolický šesťuhol-

ník, aby tej noci pán smrti Samhain 

alebo jeho démoni zabili niekoho 

v dome a šli ďalej. Na 

cestu si pritom títo druidi 

svietili vydlabanými 

kvakami, vnútri ktorých 

horela sviečka vyrobená 

z tuku pochádzajúceho 

z predchádzajúcich 

ľudských obetí. Tieto 

pozoruhodné svietniky 

predstavovali duchov 

mŕtvych, ktorí mali robiť 

ich preklínania účinný-

mi.  

 

  

 Slávnosť všetkých svätých a Dušičky                                                           Slávnosť všetkých svätých a Dušičky                                                           Slávnosť všetkých svätých a Dušičky                                                           

alebo pohanský sviatok Halloven???alebo pohanský sviatok Halloven???alebo pohanský sviatok Halloven???   
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 Tým, ktorí im 

dobrovoľne či pod 

tlakom hrozieb nie-

čo darovali, sľúbili 

úspech. Tým, ktorí 

im darovali aj ľud-

skú obeť, dali kvaku 

s horiacou sviečkou z ľudského tuku 

na znak vďaky a tiež ako znamenie 

pre Samhaina, že tento dom si ho ctí. 

Darované zvieratá a ľudí potom ulo-

žili na záprah a zaživa upálili. Kým 

ľudia a zvieratá revali v agónii, diváci 

sa poobliekali do kostýmov vyrobe-

ných z koží zvierat a ich hláv 

a tancovali, preskakovali cez plamene 

ohňa a preháňali sa okolo neho, dúfa-

júc, že tým odoženú zlých duchov. 

 V dávnej minulosti Druidi ľud-

ské obete pálili na vozoch a my teraz 

v súčasnosti si z týchto 

krvavých obetí robíme 

večierky a párty, na 

ktorých sa oblečieme do 

strašidelných kostý-

mov, vyrežeme si straši-

delné tekvice, máme 

z toho veľkú zábavu 

a deti v školách tým 

žijú aj počas vyučova-

nia. 

 Nacisti pálili ľudí 

v plynových komorách. 

Bude si z toho niekto 

o 1000 rokov robiť žar-

ty a biznis, usporadúvať večierky 

a smiať sa z toho? 
 Áno, toto hrozí, keď človek za-

budne na hrôzu zla a temnoty. Keď 

kresťan prestane veriť v existenciu 

osobného zla a kráľovstva temnoty, je 

schopný aj z tých najhroznejších 

a najodpornejších vecí urobiť pred-

met zábavy a dokonca aj obchodu. 

 Slávnosť všetkých svätých je 

oslavou svetla, čistoty, krásy, dob-

ra. Je oslavou Boha a ľudí, ktorí sa 

s Bohom spojili tak pevne na zemi, 

že isto prišli do neba hneď po smrti. 

Temnota je tak hrozná 

a deštruktívna! Na temnote niet čo 

oslavovať! Kresťan je človek, ktorý 

sa každý deň rozhoduje žiť čisto, žiť 

sväto, ktorý sa spája s Bohom vo 

všetkom, v dobrom i zlom, v šťastí 

i nešťastí, a tak sa neustále posväcuje 

a nadobúda pôvodnú krásu obrazu, 

podľa ktorého bol na počiatku stvore-

ný. 

 Chráňme sa teda zla 

v akejkoľvek podobe a už dnes sa 

rozhodnime pre svätosť.        Amen. 
 

Andrej  Karcagi, admin. Hontianske Trsťany  
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 Tridsiata prvá nedeľa cez rok 
 

 Zákon lásky je naozaj geniálny, lebo je jedno-

duchý, stručný a ľahko sa dá zapamätať. Je v ňom 

obsiahnuté všetko, ba ešte aj viac ako v Desatore. 

Veď milovať, je viacej, ako iba nezabiť alebo nekrad-

núť. Keby ľudia okolo mňa hoci aj do bodky zacho-

vávali všetkých desať prikázaní, ale nik by ma nemal 

rád, nepomohol by mi, nepotešil, neurobil radosť, 

tak veru by bol život smutný. A takto je plný tragé-

dií, lebo sa masovo nezachováva nič. Iba ak zákon 

lakťov. 

 Genialita zákona lásky je však najmä v tom, 

ako perfektne je zdôvodnený. Milovať ako seba. Pre 

vlastnú osobu každý predsa dobre vie, čo mu urobí 

dobre, čo mu neublíži a čo mu pomôže. S nikým sa 

nemusíme radiť, nemusíme hľadať návod na riešenie 

v učených knižkách. Prečo sa teda neriadime týmto 

zákonom? 

 Zdá sa, že sme ho trochu upravili. Máme ho 

akosi prevrátený. Očakávame, že sa tí ostatní budú 

správať tak, ako by to bolo najlepšie pre nás. Lásku 

k sebe sme postavili ako kritérium konania pre tých 

druhých, nie pre naše vlastné. A potom máme hneď 

naporúdzi výhovorku: "Veď ja by som, ale on či ona 

robí to a to...". 

 Božie prikázania platia pre všetkých ľudí. 

Všimnime si však, že sú formulované v druhej osobe 

jednotného čísla.  Adresuje ich jednej osobe. 

"Milovať budeš ty! Tebe to prikazujem!". Je to moja 

povinnosť, od ktorej ma nik nemôže oslobodiť. Blíž-

ny je totiž každý človek a nie iba ten, kto dobre robí 

mne. 

 Hlavná chyba je však asi v tom, že si málo 

všímame prvú časť prikázania lásky a to nad všetko 

ostatné milovať Boha. On totiž rovnako miluje kaž-

dého. Uráža ho, keď niekto ublíži mne, ale tak isto 

ho uráža, keď ja niekomu ublížim  a vôbec nezáleží 

na tom, kto spor začal a kto odplácal. V tom našom 

pomýlenom chápaní akoby sme tým vyrovnali neja-

ký dlh. Lenže zlo sa tým vlastne znásobí. Nechceme 

to pochopiť hoci je to jednoduché.  

 Matka rovnako ľúbi Miša aj Ďura. Mišo zraní 

Ďura. Matku bolí nielen Ďurova rana, ale aj Mišova 

vina. Keď Ďuro úder vráti, nazdáva sa, že sú vyrov-

naní. Ale matke pribudli dve bolesti. Mišovo zrane-

nie a Ďurova vina. Tak nejako je to aj u Boha.  

