
  

 

  

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 

 Ročník III. - Číslo 3 - Marec 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: Odovzdávanie Božieho zjavenia, Tradícía  

Liturgia: Kvetná a Veľkonočná nedeľa, druhá a tretia Veľkonočná nedeľa 

Púť do Svätej zeme - Na posvätných miestach Jeruzalema      

 Téma: Naše pokánie, Vzkriesenie  

Misijný úmysel na marec - Misijná krajina Peru * Svätí v mesiaci - marec                                                                                                                                     

Zamyslenie - Pôstom, modlitbou a skutkami milosrdenstva sa priblížime k Bohu                                                                                                                                     

Fotogaléria: Krížová cesta na levickej Kalvárii  
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 Na minulej katechéze sme začali 

preberať 2. kapitolu prvej časti Kate-

chizmus Katolíckej Cirkvi (KKC), ktorá 

hovorila o tom, že Boh sa nám zjavuje 

a ide nám v ústrety, aby sme mohli mať 

účasť na jeho vnútornom živote, na jeho 

láske a aby sme takto 

obnovili naše spoločen-

stvo s ním. 

 Dnes, v tomto dru-

hom článku, budeme ho-

voriť o tom, ako, akým 

spôsobom sa nám toto 

Božie zjavenie odovzdá-

va.  

 Tento článok začí-

na citátom z 1 Tim 2, 4, kde Pavol hovo-

rí: „Boh chce, aby boli všetci ľudia 

spasení a poznali pravdu.“ Touto prav-

dou je vlastne Božie zjavenie, ktorého 

zlatým klincom je Ježiš Kristus. Teda 

Božou túžbou a snahou je, aby všetci ľu-

dia spoznali jeho Syna Ježiša Krista, 

pretože len skrze neho môžeme prísť 

k Otcovi - „...nik nepríde k Otcovi, iba 

cezo mňa“ (Jn 14, 6), hovorí Ježiš. Po-

znanie Ježiša Krista, viera v neho je 

mostom a bránou do nového života                             

a v konečnom dôsledku, do neba, kde 

nás chce Boh znova všetkých zhromaž-

diť a dať nám účasť na svojom šťastí. 

 K tomuto je nevyhnutné, aby sa Je-

žišovo zjavenie, všetko potrebné čo po-

vedal alebo urobil pre našu spásu, znova 

ohlasovalo a sprítomňovalo po jeho na-

nebovstúpení tak, ako keby sa to dialo 

za jeho života tu, na zemi. 

 A keďže Bohu ide v prvom rade 

o spásu človeka, tak Bohu najviac záleží 

na tom, aby to, čo sa má o Ježišovi       

 

 

ohlasovať, sa ohlasovalo v celku, nepo-

rušene, aby to, čo tu Ježiš Kristus zjavil 

o Bohu sa v celosti ohlasovalo všetkým 

ľuďom až do konca čias, kým nepríde 

v sláve. Preto sám Boh je zárukou toho, 

že to, čo sa o ňom v učení Cirkvi ohla-

suje, je celá pravda, bez ub-

ratia niečoho alebo pridania 

niečoho, čo by zdeformovalo 

toto Božie zjavenie. Je teda 

v Božom záujme podávať je-

ho Zjavenie také, aké naozaj 

je. 

 Predstavme si, že Božie 

zjavenie, všetko, čo nám 

Boh o sebe v dejinách ľud-

stva zjavil a zavŕšil v Ježišovi Kristovi, 

je ako prameň. Božie zjavenie je pra-

meň. A z tohto prameňa vyvierajú            

2 potôčiky, cez ktoré sa dostáva toto 

Zjavenie ku nám a z ktorých toto Zjave-

nie čerpáme ako vodu z prameňa.  

 Týmto prvým potôčikom, cez kto-

rý sa ku nám dostáva v Cirkvi Božie 

Zjavenie, je Tradícia (Apoštolská Tra-

dícia, Posvätná Tradícia). Druhým potô-

čikom je Sväté písmo. 

