
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L  
            Ročník III. - Číslo 1 - Január 2013 

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: Vyznanie viery „Verím“ - „Veríme“   

Liturgia: Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, Sviatok Pánovho krstu a Tretia nedeľa cez rok 

 Téma: Známa neznáma Helena Krajčiová * História: Prsty do neba vztýčené (3. časť)   

Misijný úmysel na január - 10 predsavzatí na Nový rok 2013, Kristova socha v Rio de Janeiru                                                                                                      

Svätí v mesiaci - január * Reportáž: Blízke okolie Levíc - Šahy                                                                 

Fotogaléria:  Vianoce 2012 v kostole sv. Michala v Leviciach 



2 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Editoriál *             Ročník III. Číslo 1 

 

 

 

 

 

 

            Čo to znamená: 

Človek je „schopný“ Boha? 
 

Každý človek nosí v sebe naj-

základnejšiu a najhlbšiu túžbu, kto-

rá je vpísaná do jeho srdca a je to 

túžba po Bohu. Aj ten najbezbož-

nejší, najzvrhlejší, najzákernejší, 

najhorší človek, akého si vieme 

predstaviť, nosí túto túžbu 

v srdci. Ako to vieme, že túžime 

po Bohu? Predsa každý človek 

prirodzene túži po dokonalej 

láske, dokonalom šťastí, doko-

nalom zdraví, dokonalej prav-

de, spravodlivosti.... 

 A toto všetko je v Bohu a toto všetko je 

Boh. Mohli by sme povedať, že toto je najzá-

kladnejšia túžba človeka, ktorá vlastne o Bohu 

prezrádza to, že  Boh nás stvoril pre spolo-

čenstvo s ním. Ako keď zaľúbený chlapec povie 

dievčaťu: „Na to som sa narodil, aby som ťa 

v živote stretol a žil s tebou.“ Alebo ako keď 

o dvoch ľuďoch, ktorí si veľmi dobre rozumejú 

a majú pevné priateľstvo povieme: „Tí dvaja si 

sadli.“   

Alebo: „Tí dvaja sa našli.“ Naša pod-

stata je stvorená pre spoločenstvo s Bohom. 

Človek je stvorený  

 

IBA PRETO, že ho Boh z lásky stvoril 

a stále ho z lásky udržiava. Táto túžba každý 

deň žije v nás, je to smäd po tom Jedinom, kto-

rý ho môže uhasiť. 

 

Jednoducho sme tak stvorení, že pasuje-

me do Najsvätejšej Trojice ako puzzle jedno do 

druhého. Sme stvorení pre Najsvätejšiu Trojicu. 

Sv. Pavol v Sk píše: „Boh z jedného (Adama) 

urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý 

povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice 

ich bývania, aby hľadali Boha, ak by ho dajako 

nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je  

 

 

 

 

 

 

 

ďaleko. Lebo v ňom žijeme, 

hýbeme sa a sme“ Sv. Au-

gustín to krásne vyjadril 

slovami: „Stvoril si nás 

pre seba a naše srdce je 

nespokojné, kým nespo-

činie v tebe.“ Len keď 

zapasujeme do Najsvä-

tejšej Trojice, do Božie-

ho života, len keď sa na-

pojíme, začíname byť 

sami sebou, kompletní, 

úplní ľudia, úplní 

v ľudskosti. Ale to nesta-

čí. Keďže sme stvorení 

na obraz Boha, máme 

slobodnú vôľu. Tzn., že môžeme na toto dôver-

né a životné spojenie s Bohom zabudnúť, mô-

žeme ho zanedbať alebo až odmietnuť. A to 

z rôznych príčin, ktoré KKC uvádza nasledov-

ne: 

 zo vzbury proti zlu, ktoré je vo svete a my 

za to viníme Boha 

 z náboženskej nevedomosti 

 z náboženskej ľahostajnosti 

 zo starosti o svetské veci a bohatstvo 

 zo zlého príkladu veriacich 

 z protináboženských ideológií zo strachu 

pred Bohom, ktorý uteká pred jeho volaním, 

ako Adam v raji. 

 

Na toto volanie, ktoré je v nás, na tento 

smäd po Bohu, túžbu po ňom, môžeme slobod-

ne odpovedať – môžeme sa rozhodnúť pre napl-

nenie tejto túžby tým pravým spôsobom, alebo 

pre tápanie, blúdenie ba až popretie tejto túžby. 

Ak sa však rozhodneme Boha hľadať, toto hľa-

danie si vyžaduje od nás všetko naše rozumové 

úsilie, dobrú vôľu, úprimné srdce a svedectvo 

tých, ktorí nás učia hľadať Boha. 

Napriek akémukoľvek rozhodnutiu z našej 

strany, Božia iniciatíva a ponuka je tu stále. 

Boh nikdy neprestáva volať každého človeka, 

aby ho hľadal, a tak žil a našiel šťastie. 

 1. 1. 1. ČASŤČASŤČASŤ   –––   VVVYZNANIEYZNANIEYZNANIE   VIERYVIERYVIERY   
1. 1. 1. ODDIELODDIELODDIEL   –––   „V„V„VERÍMERÍMERÍM“ “ “ –––   „V„V„VERÍMEERÍMEERÍME“““   
1. 1. 1. KAPITOLAKAPITOLAKAPITOLA   ---   ČČČLOVEKLOVEKLOVEK   JEJEJE   „„„SCHOPNÝSCHOPNÝSCHOPNÝ“ B“ B“ BOHAOHAOHA   (27(27(27---49)49)49)   
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Z čias komunizmu a ateizácie v nás žije sil-

né presvedčenie, že Boh a všetko čo sa týka Bo-

ha je niečo iracionálne, teda niečo, čo sa nedá 

rozumom vysvetliť, ba čo odporuje rozumu, te-

da je to niečo naivné, hlúpe a len pre ľudí, ktorí 

sú slabí duchom, ktorí si nevedia poradiť so 

svojím životom a tak si vymysleli Boha 

a všetko, čo s ním súvisí. Akoby veriaci človek 

bol slaboch a preto sa aj hanbíme vyznávať svo-

ju vieru, lebo sa bojíme, že ľudia nami opovrh-

nú a budú nás považovať za poverčivých, 

slaboduchých a málo inteligentných 

a chytrých. Ale toto všetko sú lži 

otca všetkých lží. Veď už Pavol 

píše: 10 „Aj pohanom je zjave-

né, čo možno o Bohu vedieť; 

Boh im to zjavil. Veď to, čo je 

v ňom neviditeľné – jeho večnú 

moc a božstvo – možno od 

stvorenia sveta rozumom po-

znávať zo stvorených ve-

cí“ (Rim 1,19-20) Teda kaž-

dý človek môže obyčajným 

rozumom, keď logicky 

uvažuje nad svetom a to, 

čo v ňom vidí, že Boh 

existuje. Človek môže 

ROZUMOM poznať 

Boha. Nie Najsvätejšiu 

Trojicu, ale Boha ako princíp, po-

čiatok a stvoriteľa všetkého, čo jestvuje. Rozu-

mom môžeme poznať, že existuje jediný 

osobný Boh, ktorý svojou prozreteľnosťou 

chráni a riadi svet a tiež môžeme rozumom 

poznať aj prirodzený zákon, ktorý Stvoriteľ 

vložil do našich duší. 

