
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L  
            Ročník II. - Číslo 12 - December 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: Rok viery * Liturgia: prvá až štvrtá adventná nedeľa 

 Téma: Nový banskobystrický diecézny biskup Mons. ThDr. Marián Chovanec 

Ďakujem Ti, Mária* Púť do Svätej zeme * História: Prsty do neba vztýčené   

Misijný úmysel na december - Misijné krajiny Senegal a Gambia                                                                                                     

Svätí v mesiaci - december * Reportáž: Blízke okolie Levíc - Želiezovce                                                                 
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 Milí veriaci, čitatelia nášho farského ča-

sopisu Michael, v Roku viery, ktorý začal       

11. októbra 2012, budeme aj v našom časopise 

viac sa venovať tejto téme. 

 Podľa Katechizmu katolíckej cirkvi: 

„Svojim Zjavením sa neviditeľný  Boh vo svo-

jej nesmiernej láske prihovára ľuďom ako pria-

teľom a stýka sa s nimi, aby ich pozval a prijal 

do spoločenstva so sebou. Správna odpoveď na 

toto pozvanie je viera. Vierou človek úplne 

podriaďuje Bohu svoj rozum a svoju vôľu. Ce-

lou svojou bytosťou dáva súhlas Bohu, ktorý 

zjavuje.“ 

 Viera je poznanie a dôvera. Charakterizu-

je ju sedem znakov: 

1. Viera je dokonalý Boží dar, ktorý dostane-

me, keď oň vrúcne prosíme. 

2. Viera v Ježiša Krista je nadprirodzená sila, 

ktorú nevyhnutne potrebujeme, aby sme do-

siahli spásu. 

3. Viera vyžaduje slobodnú vôľu a jasný rozum 

človeka, ktoré odpovedajú na Božie pozva-

nie. 

4. Viera je absolútna istota, pretože má základ 

v Ježišovi Kristovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Viera je nedokonalá, kým v nej nepôsobí lás-

ka.  

6. Viera rastie, ak čoraz pozornejšie počúvame 

Božie slovo a ak sme s Bohom v živom roz-

hovore prostredníctvom modlitby. 

7. Viera je pre nás už teraz predzvesťou nebes-

kej radosti.  (Youcat str.25) 

 Apoštolská penitenciária k tomuto Roku 

viery vydala dekrét URBIS ET ORBIS 14. 09. 

2012, z ktorého vyberáme: 

 Na deň päťdesiateho výročia slávnostné-

ho otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu,  

ktorému blahoslavený Ján XXIII. „zveril ako 

hlavnú úlohu vhodnejšie strážiť a vykladať dra-

hocenný poklad katolíckeho učenia, aby sa stal 

prístupnejším veriacim v Krista a všetkým ľu-

ďom dobrej vôle“, Najvyšší veľkňaz Benedikt 

XVI. stanovil začiatok roka špeciálne venova-

ného vyznávaniu pravej viery a jej správnemu 

vykladaniu s pomocou čítania, lepšie povedané 

uvažovania nad dokumentmi koncilu a článka-

mi Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý bol pub-

likovaný tridsať rokov po začiatku koncilu bla-

hoslaveným Jánom Pavlom II. s jasným záme-

rom „aby ho všetci veriaci lepšie prijímali a aby 

sa rozšírilo jeho poznanie a aplikovanie“. 

 Rok viery Rok viery Rok viery  
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   V tejto našej dobe, keď ľudstvo prežíva 

hlboké zmeny, chce Svätý Otec Benedikt XVI. 

ako univerzálny pastier vyhlásením ďalšieho 

Roku viery vyzvať Boží ľud, ako aj bratov bis-

kupov z celého sveta, „aby sa v tomto čase        

duchovnej milosti, ktorý nám Pán dáva, spojili         

s Petrovým nástupcom a spoločne si pripome-

nuli drahocenný dar viery“. 

    Pretože ide predovšetkým o to, aby sa            

v maximálnej miere rozvinula – nakoľko je to 

na tejto zemi možné – svätosť života a aby sa 

tak dosiahla čo najväčšia čistota duše, bude 

veľmi osožný dar odpustkov, ktorý Cirkev             

z moci udelenej jej Kristom, ponúka všetkým, 

ktorí náležite disponovaní, splnia špeciálne 

podmienky na ich udelenie. Pavol VI. učil, 

že „Cirkev svojou právomocou spravovať 

vykúpenie, ktoré uskutočnil Kristus Pán, 

odpustkami odovzdáva veriacim účasť na 

plnosti Krista v spoločenstve svätých, 

poskytujúc im v najväčšej miere              

prostriedky na dosiahnutie spásy“. 

 V priebehu Roku viery,       

počnúc 11. októbrom 2012 až 

do 24. novembra 2013 môžu           

všetci veriaci, ktorí sa skutočne 

kajajú, boli na svätej spovedi, 

prijali sväté prijímanie        

a  pomodlia sa na úmysly 

Svätého Otca, získať         

a použiť v prospech duší 

zosnulých veriacich úplné odpustky dočasných 

trestov uložených Božím milosrdenstvom za ich 

vlastné hriechy: 

 zakaždým, keď sa zúčastnia na aspoň troch 

kázňach počas svätých misií alebo aspoň na 

troch prednáškach/katechézach z dokumentov 

Druhého vatikánskeho koncilu alebo z člán-

kov Katechizmu Katolíckej cirkvi, v ktorom-

koľvek kostole alebo na vhodnom mieste; 

 zakaždým, keď navštívia počas púte pápežskú 

baziliku, kresťanské katakomby, katedrálny 

kostol, alebo iné sväté miesto určené miest-

nym ordinárom špeciálne na Rok viery (napr. 

spomedzi menších bazilík a svätýň zasväte-

ných Panne Márii, svätým apoštolom a svä-

tým patrónom) a zúčastnia sa na nejakom svä-

tom obrade alebo tam aspoň na nejaký čas po-

budnú v sústredení a zbožnej meditácii, za-

končiac modlitbou Otčenáš, Vyznaním viery 

v akejkoľvek oficiálnej forme, modlitbou          

k blahoslavenej Panne Márii, prípadne k svä-

tým apoštolom alebo patrónom; 

 zakaždým v dni určené miestnym ordinárom  

v rámci Roku viery (napr. na sviatky Pána, 

blahoslavenej Panny Márie, na sviatky svä-

tých apoštolov a patrónov, na sviatok Katedry 

sv. Petra), keď sa na ktoromkoľvek posvät-

nom mieste zúčastnia na slávení Eucharistie 

alebo liturgie hodín a k tomu sa pomodlia Vy-

znanie viery v akejkoľvek legitímnej forme. 

Po napomenutí veriacich ohľadne závažnosti 

hriechov, na ktoré sa vzťahuje výhrada alebo 

cenzúra, určia spovedníci primerané sviatostné 

pokánie, ktoré bude podľa možnosti viesť         

k trvalému kajúcnemu životu  a podľa povahy 

prípadov im uložia nápravu eventuálnych 

pohoršení a škôd.  

    Napokon penitenciária naliehavo vy-

zýva excelencie biskupov ako nositeľov 

trojakého úradu (munus) – učiť, posväco-

vať a spravovať – aby zaistili objasnenie 

týchto princípov a usmernení, ktoré sú 

tu dané pre posväcovanie veriacich, 

osobitne s ohľadom na miestne, 

kultúrne a s tradíciou spoje-

né podmienky. Katechéza 

prispôsobená povahe kaž-

dého národa by mohla 

jasnejšie a živšie predlo-

žiť rozumu a v srdciach pev-

nejšie a hlbšie zakoreniť túžbu po tomto jedi-

nečnom dare, získanom skrze sprostredkovateľ-

skú moc Cirkvi. 

