
  

 

  

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 

 Ročník III. - Číslo 2 - Február 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: Boh ide v ústrety človeku. Božie zjavenie    

Liturgia: Piata nedeľa cez rok, prvá až tretia pôstna nedeľa,  

 Téma: Konsekrácia nového oltára a obnoveného kostola sv. Michala  

 Erb - pečiatky Farnosti a Dekanátu Levice, pamätná listina z konsekrácie nového oltára 

Púť do Svätej zeme - Na posvätných miestach Jeruzalema      

Misijný úmysel na február - Misijná krajina Malawi * Svätí v mesiaci - február                                                                  

Fotogaléria:  Konsekrácia oltára, kostola, požehnanie erbov  
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            V predchádzajúcej kapitole sme 

hovorili o tom, ako je v človeku prítomná 

túţba po Bohu, ako môţe na ňu odpovedať 

alebo ju ignorovať. 

Tieţ uţ vieme, ţe človek môţe 

svetlom rozumu, z pozorovania okolitého 

sveta a z vnímania vlastných túţob po 

dobre, kráse a z hlasu svedomia poznať, ţe 

Boh existuje. 

Avšak na to, aby sme naozaj 

mohli poznať Boha, jeho vnútorný ţivot, 

jeho podstatu, nám nestačí vlastný rozum 

ani príroda. Potrebujeme, aby sám Boh 

urobil krok ku nám, aby sa nám Boh zjavil, a aby 

sme sa skrze toto zjavenie Boha stali účastnými na 

Boţej prirodzenosti. 

Lebo o toto práve ide: potrebujeme získať 

naspäť Boží život, účasť na ţivote Najsvätejšej Tro-

jice. Zjavenie Boha nám samo o sebe nestačí, ak 

nám nepomôţe získať naspäť Boţiu milosť – lebo to 

je tá účasť na Boţom ţivote – milosť posväcujúca. 

A tak v b. 52 čítame: „Boh...chce darovať svoj Boţí 

ţivot ľuďom..., aby ich vo svojom jednorodenom 

Synovi urobil adoptovanými synmi.“ Toto adoptívne 

synovstvo znamená účasť na Boţej prirodzenosti, na 

Boţom ţivote, byť v milosti posväcujúcej. Sv. Ján 

pouţíva na toto vyjadrenie výraz – Boţie deti. 

Ako sa uskutočňuje toto Boţie zjavenie? 

Boh sa zjavuje človeku postupne, po etapách, 

o ktorých budeme hovoriť a zjavuje sa prostredníc-

tvom svojich činov a slov. 

Prvým znakom zjavenia Boha, ako sme uţ 

hovorili, je stvorený svet. Ale Boh nechce len to, aby 

sme sa kochali svetom, ktorý pre nás stvoril 

a smrťou to všetko ukončiť. On nás stvoril preto, aby 

vytvoril s nami dôverné spoločenstvo. 

A tak sa zjavil prarodičom Adamovi a Eve. 

Prví rodičia mali v raji veľmi blízky vzťah s Bohom, 

s ľahkosťou s Bohom komunikovali, stretali sa 

s ním, veď Boh sa „prechádzal po záhrade za popo-

ludňajšieho vánku“ (Gn 3, 8) Avšak po prvom hrie-

chu sa rozum človeka zatemnil, jeho vôľa sa oslabila 

a zdeformoval sa pohľad človeka na Boha. Diabol 

nahovoril prarodičom, ţe Boh je klamár a sebec. To-

to všetko spôsobilo, ţe človek stratil účasť na Boţej 

prirodzenosti, na Boţom ţivote, ľudstvo sa začalo od 

Boha vzďaľovať a ľudia začali mať o Bohu celkom 

falošné predstavy. 

A aj keď človek chcel skončiť s Bohom,  

 

 

 

 

 

 

Boh sa nedal a toto svoje Zjavenie 

a zjavovanie sa človeku neprerušil ani po 

ich hriechu, ale „po ich páde v nich vzbudil 

nádej na spásu prisľúbením vykúpenia 

a ustavične sa staral o ľudské pokolenie, 

aby všetkým, ktorí vytrvalým konaním dob-

ra hľadajú spásu, daroval večný ţivot.“ 

KKC 55 

V slovách: „Nepriateľstvo ustanovujem me-

dzi tebou a ţenou, medzi tvojím potom-

stvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape 

hlavu, ty mu však zraníš pätu!“ (Gn 3, 15), 

vidíme tento prísľub nádeje. Toto proroctvo 

Cirkev nazýva protoevanjelium – prvé evanjelium – 

pretoţe v ňom zaznieva prísľub budúceho Spasiteľa, 

Mesiáša, ktorý bude potomok človeka a ktorý zničí 

moc satana. 

Odvety ľudstvo začalo očakávať Mesiáša. 

Boh sa začal po prvom hriechu prarodičov a po ich 

vyhnaní z raja ľuďom postupne zjavovať. Začal 

vstupovať do ľudských dejín. KKC 53 píše: „Tento 

plán (Zjavenia) obsahuje Boţiu výchovu – pedagogi-

ku: Boh sa dáva človeku postupne a po etapách ho 

pripravuje na prijatie nadprirodzeného Zjavenia, kto-

rým zjavuje seba samého a ktoré vrcholí v osobe 

a poslaní vteleného Slova, Jeţiša Krista.“ Sv. Irenej 

Lyonský to krásne pomenoval výrazom, ţe Boh 

v týchto etapách svojho zjavovania sa, postupne 

PRIVYKAL človeka prijímať Boha a Boh si po-

stupne PRIVYKAL prebývať v človeku. Vrcholom 

tohto Zjavenia sa Boha človeku je Zjavenie sa 

v Jeţišovi Kristovi. 

A tak Boh začal ľudstvo pripravovať na 

Spasiteľa a spásu, ktorú človeku prinesie. Boh túto 

prípravu robil cez zmluvy, ktoré postupne v dejinách 

ponúkal ľuďom, a tým postupne zjavoval, kým je 

on, ako Boh. 

Prvou takouto zmluvou bola zmluva 

s Noemom. V Prvom Petrovom liste čítame: „Oni 

kedysi veriť nechceli, keď Boţia trpezlivosť za No-

emových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v kto-

rom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem 

ľudí. (1 Pt 3, 20) Boh zachraňuje v Noemovej arche 

tých, ktorí chceli byť zachránení a ako znak zmluvy, 

ţe vody potopy uţ nikdy nezničia zem, ustanovuje 

dúhu v oblakoch. V tejto zmluve je znova Bohom 

potvrdený prísľub Spasiteľa, ktorý nepríde zahubiť 

ľudstvo, ale ho spasiť, zachrániť z jeho zlého stavu. 