                    M. M. 

 

 

 

 

 

Tridsiata druhá nedeľa cez rok 
 

 Božia matematika vyzerá na prvý pohľad 

vskutku dosť podivne. Halier by mal byť viac  ako 

veľká suma. Lenže vdovin halier bol viac ako ostat-

né dary v pomere k možnostiam darcov. Kto dá 

všetko už nemôže dať viac. A Boh od nás požaduje 

všetko. Je to reálne možné? 

 Čo však môže dať človek Bohu, čo by on sám 

nemal? Boh predsa vlastní všetko, celý vesmír. Ne-

môžeme mu teda dať nič, čo by nebolo jeho. A pred-

sa jestvuje taká možnosť. 

 Minulý týždeň sme uvažovali o zákone lásky. 

Boh žiada od nás lásku. A vôbec nie malú. Z celého 

srdca a zo všetkých našich síl. Teda najviac ako sa 

dá. Sloboda, ktorou sa rozhodujeme, je tiež Boží dar, 

ale týmto jeho darom sa môžeme rozhodnúc aj proti 

nemu. Keď sa teda slobodne rozhodneme dať mu 

lásku, je to skutočný dar. Ale láska nie je citové 

vzplanutie, lebo to sa žiadnym úkonom vôle nedá 

vynúti tí. Boh však rozhodol, akou formou mu máme 

preukazovať lásku. Konkrétnymi skutkami lásky         

k ľuďom. 

 Lenže ako sa dá v tejto oblasti urobiť všetko? 

Boli jedinci, čo v službe blížnym obetovali všetky 

prostriedky, schopnosti aj sily. Každý sa predsa ne-

môže venovať iba charitatívnej činnosti. Prednedáv-

nom sme sa zamýšľali nad Ježišovou radou, že väč-

ším bude ten, kto bude slúžiť iným. Dnešná téma            

k službe pripája lásku. Slúžiť s láskou je čosi cel-

kom iné, ako keď je to iba z povinnosti a aj keby to 

bolo celkom rovnaké, láska pridáva k tomu novú 

kvalitu. Takto môžeme dávať Bohu všetko. 

 Naše dobré predsavzatia mávajú krátku život-

nosť. A keď potom bilancujeme, bývame mínusoví. 

Práve vtedy je pre nás halier chudobnej vdovy veľ-

kou útechou. Boh je však našťastie pre nás nevyčer-

pateľné milosrdný a vždy znovu a znovu vyrovnáva 

našu mínusovú bilanciu. A veľkodušne príjme aj tú 

omrvinku snahy, lebo pozná našu biedu. Vie, že vo 

chvíli úprimnej ľútostí je to všetko, čoho sme schop-

ní.  
        M. M. 



5 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L   

* Liturgia *                                    Ročník II. Číslo 11 

Tridsiata tretia nedeľa cez rok 
 

 Predpovedaných termínov konca sveta už bolo 

a stále je veľa. V dnešnom evanjeliu sme však počuli, 

ako Ježiš prehlásil, že ten termín nepozná nikto. Malo 

by nám to stačiť. Lenže prečo sa vlastne o to tak veľ-

mi zaujímame? Lebo pre každého z nás totiž prestane 

jestvovať svet, keď z neho definitívne odídeme. Ani "tá 

mala čiastka zeme", ako sa spieva na pohreboch však 

nebude moja. Ja tam predsa nebudem. Bude tam len 

kus práchnivejúcej hmoty alebo hŕstka popola. Zvy-

šok toho, čo kedysi bolo mojím telom. 

 Termín osobnej smrti, osobného konca sveta 

málokto pozná. Iba ak na smrť odsúdený. A ani             

u veľmi ťažko chorých nevedia lekári s istotou určiť 

ich  koniec. V súčasnom svete  pribúdajú náhle úmr-

tia. Štatisticky sa s tým môže rátať ako s pravdepo-

dobnou možnosťou. To je však oveľa vážnejšie me-

mento pre každého, ako ten koniec sveta, ktorý môže 

nastať aj o miliardu rokov. Ten môj osobný nastane 

celkom iste v najbližších desaťročiach, možno minú-

tach, kto vie? Nebudú pri tom padať hviezdy, ale mne 

sa navždy zatmie slnko. A stretnem sa so Synom 

človeka, s mojim Pánom. Ale už nie v jeho skrytej 

podobe sviatostného znaku, ale v celej jeho sláve. 

 Bude to krásne alebo desivé? Rozhodujúca 

bude moja láska k nemu. 

 

                                          M. M. 

 

Tridsiata  štvrtá nedeľa cez rok 

SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA 
 

 Keď Ježiš zázračne nasýtil množstvo ľudí, 

chceli ho vyhlásiť za kráľa. Vieme, ako to odmie-

tol a unikol. Keď stál pred Pilátom spútaný              

a vlastným národom vydaný súdu ako zločinec, 

priznal sa k svojej kráľovskej hodnosti. Vtedy 

Pilátovi vysvetlil, prečo ho nebráni žiadna armá-

da. Jeho kráľovstvo je totiž iné, nie ako tie po-

zemské, čo sa nezaobídu bez zbraní, ani keď 

vzniknú ani keď sa vzmáhajú. Dejiny ľudstva sú 

plné krviprelievania. Ťažko sa rozlišuje, kto útočí  

a kto sa bráni. Krv stále tečie. Krv vojakov aj ci-

vilného obyvateľstva, ale krv vládcov zriedka.  

 Ježišovo kráľovstvo je celkom iné, lebo 

nemá žiadne dobyvateľské ambície. Ježiš ako kráľ 

prišiel vydať svedectvo pravde. Jeho "armáda" 

pochádza z pravdy. Ide vlastne o kráľovstvo prav-

dy. Preto všetky pokusy šíriť Božie kráľovstvo 

ináč ako pravdou nielenže zlyhali, ale spôsobili aj  

obrovské škody, čo nám história potvrdzuje. 

 Náš Kráľ nám názorne predviedol, ako sa 

má vydávať svedectvo pravde. Nikdy nie v dave, 

ktorý fanaticky vykrikuje, ale sám proti nenávisti, 

falošným svedectvám a ozbrojenej moci. Jeho die-

lo však zdanlivo stroskotalo. Jeden z jeho najver-

nejších ho zradil, ďalší ho zaprel, ostatní sa zo stra-

chu rozutekali. Koho získal pre svoje kráľovstvo.   

A kto v tej chvíli počúval ešte jeho hlas? 

 Aj nám sa často zdá, že kráľovstvo pravdy 

je naivná utópia. Koľko ráz vidíme zrádzať, za-

pierať a utekať od Ježiša tých, ktorých sme učili, 

viedli, pre ktorých sme robili veľa. Celé naše die-

lo je v troskách. Sme v pokušení nechať všetko 

tak a kamsi ujsť. 