Aj najväčší mysliteľ Cirkvi, sv. Tomáš Ak-

vinský, napísal o piatich cestách k poznaniu Bo-

ha, kde veľmi logicky dokazuje, že Boh musí 

existovať. 

Nie však len zo sveta a jeho poriadku 

a krásy človek usudzuje, že musí jestvovať Boh, 

ale prichádza k poznaniu Boha aj hľadiac do se-

ba, keď v sebe vidí zmysel pre dobro, slobodu, 

krásu, túžbu po nekonečne, šťastí, keď sa v ňom 

ozýva svedomie. Už len to, že máme v sebe túž-

bu po večnosti, po večnom dobre, je znakom to-

ho, že večnosť musí existovať. Veď odkiaľ by 

sme zobrali túto túžbu. Nemôžeme túžiť po nie-

čom, čo nejestvuje. A tak Svet a človek dosvied-

čajú, že v sebe samých nemajú ani svoj začia-

tok, ani posledný cieľ, ale majú účasť na Bytí, 

ktoré je samo osebe (Esse in se) a nemá začia-

tok ani koniec. Týmito rozličnými „cestami“ 

môže človek dôjsť k poznaniu, že jestvuje sku-

točnosť, ktorá je prvou príčinou a posledným 

cieľom všetkého a „ktorú všetci volajú Boh“. 

Samozrejme, naše poznávanie Boha je ob-

medzené, náš rozum má svoje limity, po prvot-

nom hriechu bol zatemnený, ľudská vôľa bola 

oslabená, a tak na to, aby sme mohli poznať 

podstatu Boha a mať s ním osobný 

vzťah, nestačia naše schopnosti. 

Muselo sa stať niečo viac. Boh, 

keď chcel, aby sme ho našli, musel 

sa nám zjaviť. A keď sme hovori-

li na začiatku o prvej a základnej 

túžbe človeka, a to túžbe po Bo-

hu, teraz môžeme povedať, že 

Boh sa preto zjavil človeku, 

pretože tiež po ňom túži. Boh 

túži po človeku a vyjadril to 

na kríži zvolaním: „Žíznim!“ 

Boh sa nám zjavuje a my po-

trebujeme ľudskou rečou 

a ľudskými obrazmi vy-

jadriť toto zjavenie Bo-

ha. Tu si musíme uvedo-

miť, že to, kým Boh je, 

bude vždy nekonečne pre-

vyšovať všetky výrazy, ktoré použijeme na jeho 

opis a všetky predstavy, ktoré si o ňom vytvorí-

me. Naše vyjadrovanie sa o Bohu je veľmi úbo-

hé a obmedzené. My v skutočnosti nedokážeme 

vyjadriť to, kým Boh je, len sa o to pokúšame. 

Poviem príklad: Keď poviem – ten koláč je 

dobrý a tiež poviem Boh je dobrý, použil som 

to isté slovo – dobrý – ale nemôžem porovnať 

dobrotu koláča s dobrotou Boha – je to nepo-

rovnateľné. 

Boh presahuje každé stvorenie. Preto ne-

prestajne musíme očisťovať našu ľudskú reč 

od toho, čo je v nej obmedzené, obrazné a ne-

dokonalé, aby sme Boha, ktorý je 

„nevýslovný, nepochopiteľný, neviditeľný       

a neobsiahnuteľný“, nezamieňali s našimi 

ľudskými predstavami. Naše ľudské slová sú 

vždy neprimerané tajomstvu Boha. 

 

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany  
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Slávnosť Bohorodičky                 

Panny Márie 
 

 Prvý deň nového občianskeho roka má vždy 

osobitný ráz. A ten dnešný otvára bránu nového 

roku. Je to deň slávnostných prejavov, úprimných        

i formálnych vinšov, aj hlasno proklamovaných 

alebo kdesi hlboko v srdci utajovaných predsavzatí. 

Novučičký nepopísaný kalendár je plný túžob               

i obáv, plný otáznikov. Ale bolo by dobre, keby 

nám ktosi vyjavil taje, skryté v prázdnom kalendári? 

Pomohli by nám predpovede prognostikov, futuro-

lógov alebo nebodaj astrológov či dajakých veštíc? 

Môže sa človek o to oprieť? Dáva to nádej ? 

 O čo sa opiera veriaci človek? Dnešná boho-

služba slova ráta s osobitným charakterom tohto dňa 

a preto nám ponúka nádej. Tú najreálnejšiu. Útrapy 

cesty ináč znáša človek, ktorý ide domov, kde je 

očakávaný s láskou. A my predsa vieme, že sme na 

ceste DOMOV. Každý z nás má možno veľa dôvo-

dov cítiť sa ako otrok. Trpí a pracuje ako otrok, za-

obchádzajú s ním ako s otrokom, ba možno je aj              

z vlastnej viny otrokom najrôznejších návykov            

a závislostí. Máme však právo synovstva, čaká na 

nás úžasné dedičstvo. To nie je len povzbudenie na 

ťažké chvíle. To je dôvod k hrdosti. Šľachtickej 

hrdosti v tom najvznešenejšom zmysle. Hrdosti, 

ktorá zaväzuje. 

 Výsadu nášho synovstva nemôže potupiť nik 

a nič zvonka. Ani urážka ani výsmech. Môžeme sa 

ho však zriecť dobrovoľným otroctvom hriechu. 

Jestvuje teda iba jediná hrozba pre všetky dni nášho 

života - hriech. A stačí jediné, ale pevné predsavza-

tie - zbaviť sa a nepodľahnúť jeho otroctvu.

 Pastieri iba videli Máriu i Dieťa, uložené           

v jasliach. Keď sa vrátili, nič sa nezmenilo na ste-

reotype ich všedného života. Ale tento jediný záži-

tok im stačil na to, aby oslavovali a chválili Boha. 

My vieme, že Mária je našou Matkou a to Dieťa 

naším adoptívnym bratom. Vieme, ale akoby sme 

nevedeli, lebo to pre nás nebýva dôvodom k oslave 

nášho Boha. 

 Čo nebolo, nech odteraz už je. Chváľme             

a oslavujme Boha po všetky dni celého roka. 

                             M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

Sviatok Pánovho krstu 
 

 Izraelský ľud žil dlhé stáročia v očakávaní 

Mesiáša. Už v Jánovi Krstiteľovi videli mnohí napl-

nenie mesiášskych proroctiev. Veľmi sa nemýlili, 

hoci Ján jasne prehlásil, že on nie je Kristus. Čas sa 

však už naplnil a ako sme dnes čítali, onedlho sa 

otvorilo nebo, aby z neho zaznel hlas, ktorý potvr-

dil, že Ježiš z Nazareta je milovaný Boží Syn. 