   V našom farskom kostole sv. Michala sa 

podľa možnosti každú sobotu večer pri svätej 

omši o 18.00 budeme venovať hlbšiemu pozna-

niu našej viery podľa Katechizmu katolíckej 

cirkvi pre mladých YOUCAT. 

 

 Vyprosujem vám požehnané prežíva-

nie Adventu a milostiplné Vianoce v duchu 

viery našej katolíckej cirkvi, aby sme všetci 

spoznávali veľkú dobrotu nebeského Otca, 

ktorý nám dal svoj najväčší dar Ježiša Krista 

a pod vedením Ducha Svätého prežívali lás-

ku s Bohom i so všetkými ľuďmi. 

 

        

 Mons. Ján Bednár, dekan 
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 Prvá adventná nedeľa 
 

  Už zas tu máme advent. Vieme, že je to do-

ba čakania príchodu Vykupiteľa. Dnešné evanjelium 

nám dáva akýsi návod, čo máme očakávať. Druhý 

Kristov príchod.  

 Kedy to bude, keď Kristus znovu príde               

v sláve to nevie nik. Dnešné evanjelium nám zvlášť 

zdôrazňuje nutnosť byť vždy pripravený. A  to mu-

síme byť naozaj. Už minule sme si povedali, že po-

sledný súd bude len slávnostným otvorením novej 

epochy Kristovho kráľovstva vo víťaznej viditeľnej 

podobe. Ale že rozsudok nad každým z nás sa vyne-

sie v okamihu smrti. A už vtedy uvidíme Krista        

v celej jeho sláve. Teda ten posledný súd a tá veľká 

slávnosť bude platiť ľudstvu ako celku. Ale pre jed-

notlivca, aj súd aj zjavenie Krista nastane ihneď po 

smrti. A to sme si už tú vzdialenú udalosť priblížili 

tak, že si nik nemôže trúfať tvrdiť, že má čas na to 

myslieť. Má snáď niekto istotu, že dožije dnešného 

večera?   

       Čo robí dnešný človek, keď mu niečo hrozí, 

alebo ak chce niečo dosiahnuť? Zháňa protekciu, 

známosti. Akokoľvek vám to možno znie čudne, ale 

práve toto vám chcem dnes odporúčať. Urobiť si 

známosť so svojím budúcim Sudcom, vyhľadávať 

kontakt s ním, použiť každú možnosť na zblíženie, 

spriateliť sa s ním, ba zaviazať si ho, podplatiť. To 

všetko sa totiž dá. A veľmi jednoducho. 

     Náš Sudca je ochotný stretnúť sa s nami kedy-

koľvek. A to v takej podobe, aby nám to stretnutie 

uľahčil, aby sme sa nebáli jeho veľkosti. 

 Kedykoľvek sa s ním možno stretnúť                 

v modlitbe. Ak chceme odpustenie, stačí za ním 

prísť. Aby nám to uľahčil, dáva sa zastupovať kňa-

zom, človekom rovnako hriešnym. Napriek tomu je 

to vždy osobné stretnutie s Kristom. Náš Sudca je 

vždy ochotný sa s nami spojiť a to v podobe ešte 

nepatrnejšej, v kúsku chleba. Ale tá podoba, to je 

zas len preto, aby sme sa nebáli. Z jeho veľkosti,        

z jeho božstva nič nechýba. Len to nevidíme. .  

 A náš Sudca je ochotný dokonca sa dať aj 

podplatiť. Prehlásil totiž, že všetko, čo dáme a uro-

bíme komukoľvek, považuje za preukázané sebe.    

A cíti sa zaviazaný odmeniť to večnou slávou. To 

je príležitosť! Ak využijeme každú možnosť na 

spriatelenie s ním a ak ho sústavne budeme 

„podplácať“ spôsobom, ktorý nám on sám odporu-

čil a zaviazal sa rešpektovať, nemusíme sa báť jeho 

druhého príchodu.   

 Pripravujme sa teda, začnime hneď dnes,  

aby sme mohli, ako hovorí evanjelista, zdvihnúť 

hlavy, až sa to začne diať, lebo vtedy nastane 

naše vykúpenie.  
                             M. M. 

Druhá adventná nedeľa  
 

 Často sa pýtame čo je lepšie: ktoré jedlo, 

ktorý názor, ktorý spôsob života... A zo všetkých 

strán počúvame tvrdenia "neomylných superodbor-

níkov" čo je lepšie a výhodnejšie ako to, čo tvrdí, 

ponúka, predáva, či učí ten druhý. V priebehu jedné-

ho reklamného vysielania nám ponúkajú čosi zaru-

čene najlepšie viaceré firmy. A koľko je ešte všeli-

jakých zaručených receptov! Na vyliečenie bársakej 

choroby, vyriešenie bársakého problému. Lenže ako 

si vybrať z toľkých "zaručene" najlepších ponúk to 

naozaj účinné? Nejde o prášky na pranie alebo bon-

bóny proti kašľu. Riskujeme leda zbytočne vyhode-

né peniaze. Ponúka, ba vnucuje sa nám však aj 

množstvo protirečivých názorov a postojov k 

najvážnejším otázkam bytia. Ak nerozoznáme 

napodobeninu od originálu, ak nespoznáme čo je 

naozaj lepšie, riskujeme všetko: neodvolateľne, 

na celú večnosť.  
 Apoštol Pavol vedel, prečo sa modlí za Fili-

panov, aby "vedeli rozoznať, čo je lepšie". Aj oni 

museli odolávať všelijakým zvodom. Filipania žili 

"uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia",                  

s "nepriateľmi Kristovho kríža", ktorých "bohom je 

brucho a hanba slávou". V tom čase sa zlo šírilo iba 

od úst k ústam. Teraz máme vysoko výkonné médiá. 

Dnes šíria agresivitu aj rozprávky pre najmenších. 

Kto by zrátal, koľkými kanálmi sa valí morálne bah-

no a názorové pomyje? Vyspelá technika ho doká-

zala zbaviť zápachu, ktorý by nás mal zďaleka varo-

vať. Dokonca ho nahradila najlákavejšími vôňami. 

Vie vyrobiť nerozoznateľné falzifikáty pravdy. 

 Svätý Pavol cítil zodpovednosť za Filipanov, 

ktorých priviedol k viere. Vedel, kto a čím ich ohro-

zuje. Mohli by sme sa poučiť, ako máme správne 

reagovať, keď vidíme, že narastá ohrozenie našich 

blízkych, najmä našich detí. 

  Pavol nenadával na skazený svet, ale sa 

modlil. Nie za to, aby sa zmenili pomery, ale aby 

sa ohrození veriaci učili rozoznávať, čo je lepšie. 

Mravne lepšie. Konajme podobne! 

        M. M. 
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Tretia adventná nedeľa  
 

 Nebuďme ustarostení. To sa ľahko povie. 

Veď len čo ráno precitneme, vhupneme do nich a do 

večera ich ešte kopa pribudne. Nedajú nám spať. Na 

nezamestnaných sa valia starosti ako uživiť rodinu  

a zamestnaní zas majú starosti ako si ju udržať, tak 

zriedka sú doma. A keď, nuž nervózni. Starosti však 

majú dnes už aj deti. Dokonca také, že si siahajú na 

život. Keby sme odhrnuli pekne vyzerajúce záclony 

a nazreli hlbšie, asi by sme za každým oknom obja-

vili netušené problémy. Možno aj tragédie. 