 Aj keď sme poviazaní skepsou, vysmievaní 

a odsudzovaní tými múdrymi a úspešnými, musí-

me vydať svedectvo pravde, tak ako náš Kráľ, 

láskou k nim, aj keby sme mali vykrvácať. 

         M. M. 
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V zaujímavej 

knihe s názvom     

Slovník antijazyka, 

taliansky novinár Pier-

giorgio Liverani skú-

ma sériu výrazov pou-

žívaných v súčasnosti, 

ktoré sú samy osebe 

desivé. Ide 

o významovú mani-

puláciu, ktorej cieľom 

je nepovedať to, čo sa 

človek bojí povedať, či presadiť takú 

koncepciu sveta a mentálne návyky, 

ktoré sú vlastné ľuďom, alebo čo sa 

uvádza do používania cez dané výrazy; 

tiež sa nimi priamo prejavuje moc, kto-

rá takto znemožňuje každú inú formu 

myslenia. Ako príklady uvádza aj tieto 

fakty:  

 úmyselný potrat sa nazý-

va ,,umelým prerušením tehoten-

stva“,  

 látky vyvolávajúce potrat 

(abortíva) sú premenované  

na ,,interceptíva“ ale-

bo ,,kontragestatíva“ (čiže látky proti 

tehotenstvu),  

 oplodnenie in vitro sa nazý-

va  ,,napomáhané počatie“,  

 selektívny potrat poškodených 
plodov alebo plodov s handicapom 

je označený ako ,,prevencia“.  

 výraz ,,reprodukčné zdravie“ sa 

používa na pomenovanie celej skupi-

ny zásahov – antikoncepcie, potratu 

a sterilizácie, určených na kontrolu 

pôrodnosti najmä v rozvojových 

krajinách. Ide teda o redukovanú  

 

 

 

a deformovanú pred-

stavu pojmu zdravia. 

Na jednej strane sa 

zapríčiňuje smrť novo-

rodenca a morálne 

umŕtvovanie ženy, na 

druhej strane sa zavá-

dza rozsiah-

la ,,chemická“ koloni-

zácia na úkor rozvojo-

vých krajín. Možno 

teda potvrdiť, že sme 

svedkami „ťažko chorého“ spôsobu 

informovania. Preto je naliehavo po-

trebné podávať protiinformácie verné 

vedeckej pravde, ako aj pravde 

o človeku, ktoré budú zároveň podporo-

vať zmysel pre kritiku u tých, ktorí 

informácie prijímajú. 

 Pojmy, ktoré sú založené na 

klamstve a ktoré bežnému človeku nič 

nehovoria, spôsobujú, že potrat sa stal 

riešením a dieťa nebezpečenstvom. 

Z informovanosti sa takto stala dezin-

formovanosť. Podobne aj v kategórii 

antikoncepčných prípravkov sú aj abor-

tívne prípravky, ktoré nezabraňujú po-

čatiu, ale ničia už počaté embryo. Ta-

kýmto spôsobom sa ľudia stávajú mani-

pulovanými zo strany mocných, aby 

tak mohli profitovať na ich nevedomos-

ti či dezinformovanosti, čím sa vlastne 

stávajú odberateľmi ich výrobkov na 

úkor vlastného zdravia a zdravia popu-

lácie a rodín.  

 Najmä pápež Ján Pavol II. hovoril 

o veľkej kríze súčasnej doby, ktorá sa 

prejavuje hlbokou ,,krízou pravdy“, čo 

vidieť aj v uvedenej zámene či kríze 

 Kultúra života verzus kultúra smrtiKultúra života verzus kultúra smrti   
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pojmov. Termín ,,láska“, ,,sloboda“, 

,,úprimný dar“, ,,osoba“ v skutočnosti 

neznamenajú to, čo je ich prirodzenou 

náplňou, ale pod vplyvom vedecko-

technického pokroku a jednostranným 

pozitivizmom vniesol sa do ľudskej 

spoločnosti etický utilitarizmus, ktorý je 

civilizáciou výroby a pôžitku, civilizá-

ciou vecí, a „nie osôb“; civilizáciou, 

v ktorej sa osoby používajú ako veci. 

 V súvislosti s civilizáciou pôžit-

ku sa žena stala pre muža predme-

tom. Preto sú dnes mnohé útoky proti 

samotným základom rodiny. Hlavnou 

príčinou tejto mentality je neprítom-

nosť Boha v srdciach ľudí. Kde niet 

viery, tam súčasný človek nepochopí, 

že iba Božia moc a jeho láska je sil-

nejšia ako všetky obavy sveta. Iba 

ona môže prekonať rastúcu „anti-life 

mentalitu“, postoj nepriateľský proti 

životu pre paniku, vychádzajúcu z de-

mografických štúdií ekológov 

a futurológov a presadzovanie antikon-

cepcie, sterilizácie a umelého potratu. 

 Kardinál López Trujillo uviedol, 

že ,,táto súčasná dialektika vedie dneš-

ného človeka do hlbokej pochybnosti 

voči všetkým hodnotám rodiny 

a spoločnosti, v ktorej žije. Preto je 

potrebné postaviť sa proti tomuto pesi-

mizmu a ponúknuť náročnú, ale per-

spektívnu víziu rodiny, ktorú prináša 

Cirkev. Táto vízia nie je viazaná na 

historické zmeny či na spoločenskú 

morálku, ale na to, čo je večne pravdivé 

a trvalo zakotvené v prirodzenosti člo-

veka“. 

 Zdá sa, že kultúra smrti víťazí 

nad kultúrou života. Teraz pomôže 

jediná zbraň a to je modlitba.  
   

   Hlavnou myšlienkou projektu 

Sviečka za nenarodené deti je spo-

jiť spomienku na všetkých ver-

ných zosnulých so spomienkou na 

deti, ktoré sa nemohli narodiť, 

lebo zomreli pri potrate. Vonkaj-

ším symbolom spomienky na zo-

snulých je horiaca sviečka.    

   Pri sviečke za nenarodené deti  

si spomíname na deti a modlíme sa 

za rodičov, lekárov, aby im Pán 

otvoril srdce na poznanie pravdy, 

že dieťa v tele matky nie je zhluk 

buniek, ale nová ľudská bytosť.  

Anna Siekelová, 

regionálna zástupkyňa Fóra života 

z Hontianskych Trsťan  
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 Duchovná obnova sa uskutočnila v dňoch  

27. až 30. septembra 2012 s témami: Eucharistia, 

birmovanie,  Sväté písmo a krst. Z nich vyberáme. 
 