 Celý vyvolený národ na čele s veľradou mal 

plesať. Nestalo sa. Ježiš sklamal ich mesiášske túž-

by. "Chodil, dobre robil a uzdravoval", ale neprejavo-

val úmysel ujať sa politickej moci. Stýkal sa             

s pohanmi aj s nenávidenými Samaritánmi. Nepri-

šiel ohlasovať svetovládu vyvoleného národa, ale 

nebeské kráľovstvo pre príslušníkov všetkých náro-

dov. To ťažko prijímali aj apoštoli. Do poslednej 

chvíle Ježišovho života snívali o ministerských 

kreslách v obnovenom kráľovstve Izraela. Dlho 

trvalo, kým pochopili, že sa "Božia milosť zjavila na 

spásu všetkým ľuďom". Veď Peter, hlava prvotnej 

Cirkvi, potreboval nadprirodzené osvietenie, aby 

nevyžadoval od kresťanov z radov pohanov zacho-

vávanie židovských kultových predpisov.  

 Boh si vyvolil Izrael, aby bol znamením pre 

okolité národy, že je len jeden Boh, ktorý je Pánom 

všetkých. Bolo to viac poslanie ako výsada. Cirkev, 

ako novozákonný svätý ľud Boží, je "znakom                  

a prostriedkom dôverného spojenia  s Bohom a jed-

noty celého ľudského pokolenia" (LG 1). Je to zais-

te tiež nesmierne vyznamenanie. Súčasne aj veľká 

zodpovednosť.  

 Ježiš sa prijatím Jánovho krstu pokánia zara-

dil medzi nás hriešnikov. Bolo to neslýchané poní-

ženie. My sme sa krstom stali Ježišovými adoptív-

nymi bratmi. To je zas neslýchané povýšenie. Ne-

dáva nám však nijaké právo povyšovať sa nad 

iných. Kto sa chce páčiť Bohu, mal by konať spra-

vodlivo. Zo spravodlivosti však vyplýva, že všetci 

máme rovnaké práva.  

 Kedy to konečne pochopíme? Kedy sa ko-

nečne začneme podľa toho správať? 

     M. M. 
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Tretia nedeľa v cezročnom období  
 

  Práve sme počuli Lukášovo zdô-

vodnenie , pre č o vlastne svoje evanjelium na-

písal. Ako lekár, teda človek vzdelaný, chcel 

všetko dôkladne preskúmať a tak pomôcť spo-

znať spoľahlivosť Kristovho učenia.  

  My často prijímame vieru ako 

niečo, čo sme zdedili, dostali hotové, čo ne-

podlieha nášmu slobodnému rozhodnutiu. Tak, 

ako sme si nemohli vybrať rodičov, miesto 

narodenia, nezávisí od nás ani naše nábožen-

stvo. Narodili sme sa kresťan-  mi a tak nimi 

sme. Aspoň navonok skúšať rozmýšľať, pre-

svedčiť sa o pravosti našej viery, to nepovažu-

jeme za dôležité. Niekto by sa toho hádam aj 

bál. Že je to prejav pochybovania, hriech.            

 V dnešnom svete si sotva kto udrží vie-

ru, ak ju nemá aj rozumovo zdôvodnenú, ak ju 

dôkladne nepozná. Dnes už nikde na svete nie 

je náboženstvo v spoločnosti tak uznávané, že 

by človek nebol vystavený pokušeniu žiť bez 

neho. Každý je nútený stýkať sa s ľuďmi neve-

riacimi, ba k náboženstvu nepriateľskými. 

Každý sa stretne s križovatkou, ktorá sa nazý-

va kritikou, námietkami, výčitkami, ba posme-

chom. V dnešnom svete je naša viera vystavená 

množstvu názorov a pokušení. Dnes už nemož-

no vystačiť s úlomkami vedomostí, čo nám ostali 

z katechizmu nášho detstva. Viera, ktorá by len 

takto bola podložená, je nutne odsúdené                 

k stroskotaniu. Skúmať a presvedčiť sa, podľa 

Lukášovho vzoru, to je stále aktuálnejšia po-

treba. 

 Preto je taká dôležitá bohoslužba slova. Veď 

tu máme možnosť skúmať, poznávať, získavať              

a prehlbovať svoje náboženské znalosti, nachádzať 

vždy nové pravdy, lepšie ich chápať, znovu a znovu 

sa presvedčovať o pravdivosti našej viery. Nestačí 

totiž, zachovávať Desatoro. To je pre kresťana má-

lo. Desatoro poznali aj pred Kristom a Kristov zá-

kon je niečo viac. Lenže my pociťujeme tento zákon 

ako bremeno. Veď žiada od nás ťažké, nepríjemné, 

tvrdé, priečiace sa našej prirodzenosti. Ale to bre-

meno nám sťažuje naša pohodlnosť, svojhlavosť            

a sebectvo. Lebo zrelými nás nerobí to, čo by sme 

radi robili, ale to, čo je nutné robiť. Aj nemluvňa 

prejavuje svoju vôľu, ale len vedomé prevzatie po-

vinností je znakom slobodného zrelého človeka.  

 Poslušnosť zákona musí byť teda vedo-

má a ochotná. Musí vychádzať z  úprimného 

presvedčenia a pravdivosti Kristovho učenia, 

zo živého spojenia s nim. Sv. Pavol, apoštol 

vysvetľuje v svojej náuke o mystickom tele, že 

všetky údy tela sú navzájom spojené a      priro-

dzene podriadené hlave. Ak by sa toto spoje-

nie prerušilo, ak časť tela prestane prijímať 

rozkazy z mozgového centra, odumrie. To nie 

je poslušnosť z donútenia, to nie je bremeno, 

obmedzovanie slobody, záťaž, to je nevyhnut-

ná podmienka života. Žiť v sústavnej závislos-

ti na Kristovi, to je jediná možnosť, ako vôbec 

žiť, naozaj plne, slobodne a večne. 

 Každý orgán v tele, každá jednotlivá 

bunka, to je svet pre seba. Ale nemôže jestvo-

vať bez závislosti na celom ostatnom tele. 

Podmienkou života každej najmenšej čiastoč-

ky ľudského organizmu je presné vykonávanie 

vlastnej funkcie. Načo by bola telu krv, keby 

neprúdila, načo nervy, keby neodovzdávali 

impulzy z mozgu, pľúca, keby nedýchali, žalú-

dok, keby netrávil. 

 Cirkev nie je organizácia, aj keď navo-

nok sa jej môže podobať. To je živé a skutoč-

né Kristovo telo, živý organizmus. Každý         

z nás musí byť napojený na krvný obeh tohto 

organizmu, musí žiť v milosti, prijímať a odo-

vzdávať lásku, aby bola stále v celom tele. 

Lebo jedine láska je začiatkom aj výsledkom 

každého duchovného spojenia. Kresťanská 

láska je vedomá súdržnosť duší, ktorá z nich 

vytvára jediný živý organizmus - Kristovo 

mystické telo "/Teilhard de Charden/ . 