 Hlavným rozdielom medzi nimi je, 

že Tradícia je ústne podávané Božie 

Zjavenie a Sväté písmo je písomne 

odovzdávané Božie Zjavenie. Nie všet-

ko, čo Ježiš Kristus povedal a urobil, 

e v a n j e l i s t i  v  e v a n j e l i á c h 

a novozákonných listoch zapísali. Sa-

motné Jánovo evanjelium končí slova-

mi: „Je však ešte veľa iného, čo Ježiš 

vykonal. Keby sa to všetko malo do-

podrobna spísať, myslím, že by celý 

svet nemal dosť miesta na knihy napí-

sané o tom.“  (Jn 21, 25)                      

2. ČLÁNOK:  ODOVZDÁVANIE BOŽIEHO ZJAVENIA 2. ČLÁNOK:  ODOVZDÁVANIE BOŽIEHO ZJAVENIA 2. ČLÁNOK:  ODOVZDÁVANIE BOŽIEHO ZJAVENIA    
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 Teda je aj učenie, ktoré Ježiš odo- 

vzdal apoštolom, alebo ktoré apoštoli 

poznali vnuknutím Ducha Svätého, a tí 

ho ústne odovzdali svojim nástupcom, 

biskupom a takto toto učenie prechádza 

postupne od apoštolských čias cez celé 

dve tisícročia až k nám, do súčasnosti. 

Takým príkladom Tradície je napr. spô-

sob, ako sa slúžia sviatosti, 

ako často môžeme pristupo-

vať k svätému prijímaniu, 

kňazský celibát atď. 

 S v ä t é  p í s m o 

a Tradíciu dostal za úlohu 

vysvetľovať živý Učiteľský 

úrad Cirkvi – to sú bisku-

p i  v  spo lo čen s t ve 

s Petrovým nástupcom, 

ktorý vykonáva svoju auto-

ritu v mene Ježiša Krista – 

„Kto vás počúva, mňa po-

čúva.“ (Lk 10, 16) Ale všimnime si, že 

Učiteľský úrad Cirkvi (UÚC) nie je nad 

Božím slovom, teda nad Božím Zjave-

ním, ale mu slúži, lebo učí iba to, čo mu 

bolo odovzdané. UÚC Božie slovo, Bo-

žie Zjavenie z Božieho poverenia 

a s pomocou Ducha Svätého nábožne 

počúva, sväto zachováva a verne vykla-

dá a z tohto jediného pokladu viery čer-

pá všetko, čo predkladá veriť ako zjave-

né Bohom. A to je naozaj úžasné: Cez 

UÚC Boh sa nám neomylne zjavuje 

a my ho môžeme s istotou poznať. Cez 

Katolícku Cirkev môžem s istotou po-

znať, kto je Boh, kto je človek, aký je 

zmysel života... Nemusím mať vôbec 

žiadnu pochybnosť, či sa Cirkev náho-

dou nemýli..., pretože Boh chcel, aby 

Cirkev bola nástrojom, cez ktorý sa bu-

de zjavovať všetkým ľuďom do konca 

čias. 

 Tu treba spomenúť dogmy, teda is-

té pravdy viery, ktoré sú stĺpmi uče-

nia Cirkvi, na nich stojí Kristovo uče-

nie. Dogami sú napr. tieto pravdy: 

v Bohu sú tri osoby – Otec, Syn a Duch 

Svätý. Alebo: Ježiš Kristus je Boh aj 

človek. Alebo: Panna Mária bola vzatá 

do neba s telom i dušou.... Sú to isté 

pravdy, o ktorých pravdivosti 

sa nemusí vôbec pochybovať, 

pretože ich vyhlasuje pápež 

spolu s biskupmi a toto spolo-

čenstvo dostalo od Krista 

účasť na jeho neomylnosti. Za 

2000 rokov Cirkev nemusela 

nikdy opravovať, alebo rušiť 

nejakú dogmu. Dokonca táto 

neomylnosť sa týka celého 

Božieho ľudu, pretože:             

KKC 92 „Spoločenstvo veria-

cich ako celok… sa nemôže 

mýliť vo viere a túto svoju osobitú vlast-

nosť prejavuje nadprirodzeným zmyslom 

pre vieru (sensus fidei), ktorý je v celom 

ľude, keď od biskupov až po posledných 

veriacich laikov vyjadruje svoj všeobec-

ný súhlas vo veciach viery  a mravov.“ 

93 „Týmto zmyslom pre vieru, ktorý 

vzbudzuje a udržuje Duch pravdy, Boží 

ľud pod vedením posvätného Učiteľské-

ho úradu…sa neochvejne pridŕža vie-

ry ,raz navždy odovzdanej svätým‘, hlb-

šie do nej preniká správnym úsudkom     

a plnšie ju uvádza do života.“  

 Túto schopnosť poznať túto pravdu 

v učení Cirkvi a celkom k nej prilipnúť 

dostávame v krste, kedy Duch Svätý 

nám dáva pomazanie a uvádza nás do 

plnej pravdy, zjavuje nám pravdu, preto-

že on je Duch pravdy.  