 Pred týždňom nás svätý Pavol poučil, že sa 

máme modliť za schopnosť poznať a voliť vždy to, 

čo je lepšie. Dnes sme čítali inú časť z jeho listu, 

kde už dáva Filipanom konkrétnu radu, ako vyzerá 

to "lepšie". S tým by iste každý ochotne súhlasil, 

lebo nebyť ustarostený je naozaj nie že lepšie, ale zo 

všetkého najlepšie. Potom by sa človek mohol aj 

ustavične radovať a vôbec by to nebolo treba opako-

vane prikazovať. K takémuto skeptickému názoru 

dospeje väčšina dnešných ľudí. Sväté písmo číta ako 

noviny. Prebehne text a hneď má hotový úsudok. Z 

dnešného druhého čítania si nevšimne, že je reč       

o radosti v Pánovi a o Božom pokoji. Pre nás, kon-

zumných ľudí, je to nepochopiteľné. Sv.Pavol však 

hovoril z vlastnej skúsenosti. Filipanom písal  z vä-

zenia, kde iste nemal dôvody na radosť a pokoj ako 

si ho bežne predstavujeme. A je známe, koľko vytr-

pel pre svoju apoštolskú činnosť. Naozaj nemal bez-

starostný pokojný život. Radosť v Pánovi a Boží 

pokoj je teda niečo celkom iné. Keď nám radí, že 

nemáme byť ustarostení, nenavádza nás na spôsob 

života "z ruky do úst". Jedným dychom hovorí totiž 

o modlitbe, ako o prostriedku na získanie Božieho 

pokoja, v ktorom dokážeme lepšie riešiť problémy  

a ľahšie ich znášať. Boží pokoj umožňuje rozvážnu 

iniciatívu a mobilizuje ľudské schopnosti. A aj keď 

budú musieť oči plakať a srdce krvácať, nad kaž-

dým utrpením bude dominovať dôvera, že Boh        

o nás vie. 

                

                            M. M. 

 

Štvrtá adventná nedeľa  
 

 V akom duševnom rozpoložení vstupovala 

asi Mária do Zachariášovho domu? Stalo sa s ňou 

niečo, čo sa nikdy nikomu nestalo. Nik jej to teda 

nemôže uveriť. Ona sama vlastne ešte žiadny dôkaz 

nemala. Iba spomienku na podivné zjavenie. Ale či 

sa môže naň odvolať v takej háklivej veci? Podľa 

slov nebeského posla sa aj v Zachariášovom dome 

udialo niečo neobvyklé. Ale predsa nie také neslý-

chané, vlastne nemožné, ako jej. Abrahámova Sára 

predsa tiež počala dieťa vo vysokom veku a Samue-

la si vymodlila neplodná Elkánova žena Anna. Obe 

však počali prirodzeným spôsobom. Zázračným 

Božím zásahom sa nedostali do takej ošemetnej, ba 

životunebezpečnej situácie, ako Mária. Veď podľa 

platných židovských zákonov jej hrozil trest smrti 

ukameňovaním. "Bohu nič nie je nemožné", povedal 

anjel. Proti tomu nemôže veriaci človek nič namie-

tať. Obstojí však takýto argument pred Jozefom        

a pred súdom? Bez ďalších mimoriadnych Božích 

zásahov iste nie. 

 Evanjeliá nám nič nehovoria o Máriiných 

pocitoch, musela to však byť veľmi ťažká skúška 

viery. Ocenila to Alžbeta pozdravom, po ktorom sa 

muselo Márii uľaviť. A Boh sa postaral ešte aj o to, 

aby tento dôležitý výrok ostal zaznamenaný pre 

všetky generácie. Nielen na Máriinu oslavu, ale 

hlavne pre naše poučenie. 

 Aj od nás žiada Boh, aby sme uverili, že 

všetko splní, čo nám hovorí. K Márii prehovoril cez 

anjela Gabriela a k nám hovorí cez Sväté písmo            

a cez Cirkev. Ani nám nie je ľahké uveriť, že máme 

žiť celkom ináč ako ostatní ľudia a že sa nám to 

vyplatí, aj keď všetko svedčí o opaku. Nie je ľahké 

uveriť ani v slová premenenia, keď nič nevidíme          

a necítime. Ťažko sa niekedy verí aj slovám rozhre-

šenia. Ale blahoslavený je iba ten, kto naozaj uverí. 

 

         M. M. 
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Mons. ThDr. Marián Chovanec 

 

Od 20.11.2012  

nový banskobystrický diecézny biskup 

(menovaný na narodeniny o.b. Rudolfa Baláža * 20.11.1940) 

 

Narodený 16.9.1957 v Trenčíne  
 
Kňazská vysviacka: 17.6.1989 v Nitre  
 
1989 –  1990 kaplán Nitra - Dolné mesto 
1990 –  správca farnosti Nitra - Dražovce 
1990 –  1999 redaktor Duchovného pastiera 
1990 –  1999 archivár Biskupského úradu 
1992 –  získanie licenciátu z dogmatiky na KUL Lublin 
1993 –  asistent Teologického inštitútu v Nitre - dogmatika 
1994 –  získanie doktorátu z dogmatiky na KUL Lublin 
1996 –  promotor iustitiae Diecézneho cirkevného súdu 
1999 –  titulárny biskup Massitský, pomocný biskup nitriansky 
 
Biskupská vysviacka: 18.9.1999 v Nitre 
 
Od 31.8.2000 Generálny sekretár Konferencie biskupov Slovenska 
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 Po prevzatí diecézy budeme čoskoro sláviť 

Vianoce. Čo by ste k tomuto sviatku odkázali  

čitateľom farského časopisu? 

Vianoce sú nádherné a hlboko-duchovné sviatky. 

Svätý Otec Benedikt XVI. v encyklike Spe salvi 

napísal, že naša prítomnosť by bola neznesiteľná, 

keby sa budúcnosť nejavila ako pozitívna skutoč-

nosť. A práve o toto, o budúcnosť na Vianoce ide: 

sám Boh prišiel medzi nás vo svojom vtelenom 

Synovi, aby sme mali pozitívnu budúcnosť – več-

nosť. Ježiš je jediná absolútna nádej sveta; 

je nádejou každého, kto dovolí, aby sa narodil aj 

v jeho srdci. Toto na Vianoce vyprosujem a želám 

všetkým – nech sa Pán Ježiš narodí v ich srdci! 

 Mohli by ste nám popísať Váš biskupský erb? 

So zmenou biskupskej služby ho budete  

dopĺňať? 

Biskupský erb sa robí podľa hesla. Mojím biskup-

ským heslom je myšlienka sv. Pavla apoštola  

„Všetko vydám za vaše duše“ (na znaku je táto 

obeta vyjadrená historickým mačianskym krížom 

a veľkonočným baránkom). Je to univerzálne heslo 

veľkého apoštola. Sv. Pavol s ním preputoval mno-

hé krajiny, evanjelizoval početné národy a stále 

bolo aktuálne. S týmto heslom som už dlhodobo 

vnútorne spojený, a preto nevidím dôvod, aby som 

ho menil. A keďže od hesla sa odvíja aj môj znak, 

netreba meniť ani ten. Je však pravda, že nepoznám 

všetky predpisy týkajúce sa tejto otázky. V tom 

prípade, že by bolo nutné, aby som svoj znak menil, 

dopĺňal, v tom prípade by som to urobil. 