 Ak túto myšlienku domyslíme do dô-

sledkov, pochopíme ,  prečo záleží na každom           

z nás, aké je dôležité splnenie úlohy aj tej naj-

nepatrnejšej, lebo v živom organizme niet ma-

lých a veľkých, dôležitých a zbytočných úloh. 

Pochopíme, že musíme vedome žiť v spojení           

s ostatnými, pomáhať aj a vedome sa podria-

ďovať HLAVE, ktorou je KRISTUS. Potom 

pochopíme, že jeho zákon nie je bremeno, ale 

naozaj potešuje srdce, ako spieva žalmista. Že 

je to zákon slobody, ktorú sľuboval Izaiáš, 

ktoré sa uskutočnilo v Kristovi a ktorej účast-

nými sme v živom spojení s N í m.              
                            M. M. 
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 Patrí medzi naše najtalento-

vanejšie a najobsadzovanejšie 

herečky. Získala už celý rad oce-

není, ktoré potvrdzujú jej herecké 

a spevácke kvality.  Toto inter-

view prebehlo v predvianočnom 

období na predposlednom verej-

nom koncerte skupiny Fragile 

v Trnave týždeň pred Vianocami. 

Stretol som sa s ňou po koncerte, 

sadli sme si spolu na kávičku 

a v prítmí trnavskej kaviarničky 

na pešej zóne vznikol tento roz-

hovor, ktorý vám teraz ponúkam 

na prečítanie si.  

   
   

  

 Ako sa chystáte prežiť tohto-
ročné Vianoce a Silvestra? Pôjdete  
niekam na zimnú dovolenku? 
 My máme ešte 23.decembra vy-
stúpenie so skupinou Fragile a ja       
24-eho prichádzam domov do Senice 
k mojim rodičom. S nimi budem u nich 
doma až do 26-eho. Tie tri dni budeme 
spolu celá rodina a spolu si aj budeme 
užívať vianočné sviatky. Potom 27. de-
cembra odchádzam na dovolenku, kde 
prežijem aj Silvestra. To bude vlastne 
aj taký prvý novoročný zážitok, že ide-
me na dovolenku do Thajska. Lebo za-
čiatkom januára je menej povinností 
a vtedy sa nám dá odísť preč. Takže si 
ideme spolu s priateľom oddýchnuť 
k moru.  
 Aké máte spomienky na svoje 
posledné vystúpenie v Leviciach 
v divadelnom predstavení Nevylieči-
teľní v novembri tohto roku?  

Známa neznáma  HELENA KRAJČIOVÁ               Známa neznáma  HELENA KRAJČIOVÁ               Známa neznáma  HELENA KRAJČIOVÁ                  

VIZITKAVIZITKAVIZITKA   

   

   Držiteľka ceny Talent roku 2004Držiteľka ceny Talent roku 2004Držiteľka ceny Talent roku 2004   
   Ocenenie Slnko vOcenenie Slnko vOcenenie Slnko v   sieti za  najlepší     sieti za  najlepší     sieti za  najlepší     

ženský herecký výkon vo vedľajšej ženský herecký výkon vo vedľajšej ženský herecký výkon vo vedľajšej 
úlohe úlohe úlohe –––   film Pokoj v duši                                                   film Pokoj v duši                                                   film Pokoj v duši                                                   
rok 2010rok 2010rok 2010   

   Ocenenie OTO vOcenenie OTO vOcenenie OTO v   kategórii                        kategórii                        kategórii                        
Komediálny seriál  Komediálny seriál  Komediálny seriál  –––   Profesionáli                                   Profesionáli                                   Profesionáli                                   
roky 2009 a 2010roky 2009 a 2010roky 2009 a 2010   

   Spev Spev Spev –––   alt, hlboký ženský hlas                    alt, hlboký ženský hlas                    alt, hlboký ženský hlas                    
a capellaa capellaa capella   skupina Fragile                  skupina Fragile                  skupina Fragile                  
výrazná osobnosť v skupine,                                       výrazná osobnosť v skupine,                                       výrazná osobnosť v skupine,                                       
od roku 2006 od roku 2006 od roku 2006    

   Dabing animovaných rozprávok:               Dabing animovaných rozprávok:               Dabing animovaných rozprávok:               
rybka Dory rybka Dory rybka Dory –––   Hľadá sa Nemo                             Hľadá sa Nemo                             Hľadá sa Nemo                             
Fiona Fiona Fiona –––   Shrek                              Shrek                              Shrek                                 
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Úžasné, lebo my s týmto predstavením 
zažívame veľmi dobré chvíle a aj 
v Leviciach sme mali vynikajúce publi-
kum. Bolo to tam vypredané a aj diváci 
boli vynikajúci. Som veľmi rada, že 
sme toto predstavenie obnovili s mojimi 
kolegami, lebo sa z toho veľmi tešíme. 
Hrá tam aj môj kolega z Fragile Kamil 
Mikulčík a ďalší skvelí herci, takže je to 
naozaj veľmi príjemné si pozrieť. Všet-
kých, čo to  ešte nevideli, veľmi srdeč-
ne na túto komédiu pozývam.  
 Ďalšia otázka sa tiež týka Levíc. 
Prídete v roku 2013 aj so skupinou 
Fragile k nám 
na koncert? 
Naposledy ste 
u nás vystu-
povali v roku 
2010 ako 
predkapela 
Karla Gotta 
a to sú už dva 
roky, čo ste 
u nás neboli.  
To celkom iste 
neviem, lebo 
už máme veľa 
koncertov na-
plánovaných 
v kalendári. Ale 
čo sa týka 
mňa, ja sa 
z Thajska vrá-
tim 20. januára a vtedy sa už začína 
koncertovať. Myslím si, že v našom 
koncertnom kalendári určite budú aj 
Levice, lebo my do Levíc  radi chodí-
me. Boli sme tam vystupovať viackrát 
a určite sa k vám radi vrátime.  
 Skupina Fragile spieva 
v a cappella štýle. Aký to je hudobný 
žáner, stručne nám ho predstavte?  
Je to spev bez hudobných nástrojov 
a v preklade to znamená ako 
v kaplnke. 