 
Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany  
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Kvetná nedeľa 
Neplačte nado mnou 

 "Plačte samy nad sebou a nad svojimi deť-

mi", hovorí Ježiš. A ženy všetkých generácií skutoč-

ne veľa a často plačú. Sú sklamané, predčasne zo-

draté, nik neocení ich námahu a ešte je celý rad dô-

vodov na slzy sebaľútosti. Plačú tiež často aj nad 

svojimi deťmi. Niekedy len preto, že nie sú dosť 

úspešné, nespĺňajú ich vysnívané predstavy. To je 

vlastne tiež plač nad sebou. Ale veľa žien plače nad 

chorými, hladujúcimi alebo inak trpiacimi deťmi. 

 Aký plač mal na mysli Ježiš? Čo ho mohlo   

v takej strašnej situácii viac trápiť ako jeho vlastné 

utrpenie? Keď mňa neznesiteľne bolí čo len zub, 

prestane ma zaujímať svet. Ježiša ani vtedy nepre-

stal zaujímať osud celého ľudstva. Práve vtedy ako-

by vrcholila jeho láska k nám. Videl ako sa ľudstvo 

rúti do skazy, myslel viac na to, čo hrozí nám, ako 

čo jemu. Morálnu záhubu považoval za horšiu ako 

utrpenie. 

 Také je Božie hodnotenie. Boží Syn sa stal 

človekom, aby nás zachránil od hriechu, nie od bo-

lesti. Plačúce ženy vyzýva, aby plakali nad hriešnos-

ťou a aby ju považovali za najväčšie nešťastie. Hor-

šiu ako akúkoľvek chorobu alebo neúspech. Mali by 

plakať nad sebou, keď to nechápu. 

 Tie najtrpkejšie slzy tečú z očí matiek, ak sa 

musia za svoje deti hanbiť. Ak ich skazenosť už 

odsúdi aj svet. Dnešný svet však toleruje veľa zla, 

ba celkom prevracia hodnoty. A tak vidíme, že sa 

panenstvo stáva hanbou, podvod šikovnosťou, zvrá-

tenosť modernosťou. Plače sa len vtedy, keď zvráte-

nosť vyústi do AIDS-u a nepoctivá šikovnosť do 

väzenia. Vtedy je ale už neskoro plakať. 

 Kým sa nenaučíme plaču ľútosti nad každým 

hriechom, kým nenapravíme naše hodnotenie dobra 

a zla, vyplačeme si oči nad sebou i nad našimi deť-

mi. 

                             M. M. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočná nedeľa 
Sme svedkami vzkriesenia? 

 Keby sa urobila anketa ako Ježiš vstal z mŕt-

vych, nielen na ulici, ale aj v kostole by najviac od-

povedí pravdepodobne čerpalo z veľkonočných po-

hľadníc. Odvalený kameň, ozbrojená stráž v mdlo-

bách a nad hrobom sa vznáša Ježiš so zástavou        

v ruke. Výtvarníci totiž znázorňujú svoju vlastnú 

predstavu. A preto si vymysleli slávnostnú dekorá-

ciu, aká predsa patrí k takej úžasnej udalosti. 

 Pri Ježišovom zmŕtvychvstaní však nik ne-

bol. Nik nevidel kedy a ako vstal Ježiš z hrobu. 

Priamych svedkov nieto. Správa z Jánovho evanjelia 

znie skoro ako inventarizačná zápisnica. Napred 

prázdny hrob, potom čo bolo v hrobe, kde to bolo 

položené a či poskladané alebo zvinuté. Nakoniec 

trápne konštatovanie, že Peter ani Ján vtedy ešte 

nechápali Písmo. 

 Ako dobre, že sa nám zachovali len celkom 

triezve správy o tejto najneuveriteľnejšej udalosti 

dejín. Je to dôkaz, že sú pravdivé. Ktokoľvek by si 

takúto udalosť vymyslel, určite by ju opísal tak, ako 

to vidíme na obrázkoch. 