 Čo ste si najviac vážili na osobnosti Vášho 

predchodcu, otca biskupa R. Baláža? 

Mons. Rudolfa Baláža som ako biskup stretol prvý 

raz v r. 1999. On bol vtedy predseda KBS a on mňa, 

ako začínajúceho biskupa, oficiálne „prijal do 

konferencie“. O ňom bolo známe, že sa vedel zastať 

mladších biskupov a to aj pomocných. Viacerí        

o tom s vďačnosťou hovoria. To som si na ňom 

najviac vážil. 

 Ako vnímate význam farských médií? Môžu 

podľa Vás napomôcť účinnejšej evanjelizácii 

či pastorácii v diecéze? 

 

Média mali vždy veľký význam a tento ich vplyv 

stále stúpa. Cirkev učí, že média majú byť v službe 

spoločného dobra (por. dekrét Inter mirifica 11). 

Ľudská spoločnosť má právo na informácie, ktoré 

sa zakladajú na pravde, slobode, spravodlivosti 

a solidarite – tak sa napomáha spoločnému dobru. 

Médiá majú moc. Ony, čím ďalej tým viac, utvárajú 

a šíria verejnú mienku. To kladie na ne veľkú zod-

povednosť. Všetci, ktorí sú zodpovední za tlač (aj tí 

vo farských časopisoch) majú pri šírení všetkých 

informácií povinnosť slúžiť pravde a nenarúšať 

lásku. S rovnakou starostlivosťou majú rešpektovať 

vlastnú povahu uvádzaných faktov (aj nábožen-

ských i duchovných) a hranice kritického úsudku 

o osobách. Majú sa vyvarovať tomu, aby podľahli 

pokušeniu osočovať. Musia byť po každej stránke 

kvalitní, a potom naozaj účinne evanjelizujú. 

 Čo Vás priviedlo k tomu, aby ste sa stali kňa-

zom? 

Narodil som sa v Trenčíne ako tretí zo štyroch detí. 

Vyrastal som v meste na sídlisku Soblahovská 

a neďaleko od nás bolo vojenské letisko (LOT). 

Ako chlapci sme obdivovali stíhačky, vrtuľníky, 

vetrone, parašutistov... a aj ja som vtedy chcel byť 

letcom (a ešte všeličím iným). Avšak od malička 

som bol vychovávaný nábožensky. Obaja moji 

rodičia boli praktickí veriaci katolíci, najmä vníma-

vá a obetavá mama. Starostlivý otec však dokázal 

k mojej výchove pridať svoj dôležitý 

a nenahraditeľný diel. A v našom kostole pri pravi-

delnom miništrovaní mi Pán dal svoje povolanie. 

Kňazské povolanie je Božím darom a rodičia mohli 

urobiť len to, že tento dar podporovali a neprekážali 

mu. Myslím si, že obaja boli veľmi radi, keď si ma 

Pán povolal a stal som sa kňazom. 

 Čím vám môžeme byť nápomocní? 

Od veriacich žiadam (prosím) veľmi veľa: žiť 

kresťansky, teda podľa svojej viery – doma, v škole, 

na pracovisku, na ulici, na dovolenke... Okrem toho 

prosím o modlitby a obety... A napokon pozývam 

všetkých, ktorí v sebe cítia Božie povolanie, aby ho 

v Cirkvi aj realizovali: apoštolát, katechéza, rehoľa, 

sekulárny inštitút, kňazstvo. Tým všetkým mi veľmi 

pomôžete v plnení mojich biskupských úloh. Už 

vopred vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

 

 

Výber z rozhovoru s novým biskupom uverejneným                
vo farských časopisoch banskobystrickej diecézy  
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 Znenie Vášho hesla je verejne známe; čo sa za 

ním konkrétne skrýva? 

Za mojím heslom sa skrýva moja odpoveď na Božie 

(kňazské) povolanie: Pán Ježiš pre mňa zomrel a ja 

chcem pre neho žiť. Preto chcem v duchu i podľa 

vzoru sv. Pavla apoštola „vydať všetko“ za Božie 

kráľovstvo. 

 Napísali ste prácu o spôsoboch zjavovania sa 

Boha človeku. Akými spôsobmi by ste radi 

"zjavovali" človeku Boha?    

    (Ako vnímate osobu p. Emila Krapku, SJ?) 

Podľa významného slovenského dogmatika               

P. Emila Krapku SJ, (ktorého si vážim pre jeho 

vysokú odbornosť a osobnú zrelosť), sú štyri cesty, 

ktorými sa Boh zjavuje človeku: cez stvorený svet, 

cez Božie slovo a čin, v dejinách a v Ježišovi Kristo-

vi. Stvorený svet, jeho makro i mikro kozmos, živé 

i neživé bytosti, jeho neobyčajne jemné a presné 

súvislosti, je prvá a najprístupnejšia cesta 

k Tvorcovi. Stvorenie 

však nie je jednorazový 

a už dávno ukončený 

čin. Stvorenie je proces 

siahajúci od počiatku 

stvorenstva až do jeho 

definitívneho konca. 

Filozoficky najľahšie 

putovanie „cez stvore-

nie k Pôvodcovi“ vedie 

po zákone príčinnosti, 

ktorý privádza k prvej 

nezapríčinenej Príčine. 

Druhou cestou je Božie 

slovo a čin. Je to  

nadprirodzená cesta 

k Bohu. Jej nadpriro-

dzenosť tkvie „v iniciatíve zhora“, v Bohu, ktorý sa 

zjavuje. Jeho ukázanie sa už nemožno vyčítať zo 

stvoreného sveta a nie je, ako také, prístupné priro-

dzenému poznaniu. Tretia cesta sú dejiny ľudstva          

a sveta. Človek, ktorý je nielen rozumný živočích, 

ale je ešte viac, „živá bytosť schopná zbožštenia“, 

má podstatný rozmer dejinnosti. Ukazuje sa, že 

človek ako človek nekoná iba silou prírodnej príčin-

nosti, ale aj silou svojho slobodného rozhodnutia, 

a tak tvorí dejiny. Prameňom jeho „dejinnosti“ je 

teda jeho duch. Človek si uvedomuje „čo je“ 

a pamätá si „čo bolo“ a denne sa rozhoduje. Uvažu-

júc poznáva dejiny ľudstva a sveta a nachádza 

v nich Božiu ruku, ktorá tieto dejiny pretvára na 

dejiny spásy. Štvrtá cesta zjavovania sa Boha je 

najimpozantnejšia. Boh sa zjavil svetu v Ježišovi 

Kristovi, keď v plnosti času a z lásky poslal na svet 

svojho jednorodeného a milovaného Syna. Tým 

urobil najväčší krok priblíženia sa ľudstvu. Vo 

všeobecnosti platí, že ak Kristus spôsobuje niečo, čo 

prevyšujúce ľudské schopnosti, musí sa považovať 

za kohosi, kto prevyšuje človeka. 

História spoznáva tieto neobyčajné skutočnosti: 

1. Rozšírenie a trvanie kresťanstva (bez materiálnej 

a mocenskej základne). 

2. Obdivuhodné hrdinstvo kresťanských mučeníkov 

(dobrovoľne a pokojne). 

3. Neustála a mimoriadne veľká  láska ku Kristovi. 

4. Stála a nevysvetliteľná nenávisť voči Kristovi. 

Na základe týchto skutočností, ktoré sú neobyčajné 

a spôsobené Kristom, rozumný človek môže odô-

vodnene povedať, že Ježiš 

Kristus je viac ako človek. 