 Mohli by ste čitateľom predsta-
viť nové CD-ko Fragile, ktoré ste na-
spievali spolu s Oskarom Rózsa 
Bandom a ktoré už nie v čistom a 
cappella štýle?  
My sme si vybrali každý nejaké svoje 
obľúbené pesničky, ktoré sme naskú-
šali s kapelou Oskar Rózsa Band. Po-
tom sme vycestovali na turné, kde sme 
koncerty nahrávali. Potom sme povy-
berali tie najvydarenejšie pesničky 
aj najvydarenejšie koncerty a z toho 
sme dali dohromady toto CD-ko. To 
znamená že toto CD-ko je live, naživo 

nahrávané. 
Poslucháči 
nás budú 
môcť tentok-
rát počúvať 
s kapelou. Sú 
tam väčšinou 
súčasné mo-
derné sklad-
by a všetky 
sú     naspie-
vané 
v angličtine.  
 Aká je 
vaša obľú-
bená pieseň, 
čo spievate 
s kapelou 
Fragile?  
Ja mám veľ-

mi rada pieseň Quiet place (Tiché 
miesto), ktorú naspievali The Real Gro-
up, naša obľúbená švédska a cappello-
vá skupina. Je taká pomalá a krásna.  
 Vo vašom poslednom interview 
tohto roku ste sa vyjadrili, že by ste 
rada naspievala ľudové folklórne 
piesne so skupinou Fragile. Láka 
vás tento hudobný žáner a aký máte 
k nemu vzťah?   
Veľmi ma to láka, lebo slovenské ľudo-
vé pesničky sú podľa mňa tak v niečom 

www.fragile.sk 



8 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Téma *                             Ročník III. Číslo 1 

nádherné. Myslím si, že nám to aj 
svedčí.  V našej kapele aranžuje hlav-
ne pesničky Branko Kostka a Janka 
Golisová. Tak ako zaranžovali vianoč-
né pesničky, ktoré máme na našich via-
nočných CD, z ktorých niektoré sú slo-
venské a niektoré svetové, tak ich 
zaranžovali naozaj nádherne a myslím 
si že rovnako nádherne by boli schopní 
zaranžovať slovenské ľudové pesničky. 
A ja verím tomu, že by to bolo naozaj 
krásne CD. Ja mám k ľudovým pesnič-
kám veľmi blízky vzťah už z detstva, le-
bo rodičia, keď sme boli malé – so ses-
trou, tak nás 
učili spievať 
práve sloven-
ské ľudové 
pesničky. 
Takže to bolo 
prvé, čo som 
sa učila spie-
vať od svojich 
rodičov, preto 
ich mám ulo-
žené v srdci. 
 So sku-
pinou Fragi-
le občas vy-
stupujete aj 
v kostoloch. 
Rada spieva-
te gospely? 
Ako sa vám 
vystupuje v takomto duchovnom 
prostredí? 
Gospely nie sú úplne moja srdcovka, 
ale veľmi rada vystupujem v kostole. 
Lebo je tam nádherná akustika 
a väčšinou tam panuje aj veľmi pekná 
atmosféra, taký pokoj tam vládne. 
A celé to sa mi tam veľmi páči. Takže 
ja sa vždy teším keď spievame 
v kostole. 
 Ste veriaca?  
Áno, som veriaca. 

 Môžete nám povedať, akého ste 
vierovyznania?  
Ako dieťa som bola pokrstená v rím-
skokatolíckej cirkvi. Do kostola však 
pravidelne nechodím.   
 V roku 2009 ste sa prihlásila na 
pesničkovú súťaž Eurosong. Vtedy 
ste neuspela. Skúsite to opäť, ak sa 
vám naskytne nejaká možnosť?   
Teraz nemám takéto ambície. Vtedy 
ma oslovila Sisa Michalidesová, moja 
kamarátka a výborná muzikantka. Po-
prosila ma, aby som jej naspievala  pie-
seň, ktorú jej jedna iná speváčka od-

riekla. Mne to 
bolo veľmi ľú-
to, že ona uro-
bila nejakú ro-
botu a že to 
takto malo 
skončiť. Tak 
som jej to po-
tom rýchlo na-
spievala, čiže 
takto k tomu 
došlo. Nevylu-
čujem však, že 
ak by ma nie-
kto o čosi po-
dobné požia-
dal, v tomto 
zmysle nejako 
pomôcť, tak 
netvrdím že 

nie.   
 Váš hlas je známy aj z dabingu. 
Čo radšej dabujete, filmové 
a seriálové postavy, alebo radšej 
kreslené postavičky z animovaných 
rozprávok?  
Vždy záleží na tom, že aká to je kon-
krétne  robota. Veľmi som mala rada 
postavu Daphne zo seriálu Frasier, čo 
bol americký sitcom. Potom som mala 
veľmi rada aj niektoré kreslené roz-
právky, napr. som dabovala Kung Fu 

Braňo Kostka  a  Helena Krajčiová                    
dve výrazné osobnosti skupiny Fragile  
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Panda alebo Hľadá sa Nemo. Ďalej 
som robila aj zopár úžasných filmov, 
napr. viem že som veľmi rada dabovala 
Juliu Ormond vo viacerých filmoch. 
Takže nemám to úplne tak zadelené, 
čo dabujem najradšej. Ale je pravda, že 
keby som si musela nejako zvoliť, tak 
asi by som dala najviacej bodov tým 
úžasným animovaným rozprávkam. Le-
bo tie sú podľa mňa naozaj na vysokej 
úrovni v súčasnej dobe a teraz prežíva-
jú takú svoju dobrú éru. Sú pre deti aj 
pre dospelých a myslím si že všetci ich 
máme veľmi radi. Aj my dospelí sa na 
ne radi pozeráme, takže je zábava to 
potom dabovať. 
 Prvýkrát vás videli diváci na te-
levíznych 
obrazov-
kách 
v seriáli 
Áno, milá-
čik. 
V akom no-
vom seriáli 
vás znovu 
uvidíme?  
 Na za-
čiatku janu-
ára začne 
Markíza vy-
sielať nový 
romantický 
seriál Búrli-
vé víno, v ktorom hrám zdravotnú ses-
tru Dorotu. 
 V Paneláku ste hrali barmanku 
Luciu, v Profesionáloch hovorkyňu 
Skarlet Balážikovú, v Ordinácii 
v ružovej záhrade Ninu. Spomínate 
si na to, ako sa volala vaša prvá se-
riálová postava v situačnej komédii 
Áno, miláčik?     
 Ale áno spomínam si. Volala sa 
Kamila. Môj herecký partner bol vtedy 
Dano Dangl.  

 Ako si spomínate na natáčanie 
filmu Pokoj v duši, kde ste hrali jed-
nu z hlavných úloh? 
Bolo tam krásne prostredie v Čiernom 
Balogu. Dobre sa mi hralo s mojimi veľ-
mi príjemnými kolegami. Môj filmový 
partner bol Attila Mokos, hrala som je-
ho manželku. Ďalej úžasný scenárista 
Jiří Križan, ktorý napísal scenár 
k tomuto filmu a s ktorým som prežila 
veľmi príjemné chvíle pri filmovaní. Bol 
to jeden úžasný muž, ktorý bohužiaľ 
minulý rok zomrel. To bolo asi také naj-
väčšie moje zoznámenie, čo sa týka 
tohto filmu.  
 V súčasnosti vystupujete 
v Slovenskom národnom divadle 

ako hosť. 
Vyhovuje 
vám byť 
hercom na 
voľnej no-
he?  
Áno, veľmi 
mi to vyhovu-
je, lebo sa 
môžem sama 
slobodne 
rozhodovať, 
čo chcem 
a čo ne-
chcem robiť. 
Lebo keď 
som bola za-

mestnaná v divadle na plný úväzok, tak 
som nemala veľa času na iné aktivity 
a bolo to pre mňa veľmi časovo na-
pnuté. Teraz netrávim až toľko veľa ča-
su v divadle, takže môžem spievať vo 
Fragile alebo točiť pre televíziu. 
 Ktorý z titulov – Čertice, Tan-
čiareň, Sekretárky alebo Krajčírky v 
ktorých hráte v SND, máte najrad-
šej?  
Z týchto predstavení sa bohužiaľ hrá 
iba Tančiareň. Hrám však aj v iných di-