Aj keď z Noema vzišlo nové ľudstvo, pred-

2. KAPITOLA:  BOH IDE V2. KAPITOLA:  BOH IDE V2. KAPITOLA:  BOH IDE V   ÚSTRETY ČLOVEKOVI ÚSTRETY ČLOVEKOVI ÚSTRETY ČLOVEKOVI    

   1. ČLÁNOK: 1. ČLÁNOK: 1. ČLÁNOK: BOŽIE ZJAVENIEBOŽIE ZJAVENIEBOŽIE ZJAVENIE   



3 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Editoriál *                 Ročník III. Číslo 2 

sa, srdce človeka sa nezmenilo, neuzdravilo sa, a tak 

ľudská pýcha znova začína ľudstvo v Bábeli pokúšať 

k vyrovnaniu sa Bohu: „Poďme, vybudujme si mesto 

a veţu, ktorá svojím vrcholom bude siahať do ne-

ba.“ (Gn 11, 4) Akoby to satanovo: „Budete ako 

Boh“, ktoré povedal v raji prvým rodičom, bolo 

v ľuďoch neustále zakorenené. A tak Boh, aby pre-

kazil tieto zámery skazeného ľudského srdca, pomä-

tie reč ľudí a ľudia sa rozptýlia po celej zemi. Tak sa 

nejednota medzi nimi ešte zväčší. 

 

Boh sa preto znova rozhodne Zjaviť  

a dať človeku spásu. 

 Vyvolí si Abraháma, ktorého meno znamená 

„Otec mnohých národov“ a sľubuje mu vlastníctvo 

zeme a tieţ poţehnanie pre jeho budúce pokolenia. 

Tento svoj sľub Boh spečatí znova zmluvou, ako čí-

tame v Gn 15: „ Pán mu, odpovedal: "Vezmi pre 

mňa trojročnú kravu, trojročnú kozu, trojročného ba-

rana, hrdličku a holubicu!" On to všetko vzal, rozse-

kol ich na polovice a polovice poloţil jednu oproti 

druhej, vtáky však nerozsekal. ... Keď zapadlo slnko 

a zotmilo sa, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, 

ktorá prešla pomedzi tie čiastky. V ten deň Pán 

uzavrel s Abramom zmluvu a povedal: "Tvojmu po-

tomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky aţ po 

veľkú rieku Eufrat.“ 

 Touto Abrahámovi prisľúbenou zemou je Ka-

naán, teda terajšia Svätá Zem a týmto potomstvom je 

vyvolený Boţí ľud, Ţidia, cez ktorých sa má neskôr 

uskutočniť obnovenie stratenej jednoty celého ľud-

ského pokolenia a jeho návrat k Bohu a jeho kráľov-

stvu, teda obnova celého poriadku v stvorení, ktorý 

bol porušený prvotným hriechom Adama a Evy. 

 Boh teda z Abraháma vytvoril vyvolený Boţí 

ľud, Izrael, ale nie preto, aby bol medzi ostatnými 

národmi nejakou elitou, ale preto, aby cez tento ná-

rod zjavil seba a pritiahol k sebe všetkých ľudí. Boh 

znova uzatvára zmluvu s celým národom  cez Moj-

žiša a dáva mu Knihu prikázaní, teda Desatoro 

a s ním ďalšie príkazy, podľa ktorých má Izrael ţiť 

a odlišovať sa od okolitých národov – byť svätý, iný 

ako ostatní. Jeho vyvolenie bolo vyvolením pre sluţ-

bu ostatným, aby cez nich mohol sám Boh konať 

a zjavovať sa pohanom – teda ostatným národom. 

Symbolom tohto vyvolenia a poslania Izraela je se-

demramenný svietnik nazývaný „Menorah“, kde 

prostredná svieca symbolizuje Izrael a ostatné sviece 

po jej pravej a ľavej strane znamenajú okolité náro-

dy, ktoré si od Izraela zapaľujú svetlo Zjavenia 

a poznania Boha. 

 Vieme, ţe Izrael, zvlášť jeho vodcovia, mali 

problémy s pochopením tejto svojej misie, poslania. 

Preto, v skutočnosti, tí praví Izraeliti, ten skutočný 

Boţí ľud, boli tí, ktorí pochopili tento Boţí zámer 

a spoznali Spasiteľa sveta v Jeţišovi Kristovi, 

v ktorom Boh definitívne Zjavil seba samého a cez 

ktorého chce spasiť všetkých ľudí, nie len elitu.  

KKC 65: „Kristus, Boţí Syn, ktorý sa stal človekom, 

je jediné, dokonalé a definitívne Otcovo Slovo. 

V ňom Otec povedal všetko a nebude uţ iné slovo 

okrem tohto.“ 

Svätý Ján z Kríţa píše: „Keď nám dal svoj-

ho Syna, ktorý je jeho jediné a definitívne Slovo, 

spolu a naraz nám týmto svojím jediným Slovom po-

vedal všetko a nemá uţ čo povedať. Lebo čo pred-

tým hovoril prorokom po častiach, nám uţ v ňom 

povedal všetko, keď nám ho dal celého, totiţ svojho 

Syna. Preto keby sa teraz niekto chcel Boha na niečo 

vypytovať alebo ţiadať od neho nejaké videnie alebo 

zjavenie, nielenţe by robil nerozumnú vec, ale uráţal 

by Boha, neupierajúc svoje oči jedine na Krista ale-

bo hľadajúc inú vec alebo novotu mimo neho.“ 

 Ako vidíme, Boh si najprv volil jednotlivcov, 

aby s nimi a cez nich uzavrel zmluvu, ale nakoniec 

prichádza on sám, aby osobne uzatvoril s človekom 

zmluvu, nerozlučiteľné puto, vzťah, skrze svoje telo 

a krv a cez tento vzťah nás opäť urobil účastnými na 

Boţom ţivote, na prítomnosti Boţej milosti v nás, 

aby tak uzdravil našu porušenú prirodzenosť 

a uschopnil nás ţiť v nebi – podobenstvo o zlých vi-

nohradníkoch – Hospodár posiela najprv sluhov, 

aby prebrali zisk z vinice, nakoniec sa rozhodne, že 

pošle svojho syna. 