Piatok 28.9. – sviatosť birmovania                                   

P. František Obert 
 

 „Boli ste niekedy na diskotéke či koncerte?“,  

začal príhovor páter František k mladým. Počas 

diskotéky, či vystúpenia ste si na chvíľu odskočili 

von. Pri návrate ste zistili, že neviete nájsť vstupen-

ku a už vás nechceli pustiť dnu. Usporiadatelia tento 

problém vyriešili veľmi jednoducho: znamením, 

pečiatkou, či krúžkom na ruku. Dostali ste praktický 

znak a tak ste sa mohli voľne pohybovať, 

z podujatia vybehnúť von a  vrátiť sa späť bez 

nového vstupného. 

Vo Svätom Písme sa tiež hovorí o udeľovaní 

znaku. Prvý, kto ho dostal, bol Kain. Boh urobil toto 

veľké gesto nie preto, že Kain zabil svojho brata, ale 

aby ho chránil kamkoľvek pôjde. A na inom mieste 

otec vidí márnotratného syna, ako sa vracia 

a prikazuje sluhom: „Dajte mu prsteň na ruku!“ Nie 

je to bižutéria, ale znak, symbol moci, kde syn 

dostáva právo manipulovať s otcovým majetkom. 

Tak isto svadobné obrúčky hovoria o tom, že man-

želia patria jeden druhému. 

Aj pri sviatosti birmovania sa udeľuje znak. 

Biskup krizmou pomaže birmovanca a pritom 

hovorí: „ M., prijmi znak daru Ducha Svätého...“. 

Napriek tomu, že sa tento olej zotrie, kresťan je 

poznačený nezmazateľným znakom.  

Po prijatí sviatosti krstu, birmovania, poma-

zania chorých a sviatosti kňazstva zostáva v nás 

nezmazateľný znak. Tento znak po sviatosti birmo-

vania zostáva trvalý a hovorí, že mám právo vstúpiť 

k Bohu, mám znak vlastníctva, stávam sa viac 

Božím a ako dospelý kresťan môžem osobne doka-

zovať svoju kresťanskú dospelosť.  

Často sa bojíme, že život nás ohrozuje, lebo nie 

je ľahký a  uzatvárame sa do  negativizmu.           

Sv. Pavol hovorí, že nesieme v sebe kus zlého, 

starého a slabého človeka. Sviatosť birmovania ma 

posilňuje v tejto mojej slabosti, dáva mi pečať, 

nový znak Ducha Svätého. Boh vstupuje do môjho 

života, pomáha mi prekonávať moje nedokonalosti 

a slabosti, dáva mi vidieť ho spolu so Synom a so 

všetkými ich právomocami a preto nemusím žiť       

v strachu. 

Dávajme si pozor, aby sa birmovka nestala 

rozlúčkou s Cirkvou, ale odvážnym vstupom do 

života s Bohom, ako to v divadelnej scénke na 

začiatku predviedli aj naši mladí aktivisti. 

Sviatosť birmovania je veľká výzva prijať 

Ducha Svätého, dostať iný pohľad, nebáť sa 

problémov. Duch Svätý ma učí veriť Bohu, ktorý 

ma prijíma takého, aký som a je so mnou po celý 

život.  
   

Sobota 29.9. – Sväté písmo                                                

P. Gabriel  

 Poznať Boha je zdroj všetkej múdrosti na 

tejto zemi. Môžeme ho poznať rozumom zo stvore-

ných vecí, ale hlavne z Biblie, kde sám Boh vychá-

dza v ústrety človeku a dáva sa mu poznať. Bez toho 

by bolo naše poznanie neúplné a to, že Boh je láska, 

nevieme z poznania „rozumu“ ale z poznania ducha. 

 V Biblii, v Starom zákone sa Boh prihová-

ra Židom ústami prorokov, teda cez ľudí. 

V Novom zákone hovoril Boh skrze vtelené Slo-

vo, Božieho Syna, ktorý prebýval medzi nami. 

Boh prehovoril v Synovi nielen k Židom ale            

k  ľuďom na celej zemi. Preto Ježiš Kristus posiela 

svojich apoštolov: „Choďte a učte všetky národy         

a naučte ich zachovávať všetko čo som vám pove-

dal“. Biblia je Kniha kníh,  večná zmluva medzi 

Bohom a ľuďmi a iná už nikdy nebude uzavretá.  

     V poznaní Boha je večný život, ale keď ho 

nepoznáme, nemôžeme ho milovať ani nasledo-

vať.  Cez Sväté Písmo môžeme spoznať ako Boh 

koná, čo hovorí, čo chce od nás, je to takrečeno 

poznanie z prvej ruky. Sv. Hieronym hovorí: „Kto 

nepozná Písmo, nepozná ani Krista a má o ňom len 

skreslenú predstavu“. Poznať Boha znamená poznať 

i človeka, jeho problémy, skutky a tak dosiahnuť 

harmóniu s Bohom.  

     Sväté písmo väčšinou počúvame a poznávame  

v chráme. Autentický výklad nám pomáha vyhnúť 

sa bludom a zlému chápaniu jeho posolstva. To však 

nestačí. Každodenný osobný kontakt so Svätým 

písmom by mal byť vlastný každému katolíkovi. 

Dnes, v čase techniky, nie je problém vlastniť Kni-

hu kníh a dať jej čestné miesto, mať ju na dosah     

a na viditeľnom mieste, okolo ktorého by sa prechá-

dzalo s úctou. 

     K  veciam nám milým sa s láskou vraciame 

a preto si vypestujme takýto vzťah aj k Písmu Sväté-

mu. Objavme tam ako Boh miluje aj toho najbied-

nejšieho človeka.  Sväté písmo je univerzálne pre 

Duchovná obnova vo farnosti  

Levice-mesto  
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každého, pre každý čas i pre  každú náladu. 

Slovo Božie je stále pripravené povedať nám niečo 

nové v akejkoľvek situácii. Je to Slovo života práve 

pre túto chvíľu. Snažme sa preto aj v rodinnom 

kruhu čítať Sväté písmo, meditovať a žiť podľa 

neho. Istý starý otec povedal svojmu vnukovi spiso-

vateľovi: „Bibliu čítaj neustále, miluj ju viac ako 

rodičov, viac ako mňa, nikdy sa s ňou nerozíď a keď 

zostarneš, zistíš, že všetky knihy sú len jej slabým 

odvarom.“ Poznanie Božieho Slova robí človeka 

múdrym a imúnnym voči fantazírovaniu.  

 A čo zjavenia? Lurdy a Fatima sú v poriadku, 

ale väčšie zjavenie Boha, než to, ktoré sa udialo 

v Ježišovi Kristovi už nebude. 