Film Pokoj v Duši 
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vadlách. V Štúdiu L+S sa aktuálne hra-
jú Nevyliečiteľní a to je moje veľmi ob-
ľúbené divadelné predstavenie. Teraz 
sa chystám hosťovať v Štúdiu 
L+S v novej hre Evy Borušovičovej a tá 
bude mať premiéru  v apríli nového ro-
ka. Takže mi pribudne zase nové diva-
delné predstavenie. 
 V muzikáli vás diváci mohli vi-
dieť prvýkrát v titule Hello, Dolly! 
Pre tento žáner vás 
objavil Milan Lasi-
ca, kde ste vtedy 
alternovali Helenu 
Vondráčkovú. Uvi-
díme vás ešte 
v nejakom muziká-
li? Lebo vy ste he-
rečka, v ktorej sa 
dokonale spája 
umenie hrať 
a spievať.  
 V ďalšom mu-
zikáli sa momentál-
ne účinkovať ne-
chystám, ale na mu-
zikál Hello, Dolly! si 
veľmi rada spome-
niem, aj na spolu-
prácu s pánom Lasi-
com. Na toto pred-
stavenie mám jed-
noducho krásne 
spomienky. 
 V súčasnosti patríte medzi naše 
najznámejšie a aj najobsadzovanej-
šie  slovenské herečky? Patríte 
k silnej mladej hereckej generácii. 
Otázka na telo. Nestúpla Vám sláva 
do hlavy? 
 Ja myslím že nie. Nezažívam po-
cit nejakej obrovskej slávy alebo výni-
močnosti.  
 Aký máte názor na súčasné 
rýchlokvasné „celebrity“ z reality 
šou? Nevadí vám, že Vás ako veľmi 

talentovanú herečku a speváčku bul-
vár obchádza na rozdiel od nich 
a ich vyzdvihuje ako dobrých 
„hercov“ alebo „spevákov“. Pritom 
nič nevedia a sú stále v novinách 
a v televízii. Bulvár z nich robí niečo, 
čo nie sú a na čo ani nemajú schop-
nosti a talent. Čo na to poviete ako 
skúsená herečka?   
 Snažím, aby som mala môj život 

pevne vo svojich ru-
kách a aby o mne 
v novinách nepísali 
nejaké zbytočnosti. 
No a čo vravím na 
rýchlokvasené 
„celebrity“? Že to tak 
proste je na celom 
svete a že je to v po-
riadku. Takisto majú 
svojich divákov, ktorí 
ich majú radi a ktorí 
sa o nich zaujímajú. 
Takže majú právo 
na svoju existenciu 
a svoj život v tom 
mediálnom svete 
 Je pravda, že 
máte rada kreslené 
rozprávky, že si ich 
rada pozriete a že 
pri nich rada rela-
xujete?  

 Áno, veľmi rada mám kreslené 
rozprávky. Špeciálne mám veľmi rada 
Kung Fu Panda, ktorú som už dnes 
spomínala. Okrem jednotky je už nato-
čená aj dvojka. Dokonca som nedávno 
v lete dabovala aj seriál Kung Fu Pan-
da, ktorý sa na jeseň premietal 
v televízii ako novinka.  
 Zmeníme tému. Vieme že vás z 
letných športov baví tenis. Ktorý je 
váš obľúbený tenista?  
 Môj obľúbený tenista je Roger Fe-
derer a potom ešte David Nalbandian. 
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Veľmi sa mi páči ako oni dvaja hrajú. 
Tak priznám sa, teraz sa mi viac páči 
Federer, lebo Nalbandian je už, ako by 
to som povedala, na odchode. Áno, te-
nis hrám veľmi rada, patrí medzi moje 
obľúbené letné športy a využijem kaž-
dú voľnú chvíľu, aby som si zahrala. 
 Hráte aj vy tenis?  
Áno, tenis hrám veľmi rada. Patrí me-
dzi moje obľúbené letné športy 
a využijem 
každú voľnú 
chvíľu, aby 
som si za-
hrala. Okrem 
toho každý 
rok tiež veľmi 
rada cestu-
jem na teni-
sový turnaj 
Roland Gar-
ros, kde si 
týchto mojich 
obľúbených 
tenistov po-
zriem veľmi rada naživo.   
 Vie sa o vás, že zo zimných 
športov máte rada zjazdové lyžova-
nie. Ktoré je vaše obľúbené lyžiarske 
stredisko na Slovensku 
a v zahraničí? 
 Tak na Slovensku sú to samozrej-
me lyžiarske strediská vo Vysokých 
Tatrách. V zahraničí som bola niekoľ-
kokrát a nemám tam nejaké obľúbené 
lyžiarske stredisko. Občas chodím do 
Rakúska a dvakrát som bola 
v Taliansku, ale my vždy ideme na iné 
miesto. Takže nemám nejaké stredi-
sko, kam by som sa pravidelne vracala. 
Ale myslím si, že tie talianske strediská 
sa mi veľmi páčili. 
 Chováte doma aj nejaké zvierat-
ko, napr. psa?   
 Máme doma dvoch psov, vipetov, 
Damsel a Fida.   

 Ešte stále bojujete o záchranu 
vinohradov v Rači pred developer-
mi? Pred pár rokmi sa o tom písalo 
aj ste sa k tejto téme vyjadrovala.   
 Ja som o to nejako aktívne 
nebojovala. Iba som dúfala, že nám tie 
pekné vinohrady ostanú. Ale ja už 
v Rači nebývam, čiže už tam ani 
nechodím. Myslím si však, že tá oblasť 
vinohradov, kam som chodievala so 

psami na 
prechádzku, 
ešte stále stojí 
nedotknutá 
a že tam nie sú 
postavené 
žiadne domy. 
Takže dúfam, 
že to tak 
naďalej zos-
tane.  
 Pochá-
dzate zo Skali-
ce, vyrastali 
ste v Senici. 

Cítite sa byť záhoračkou? Vedeli by 
ste niečo povedať po záhorácky?  
 Viem to napodobniť, ale moji rodi-
čia nie sú zo Záhoria, takže ja tam ne-
mám korene. Ale Záhorie ako kraj mám 
veľmi rada a Skalica je nádherné mes-
to, ktoré mám tiež veľmi rada. 
 Posledná otázka nakoniec. Čo by 

ste našim čitateľom popriali do 
Nového roka?  

Nech sú v prvom rade zdraví a nech si 
dokážu naplniť život vecami, ktoré im 
robia radosť.      
 