 

„...pred slávnym zjavením (druhým prícho-

dom) nášho Pána Jeţiša Krista uţ nemoţno očakávať 

nijaké nové verejné Zjavenie. No hoci je Zjavenie 

zavŕšené (smrťou posledného apoštola), jeho obsah 

nie je plne rozvitý. Je úlohou kresťanskej viery v 

priebehu storočí postupne pochopiť jeho úplný výz-

nam.“ 

 

„V priebehu storočí sa vyskytli takzvané 

„súkromné“ zjavenia. Niektoré z nich uznala aj cir-

kevná autorita. Nepatria však do pokladu viery. Ich 

úlohou nie je „zlepšovať“ či „dopĺňať“ Kristovo de-

finitívne Zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono plnšie 

žilo v istom dejinnom období. Zmysel veriacich 

(sensus fidelium) vie pod vedením Učiteľského úra-

du Cirkvi rozlíšiť a prijať, čo je v týchto zjaveniach 

autentickou výzvou Krista alebo jeho svätých pre 

Cirkev. Kresťanská viera nemôţe prijať „zjavenia“, 

ktoré si nárokujú prevýšiť alebo opraviť Zjavenie, 

ktorého zavŕšením je Kristus. To je prípad niekto-

rých nekresťanských náboţenstiev a niektorých no-

vých siekt, ktoré sa zakladajú na takých 

„zjaveniach“.“ 

 
 

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany  
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Piata nedeľa cez rok 

Tu som, mňa pošli 
 Dnešná bohosluţba slova je vo všetkých tex-

toch preniknutá myšlienkou Boţieho poverenia        

a ľudského prijatia apoštolátu. Pozorujeme to na 

troch výrazných postavách Svätého písma. Podstatné 

črty sú rovnaké a predsa je kaţdý prípad iný, neopa-

kovateľný. 

 Starozákonný prorok Izaiáš, ďalej Peter, prvý 

z Jeţišových apoštolov, ako aj konvertita Pavol, vše-

tci sa pre svoju hriešnosť povaţovali za nehodných 

na zodpovednú sluţbu akéhosi Boţieho „hovorcu“. 

Izaiáš uzrel Boha a Peter bol svedkom zázraku. Bo-

ţia blízkosť vyvolala u oboch hrôzu. Vo svetle boţej 

pravdy uvideli seba v celej biede hriešnosti. Pavol 

cítil svoju nehodnosť po celú dobu úspešného apoš-

tolského účinkovania, ako to vidíme z dnešného 

úryvku prvého listu Korinťanom, ktorý písal asi 

dvadsať rokov po obrátení.  

 Boh má celkom inú taktiku ako my ľudia. 

Nerobí výber spomedzi tých, čo sa prihlásia. Kandi-

dáti nemusia dokazovať, aké vedomosti a schopnosti 

majú. U Boha je prvou a najdôleţitejšou podmien-

kou uznanie: „Som muž s nečistými perami“ alebo 

„Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny“.  

Potom Boh zasiahne prostredníctvom svojho posla. 

Obraz ţeravého uhlíka, ktorý bolestným dotykom 

hriešnych perí zničí hriech, dokonale vystihuje novo-

zákonný sviatostný zásah.  

 Odpustenie, zničenie stavu hriešnosti je nut-

né, aby človek mohol slobodne a zodpovedne odpo-

vedať na Pánovu výzvu. Peter a jeho spoločníci uve-

rili Jeţišovmu uisteniu, ţe sa nemusia báť. Zanechali 

všetko a išli „loviť ľudí“. Izaiáš Boha priamo neoslo-

vil. Iba ako by uvaţoval, koho má poslať. Vnútorne 

očistený a zmenený Izaiáš uveril, ţe Boţia moc je 

silnejšia ako jeho nehodnosť a slobodne sa dal           

k dispozícii.  

 Kaţdý deň nás pán volá do nejakej konkrétnej 

sluţby. Vedomie nehodnosti je znak, ţe sme v Boţej 

blízkosti. Nebojme sa potom odpovedať: „Tu som, 

mňa pošli“.                                             M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvá pôstna nedeľa 

Máme toho istého pána 
 Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, 

lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všet-

kých, ktorí ho vzývajú“, čítame dnes v Liste 

Rimanom. Otázka, ktorá má pred Bohom väč-

šiu cenu, existovala uţ v prvotnej cirkvi. Vo 

vedomí veriacich stále pretrváva obdobne ako  

v rodinách. Aj keď rodič rovnako miluje všetky 

svoje deti, najstaršie si osobuje práva prvorode-

ného a najmladšie výsady miláčika. Koľko tra-

gédií uţ vzniklo z takého, na pohľad nevinného 

sporu. V detstve išlo moţno o cukrík, neskoršie 

o dedičstvo, aţ napokon tiekla krv. 

 Zle je, ak narazia do seba dve práva. Keď 

kaţdý vystupuje ako JA bez ochoty povedať 

MY. My, deti tých istých rodičov; my, občania 

toho istého mesta, národa a štátu; my, ľudia tej 

istej planéty; my, stvorenia toho istého Boha. 

My, čo vzývame toho istého pána, bohatého pre  

všetkých. 

 Pozrime sa do svojho vnútra, či sme spo-

kojní s rozdelením Boţieho bohatstva! Nezvyk-

nem sa vyčítavo pýtať prečo ja mám  menej 

ako ten druhý, prečo ja nedostávam od nášho 

bohatého Pána toľko ako ostaní. Pritom ţije 

okolo nás veľa ľudí, čo sa narodili do strašnej 

biedy, s ťaţkým telesným či duševným poško-

dením. Pýtame sa niekedy prečo sme práve my 

dostali viac? Ak máme čo len o štipku viac 

zdravia, sily, rozumu a majetku ako druhí, mu-

sím sa pýtať Boha, prečo práve mne dal väčší 

podiel. Veď čo je naozaj moje? Nie som len 

dočasným uţívateľom Boţieho bohatstva, ktorý 

musím vyúčtovať svojmu Pánovi? 

 Náš Pán nie je účtovník. Nechce, aby sme 

úzkostlivo rátali, merali a váţili. On je LÁSKA, 

trojnásobné MY. Stvoril nás na svoj obraz        

a podobu. Naše ľudské my, namiesto ustavičné-

ho ja, má vychádzať z lásky, nie z kupeckých 

počtov. 