Veď nikdy sa nijaký fyzic-

ky a psychicky zdravý 

človek nevyhlásil za Boha 

tak, že by mu dlhé stáročia 

verili milióny ľudí ako 

Ježišovi. Zjavenie Boha 

v Ježišovi Kristovi je 

najkrajšia a zároveň nad-

prirodzená cesta k Pánu 

Bohu. Ja, ako veriaci 

človek a biskup, chcem 

všemožne napomáhať 

blížnym, aby správne 

porozumeli týmto cestám 

a prijali toto Božie 

„ukazovanie sa svetu“, čiže svetlo viery. 

 Ktoré knihy patria k Vašej obľúbenej                

literatúre? 

Všetky dobré... Od malička, asi od dvanástich ro-

kov, sa čítanie stalo mojou záľubou. Niečo musím 

čítať z povinnosti, niečo z potreby (teológia – z nej 

ma najviac zaujíma dogmatika) a niečo zo záľuby. 

Zo záľuby čítam knihy Dostojevského, Tolstoja, 

Cronina, Foglara... 

 

 So súhlasom hovorkyne Banskobystrickej diecézy 

Zuzany Juhaniakovej 

obrázok: autorské práva ADDY SLOVAKIA s.r.o. - chránená dielňa 
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 Je čas adventu, čas očakávania. V tomto 

čase viac ako inokedy túžobne voláme: „Príď, 

Pane Ježišu!“. Stáročia očakávalo ľudstvo príchod 

Bohom prisľúbeného Vykupiteľa a Spasiteľa, ktorý 

sa má narodiť z Panny a oslobodí ľudstvo z otroctva 

hriechu. Pred príchodom Mesiáša dlhé stáročia žil 

vyvolený národ Izrael v duchu týchto slov. Túžobne 

očakával príchod Kráľa, ktorý vykúpi Izrael spod 

nadvlády tých, ktorí ho zotročovali. Aj od počiatku 

Bohom vyvolená Panna, ktorej meno bolo Mária, 

žila v hlbokom očakávaní Mesiáša. A keď nastala 

plnosť časov, s otvoreným a pripraveným srdcom 

prijala Božieho posla, ktorý jej oznámil, že práve 

ona bude bránou, cez ktorú 

príde Pán, vtelené Slovo Otca. 

Práve to je dôvodom, prečo jej 

chcem vo svojom mene a 

v mene nás všetkých poďako-

vať. 

 Ďakujem Ti, Mária za 

prvé Vianoce. A ďakujem Ti 

za všetky ďalšie i za tie budú-

ce, ktoré prídu. Mária, nová 

archa zmluvy, v ktorej Boh 

uzatvoril celkom jedinečnú 

zmluvu s ľudstvom. Mária 

prvý svätostánok, v ktorej 

prebývalo Božie Slovo, druhá 

Božská osoba, milovaný Syn 

Otca. Mária, ktorá povedala 

Bohu „Áno“ a bola služobnicou, pokornou, nenároč-

nou, tichou a pozornou. Mária, ktorá nemala žiadnu 

inú túžbu, ako plniť vôľu Otca a slúžiť Mu. Mária, 

ktorá sa vo svojej pokore divila svojmu vyvoleniu   

a ktoré ju napĺňalo úžasom. Mária, ktorá si nič 

nežiadala od Boha, iba prijímala Jeho rozhodnutia   

v absolútnej odovzdanosti. Mária, ktorá o svojom 

vyvolení mlčala a nechala prehovoriť Boha. Až 

potom vytryskol z jej srdca chválospev na Toho, 

ktorý na ňu zhliadol, ktorý si práve ju vyvolil zo 

všetkých žien za svoju Matku. Tento nesmierny dar 

bol hlboko ukrytý v jej srdci, strážila ho ako najcen-

nejší poklad, a preto mlčala. Nech Boh rozhodne, 

komu to oznámi. Mária, ktorá bola vnímavá a po-

zorná na hlas svojho Boha. Ktorá Mu načúvala        

a rozjímala o Jeho slovách. Všetky ukryla do svojho 

srdca, ani jedno Božie slovo nenechala padnúť na 

zem, aby po nich nik nešliapal. Mária, ktorá vo 

svojej nenáročnosti prijala posledné miesto. Nežia-

dala si žiadne privilégiá za to, že nosila pod srdcom 

Božieho Syna. Mária, ktorá Boha poslúchala.  

 

 

 

 

Nepýtala sa, prečo? Stačilo, že to chce Boh. Mária, 

ktorá dovolila, aby Boh bol jej zvrchovaným Pá-

nom, ktorý o nej a o jej živote rozhoduje. Mária, 

ktorá ničím na seba neupozorňovala. Čistá, nepo-

škvrnená nevesta Ducha Svätého. Mária, ktorá bola 

plná Boha. V nej nič iné nemalo miesta. Máriu 

celkom celučičkú naplnil Boh. V Márii našiel nepo-

rušený a  ničím nerušený, najčistejší príbytok.  

Mária Boha nikdy nezarmútila. Nikdy Mu nič ne-

odoprela. Nikdy Mu nič nevyčítala. Mária bola plná 

pokoja, lebo v nej neustále prebýval Boh. 

 Ďakujem Ti, Mária, za všetky Tvoje prekrás-

ne čnosti. Lebo všetky patria aj mne, patria všetkým 

Tvojim deťom.  A hoci sme 

hriešni, hoci sme pyšní, hoci 

sme odbojní, hoci sme pravým 

opakom Teba, Ty, naša Matka, 

nás odievaš do svojej nevý-

slovnej panenskej krásy a tak 

nás predstavuješ Nebeskému 

Otcovi: „Otče, pozri, moje 

milované dieťa, ktoré som 

porodila pod krížom. Prijmi ho 

do svojho domu. Odpusť mu 

nevernosti a viny. Je moje, 

hľaď, je podobné Tvojmu 

jedinému Synovi, ktorého som 

porodila svetu na prvé Viano-

ce.“ A Boh vidí len Jej panen-

skú, spanilú krásu a nedokáže 

ju odmietnuť, ani dušu, ktorú Mu Mária predstavuje, 

lebo v nej vidí obraz svojho milovaného Syna, 

Ježiša Krista. 

     Ďakujem Ti, Mária, presvätá Panna, že si 

moja Matka. Ďakujem, že všetko, čo je Tvoje, je aj 

moje. Tvoj Syn Ti daroval nebeské kráľovstvo, si 

Kráľovnou a ja som kráľovským dieťaťom. Som 

spoludedičom nebeského trónu. A za to ďakujem aj 

Tebe, Mária. Bez Tvojho „Fiat“ by sa to nikdy 

nestalo. Neboli by nikdy prvé Vianoce, neboli by 

žiadne Vianoce. 

    Ako dobrá Matka, nauč ma nasledovať Ťa, 

vychovaj ma tak, ako si vychovávala Božieho Syna. 

Boh Ti dôveroval, keď Ti zveril to najdrahšie, čo 

má. A v tejto dôvere Ti zveril aj nás, čo očakávame 

stretnutie s Otcom, ktorý je na nebesiach. A Ty si 

Ho nesklamala ani prvýkrát, Ty nesklameš ani teraz. 

Vo svojom Nepoškvrnenom Srdci nás prenesieš do 

nebeskej domoviny, ako v bezpečnej arche. Ďakuje-

me Ti, Mária! 