Foto: archív autora, H. Krajčiovej, Fragile  

 
 

Ďakujem za rozhovor 
 
 

Karol Mladý, šéfredaktor 

Venovanie našim čitateľom od herečky Heleny Krajčiovej k Novému roku 2013   
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Takmer päťdesiatročné úsilie levických 

veriacich pristaviť veže k farskému kostolu          

a umiestniť do nich zvony, bolo korunované 

úspechom na jeseň v roku 1902. Po tom, čo 

staviteľ Rudolf Cibulka dokončil stavbu dvojice 

veží, dekan Báthy naplánoval ich posviacku. Pri 

tejto výnimočnej príležitosti mala byť 

vysluhovaná i sviatosť birmovania. Hlavným 

celebrantom slávnosti, ktorá sa uskutočnila                

5. októbra 1902 bol pomocný biskup ostrihomskej 

arcidiecézy Dr. Medard Kohl. Pre usmernenie 

a bezpečnosť množstva veriacich, ktorí sa 

zhromaždili pri tejto príležitosti pred kostolom 

musel hasičský zbor vytvoriť kordón. Svojou 

prítomnosťou slávnosť poctila župná a mestská 

honorácia, ako i predstavitelia cirkví na pôde 

Levíc. Po požehnaní veží biskup predniesol 

slávnostnú homíliu, v ktorej poukázal na 

jednotlivé časti kostolných veží a ich význam. 

Pripomenul, že posmešné porekadlo „Svoju 
dlžobu zaplatím až vtedy, keď sa v levickej veži 

rozozvučí veľký zvon“, ktoré sa uchytilo                    

v posledných desaťročiach, stratilo opodstatnenie. 

Po homílii celebroval biskup slávnostnú sv. omšu, 

ktorú sprevádzal zmiešaný spevácky zbor pod 

vedením zbormajstra Františka Richtera. Počas 

bohoslužby predniesli hudobné dielo - omšu, 

ktorú k tejto príležitosti skomponoval Richter. Po 

sv. omši trvalo udelenie sviatosti birmovania až 

2,5 hodiny, pretože k nej pristúpil neuveriteľný  

počet, až 955 veriacich, z ktorých väčšina 

pochádzala z Levíc. 

  

 

 Po cirkevnej časti osláv dekan Báthy pre 

pozvaných hostí vystrojil slávnostný obed 

pozostávajúci z niekoľkých chodov. Hostia si 

pochutnali na zeleninovej polievke, jeseterovi 

s tatárskou omáčkou, panenke s oblohou, 

pudingu, bažantovi s miešaným šalátom, 

ananásovom parfé (osviežujúcom smotanovom 

dezerte) a ovocnom pyré. K jedlu podávali biele 

stolové víno, burgundské červené, rizling, 

samorodné a sekt značky Talizman. Po bohatom 

obede si biskup prezrel ustanovizne katolíckej 

cirkvi- chlapčenskú meštianku, školu milosrdných 

sestier, Katolícky kruh, kláštor piaristov, 

gymnázium a mládenecký spolok. Pre potreby 

sirotinca Štefánia venoval finančný obnos 100 

korún. V programe pokračoval na ďalší deň, keď 

v sprievode svojho tajomníka a levického kaplána 

navštívil hontiansku obec Varšany (dnes 

Kalinčiakovo). Dôvodom návštevy bola 

posviacka kaplnky Ružencovej Panny Márie, 

o ktorej výstavbu sa zaslúžila manželka Dr. 

Kolomana Halassyho. Po krátkej návšteve 

s olovranom u Halassyovcov sa biskup vrátil do 

Levíc. Po obede a zdvorilostných návštevách 

biskup spolu so svojim tajomníkom odcestovali 

vlakom späť do Ostrihomu. Zvuk zvonov 

v nových kostolných vežiach si však Levičania 

neužívali dlho, pretože sa stali obeťou rekvirácií 

prvej svetovej vojny. 
 

Použitá literatúra: Archívne dokumenty RKFÚ Levice 

(vin) 

Prsty do neba vztýčené (3.časť)  
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Misijný úmysel na január 2013 
 

Aby kresťanské spoločenstvá na 
Strednom východe, často 

diskriminované, dostali od Ducha 
Svätého silu na vernosť a vytrvalosť.   

 

Desať predsavzatí na  
Nový rok 2013 

 

 Na Silvestra si želáme 
„šťastný nový rok“. Nový rok je Božím darom. 
Boh nám chce dať možnosť, spolu s ním znova 
nanovo začať. Naštartujme sa do nového roka 
spoločne s niekoľkými predsavzatiami a prosme 
Boha o milosť, aby sme svoje celkom osobné 
predsavzatia s jeho pomocou dokázali aj splniť.  
1. Vnášajme Boha do sveta! – Ako misionárska 

Cirkev by sme sa mali menej zaoberať sebou 
samými a viac inými ľuďmi. Svet má otázky – 
dajme mu naše odpovede. Vnášajme Boha 
do sveta!  

2. Staňme sa rybármi ľudí! – Keď chceme ľudí 
získať pre Boha, musíme byť prirodzení, 
autentickí, presvedčiví. Vydávajme každý 
deň svedectvo o nádeji, ktorá nás vedie. 
Modlime sa spoločne. Hovorme o svojej 
viere. Pozývajme priateľov do kostola. 

3. Buďme dobrotiví! – Buďme dobrí a dobrotiví 
ku všetkým, ktorých stretneme. Prijímajme 
každé stretnutie tak, ako by bolo naším 
prvým, posledným a jediným. Buďme 
veľkodušní, láskaví a zhovievaví. Odložme 
svoje mudrlantstvo. Nechajme raz svoje 
princípy voči ľuďom bokom a odvážme sa 
k väčšej ľudskosti v správaní.  

4. Hovorme s druhými a nie o druhých! – Dialóg 
znamená, že na prvom mieste hovoríme 
spolu a nie o druhých. Veď či sa skutočne 
staneme lepšími, keď budeme iných 
zhadzovať? Nerobme si nijaký obraz 
o ľuďoch a buďme vždy ochotní odbúrať 
predsudky.  

5. Dohovárajme sa s Bohom! – Vkladajme svoje 
problémy, želania a myšlienky do modlitby. 
Zdôverujme sa Bohu. Hovorme s ním 

o všetkom, čo máme na srdci. Dajme sa ním, 
naším dobrým priateľom, viesť.  

6. Buďme verní! – Tak ako Kristus stojí pri nás 
s nezlomnou vernosťou, tak by sme aj my 
mali byť verní jemu. Buďme verní jeho 
neveste, Cirkvi – aj keď z času na čas nie 
sme uzrozumení so všetkým, čo sa v Cirkvi 
deje. To patrí k tomu.  

7. Buďme pokojní a uvoľnení! – Nestávajme sa 
otrokmi aktuálnych trendov a titulkov 
v médiách. Buďme priekopníkmi nového 
„trendu“, ktorý s Kristom už prišiel na svet. 
Božie kráľovstvo je blízko.  