 Takţe odteraz sme to my v láske, hoci 

nerozprávame tým istým jazykom, nemáme 

rovnakú farbu pleti, ani rovnaké názory. Lebo 

my všetci rovnako patríme tomu istému Pánovi.    

        M. M. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L   

* Liturgia *                                     Ročník III. Číslo 2 

Druhá pôstna nedeľa 

Naša vlasť je v nebi 
 Jeţišovo premenenie bolo pre prítomných 

apoštolov akousi predtuchou. Peter to vyjadril 

slovami „dobre je nám tu“ a hneď chcel urobiť 

aj potrebné opatrenia, aby im uţ tak bolo na-

vţdy. 

 Aj my by sme chceli, aby nám bolo dobre 

a stále. Takúto túţbu máme v sebe hlboko zakó-

dovanú. Oţije vţdy znova a znova, nech sa ako-

koľvek často presvedčíme, ţe to nie moţné. 

„Ak objavíme v sebe túžbu, ktorú nič na tomto 

svete neukojí, najpravdepodobnejšie je, že sme 

boli stvorení pre iný svet“. (C.S.Lewis) 

 Peter nepostavil ţiadne stánky, nepodari-

lo sa mu predĺţiť mimoriadny záţitok. Hlas      

z oblaku ho však vyzval počúvať Jeţišove slo-

vá. Len v nich a nie vo svojej stavebnej aktivite 

má záruku, ţe tak „dobre“, ako mu bolo pri 

Jeţišovom premenení, mu bude stále. 

    Boh vloţil do ľudskej prirodzenosti 

neuhasiteľnú túţbu mať sa dobre. Máme sa teda 

starať o zvýšenie kvality ţivota, pouţiť na to 

všetok um i sily. Plánovať, projektovať, vymýš-

ľať, stavať. To je v súlade s boţou vôľou. Lenţe 

my nevidíme tak ďaleko dopredu ako Boh.      

V snahe získať nejaký lákavý pôţitok čím prv, 

môţeme ľahko stratiť naplnenie druhej odvekej 

túţby: dobro bez konca. Správame sa ako deti, 

čo sa načahujú po otrave v ligotavom obale. 

Boh sa však postaral o výstraţné tabuľky, varu-

jú nás hlasom svedomia, prikázaniami a najmä 

Jeţišovým učením. Naše trvalé dobro závisí len 

od toho, komu uveríme; či reklame sveta, ktorá 

nás neustále presviedča, ţe treba uţiť všetko, čo 

sa nám ponúka a pritom nedbať na následky 

alebo nepopulárnym kresťanským zásadám, 

ktoré nás bezpečne privedú do našej skutočnej 

vlasti domov k Bohu.  

                            M. M. 

Tretia pôstna nedeľa 

Ak sa nebudeme kajať, zahynieme 
  

 Veľa projektov na záchranu sveta uţ bolo      

a stále je ich neúrekom. Zaoberá sa tým mnoţstvo 

regionálnych aj celosvetových organizácií a aj na-

priek toľkej iniciatíve stále viac ľudí hynie na ná-

sledky narastajúcej nezodpovednosti a zloby. 

 Jeţiš nám uţ dvetisíc rokov ponúka svoj re-

cept. Výzvou k pokániu začal svoju verejnú činnosť. 

A v dnešnej bohosluţbe slova sme ju čítali aţ v hro-

zivej podobe. Takýto tón pouţíva človek vtedy, keď 

vidí, ako sa blíţi nebezpečenstvo a nik nereaguje na 

predchádzajúce upozornenia a výzvy. 

 Všetko, čo Jeţiš povedal, platí aj pre ďalšie 

generácie. Zdá sa, ţe hrozivý tón je zvlášť aktuálny 

práve pre túto našu, ktorá je ochotná uveriť hociko-

mu hocijakú hlúposť. Tvrdo však odmieta jedinú 

cestu záchrany – kajať sa. Moţno málokto vôbec 

rozumie, čo to vlastne znamená. Bolo by zaujímavé 

urobiť malú anketu na túto tému. Ak by to nevedeli 

ani ľudia z najbliţšieho okolia nás, veriacich, zrejme 

sa s pokáním nikdy naozaj nestretli. Na nás nezbada-

li zmenu k lepšiemu. A to je veľmi váţny signál na 

dôkladné pôstne zamyslenie. 

 Všimnime si Jeţišovu hrozbu v celom kon-

texte. Začalo to správou o krviprelievaní a z toho 

vznikla otázka, ako súvisí táto tragédia s hriešnosťou 

jej obetí. Ľudia chceli od Jeţiša počuť, ţe si to pos-

tihnutí zaslúţili. Oni sa teda nemusia báť, lebo sú 

lepší. Aj my zvykneme podobne reagovať a poväčši-

ne hneď aj vieme, za akú vinu to stihlo akurát tých    

a nie nás. Sme predsa oveľa lepší. Jeţiš však katego-

ricky odmieta takéto vysvetlenie. 

 Ak sa pri spytovaní svedomia porovnávame    

s druhými, robíme základnú chybu. Boh nás nesúdi 

podľa toho, či sme lepší alebo horší ako tí druhí. 

Naše pokánie bude účinné až vtedy, keď budeme 

sami seba súdiť iba podľa božieho zákona.              

                               M. M. 
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Slávnosť posviacky oltára                        

a obnoveného farského kostola 

s požehnaním erbov 
 

 „Od najstarších čias kostol bol poklada-

ný za budovu, v ktorej sa kresťanské spolo-

čenstvo schádza počúvať Božie slovo, spoločne 

sa modlí, prijíma sviatosti a slávi Eucharistiu. 

Kostol, ako budova, je raz a navždy určený na 

zhromažďovanie Božieho ľudu a slávenie po-

svätných tajomstiev, stáva sa domom Božím 

a patrí sa podľa starobylej obyčaje Cirkvi za-

svätiť ho Bohu slávnostným obradom.“ 

Naša Farnosť Levice-mesto sa od druhej 

polovice januára horlivo pripravovala na veľkú 

udalosť a výnimočnú slávnosť konsekrácie 

(posvätenie) nového mramorového oltára, obno-

veného farského kostola a poţehnania liturgické-

ho zariadenia. Ten v histórii uţ nikdy sa neopa-

kujúci deň nastal 9. februára, keď k nám zavítal 

banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián 

Chovanec. Nový oltár čakal na 

svoju konsekráciu niekoľko me-

siacov, lebo po smrti otca bisku-

pa Mons. Rudolfa Baláţa dlho 

nemala naša diecéza svojho bis-

kupa. 