 Božie Slovo je ostrejšie ako dvojsečný meč, 

vidíme to aj na našom oltárnom obraze vo far-

skom kostole, kde sv. Michal mečom poráža 

draka diabla. Každý z nás má v sebe cez Písmo 

Sväté Božie Slovo, je ako Michal archanjel, robí ho 

múdrym a víťazom nad každým zlom a diablom 

v sebe. Poznajme Božie Slovo, naplňme sa ním 

a zachovávajme  ho. Amen 
 

Nedeľa 30.9. – Krst 

P. František  
 

 "Svätý krst je základom celého kresťanského 

života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae 

spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára 

prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobo-

dení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, 

stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do 

Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. A tak sa 

krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovu-

zrodenia skrze vodu v slove."                 (KKC 1213)  

 "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich 

v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich 

zachovávať všetko, čo som vám prikázal."          

(Mt 28, 19-20)  

 Sviatosťou krstu sme poznačení  nezmaza-

teľným znakom na celý život. Poznáme tri formy 

krstu: krst vodou, krst krvou – v prvých storo-

čiach, keď kresťania umierali pre Krista a krst 

túžby –  keď niekto túži, aby ten druhý bol pokrste-

ný. Napríklad, keď rodičia čakajú dieťatko a ono sa 

narodí mŕtve alebo umiera. Rodičia túžiaci po jeho 

krste, majú zástupnícke právo a môžu ho pokrstiť.  

 Väčšinou si svoj krst nepamätáme, preto si 

v krátkosti tento obrad priblížme. Kňaz sa na začiat-

ku pýta rodičov, aké meno dávajú svojmu dieťatku. 

Dieťa zároveň s menom dostáva svoju vlastnú 

identitu. Jeho identita približuje v akej rodine žije, 

v akom prostredí vyrastá, v akej miere zasahuje do 

jeho vývoja rodina, výchova v nej, modlitba...   

Znak kríža – kňaz pri krste udeľuje znak 

kríža na čelo, viditeľné miesto, po ňom i rodičia 

a krstní rodičia. Znak kríža je znakom nádeje       

a spásy, pretože Kristus cez kríž zvíťazil nad 

smrťou. Je to znak, ktorý opakujeme po celý život, 

nielen pri modlitbe, ale aj pri iných činnostiach. Je 

to znak veľkej nádeje. 

 Pomazanie olejom – olejom katechumenov, 

krizmou. Už gladiátori sa pred zápasom na život 

a smrť natierali olejom, aby boli  menej zraniteľnejší 

a ľahšie sa vyšmykli nepriateľovi. Táto symbolika 

hovorí aj kresťanovi, že vstupuje do zápasu 

o ktorom vie, že protivník je omnoho silnejší 

a prefíkanejší. Nesmieme ho podceňovať, lebo 

nemáme šancu poraziť ho, ale môžeme sa však 

vyšmyknúť z jeho pazúrov. Aj v modlitbe Otče náš 

prosíme – zbav nás zlého. Máme možnosť z boja 

utiecť a nehanbiť sa za to. Krizma má nielen príjem-

nú a ľúbeznú vôňu, ale aj vnútornú krásu a symboli-

zuje, že aj kresťan má byť taký.  

 Potom sa modlitbou epiklézy posvätí krstná 

voda, buď v tej istej chvíli, alebo na Veľkonočnú 

vigíliu. Cirkev pritom prosí Boha, aby skrze jeho 

Syna zostúpila do tejto vody sila Ducha Svätého, 

aby sa tí, čo ňou budú pokrstení, narodili                       

„z vody a z Ducha“ (Jn 3,5). 

 Keďže krst znamená oslobodenie od hrie-

chu a od jeho podnecovateľa diabla, tak sa nad 

kandidátom vyslovuje exorcizmus (alebo viacero 

exorcizmov). Celebrant ho pomaže olejom kate-

chumenov, alebo vloží na neho ruku a on sa 

výslovne zrieka satana. Takto pripravený môže 

vyznať vieru Cirkvi, ktorej bude krstom 

„zverený“. Toto zriekanie a vyznávanie nás sprevá-

dza po celý život a oprávňuje prijať Boha ako opor-

ný stĺp nášho života.  

 Biele rúcho a svetlo kňaz zveruje rodičom 

a krstným rodičom ako zodpovednosť za pokrs-

teného. Svetlo môže zhasnúť, môžeme ho však 

znova kedykoľvek zapáliť a plne sa ku Kristovi 

prihlásiť. Nikdy nezabudnite na to, že s Kristom 

zvládneme všetko! 

  

Nech  milosť, ktorú sme krstom prijali 

sa v nás dennodenne rozvíja. Amen 

Peter 
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Prvá noc v Betleheme 
 

 Nastalo pondelňajšie ráno 1.októbra 

2012 a budík začal o 4.00 ráno nekompro-

misne zvoniť. Poznáte to, keď musíte vstať, 

lebo idete na ďalekú cestu a zaspatie by 

mohlo mať osudné následky. Vtedy je lep-

šie budík poslúchnuť a vyhnúť sa zbytoč-

ným nepríjemnostiam. To bol aj môj prípad 

a tak som pre istotu vstala. 

 „Dnes cestujem do Izraela, do Svätej 

zeme,“ prebleslo mi hlavou. Tak veľmi som 

túžila uvidieť krajinu môjho Pána a miesta, 

po ktorých kráčali jeho nohy. A ten deň je 

tu, ten deň prišiel. Zdalo sa mi, že to nie je 

skutočnosť, veď dnes večer by som už mala 

nocovať v Betleheme. Ako vo snách som 

vyšla s kufrom 

z bytu 

a ponáhľala som 

sa na miesto, 

kde sme sa my, 

cestovateľky 

z Levíc, mali 

stretnúť.  Boli 

sme štyri, ako sa 

hovorí „dámska 

jazda“. Mikro-

bus bol už pri-

stavený na do-

hovorenom 

mieste. Dopravu  

nám do Trnavy zaistila naša šikovná mana-

žérka Evka P., ktorá tam išla aj so švagrov-

cami a ktorá nás, ďalšie tri Levičanky, dala 

dohromady. Nasadli sme a kúsok po 5.00 

ráno sme vyrazili smerom do Trnavy. Ces-

tou sme ešte vyzdvihli spomínaných Evki-

ných švagrovcov. 

 Trnava bola jedným zo zberných 

miest, na ktorých autobus z cestovnej kan-

celárie bral pútnikov do Svätej zeme. 

Z Trnavy sme sa viezli do Ostravy, skadiaľ 

nám v popoludňajších hodinách odlietalo 

lietadlo do Izraela. Cesta do Ostravy ubehla 

ani nevieme ako a ocitli sme sa na letisku. 