8. Buďme plní nádeje! – Optimizmus síce nie je 
biblickým slovom, ale dosť dobre opisuje to, 
čo myslíme pod „Evanjeliom“: radostné 
posolstvo o blízkosti Boha. Ako kresťania 
sme nádejeplní optimisti – alebo ešte lepšie: 
nádejeplní realisti. Aj vzhľadom k bolestiam 
tohto sveta vieme, že pozemská realita je 
preniknutá Božou láskou. Nemusíme si nič 
predstierať: máme pred sebou veľkú 
budúcnosť. Pokúšajme sa zbaviť sa 
nariekania, šomrania a pesimizmu.  

9. Buďme vďační! – Buďme vďační za všetko, 
čo každý deň nanovo dostávame darom. 
Práve v čase, v ktorom hrozí, že Cirkev stratí 
zdanlivé stavy majetkov a štatistickú väčšinu, 
treba nanovo vyznať: Kristus je Pánom svojej 
Cirkvi – mimo všetkých cirkevných štatistík. 
Jeho neopísateľným darom pre nás nie je len 
rast Cirkvi počtom – z 12 apoštolov na 1,2 
miliardu ľudí. Je to oveľa viac – on pozná 
každého človeka po mene a má v pláne niečo 
mimoriadne s každým z nás.  

10. „Povedzte malomyseľným: Vzchopte sa, 
nebojte sa, hľa váš Boh!“ (Iz 35,4) – Buďme 
v čase beznádeje tými prvými, čo premenia 
beznádejnosť na neohrozenosť, mrzutosť 
na veľkomyseľnosť, nadutosť na pokoru. 
Buďme aj v období obáv a núdze svedkami 
našej nádeje. Žime dnešok tak, akoby to 
bol náš prvý, posledný a jediný deň: V nebi 
už niet ľahostajných pohľadov  

(sv. Terézia z Lisieux).  
(Kolín, (kath.net/G. Dietlein)  
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Kristova socha bude na 

Svetové dni mládeže 

otvorená 24 hodín 

Svetoznáma socha Krista             
v Riu de Janeiro bude počas 
Svetových dní mládeže v júli 
otvorená 24 hodín denne. Oznámil 
to arcibiskup brazílskej metropoly, 
Orani Joao Tempesta, vo štvrtok 
v tlačovom vyhlásení. Mladí majú 
mať možnosť usporiadať nočné  
modlitbové stráže na 710 metrov 
vysokom vrchu Corcovado nad 
mestom.  

Skupiny mladých z rôznych 
krajín sa majú na symbole Ria 
„modliť za mládež, za svet a za 
pokoj“, vyhlásil arcibiskup. Plánuje 
sa, že neustále sa bude zdržiavať 
25 až 30 mladých na vyhliadkovej 
terase sochy, ako aj v malej kaplnke 
pri úpätí monumentu. Normálne je 
socha otvorená od 7.00 hod. ráno 
do 21.00 hod. večer.  

Zatiaľ nie je jasné, či pápež 
Benedikt XVI. počas Svetových dní 
mládeže navštívi Corcovado 
osobne. „Je však isté, že pápež 
obletí sochu Krista na helikoptére“, 
povedal  arcibiskup.  

V r. 2012 zaznamenali na 
Corcovade rekord v  počte 
návštevníkov. Sochu Krista si 
prezreli 2,2 milióny ľudí, o pol 
milióna viac ako v predošlom roku.  

Kato l ícke  Svetové  dn i 
mládeže sa budú konať v Riu de 
Janeiro od 23. do 28. júla. 
Organizátori očakávajú účasť do          
4 miliónov mladých.  

– zg –  
♥ 

„Modlitba premení všetky                              

naše denné práce,  

aj naše jedenie a spanie,                        

naše hry a dýchanie                                   

na bohoslužbu.“ 

(sv. Jozef Freinademetz) 

♥ 

Rubriku Misie pripravila:   Edita Kottrová 

Zdroje:  http://wwwmisijnediela.sk, Život cirkvi vo svete 1-2013, 

Foto: http://blog.zemepis.net/?q=socha-krista-spasitele-v-brazilii 
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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. 
 

ŠAHY 

V meste stáli až  

tri synagógy 
 

 Šahy. Priemerný návštevník 

si z nich odnáša nadpriemerný 

zážitok. Nie každý však môže na 

toto mestečko ležiace na Ipli 

spomínať iba v dobrom. Napríklad 

taký Janko Kráľ, ten veľa dôvo-

dov na lásku k Šahám rozhodne 

nemal. 

 Významný štúrovský básnik, 

národný buditeľ a zapálený revo-

lucionár tu bol totižto v roku 

1848 za svoju činnosť v pivnici 

radnice väznený. A práve šahan-

ská radnica patrí k pamiatkam, 

ktoré sa 

v meste opla-

tí vidieť 

najviac. 

 B u d o v a 

bývalého kla-

sicistického 

župného domu, 

p o s t a v e n á 

v 18. storo-

čí, dnes stojí na Hlavnom námes-

tí. Pri vstupe do budovy je 

umiestnená busta jej najslávnej-

šieho väzňa, básnika Janka Krá-

ľa. 

 Okrem toho sa na Hlavnom 

námestí oplatí vidieť i pomník 

padlých hrdinov Červenej armády 

či morový stĺp. Ten bol postave-

ný v roku 1859 a na jeho vrchol-

ci nájdeme sochu Panny Márie. 

 Mnoho výnimočných pamiatok 

sa však do dnešných dní nezacho-

valo. „Nájazdy vojsk či živelné 

pohromy, ktoré Šahy často sužo-

vali, si vyžiadali svoju daň. 

Šahy prišli o mnoho historických 

stavieb - ide o premonštrátsky 

kláštor, barokový most či betó-

nové bunkre armády prvej Česko-

slovenskej republiky," upresňuje 

M g r .  T i b o r  P á l i n k á s 

z Hontianskeho múzea a galérie 

Ľudovíta Simonyiho. 

 M i m o r i a d n e  z a u j í m a v é 

a dodnes zachované sú však 

i pozostatky šahanského židov-

ského osídlenia. Na začiatku 20. 

storočia mali Šahy 1200 židov-

ských obyvateľov, tvorili asi 

štvrtinu mesta. Druhá svetová 

vojna a s ňou spojený holokaust 

však znamenali de facto zánik 

tunajšej židovskej komunity. 

Z koncentračných táborov sa do 

mesta vrátilo asi 30 Židov. 

 Podľa Mgr. T. Pálinkása mô-

žeme dnes ešte stále obdivovať 

dva židovské cintoríny a dve sy-

nagógy. Na prelome 19. a 20. 

s t o r o č i a 

v meste pritom 

stáli až tri 

židovské syna-

gógy. 

 A práve 

preto sa sta-

robylé Šahy až 

do dneška neu-

chovali len 

ako miesto 

s množstvom nevšedných pamiatok, 

ako malebné mestečko vhodné na 

letný výlet, ale aj v ako vý-

straha. Historický výkričník. 

Židovské cintoríny, dve synagó-

gy, židovská kultúra... Ale kde, 

preboha, sú tí Židia? 

 

Radovan Potočár 
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