Hoci farský kostol            

sv. Michala archanjela stojí nie-

koľko stáročí, nezachoval sa dá-

t u m  j e h o  k o n s e k r á c i e . 

V archívnych listinách sa našiel 

iba záznam o jeho poţehnaní 

s poznámkou, ţe posvätený ne-

bol. 

Náš farský kostol preţil 

pohnuté dejiny. Existencia kosto-

la v Leviciach sa datuje na rok 

1203. Bol zasvätený sv. Martino-

vi, neskôr sv. Ladislavovi a po 

rekatolizácii v r. 1645 sa jeho no-

vým patrónom stal sv. Michal Archanjel. Po via-

cerých poţiaroch bol obnovený a v roku 1786 

získal dnešnú podobu. 

V r. 1902 bolo ku kostolu dostavené 

priečelie s dvoma veţami. Rozsiahla generálna 

oprava kostola prebehla v roku 1992, keď bolo 

zreštaurované jeho vnútorné zariadenie, obnove-

né omietky, vitráţe, výmaľba i oprava vonkajšej 

fasády. 

 

Po II. Vatikánskom koncile sa uskutočni-

li liturgické zmeny, ktoré sa dotýkali aj spôsobu 

slávenia svätej omše. Dovtedy slúţil kňaz svätú 

omšu obrátený chrbtom k ľudu a v latinčine. Od 

koncilu slúţi kňaz svätú omšu obrátený k ľudu 

a v reči ľudu. Tieto zmeny si vyţiadali zmenu 

v liturgickom zariadení svätyne, a to oltár v jeho 

strede, na ktorom sa sprítomňuje Najsvätejšia 

obeta. V našom kostole bol umiestnený 

vo svätyni provizórny drevený oltár a ambóna, od 

ktorej sa číta Boţie slovo. 

Smernice týkajúce sa liturgického zaria-

denia však hovoria o pevnom oltári a ambóne. 

Ich inštalácia do nášho farského kostola sv. Mi-

chala archanjela sa naplánovala a realizovala za 

súčasného pána farára a dekana Mons. Jána Bed-

nára. Po schválení Biskupským úradom, liturgic-

kou komisiou a Krajským pamiatkovým úradom 

v Nitre sa pristúpilo k vypracovaniu projektov. 

Tejto náročnej úlohy sa vynikajúco zhostila  

Akad. arch. Mária Sabová zo Ţiliny, ktorá pred-

stavila svoj projekt otcovi bis-

kupovi a zhromaţdeniu veria-

cich.  Tvarové riešenie oltára 

pripomína siluetu korábu so 

spustenou sieťou. Rímsovitý 

tvar troch mramorových dosiek 

menzy oltára harmonizuje 

s pôvodným architektonickým 

riešením interiéru kostola. Je 

zhotovený z tardošského mra-

moru z Maďarska ako pôvodný 

oltár  a krstiteľnica z r. 1793. 

Z toho istého materiálu je zhoto-

vená ambóna, bočný stolík aba-

kus a sedes pre hlavného celeb-

ranta. 

N a  t ú t o  p a m ä t n ú 

a neopakovateľnú slávnosť boli 

pozvaní aj vzácni hostia, bis-

kupský vikár dp. Jozef Mahulá-

nyi zo Šiah,       dp. dekani z Novej Bane, Ban-

skej Štiavnice a Krupiny, kňazi z Dekanátu Levi-

ce, členovia liturgickej komisie dp. Peter Staro-

štík a náš bývalý kaplán Martin Uhrík, kňazi ro-

dáci z Levíc, zhotoviteľ diela p. Marián Lacek, 

dvaja zástupcovia z Maďarska – Tardosu – od-

kiaľ sa doviezol mramor, a svojou prítomnosťou 

nás poctil aj pán primátor Levíc Ing. Štefan Mi-

šák. 

Konsekrácia nového oltára a obnoveného kostola sv. Michala                Konsekrácia nového oltára a obnoveného kostola sv. Michala                Konsekrácia nového oltára a obnoveného kostola sv. Michala                   
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Priebeh slávnosti posviacky            

oltára, obnoveného kostola 

a požehnania erbov 
 

Svätá omša začínala o 10.00 sláv-

nostným sprievodom kňazov spolu s otcom 

biskupom Mons. Mariánom Chovancom, 

ktorého pri vstupe do kostola privítal pán 

dekan Mons. Ján Bednár. Po úvodnej pies-

ni Veľký kňaz k nám dnes prichádza otec 

biskup začal svätú omšu preţehnaním 

a pozdravom. Za veriacich našej farnosti 

privítal otca biskupa Ing. 

Richard Strákoš a Akad. 

arch. Mária Sabová. Otec 

biskup poţehnal vodu 

a pokropil ňou prítomných 

veriacich a nový oltár. 

P o  č í t a n i a c h 

a Evanjeliu sa nám priho-

voril otec biskup láskavý-

mi slovami, ktorými zdô-

raznil posvätnosť kostola 

navţdy zasväteného Bohu, 

aby sa v ňom konala osla-

va Boha. Poukázal cez 

udalosti Starého zákona, 

akým spôsobom sa Boh 

sprítomňoval svojmu vy-

v o l e n é m u  ľ u d u 

v oblačnom a ohnivom stĺ-

pe pri východe z Egypta. Ešte výraznejšie 

prebýval Boh uprostred svojho ľudu 

v Arche zmluvy a potom najviac 

v Jeruzalemskom chráme, ktorý postavil 

Šalamún. Pripomenul, ţe aj sám Pán Jeţiš 

rád chodieval modliť sa do chrámu, ako do 

domu svojho Otca. Povzbudil nás nasledo-

vať príklad Pána Jeţiša, aby sme aj my čas-

to a radi chodievali do kostola, v ktorom  

Boh prebýva uprostred svojho ľudu. 