Na letisku v Ostrave sme sa dozvedeli, že 

našu výpravu do Svätej zeme tvoria dva 

autobusy zo Slovenska a jeden z Poľska. 

Takže sme vlastne boli tri samostatné sku-

piny, každá so sprievodcom. 

 Naša skupina mala kňaza vdp. Milana 

Červeňanského, ktorý bol kedysi kaplánom 

v Leviciach a podujal sa na duchovnú služ-

bu pre nás pútnikov. Mali sme aj sprievod-

cu Marcela, ktorý nás už v autobuse pripra-

voval na všetko čím budeme musieť prejsť, 

keď pôjdeme tam aj späť. A boli to skutoč-

ne veľmi užitočné rady. 

 Prešli sme bezpečnostnou kontrolou 

a absolvovali všetko, čo sme museli absol-

vovať pred odletom. Potom nastala chvíľa 

nástupu do lietadla. Krátko po privítaní na 

palube lietadla 

izraelskej letec-

kej spoločnosti, 

zahučali motory 

a lietadlo začalo 

rolovať po štar-

tovacej dráhe. Po 

niekoľkých mi-

nútach sa odlepi-

lo od zeme 

a začalo stúpať 

k oblakom. Po 

vyše trojhodino-

vom lete, vo ve-

černých hodi-

nách na radosť nás všetkých, pristálo šťast-

livo na jedinom medzinárodnom  izrael-

skom letisku v Tel Avive. 

 Keď sme vystúpili z lietadla, naše 

teplé svetre a ľahké vetrovky okamžite pu-

tovali do batožiny, lebo tam bolo okolo 30 

stupňov a veruže sme si znova chtiac či ne-

chtiac zaspomínali na tropické horúčavy           

u nás, ktorým už v čase nášho odletu od-

zvonili. Nasledovala cesta klimatizovaným 

autobusom do hotela v Betleheme. 

 Prechádzali sme nočnou krajinou 

a blížili sme sa k Jeruzalemu. Náš sprievod-

ca nás veľmi pútavým spôsobom obozna-
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moval s dejinami, kultúrou, dôležitými 

mestami Izraela, rozprával aj vtipy a tak 

nám cesta veľmi rýchlo ubiehala. Spome-

nul, že v Haife, medzinárodnom prístave sa 

pracuje, v Tel Avive medzinárodnom leti-

sku, sa zabáva a v Jeruzaleme sa modlí.  

 Potom sa spýtal na hlavné mesto Iz-

raela. Väčšina hlasovala v autobuse za Tel 

Aviv a pár rúk sa zdvihlo za Jeruzalem. 

Obe hlasovania boli správne, lebo Židia za 

hlavné mesto svojho štátu pokladajú Jeru-

zalem, ale ostatné štáty za hlavné mesto 

uznávajú Tel Aviv. Jeruzalem ako hlavné 

mesto neuznali.  

 Cestou nočným Jeruzalemom nás 

sprievodca upozornil na novú stavbu veľ-

kého futbalového štadiónu a na pozemnú 

dráhu, ktorá je v Jeruzaleme novotou. Ve-

čer sa toho veľa 

vidieť nedalo, 

lebo už bola na-

ozaj neskorá ve-

černá hodina 

a my sme sa pý-

tali, či dostane-

me večeru aj 

o pol jedenástej 

v noci. Sprievod-

ca nás ubezpečil, 

že áno, že nebu-

de s tým žiadny 

problém a naozaj 

mal pravdu, ča-

kali tam na nás aj s večerou. 

 Keďže Betlehem je už mimo izrael-

ského územia, na hranici je tzv. check po-

int a autobus tam musí postáť kvôli bezpeč-

nostnej kontrole. Postáli sme, ale izraelskí 

vojaci nás bez kontroly pustili ďalej, lebo 

videli, že sme len neškodní turisti zo Slo-

venska. Zato domáci z Betlehema majú 

väčšie problémy a prísne kontroly. Väčšina 

obyvateľov Betlehema, keďže  sú Palestín-

ci, sa za celý svoj život do Jeruzalema ne-

dostane, hoci Jeruzalem je od Betlehema 

takpovediac na „hodenie kameňom“. 

 Keď sme dorazili na náš hotel, ktorý 

sa nazýval Betlehem Star Hotel, ubytovali 

sme sa na dvojposteľových izbách a išli na 

večeru. Bola formou „švédskych stolov“ 

a vyhladovaní Slováci sa po výdatnej veče-

ri a oznamoch o programe na nasledujúci 

deň uložili na nočný odpočinok. 

 Na ďalší deň mala naša skupina na-

plánovanú prehliadku mesta Jeruzalem. 

Odchod autobusu spred hotela bol už 

o 7.30, takže budíček sme mali už o 6.15 

aby sme stihli aj raňajky. Večer som si ot-

vorila okno na izbe a pozrela som sa von 

na mesto, v ktorom sa narodil náš Pán. Bet-

lehem, „dom chleba“ sa ponoril do nočné-

ho ticha. Bol to zvláštny pocit. Ráno som 

ešte bola v Leviciach a teraz, teraz zaspá-

vam v Betleheme. Pomodlili sme sa 

s Evkou P. 

s ktorou som 

bola na izbe. Po 

dni plnom pr-

vých dojmov 

sme sa uložili 

spať. Ja som 

zaspala hneď. 

Zavčas rána, 

ešte za tmy, 

som sa prebrala 

na ťahavý spev, 

ktorý sa ozýval 

ako z amplióna 

a prenikal do 

ticha našej izby. Týmto naším úžasným 

„budíkom“ bol muezín vyzývajúci mosli-

mov svojim spevom k rannej modlitbe. Ne-

skôr sme muezína premenovali na 

„meluzína“ a po prvých ťahavých tónoch 

sme skákali zavrieť okno, aby sme si ešte 

mohli aspoň hodinku pospať a nemuseli 

byť kvôli nemu hore už krátko po  štvrtej 

ráno.   

 

 Vierka Karvašová 
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Prsty do neba vztýčené 

V tomto roku uplynulo presne 110 rokov 
od významnej udalosti v živote našej farnosti, 

ktorá zmenila tvár farského kostola. Výstavbou 
dvojice veží a nového priečelia v roku 1902 sa 

splnil dlhoročný sen levických veriacich. Farský 
kostol bol bez veže už od roku 1808, kedy pod-
ľahla ničivému požiaru. Spolu s vežou padli za 

obeť i kostolné zvony. Počas pôsobenia farára 
Františka Szekfüa bolo v roku 1831 posvätených 
päť nových zvonov, ktoré zasvätili sv. Michalovi 

Archanjelovi, Panne Márii, sv. Štefanovi kráľovi 
a sv. Jánovi Nepomuckému. Najmenší zvon bol 

umieračik. 
 