Gitka Tóthová 

 Ďakujem Ti, Mária Ďakujem Ti, Mária Ďakujem Ti, Mária  
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Na posvätných miestach  

Jeruzalema 

 Ako som už spomenula, vo včasných 

ranných hodinách nasledujúceho dňa nás 

zobudil ťahavý spev muezína, vyzývajúci 

moslimov k modlitbe. Proti tomuto 

„budíku“ bola len jedna možnosť, zatvoriť 

okno a tým sa odrezať od prísunu čerstvého 

vzduchu. Po krátkom spánku zazvonil bu-

dík najprv v  mojom mobile, potom aj          

v Evkinom a do tretice aj cez hotelový tele-

fón. No to už bolo treba vstávať. Potom 

všetko išlo veľ-

mi rýchlo: ran-

ná hygiena, 

modlitba, raňaj-

ky formou 

švédskych sto-

lov a nástup do 

autobusu pred 

hotelom.  

 Kým sme 

čakali na one-

skorencov, pou-

liční predavači 

neváhali, lebo 

„biznis je biz-

nis“, povyťaho-

vali šatky, taš-

ky, koráliky a vykrikovali ceny v dolároch 

po slovensky, takže s cenou sme problém 

nemali. Keď nikto nereagoval, začali znižo-

vať ceny, alebo ponúkali viac výrobkov za 

výhodnejšie ceny, na čo im ľudia napokon 

skočili. Záviselo od  šikovnosti a trpezli-

vosti zákazníka, ako dokázal zjednať cenu, 

niekedy až na polovicu. O chvíľu mali tak-

mer všetko vypredané. Náš vedúci 

„elegantne“ ukončil účinkovanie obchodní-

kov v našom autobuse slovami: „Posledná 

výhodná ponuka a ideme“! Obchodníci 

opustili naše teritórium a všetci boli spokoj-

ní: my, že sme dobre nakúpili, oni, že sa im 

podarilo tovar predať.  

 Dnes sme mali naplánovanú prehliad-

ku Jeruzalema. Vedúci však navrhol dva 

dni, pretože na Jeruzalem jeden deň nestačí. 

Informácií bolo tak veľa, že sme ich nestí-

hali spracovávať. Aby sme si zachovali 

v pamäti všetky tie nádherné miesta 

a chvíle, bolo aj snahou nášho vedúceho. 

Prvé miesto, kde sa stretli naše tri skupiny, 

bolo tam, kde kedysi bola dedinka Betfage, 

akoby predmestie Jeruzalema. Pán Ježiš tu 

na Kvetnú nedeľu slávnostne vstúpil do Je-

ruzalema. Ľudia ho vítali ako Mesiáša, má-

vali palmovými ratolesťami volajúc 

„Hosana Synovi Dávidovmu“. Dnes na 

tomto pamät-

nom mieste 

stojí františ-

kánsky kos-

tol, v ktorom 

sme mali svä-

tú omšu. Pred 

očami mám 

nástennú 

maľbu zná-

zorňujúcu 

slávnostný 

vstup Pána 

Ježiša sedia-

ceho na 

osliatku, jasa-

júce davy 

s palmovými ratolesťami, ale aj temnú pos-

tavu so zahalenou tvárou znázorňujúcu 

diabla alebo zatvrdilého človeka 

v Ježišovej blízkosti. Tvár si zahalil čier-

nym závojom, aby nič nevidel a nič nepo-

čul. Robil sa slepým a hluchým. Ježiša má 

vo svojej blízkosti, priam na dosah ruky, no 

nevidí ho a ani nepočuje, lebo nechce. Je to 

silná metafora na dnešných ľudí ovlá-

daných pýchou, ktorí keď si zatvoria oči 

a zapchajú  uši, aby nič nevideli a nepočuli, 

si myslia, že Boh nejestvuje, tak ako nejest-

vuje okolitý svet pre pštrosa  s hlavou 

v piesku.  

 Ďalej sme už pokračovali každá sku-

pinka samostatne. Naša skupina išla na 

miesta, kde Pán Ježiš vystúpil do neba. 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
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Pohľad na Jeruzalem z miesta, kde  Pán Ježiš plakal                        

nad Jeruzalemom (Dominus Flevit ). Stavba so zlatou               

kupolou je Skalný dóm na Chrámovej hore, ktorá                    

patrí medzi najposvätnejšie miesta judaizmu  
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Najprv sme sa boli pozrieť na miesto, ktoré 

pravoslávni pokladajú za pravé, odkiaľ Je-

žiš vystúpil do neba. Prešli sme cez Olivo-

vú Horu. Mne však nepripadala ako hora, 

ale ako záhrada, veľký oddychový háj, 

s niekoľkými desiatkami olív nevysokého 

vzrastu. Prezreli sme si bohato vyzdobený 

a lampami ovešaný pravoslávny kostol,      

a miesto, kde údajne stála Panna Mária  

keď jej Syn vystupoval do neba. Išli sme sa 

pozrieť aj do jednoduchej moslimskej  me-

šity, ktorú postavili na mieste, kde podľa 

ich tradície bolo miesto nanebovstúpenia 

Pána. Potom sme sa presunuli ku chrámu, 

ktorý sa volá Páter Noster a tiež sa nachá-

dza na Olivovej hore. Dala ho postaviť sv. 

Helena a už sám názov hovorí, že ide 

o modlitbu Otčenáš. Bolo nám však vy-

svetlené, že toto nebolo miesto, kde Pán 

Ježiš naučil 

učeníkov 

modlitbu Ot-

čenáš. Na náv-

števníka tu 

úžasne pôsobí 

nádherne 

upravené pro-

stredie vyžaru-

júce pokoj, 

pestrofarebné 

záhony kve-

tov, ozdobné 

kríky hýriace 

kvetmi rozlič-

ných farieb. 

Na múroch 

nádvoria, na chodbách, i stenách v kostole 

je napísaná modlitba Otčenáš vo všetkých 

možných jazykoch. Potom naše kroky 

viedli na Dominus Flevit. Miesto, kde Pán 

Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Je to svah, 

z ktorého sa pozeráte do údolia Cedronu na 

náprotivný svah, na ktorom stojí Jeruzalem 

obohnaný hradbami. Mesto máte pred se-

bou, nádherný pohľad na jeho majestát, 

stavby, celé sa v poludňajšom slnku trblie-

ta, lebo je postavené z kvádrov zo svetlého 

kameňa. Potom sme sa začali presúvať do-

lu k údoliu Cedronu. 

 Cestou sme videli obrovský židovský 

cintorín. Židia nenosia na hroby zosnulých 

kvety, lebo podľa nich kvety patria živým. 

Pri návšteve nechajú na hrobe kameň. 

A tak sme videli hroby s voľne položenými 

kameňmi na ich povrchu. Sú tu ešte dva 

ďalšie rozľahlé cintoríny: kresťanský 

a tesne pod hradbami Jeruzalema moslim-

ský cintorín. Hrobové miesta na Sione pat-

ria k najdrahším na svete, lebo podľa tradí-

cie pri Ježišovom druhom príchode na kon-

ci sveta budú najprv vzkriesení tí, ktorí sú 

pochovaní na vrchu Sion. Zastavili sme sa 

aj v krásnom pravoslávnom chráme Márie 

Magdalény so zlatými kopulami, v jaskyni 

zatknutia Pána Ježiša, v Bazilike Panny 

Márie,                 

v chráme 

kameňova-

nia sv. Šte-

fana, kde 

Šavol, ne-

skôr apoštol 

Pavol, strá-

žil plášte 

tých, ktorí 

ho kameňo-

vali. Pokra-

čovali sme 

údolím Ced-

ronu, kde 

sme si po-

zreli majes-

tátnu hrobku Šalamúnovho odbojného syna 

Absolóna a proroka Zachariáša.  