Po Litániách k všetkým svätým na-

sledovala posväcujúca modlitba „Bože, po-

svätiteľ a správca svätej Cirkvi...“, a po-

mazanie krizmou nového mramorového ol-

tára v strede a na štyroch rohoch 

i konsekračných kríţov na stenách farského 

kostola s modlitbou „Pán nech svojou mo-

cou posvätí tento oltár i tento dom...“  Bo-

lo povznášajúce, keď otec biskup do pri-

pravenej nádoby so ţeravými uhlíkmi na-

sypal tymian a modlil sa: „Moja modlitba 

nech sa vznáša k tebe, Pane, ako kadid-

lo...“  pričom vystupoval hore oblak voňa-

vého dymu, ktorý prenikol celý kostol. Ol-

tár sa prikryl novou plachtou a ozdobil 

kvetmi. Otec biskup podal zapálenú sviecu 

so slovami „Kristovo svetlo nech žiari 

v Cirkvi...“ diakonovi, ktorý 

ňou zapálil sviece pri oltári. 

Nasledovala liturgia Eucha-

ristie prinesením obetných 

darov zástupcami veriacich. 

Svätá omša potom pokračo-

vala svojím zvyčajným spô-

sobom. Po modlitbe po svä-

tom prijímaní otec biskup 

poţehnal Erb Farnosti Levi-

ce-mesto a Erb Dekanátu 

Levice i nové pečiatky. 

Na záver sa pán dekan po-

ďakoval architektke Márii 

Sabovej, zhotoviteľovi diela             

z mramoru Mariánovi Lace-

kovi, za výrobky z dreva vo 

svätyni Ing. Jaroslavovi Iva-

novi, za prípravu a návrh er-

bov PhDr. Ladislavovi Vinczemu a za dob-

rú spoluprácu s Mestom Levice primátoro-

vi Ing. Štefanovi Mišákovi. Srdečne poďa-

koval aj bývalému kaplánovi dp. Martinovi 

Uhríkovi, ktorý sa podieľal na príprave ce-

lého projektu a najmä Mons. Františkovi 

Procházkovi, ktorý sa zaslúţil o peknú vý-

maľbu kostola a obetavé vedenie farnosti 

od r. 1986 do r. 2008. V mene celej farnosti 

pán dekan Mons. Ján Bednár veľmi úprim-

ne poďakoval otcovi biskupovi Mons. Ma-

riánovi Chovancovi za dôstojný priebeh 

tejto jedinečnej slávnosti. 
 

Mons. Ján Bednár, dekan  
   Mgr. Margita Tóthová 
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Erb a pečiatka                

Farnosti Levice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis erbu  
 

 Modro-červeno-zeleno oblúkovitým 

rezom delený štít. V pravom modrom poli 

strieborná litera X. v ľavom červenom poli 

na hrote plamenného meča so striebornou 

rukoväťou a zlatou zvlnenou čepeľou spo-

čívajúce zlaté váhy so striebornými retiaz-

kami. V dolnom zelenom poli na striebor-

nom červeno jazykom poloţenom ohliada-

júcom sa drakovi v zlatej zbroji stojaci 

strieborný, zlatým opaskom prepásaný ar-

chanjel Michal so zlatým nimbusom okolo 

hlavy, v pravici so zlatým plamenným me-

čom so striebornou rukoväťou, v ľavici so 

zlatou ţrďou kopie, hrotom prebodávajúcej 

dračí krk, z ktorého stekajú kvapky krvi. 

Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klo-

búk na kaţdej strane s jedným strapcom na 

čiernej šnúre. 
 

 

Vysvetlenie významu                            

jednotlivých prvkov erbu  
 

V dolnej zelenej časti erbu farnosti sa na-

chádza archanjel Michal bojujúci s drakom, 

patrón farnosti, stvárnený podľa historickej 

farskej pečate. V horných rohoch sa nachá-

dzajú časti erbu Dekanátu Levice, do ktoré-

ho farnosť administratívne patrí. Čierny 

kňazský klobúk s jedným čiernym strap-

com na čiernej šnúre na kaţdej strane pri-

náleţí, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, 

farárovi a farnosti. 
 

 

 

Autori heraldického                             

návrhu a  kresby: 
 

PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. 

Ing. Miriam Glejteková 
 

Nitra, 11/I/2013 
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Erb  a pečiatka              

Dekanátu Levice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis erbu  
 

 Modro-červeno štvrtený štít prelo-

ţený zlatým priebeţným kríţom.         

V 1. a 4. modrom poli strieborná litera 

X, v 2. a 3. červenom poli na hrote pla-

menného meča so striebornou rukovä-

ťou a zlatou zvlnenou čepeľou spočíva-

júce zlaté váhy so striebornými retiaz-

kami. Nad štítom sa vznáša čierny kňaz-

ský klobúk na kaţdej strane s dvoma 

strapcami na čiernej šnúre. 
 

 

 

Vysvetlenie významu                                            

jednotlivých prvkov erbu  
 

 Strieborné litery X v 1. a 4. mod-

rom poli pochádzajú z erbu Banskobys-

trickej diecézy. Váhy a plamenný meč 

v 2. a 3. červenom poli vyjadrujú zasvä-

tenie kostola sv. Michala v Leviciach, 

sídle dekanátu. Priebeţný kríţ je sym-

bolom kalvárie, ktorá má v dejinách 

mesta čestné miesto. Čierny kňazský 

klobúk s dvoma čiernymi strapcami na 

čiernych šnúrach na kaţdej strane, pri-

náleţia podľa pravidiel cirkevnej heral-

diky, dekanovi a dekanátu. 
 

 

 

 

Autor heraldického návrhu  
 

PhDr. Ladislav Vincze 
 

Autor heraldickej kresby 
 

PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. 
 

Nitra, 16/I/2013 
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  Pamätná listina zo slávnosti posviacky 9.2.2013 
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Na posvätných miestach  

Jeruzalema 
 

 Zabudla som ešte spomenúť, ţe Bazi-

liku Agónie Pána sa nám nepodarilo v ten 

deň navštíviť, 

lebo kým sme 

sa k nej dostali, 

bolo pravé po-

ludnie a v tom 

čase ju zatvára-

jú. Odloţili 

sme si návštevu 

tohto chrámu 

na druhý deň 

p o b y t u 

v Jeruzaleme, 

lebo za jeden 

deň sa to jedno-

ducho všetko 

nedalo stihnúť. 

 Takţe po 

prehliadke hro-

biek v údolí 

sme začali stú-

pať do mesta. 

Slniečko praţilo a tak sme si našli oddy-

chové miesto, ktoré poskytovalo skromný 

chládok pre tých najstarších a na chvíľu 

sme sa zastavili, aby sme vypili hlavne vo-

du a zjedli krajec chlebíka so salámou ale-

bo klobásou. Dobre padol aj nejaký ten 

keksík alebo sladkosť. Tešili sme sa 

z krásneho výhľadu a sledovali sme miesta, 

ktoré sme uţ prešli, lebo sme ich mali ako 

na dlani. 