 Naša viera nestojí na ľudskej predstave, ale 

na pravde. Nechápaví apoštoli uverili, keď uvideli 

vzkrieseného Ježiša, keď sa ho mohli dotknúť, keď 

jedol s nimi, keď im vysvetlil, zmysel vykupiteľské-

ho diela. Apoštolom potom uverili tisíce, pretože 

videli celkom zmenených ľudí. A tí, čo uverili, zme-

nili sa tiež, začali celkom ináč žiť. Preto sa prvotná 

Cirkev tak rýchle vzmáhala počtom i kvalitou. Tre-

ba ešte pripomenúť, že doba bola veľmi zlá, pod-

mienky nanajvýš nepriaznivé, zo strany Židov i po-

hanov napred predsudky a potom krvavé prenasle-

dovanie. 

 Nevyhovárajme sa na dobu a na neochotu 

tohto skazeného sveta. Pozrime sa radšej na seba vo 

svetle veľkonočného rána a odpovedzme si na otáz-

ku, ktorú nám kladie nadpis dnešného zamyslenia. 

      M. M. 
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Druhá Veľkonočná nedeľa   
Pokoj vám 

 Čo najviac chýba dnešnému svetu, čo najviac 

chýba našim rodinám, čo najviac chýba v našich 

srdciach, je práve pokoj. Kamkoľvek sa pozrieme, 

všade samý boj. Bojuje sa zbraňami aj slovami. Zra-

ňujú sa, často smrteľne, telá i duše. Útočíme na 

iných a pritom ničíme predovšetkým sami seba.          

A keď nám je v atmosfére nepokoja na nevydržanie, 

skúšame vyraziť klin klinom, držiac sa ľudovej 

"múdrosti". Vyzúrime sa na niekom, čo sa nám prá-

ve pripletie do cesty a máme zas o jedného nepriate-

ľa viac. Nepokoj sa rozrastá, nik už nevie, kto kedy 

komu čím ublížil a na kom je rad, aby čo komu a za 

čo vrátil. Ale kto konečne preruší tento diabolský 

kruh? 

 Už sa stalo. Ježiš nás prišiel naučiť, že za zlo 

sa máme odplácať dobrom. A nielenže nás to učil, 

sám to dokázal za krutých podmienok. Ako človek, 

ako jeden z nás, ako prvý. Láskou premohol zlo. 

Tým zvíťazil nad smrťou a vyšiel z hrobu živý. 

"Pokoj vám", boli jeho prvé slová po vzkriesení.    

A hneď nato dal apoštolom moc udeľovať pokoj      

v odpustení hriechov. Odvtedy sa "službou Cirkvi 

udeľuje odpustenie a pokoj" vo sviatostnom rozhre-

šení. Pokoj sa viaže na odpustenie. Odpustenie zase 

na vnútorné obrátenie, ktoré ale predpokladá úprim-

né odsúdenie všetkého, v čom sme sa odklonili od 

Božej vôle, v akom rozsahu a do akej hĺbky. Ja som 

v tomto súdnom procese vyšetrovateľom, obžalova-

ným aj žalobcom. Do spovednice už vstupujem sám 

sebou odsúdený žiadať o omilostenie. V každej ta-

kejto žiadosti sa musí uviesť dôvod odsúdenia. Kto 

uvedie nepravdivé a neúplné údaje, nemôže byť 

omilostený. Prenesené na sviatostnú pôdu - nedosta-

ne odpustenie a pokoj. 

 Koľko pokoja je v nás dnes, keď do minulé-

ho týždňa bol nával pred spovednicami? 

Ak ho niet, uvažujme prečo. Ježišov pokoj je predsa 

rovnako účinný aj po dvoch tisícročiach. 

                             M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretia Veľkonočná nedeľa  
 Viac treba poslúchať Boha 

 Všeličím by sa dala charakterizovať súčasná 

doba. Hlavne v negatívnom význame. Devastáciou 

prírody, narastaním násilia, civilizačnými choroba-

mi, rozpadom rodín, hypersexualitou a podobne. 

Celkom iste však spadá do tých negatívnych znakov 

súčasnosti akýsi všeobecný úpadok autority. Cítia to 

predovšetkým učitelia. Z roka na rok sa im ťažšie 

učí. Autorita úzko súvisí s poslušnosťou. Tvrdá au-

torita si poslušnosť vynúti. Rešpektuje sa však iba 

navonok, formálne, v dosahu hrozby sankciami. To 

však nie je autorita, ale drezúra a teror. Pri prvej 

možnosti úniku potom vybuchne divoká neviaza-

nosť. Stretávame sa s tým na každom kroku a v naj-

rôznejších podobách. 