 Nakoniec sme sa vrátili späť na našu 

trasu a začali stúpať na svah Sionu, na kto-

rom stojí Jeruzalem. Pred nami sa týčili 

hradby Jeruzalema a pod nimi moslimský 

cintorín.  

Vierka Karvašová 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Púť do Svätej zeme  *                       Ročník II. Číslo 12 

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

Dominus Flevit - "Pán zaplakal" je miesto, kde Pán Ježiš plakal nad bu-

dúcnosťou Jeruzalema. Teraz tu stojí tento kostolík. Zároveň je to miesto, 

odkiaľ je nádherný pohľad na Jeruzalem / viď predchádzajúca fotografia/   
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     Prsty do neba vztýčené (2.časť)  

 

Vytrvalá práca Spolku pre stavbu kostol-

ných veží a štedré dary veriacich už v roku 1901 

umožnili vážne premýšľať nad realizáciou nového 

priečelia kostola a dvojice veží. Významnou su-

mou 7000 korún prispel i majiteľ levického pan-

stva a patrón kostola rytier Pavol Schoeller. Od 

najstarších čias bol patrónom kostola a fary zeme-

pán. Patronátne právo určovalo práva a povinnosti 

patrónov voči kostolu a fare. 

Vypracovaním návrhu priečelia a veží 

poveril dekan Ladislav Báthy univerzitného pro-

fesora Viktora Cziglera, ktorému sa podarilo zho-

toviť vskutku veľkolepé  plány. Výberové kona-

nie na realizáciu stavebných prác vyhral levický 

architekt a staviteľ Rudolf Cibulka, čím získal 

zákazku v hodnote 26 446 korún a 96 halierov. 

Staviteľ sa v zmluve zaviazal stavbu zrealizovať 

do piatych mesiacov, počas ktorých mal nové 

veže odborne napojiť na existujúci kostol 

a umiestniť do nich zvony. 

Súčasťou stavebných plánov bola i socha 

sv. Ladislava kráľa, ktorá mala byť umiestnená na 

vrchu priečelia kostola medzi dvojicou veží. 

V pôvodnom návrhu figurovala socha Nepoškvr-

nenej Panny Márie, ale tento plán bol 

z neznámych príčin zmenený. S vyhotovením 

sochy nadživotnej veľkosti sa Cibulka obrátil na 

svetoznámu porcelánku Zsolnay v meste Pécs       

v dnešnom Maďarsku, ktorá sa výrobe porcelánu 

venuje do dnešného dňa. Porcelánka bola ochotná 

zhotoviť plastiku do maximálnej výšky troch met-

rov a na jej realizáciu vybrali relatívne nový, ale 

už osvedčený kera-

mický materiál      

pyrogranit. Pyrog-

ranit bol názov pre 

špeciálny druh 

keramiky, ktorú 

vyvinuli začiatkom 

80-tych rokov 19. 

storočia. Zhotovo-

val sa zo zmesi 

rozdrvenej pálenej 

hliny zmiešanej so 

surovou, ťažko 

tavnou hlinou, kto-

rá sa jemne navlh-

čila a lisovala pri veľkom tlaku. Takto pripravený 

materiál sa znovu vypálil. Bol vhodný na výrobu 

strešnej krytiny, interiérových a exteriérových 

doplnkov, ale i na výrobu pecí a krbov. 

Architektovi porcelánka odporučila vyro-

biť hlinený model o niečo väčší, ako bola pláno-

vaná veľkosť sochy, pretože sa pyrogranit stratou 

vody pri vypaľovaní scvrkol. Model sochy               

sv. Ladislava v nadživotnej veľkosti vypracoval 

sochár Nagy za honorár 500 korún. Hotovú plasti-

ku previezli do porcelánky, kde z nej odborníci 

zhotovili formu, na základe ktorej odliali samotnú 

sochu v niekoľkých dieloch. 

Sochu zhotovenú za necelé dva mesiace 

priviezli koncom augusta 1902 vlakom na želez-

ničnú stanicu v Leviciach. Dopravu zo stanice ku 

kostolu, stojany na dvíhanie, podpery a cement 

použitý pri inštalácii sochy hradil objednávateľ. 

Spolu so sochou pricestoval i zamestnanec porce-

lánky, ktorý ju nainštaloval. Zhotovenie pyrogra-

nitovej plastiky aj so železnou konštrukciou 

a podperou stálo farnosť 1000 korún. 

Súčasťou projektu prístavby fasády 

a kostolných veží bola i montáž vežových hodín. 

Hodiny vyrobené v Budapešti dodal levický kle-

notník a hodinár Alexander Klein, ktorý na ne 

ponúkol osem ročnú záruku. Záruka sa však ne-

vzťahovala na škody spôsobené živelnými pohro-

mami. Hodiny v hodnote 2 400 korún zahŕňali 

mechanizmus odbíjajúci celé a štvrťhodiny, šesť 

kovových ciferníkov čiernej farby s bielym čísel-

níkom s priemerom 120 cm, ručičky zlatej farby 

a závažia. Hodiny si vyžadovali každodennú sta-

rostlivosť, pretože hodinový strojček išiel len 32 

hodín na jedno natiahnutie. 
 

Použitá literatúra: Archívne dokumenty RKFÚ Levice 

(vin) 
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Misijný úmysel na december 2012 

Aby sa Kristus zjavil celému              
ľudstvu vo svetle,  

ktoré svieti z Betlehema 
a odzrkadľuje sa v tvári jeho Cirkvi.  

 

Boh ti hovorí ... 
 

Keď hovoríš:  

„To sa nedá vyriešiť...“ 

Boh ti hovorí:  

„Ja riadim tvoje kroky.“ (Prís 3,5-6) 

  

Keď hovoríš:  

„To je nemožné...“ 

Boh ti hovorí:  

„Čo je nemožné ľuďom, je možné 

Bohu.“ (Lk 18,27) 

  

Keď hovoríš:                                         

„Cítim sa veľmi osamelý...“ 

Boh ti hovorí:                              

„Nezanechám ťa, ani 

neopustím.“ (Hebr 13,5) 

  

Keď hovoríš:                                       

„Nedokážem to urobiť...“ 

Boh ti hovorí:                                             

„Všetko môžem v tom, ktorý ma 

posilňuje.“ (Flp 4,13) 

 

 

Keď hovoríš:                                

„Nezaslúžim si odpustenie...“ 

Boh ti hovorí:                                           

„Ja ti odpustím.“ (1Jn 1,9/ Rim 8,1) 

  

Keď hovoríš: „Bojím sa...“ 

Boh ti hovorí: „Neboj sa, veď                

som s tebou ja.“ (Iz 41,10) 

  

Keď hovoríš:                                        

„Som unavený, nevládzem...“ 

Boh ti hovorí:                                              

„Ja ťa posilním.“ (Mt 11,28-30) 

  

Keď hovoríš: „Nikto ma nemá rád...“ 

Boh ti hovorí: „Ja ťa milujem.“  

(por. Jn 3,16/Jn 13,34) 

  

Keď hovoríš: „Neviem, kam ísť...“ 

Boh ti hovorí: „Poučím ťa o ceste, 

ktorou máš kráčať.“ (Ž 32, 8) 

  

Keď premýšľaš:                               

„Ktorá cesta ma privedie k Bohu...?“ 

Boh ti hovorí:                                       

„Môj milovaný Syn Ježiš Kristus.“ 

1Tim 2,5/ Hebr 4,12/ Jn 3,16) 

  

A keď chceš vedieť, čo ti Boh chce 

povedať, počúvaj jeho hlas... 