 Po krátkom oddychu sme pozvoľna 

stúpali po chodníku vedľa hradskej. Bola tu 

na ten čas dosť rušná premávka. Autobusy 

mestskej dopravy mali pred hradbami ko-

nečnú,  a chrlili celé davy návštevníkov. 

Ocitli sme sa v dave kráčajúcom do mesta. 

Prešli sme jednou z mestských brán, ak si 

dobre pamätám, tá brána sa volala  

„Dobytčia brána“ a ocitli sme sa vnútri Je-

ruzalema. 

 Po malej chvíli sme sa zaradili do 

dvoch veľkých radov. Jeden bol vyhradený 

muţom a druhý ţenám. Museli sme absol-

vovať bezpečnostnú prehliadku predtým 

ako nás hliadka pustila na veľmi veľké, 

priestranné námestie pred Múrom nárekov. 

Bolo tam veľmi rušno. Všade plno ľudí. 

Naša okolo tridsaťčlenná skupina si dala 

zraz v hornej časti námestia odkiaľ bol vý-

hľad na Múr nárekov, ktorý sa zachoval 

ako jediná stavba z veľkolepého  Jeruza-

lemského chrámu. 

 Náš sprievodca Marcel nám dal vý-

klad a upozornil nás na to, ţe k Múru náre-

kov sú znovu dva vstupy, jeden pre muţov 

a chlapcov, druhý pre ţeny a dievčatá. Po-

tom nám dal asi poldruha hodiny voľno, 

aby sme si mohli všetko popozerať a zájsť 

si aj k Múru nárekov s nejakou prosbou 

alebo modlitbou na papieriku, ktorý tam 

môţeme  zanechať presne tak, ako to robia 

Ţidia.  Tak sme to vyuţili a išli sme aţ tam, 

pomodliť sa alebo vloţiť do múru papierik 

s prosbou.  

  

Múr nárekov, časť vyhradená pre ženy  

Foto: autorka článku  

... pokračovanie z decembrového čísla... pokračovanie z decembrového čísla... pokračovanie z decembrového čísla   
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 Po opätovnom stretnutí sa našej sku-

piny nám náš sprievodca ukázal mnoho za-

ujímavých vecí. Videli sme  obrovskú ma-

ketu osemramenného svietnika Menorach, 

rôzne maľby mesta Jeruzalem, ako vyzera-

lo za čias rímskej nadvlády, pozostatky pô-

vodných múrov, dlaţby...  Potom sme una-

vení došli k menšiemu námestiu, kde bol 

tieň, múrik na sedenie, lavičky a rýchle ob-

čerstvenie. Sprievodca nám znovu dal asi 

pol hodiny na oddych a občerstvenie. Boli 

sme z toho sl-

niečka  a cho-

denia unavení 

a tak nám dob-

re padlo sad-

núť si na múrik 

a len tak pozo-

rovať ţivot 

okolo seba.  

 To, čo 

ma zaujalo uţ 

pri vstupe do 

m e s t a  

a jednoducho 

sa to nedalo 

prehl i adnuť , 

boli ţidovské 

rodiny. Ocko, 

mama a tri, 

štyri, päť detí. 

P r e ch á d z a l a 

som pohľadom z jednej rodiny na druhú. 

Veľa ich prešlo pred mojimi očami. Veľmi 

silným záţitkom bolo pre mňa vidieť otca, 

ktorý je vţdy ten, kto tlačí kočík s bábät-

kom, na rukách nesie ďalšieho synčeka, či 

dcérku a za sako, či nohavice sa ho drţia 

ešte ďalšie dve staršie ratolesti. Pozorovala 

som dievčatká s dlhými vláskami, 

v rozkošných šatočkách a malých chlapcov 

s čiapočkami kipu na hlavách. Deti boli 

spokojné, drţali sa vţdy pri rodičoch. Mat-

ka robila nad nimi len tichý dozor a niesla 

nejakú ľahšiu tašku, alebo sa okolo nej 

motkalo jedno malé dieťa.  

     Otec je v ţidovskej rodine ozajstnou 

hlavou rodiny, aj so všetkou váţnosťou         

a zodpovednosťou za výchovu svojich detí. 

On učí a vychováva deti. Manţelka mu 

v tom len pomáha. Deti sú navešané na oc-

kovi a on je pokojný, berie to ako samo-

zrejmosť. U nás je to opačne. Deti sú nave-

šané skôr na mame a o čísle štyri - päť detí 

môţeme len snívať. U nás sú takíto ockovia 

svetlé výnimky. Veľmi málo ich je takých, 

ako som videla v Izraeli. 

 Obdivovala som tých ockov a hlavne 

ich trpezlivosť a nesmiernu lásku k svojim 

deťom. Ich správanie vydávalo jasné sve-

dectvo pre kaţdého náhodného pozorovate-

ľa : „Ja som hlavou rodiny a moje deti sú 

pre mňa najvzácnejším darom a poţehna-

ním od Najvyššieho“. Nestretla som sa tam 

so ţiadnym kričaním alebo vrieskaním po 

deťoch. Zo ţidovských rodín vyţarovala 

láska, pokoj, tiché rodinné šťastie 

a pohoda.  
 

Vierka Karvašová 

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

Židovské rodiny sú požehnané deťmi  
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Misijný úmysel na február 2013 
 

Aby národy, ktoré sú                                                  
vo vojnovom konflikte,  

uprednostňovali cestu budovania                      
budúcnosti v pokoji a mieri. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počul som hlas Pána: 
„Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ 

I povedal som:                                                         
„Hľa, tu som, pošli mňa!“ 

(Iz 6, 8) 
 

Modlitba za dospelé dieťa 
 

 Prosím nášho Pána o poţehnanie pre 

teba, moje dieťa. Odišiel si z domu a si 

odkázaný sám na seba.  

 Nech ťa ţehná Boh, keď sa ráno 

prebúdzaš, a po celý deň nech chráni tvoje telo, 

dušu i ducha.  

 Nech kráča s tebou, keď ja uţ s tebou ísť 

nemôţem.  

 Nech ţehná miesta, kde ţiješ a pracuješ, 

nech prejaví svoju milujúcu účasť, ako som 

kedysi prejavovala ja, keď som sa tak často 

pýtala, kde si bol a s kým.  