Nedostatok finančných prostriedkov 

a zúriace vojnové udalosti nedovolili Levičanom 
postaviť novú kostolnú vežu. Zvony preto umies-
tnili vedľa kostola v drevenej zvonici, pokrytej 

šindľom. 
 

 V roku 1876 Levičan Jozef Mészáros 
s manželkou Máriou Székesváryovou založili 
základinu na stavbu kostolných veží v hodnote 

9000 korún. Neskôr sa k ich vznešenej myšlienke 
pridal i syn Ladislav. Túto udalosť pripomína 

pamätná tabuľa umiestnená v priestore pod chó-
rom. O dvadsať rokov neskôr 8. júna 1896 vzni-

kol pod vedením dekana Ladislava Báthyho Le-
vický spolok pre stavbu kostolných veží, ktorého 
cieľom bolo zozbierať dostatočné množstvo fi-

nancií na výstavbu dvojice veží. Prvým predse-
dom spolku sa stal Ladislav Lakner. 

Cieľ, formy, činnosť a organizáciu, ako 

i práva a povinnosti členov určovali spolkové 
stanovy (spolu 30 §). V stanovách sa okrem iného 
dočítame: 

(2§) Pretože zvony rímskokatolíckej cir-
kvi sú umiestnené v rozpadávajúcej sa drevenej 

zvonici, treba sa postarať o ich vhodnejšie umies-
tnenie. 

(3§) Prostriedky slúžiace na dosiahnutie 

cieľa: základina Jozefa Mészárosa, členské prí-
spevky a iné základiny a dary. 

(4§) Zakladajúcim členom môže byť kaž-

dý, kto na dosiahnutie cieľa prispeje aspoň sumou 
80 korún. Tento obnos môže zaplatiť naraz alebo 

v rovnakých splátkach počas desiatich rokov. 
(5§) Riadnym členom môže byť každý, 

kto zaplatí sumu 4 koruny. 

(12§) Predstavenstvo spolku tvoria: pred-
seda, podpredseda, zapisovateľ, advokát, poklad-
ník a kontrolór. 

(25§) Spolok každoročné zhromaždenie 
organizuje v januári, na ktoré predseda zvoláva 
levických členov obežníkom a vidieckych poštou. 

(29§) Ak by ani po desiatich rokoch ne-
bola k dispozícii taká suma, ktorou by sa dosiahol 

vytýčený cieľ, na poslednom zhromaždení sa roz-
hodne o ďalšom osude spolku. 

 

Použitá literatúra: Archívne dokumenty RKFÚ Levice 
 

(vin) 

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



13 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Misie *             Ročník II. Číslo 11 

Misijný úmysel na november 2012 
 

Stretnutie v seminári                    

sv. Františka Xaverského                

v Badíne 
  

 P. Jacques Agossou, národný riadi-

teľ Pápežských misijných diel (PMD) 

z Beninu ukončil 9. októbra pracovnú 

návštevu Slovenska stretnutím 
s bohoslovcami v Kňazskom seminári   

sv. Františka Xaverského v Badíne. 

V homílií, ktorú predniesol P. Jacques, 

vychádzal z evanjelia dňa, podobenstva 

o milosrdnom Samaritánovi. Podčiarkol 

myšlienku, že blížnymi nie sú nutne tí, 

ktorí sa nachádzajú v našej blízkosti, ale 

tí, ktorých si my urobíme blížnymi neja-
kým konkrétnym skutkom lásky, ako to 

urobil Samaritán, keď pomohol neznáme-

mu človeku, nachádzajúcemu sa v núdzi. 

Pomoc veriacich zo Slovenska pre semi-

naristov v Benine, môžeme chápať aj 

v tomto duchu, že hoci sú veľmi ďaleko, 

urobili sme si ich svojimi blížnymi, lebo 
sme im pomohli v núdzi, keď sme podpo-

rili seminaristov, ktorí nie sú schopní       

z dôvodu chudoby financovať svoje štú-

dia. Po večeri v seminárnej jedálni pokra-

čovalo stretnutie besedou so seminarista-

mi. Na začiatku besedy odovzdal P. Jac-

ques obraz zakladateľky Pápežského mi-

sijného diela apoštola Petra, Jean Bigar-
dovej z Francúzka, ktorého cieľom je 

podpora kňazských seminárov 

v misijných krajinách a ktorá má semina-

ristom pripomínať misijný rozmer ich prí-

pravy na kňazstvo. Následné otázky kla-

dené zo strany seminaristov sa týka-

li hlavne oblasti situácie Cirkvi v Benine 

a života ich kolegov, bohoslovcov 
v seminároch v Benine.  P. Jacques svo-

jou osobnou charizmou si získal 

v priebehu diskusie pozornosť seminaris-

tov a dúfame, že v rámci prípravy na slá-

venie tohtoročnej Misijnej nedele, oživil 

a prehĺbil misijný rozmer viery prítom-

ných a vzbudil ich nadšenie pre misijné 
dielo Cirkvi.                                         (vj) 
 

Spoločné foto vo vestibule seminára P. Jacques Agossou 
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Náboženstvo vyhovuje ľudskej                        

povahe a robí nám dobre 
 

„Náboženstvo ako kolektívna nátlaková 

neuróza“. Túto prívržencami Sigmunda Freuda 

ako aj kritikmi náboženstva horlivo pestovanú 

karikatúru žitej a vitálnej religiozity chce vie-

denský psychiater a psychoterapeut Raphael M. 

Bonelli  odpratať zo sveta a hovorí: „V 70 % 

všetkých súčasných psychiatrických štúdií ná-

boženstvo sa uvádza ako podstatný faktor dob-

rého stavu človeka a jeho  psychického zdravia. 

Je na čase pracovať na zmierení, prinajmenšom 

na pravom dialógu, medzi religionistikou 

a psychológiou tvárou v tvár,“ zdôraznil Bo-

nelli v rozhovore pre rakúsky Kathpress. 

Psychiater Bo-

nelli mal prednášku            

v pódiovej diskusii              

v utorok na Univerzite 

Sigmunda Freuda vo 

Viedni na tému: 

„Máme sa 

v psychoterapii vyhý-

bať náboženstvu?“ Bo-

nelli je aj riaditeľom 

„Inštitútu pre religiozi-

tu v psychiatrii a psy-

choterapii“ (RPP), kto-

rý neustále iniciuje dis-

kusie na univerzitnej 

úrovni o náboženstve  

v psychológii. Povedal, že práve zo strany psy-

choterapie a psychológie sa dnes náboženstvo 

„tabuizuje ako sexualita v čase Freuda“. Až            

v ostatných rokoch nastáva pomalá zmena mys-

lenia v tom, že náboženstvo sa stále viac chápe 

ako dôležitý „zdroj“ človeka. 