Dal nám Sväté Písmo (2 Tim 3,15-17) 

Boh hovorí v tichu... 

 
V týchto dňoch dochádza k mimoriadnej 

udalosti: Boh sa stáva človekom 
a prichádza žiť medzi nás:   

–––––––––––––––––– 

otvorme oči, buďme pozorní a bdejme, 
nezahoďme aj túto príležitosť                 

stretnúť sa s Pánom.  
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Misijné krajiny                                
Senegal a Gambia 

 

 Senegalská republika leží na 

severozápadnom pobreží Afriky. Podnebie 

a počasie je tropické. Hlavné mesto Dakar 

patrí medzi miesta s najpríjemnejším 

počasím v západnej Afrike. Od roku 1960 

je Senegal samostatným štátom. Ako 

bývalá francúzska kolónia je asi štyrikrát 

väčšia ako Slovensko a má približne 

dvanásť a pol miliónov obyvateľov (2008). 

Podľa religiózneho zloženia je v krajine 

najviac moslimov (94%), katolíkov je 5% 

a kmeňové náboženstvá sú asi v jednom 

percente. Podľa kardinála Tomka, 

evanjelizovať sa na začiatku pokúsili 

portugalskí kňazi, neskôr to boli francúzski 

misionári, ktorí mali v misijnej práci väčší 

úspech. Už v polovici 19. storočia tu 

založili apoštolský vikariát Senegambie 

a asi o sto rokov Svätá stolica mohla zriadiť 

hierarchiu. Postupom času vznikli ďalšie 

diecézy. Misia v Senegale pokračuje 

pomaly. Kým blízke národy v Afrike 

dosiahli už nad 25% katolíkov, táto krajina 

má v súčasnosti 5%. Pritom však Katolícka 

cirkev v osobe arcibiskupa, viacerých 

biskupov, kňazov i laikov má veľkú 

vážnosť vo verejnom živote. Priemerná 

dĺžka života je u mužov 55 rokov a u žien 

58 rokov. Jeden lekár tu pripadá na 10 tisíc 

obyvateľov. Rasové a národnostné zloženie 

obyvateľstva je nasledovné: Wolofovia 

44%, Fuulbovia 24%, Sererovia 15%, 

Diolovia 3,7%, Európania 1,5%, zvyšok 

tvoria iné národnosti. Poľnohospodárstvo 

zamestnáva 81% obyvateľstva. Senegal je 

stále najväčším producentom arašidov 

v západnej Afrike, rastie aj produkcia 

múky, textílií, rybacích konzerv a tabaku. 

Krajina je známa remeselnými výrobkami, 

ako sú šperky, masky, drevené výrobky 

a pod. Senegal je jednou 

z najnavštevovanejších krajín západnej 

Afriky, pre turistov sú tu lákavé národné 

parky a kultúra. 

 Gambia susedí so Senegalom, patrí 

k najmenším štátom na africkom 

kontinente, má veľkosť ako jedna štvrtina 

Slovenska. Podľa religiózneho zloženia tu 

žije 90% moslimov, kresťanov je 8% 

a zvyšok tvoria pôvodné náboženstvá. 

Misijná história sa viaže na evanjelizáciu 

Senegalu, keďže to bolo často spoločné 

územie zvané Senegambia. Až v roku 1931 

sa zriadila v Gambii samostatná misia, 

ktorá bola zverená írskej provincii 

Misionárov Ducha Svätého. Diecéza so 

sídlom v hlavnom meste Banjul má dnes 

vyše tridsaťtisíc veriacich. Krajina je 

snubnou pôdou pre evanjelizáciu, vyžaduje 

si však veľa úsilia v misijnej práci. 

Budúcnosť je v Božích rukách. Aj tu 

zanechal Ján Pavol II. svoju nádej.  

(K.B., krátené) 

„Za všetko sa usilujem                             
ďakovať Bohu. 

 

Za príjemné i nepríjemné chvíle,                
aké mi posiela.“ 

 

(sv. Arnold Janssen)  

Rubriku Misie pripravila:   Edita Kottrová 

Zdroje:  www.misijnediela.sk, 

Hlasy z domova a misií 9/2012   
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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 urči-

te oplatí vidieť. Levický región 

nemusí predsa turistu unudiť na 

smrť. 
 

ŽELIEZOVCE 

Tajná láska Schuberta                  

zostala v Želiezovciach 
 

 S menom Franza Schuberta si 

toto mestečko spájajú mnohí.  

Avšak za nevšednou históriou  

Želiezoviec stoja predovšetkým 

slávni Esterházyovci. Tí si na 

mieste pôvodnej vidieckej kúrie 

nechali postaviť štvorkrídlový 

kaštieľ, ktorý využívali najmä 

ako svoje letné sídlo. Ku           

kaštieľu patril i anglický park 

s ďalšími budovami. 

 

 Pamiatka je zaujímavá 

z viacerých hľadísk. Okná majú 

z a c h o v a n é  k o v a n é  m r e ž e 

s  e s o v i t ý m i  p r ú t m i . 

V miestnostiach sú rovné stropy 

a pôvodné fajansové kachle. 

Vzácnosťou sú i dvere osadené 

v hlavnom portáli, ktoré pochá-

dzajú z konca 18. storočia. 

 

 Esterházyovci sa však do 

histórie mesta nezapísali iba 

stavbou kaštieľa v 18. storočí. 

Bol to totižto práve Ján Karol 

Esterházy, ktorý so svojou man-

želkou Rozinou do Želiezoviec 

pozval mladého hudobného sklada-

teľa Franza Schuberta. Ten tu 

pôsobil v rokoch 1818 a 1824 ako 

učiteľ hudby. 

 

 

 A boli to práve Želiezovce, 

kde talentovaný skladateľ našiel 

množstvo inšpiračných zdrojov 

pre svoju tvorbu. Niekoľko          

známych skladieb venoval svojej 

tajnej láske, kontese Karolíne 

Esterházy. Jednou z nich je                 

známe Okteto F - dur. 

 

 V meste dnes nájdeme     

pamätnú izbu, ktorá pripomína 

život známeho komponistu. 

  

 Okrem Franza Schuberta sa 

však do Želiezoviec vďaka Jánovi 

Karolovi Esterházymu dostala 

i ďalšia významná osobnosť. 

Franz Sacher. Ten tu nepôsobil 

ako učiteľ hudby, ale pracoval 

ako dvorný kuchár. Áno, išlo 

o tvorcu slávnej Sacherovej  

torty. 

 

 Známy kaštieľ v parku  

Franza Schuberta však nie je 

všetko, čo tu po sebe Esterházy-

ovci zanechali. Mesto sa pýši 

i neogotickou hrobkou tohto ro-

du, ktorá pochádza z druhej po-

lovice 18. storočia a nájdete ju 

na katolíckom cintoríne. Okrem 

iných tu odpočíva i Karolína, 

tajná láska Franza Schuberta. 

 

 Skladateľ sa na hrob            

Karolíny už prísť pozrieť            

nemôže. Každý návštevník mesta 

dnes tú šancu však má. 
  

 

Radovan Potočár 

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