 Nech ţehná cesty, po ktorých chodíš, 

a všetkým, ktorí cestujú s tebou. Nech ţehná 

tvojmu hospodáreniu a učí ťa veľkorysosti voči 

tým, ktorí majú menej ako ty.  

 Nech ťa vedie po pravdivých cestách 

a nech ti pripomína, ţe máš vţdy zo svojho 

dávať to najlepšie a potreby druhých klásť pred 

svoje vlastné.  

 Nech ťa učí odpúšťať, ako sme si my 

dvaja často odpúšťali navzájom... keď si spravil 

chybu a ja som ťa karhala, keď som povedala 

„NIE“ a ty si to nechápal.  

 Nech ťa Boh obdarí poznaním Jeho 

Lásky, ktorá ťa chráni a osvecuje pred tebou 

tvoju cestu, ako mi dal poznať, ţe si v bezpečí, 

v tieni Jeho krídel.  

 Nech rastieš vo svojich vzťahoch 

s Pánom, nech sa ti dostane šťastnej istoty 

v poznaní, ţe On ťa vo svojej láske nikdy 

nesklame, nikdy ťa neopustí a vţdy bude 

blízko, aby ťa utíšil.  

 Nech ti dá Pán poznať, ţe ja si nerobím 

starosti, pretoţe viem, ţe si v bezpečí, v rukách 

jedinej osoby, o ktorej verím, ţe ťa miluje viac, 

ako to dokáţem ja. Amen. 

 

„POĎ!“ – Zážitok kňaza Juana             

C Mariho v Ekvádore 
 

V ten Veľký piatok som bol dlho na 

nohách, pretože som asi šesť hodín spovedal. 

Keď som bol konečne hotový, bolo už veľmi 

neskoro.  

Tešil som sa na domov a na to, že si 

trocha oddýchnem. Kostol bol už prázdny. V tej 

chvíli vošla stará žena, ktorá ma požiadala, aby 

som ju vyspovedal.  

Práve som jej už chcel povedať, že aby 

prišla zajtra, pretože som bol úplne vyčerpaný, 

keď mi Pán vnukol, aby som ju neodmietal.  

Povedal som: „Sadnime si blízko tohto 

pekného obrazu Ježiša, aj keď je dnes pre Bielu 

sobotu zakrytý.“  

Opýtal som sa jej, kedy mala poslednú 

spoveď a k môjmu prekvapeniu som sa 

dozvedel, že to bolo pred 70 rokmi. Tu som sa 

jej opýtal: „Čo sa stalo, že ste zmenili svoj 

názor?“  

So slzami v očiach mi odpovedala: 

„Chcela som prejsť okolo kostola a tu som 

počula mocný a jasný hlas, ktorý mi povedal: 

‚POĎ!‘ tu som vstúpila do kostola a stretla som 

vás, padre. Vy ste na mňa čakali.“  

Bol som vnútorne hlboko dojatý 

a pochopil som, že Pán ma u tejto duše použil 

ako svoj nástroj. Stretnutie, na ktoré Boh čakal 

70 rokov!  

Na Veľkonočný pondelok táto pani 

zomrela. Predtým ako zomrela, ju videli 

usmievať sa, práve tak, akoby odpovedala 

niekomu, kto jej hovorí: „POĎ, moja milá 

dcéra!“           – zg –  
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Misijná krajina Malawi 
 

 R e p u b l i k a  M a l a w i  j e 

vnútrozemský štát v juhovýchodnej 

časti Afriky. Najvyšším bodom 

Malawi je hora Mulanje, ktorá 

dosahuje výšku 3002 m n. m. 

Podnebie je 

r o v n í k o v é , 

striedajú sa 

s u c h é 

a daţdivé 

o b d o b i a . 

M a l a w s k é 

územie bolo 

od praveku 

o s í d l e n é 

domorodými 

kmeňmi. Od 

17. do 19. 

storočia bola 

krajina pod 

v p l y v o m  A r a b s k ý c h 

východoafrických emirátov. V 60. 

rokoch 19. storočia prišli na územie 

Briti. Krajinu vtedy nazvali Njasko 

a ovládali ju aţ do roku 1964, kedy 

získala nezávislosť. Krajina má 14 

miliónov obyvateľov. Obyvateľstvo 

tvoria bantuské kmene - Čewovia      

58 %, Lomwovia 18 %, Jaovia 13 %, 

Ngoniovia 7 % a zvyšok tvoria 

prisťahovalci. Hlavným mestom 

krajiny je Lilongwe. Úradnými 

jazykmi sú angličtina a čičevčina. 

Gr a mo t ný c h  j e  l en  65  % 

obyvateľstva. Väčšina Malawijcov 

ţije na vidieku, v tradičných rodinách 

je hlavou domácnosti matka. Malawi 

patrí  medzi chudobné štáty. 

Zdravotná starostlivosť je na veľmi 

nízkej úrovni, krajina má veľký 

p r o b l é m  s o  z í s k a v a n í m 

zdravotníckeho materiálu a liekov. 

Obyvateľstvo trpí na vysoký počet 

prípadov AIDS, úmrtnosť, najmä detí 

je vysoká. 

Najviac detí 

zomiera na 

m a l á r i u , 

nedostatočnú 

v ý ţ i v u 

a akútne 

z á p a l y 

dýchac ieho 

ústrojenstva. 

 Misijná 

činnosť sa 

z a č a l a 

v krajine 

u p l a t ň ov a ť 

vďaka Misionárom Ducha Svätého. 

Začiatkom 20. storočia sa zaloţila 

domáca rehoľa sestier. Výchova 

domorodých kňazov sa ujímala 

ťaţko, keďţe rodinné pomery tu 

neboli v najlepšom stave. Postupom 

času sa však situácia zlepšila. 

V súčasnosti ţije v Malawi 79 % 

kresťanov (z toho necelá polovica je 

katolíkov), 13 % moslimov, 4,5 % 

bez vyznania a 3,5 % iných vyznaní. 

 
(K. B., krátené) 

Rubriku Misie pripravila:   Edita Kottrová 

Zdroje: Hlasy z domova a misií 12/2012,                                  

 Život Cirkvi vo svete 5-2013 
 Foto: http://www.trekearth.com/gallery/Africa/Malawi/Central/    

 Salima/Salima/photo46234.htm  
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 Slávnosť posviacky oltára a obnoveného farského kostola s požehnaním erbov 

Farský kostol sv. Michala v Leviciach 9.2. 2013 – foto Judita Zakarová 
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