„Už mám ten dojem, že náboženstvo 

vyhovuje povahe človeka a robí nám dobre“, 

prezradil Bonelli pre Kathpress niečo z jeho te-

rapeutických skúseností. „Tam, kde nábožen-

stvo chýba, chýba dôležitý rozmer ľudského ži-

vota. Je závažný rozdiel, ktorý sa odráža aj                

v psychickom zdraví, či sa chápem ako Stvorite-

ľom milované a chcené stvorenie, alebo ako 

človek 'bezbožne' vrhnutý do života“, vyhlásil 

Bonelli. 

 

 

„Ani dobrí duchovní pastieri                   

ani dobrí terapeuti“ 
 

Neprípustný je však aj opačný záver, že 

náboženstvo musí nevyhnutne zohrávať úlohu 

v terapeutických súvislostiach: „Otázku, či by 

sa malo náboženstvo aktívne vnášať do psycho-

terapie, odborník zodpovedal záporne. „To by 

sa malo diať iba ak si to pacient výslovne želá – 

a aj to len vtedy, keď sa zreteľne načrtnú hrani-

ce medzi náboženstvom a religiozitou“. 

Religiozita označuje pre neho princi-

piálnu od obsahu oslobodenú formu otvorenosti 

voči transcendentnosti. Toto jasne stanoviť je 

v terapii dôležité a má stále väčší význam. 

„Náboženstvo prichádza do úvahy až pri kon-

krétnom obsahu, ako napríklad v otázke 

trojjedinosti Boha alebo podobnom. Na to 

však ja nie som kompetentný“, hovorí Bo-

nelli. 

„Táto hranica súčasne predstavuje aj 

dôležitú hranicu medzi pastoráciou 

a psychoterapiou, ktorú treba dodržiavať. 

Práve u duchovných pastierov často konšta-

tujem prekračovanie tejto hranice, pokiaľ 

sa odvážia prenikať do oblasti terapie 

a potom plávajú v 'psychoguláši' a nie sú 

ani dobrými duchovnými pastiermi ani dob-

rými terapeutmi. Kde však tieto úlohy už nie 

sú jasné, hrozí neustále aj nebezpečenstvo 

zneužívania dôvery a prekračovania hra-

níc“. V tejto veci konštatuje psychiater zre-

teľnú potrebu doplnenia formácie kňazov a ich 

ďalšieho vzdelávania. 

V decembri organizuje Bonelli so svo-

jím Inštitútom pre religiozitu v psychiatrii        

a psychoterapii“ (RPP) o. i. odbornú konferen-

ciu na tému: „Sebarealizácia 

a poslušnosť“  (7. decembra v kláštore Heili-

genkreuz), na ktorú príde ako prednášajúci aj 

kardinál Kurt Koch. 

Na 20. apríla 2013 plánuje inštitút zasa 

odborný seminár vo viedenskom „Palais Liech-

tenstein“ na tému „Šťastie a blaženosť“. Pred-

nášať bude aj viedenský arcibiskup, kardinál   

Christoph Schönborn.  

Rubriku Misie pripravila:   Edita Kottrová 

Zdroje: www.misijnediela.sk,  

Život cirkvi 43/2012 – Z. Gluchichova 

Raphael M. Bonelli 
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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. 

 

PUKANEC 

Niekdajšie mesto sa                   

pýši i hradbami 

  
 V Pukanci a v jeho okolí si 

príde na svoje každý. Obdivova-

teľ kultúrnych pamiatok, ľudo-

vých pamiatok ale i milovník 

prírody. Prvé miesto, kam väčši-

na návštevníkov zablúdi, však 

nemôže byť nič iné než gotický 

chrám zasvätený sv. Mikulášovi. 

 Kostol pozostáva z dvoch 

lodí s pozoruhodnou sieťovou 

klenbou a pôvodným vnútorným za-

riadením. Chrám mal pôvodne až 

dve veže, jedna z nich pôsobila 

v časoch tureckého nebezpečen-

stva ako pozorovateľňa. V roku 

1867 ju však zo statických dôvo-

dov rozobrali. 

 Najstarší z oltárov kosto-

la, oltár Panny Márie, pochádza 

z rokov 1470 - 1480 a jeho domi-

nantou je asi 120cm vysoká socha 

Madony. Hlavný oltár Ukrižovania 

má pôvod taktiež v 15. storočí. 

 Popri sakrálnej dominanty 

obce by však žiaden návštevník 

nemal zabudnúť ani na pozostatky 

mestských hradieb, ktoré mal Pu-

kanec ako mesto právo vybudovať. 

Najskôr existovali iba v podobe 

drevenej palisádovej a zrubovej 

hradby, no neskôr boli prestava-

né s použitím tehál a kameňa. 

 Okrem toho v obci možno ob-

divovať i Súsošie Najsvätejšej 

Trojice, ktoré stojí v strede 

pukanského námestia od roku 

1740. Postavil ho neznámy stavi-

teľ na pamiatku ukončenia epidé-

mie cholery v predchádzajúcom 

roku. Podľa Mariána Pachera, zá-

stupcu starostu obce, stĺp pre-

šiel v roku 1998 rekonštrukciou. 

 Obec skrášľuje i niekoľko 

pamiatok ľudovej architektúry. 

Zachoval sa banícky typ ľudového 

o b y d l i a ,  a l e  i  d o m y                               

remeselnícko-poľnohospodárskeho 

typu. 

 Známe sú i pukanské vino-

hradnícke budovy nazývané 

„ľoche". Pôvodné stredoveké piv-

nice na uskladnenie vína sa ne-

skôr rozrástli o výrobnú časť 

a v posledných rokoch pribúdajú 

i obytné priestory slúžiace na 

rekreačné účely. 

 A do dnešných čias sa za-

chovala i v minulosti početná 

skupina hospodárskych budov  

tzv. „štádlov". Tie v minulosti 

slúžili predovšetkým ako senní-

ky, ale Pukančania uskladňovali 

v nich i ovocie. 

 Nech to však Pukančania pri 

stavaní svojich „ľochov"        

a „štádlov" alebo pri budovaní 

svojich hradieb akokoľvek, jed-

nou ranou poslúžili niekoľkým 

generáciám. Dnes sa toho 

v Pukanci oplatí vidieť naozaj 

veľa. 
 

Radovan Potočár 

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