 Koreň všetkého je v nerešpektovaní Božej 

autority Boha sa nebojíme, lebo sa nám zdá, že na 

naše drzé postoje nereaguje. Keby sa boli apoštoli 

podriadili autorite veľrady, boli by sa vyhli bolest-

nému a pokorujúcemu trestu. A Boh by sa pravde-

podobne nebol nejako zjavne hneď ozval. Apoštoli 

by sa boli mali dobre, možno by sa boli stali členmi 

veľrady. Ich úspech by bol podľahol rozpadu spolu 

s ich mŕtvymi telami. A kresťanstvo by bolo zanik-

lo. Prežilo, lebo jeho nositelia viac poslúchali Boha 

ako ľudí. Aj za cenu vlastného života. A dodnes 

prežila aj ich skutočná autorita. 

 Petrova autorita bola postavená na láske       

k Ježišovi. On ostal verný a poslúchal nie zo stra-

chu, ale z lásky. Prvotná Cirkev sa nešírila terorom, 

ale vzájomnou láskou. Šírila sa aj navzdory teroru. 

Každá pravá ľudská autorita sa musí odvodzovať     

z Božej. Teda musí byť autoritou lásky. Nie zo sla-

bošskej povoľnosti, ale z láskavej dôslednosti. Iba 

tak sa dá dosiahnuť slobodná poslušnosť, posluš-

nosť z lásky. Taká zachráni svet. 

                              M. M. 
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 Po krátkom oddychu sme sa vy-
brali k Večeradlu, kde Pán Ježiš spolu 

s apoštolmi slávil Veľkonočnú večeru 
a po nej sa naplnil kalich jeho utrpenia. 
Boli sme v priestoroch Večeradla 

a čítaním nahlas zo Svätého písma sme 
si tieto udalosti priblížili. V ten deň sme 

ešte obdivovali nádhernú sochu kráľa 
Dávida s harfou, jeho hrob, Baziliku 
usnutia Panny Márie, Kostol sv. Petra 

Galikantu, kde kohút zaspieval po Pet-

rovom zapret í Jež iša, väzenie 
v Kajfášovom dome, v ktorom strávil 

Ježiš noc po zajatí v Getsemanskej zá-
hrade. Temné, chladné priestory väze-
nia a čítanie o tejto udalosti zo Svätého 

písma veľmi silno umocňovali atmosfé-
ru tých čias a všetci sme preciťovali to, 

čo sa tu s Pánom Ježišom odohrávalo. 
Takto uplynul jeden deň v Jeruzaleme 
a po nasadnutí do autobusu vo večer-

ných hodinách sme sa všetci tešili na 

Na posvätných miestach Jeruzalema  

... pokračovanie z februárového čísla... pokračovanie z februárového čísla... pokračovanie z februárového čísla   

Všetko máme ako na dlani. Nenápadný, malý, osamotený chrám na kopci oproti nám                
napravo, s čiernou kupolovitou strechou je Dominus Flevit, miesto, kde Pán Ježiš plakal 
nad Jeruzalemom, v údolí pod ním úplne napravo je židovský cintorín. Chrám naľavo od               
Dominus Flevit, so zlatými kupolami, je pravoslávny chrám sv. Márie Magdalény.                   
Veľký chrám nižšie s tromi vstupnými oblúkmi je Bazilika Agónie Pána, hradská rozdeľuje            
Getsemanskú záhradu. Jej druhá časť je v ohradenom priestore pred nami. Napravo od nej  
za múrom je kresťanský cintorín a pod nohami máme moslimský cintorín.  

Pohľad spod hradieb Jeruzalema 
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výdatnú večeru na hoteli a samozrejme 

aj na posteľ. 
 Druhý deň v Jeruzaleme sme za-

hájili prehliadkou Baziliky Agónie Pána. 
Prišli sme trochu priskoro a ešte nebola 

otvorená. Za ten čas sme obdivovali 
olivy v Getsemanskej záhrade, ktorá 
obklopovala baziliku. Bolo medzi nimi 

zopár takých, ktoré sa zachovali ešte         
z Ježišových čias - nemí svedkovia, kto-

rí by toho vedeli veľa povyprávať. Dve-
tisícročný strom, tak to sa často nevidí. 
Vtáčence  na konároch stromov veselo 

štebotali a vítali nový deň.  
 Otvorili baziliku a my sme v ten 

deň boli jej prví návštevníci. Vnútro 
chrámu veľmi intenzívne približovalo 

chvíle  Pánovej  opustenosti, keď apoš-
toli pospali a jeho sa zmocnil strach 
a hrôza z toho, čo malo prísť. Tmavé 

farby, šero, výjavy na stenách, všetko 

to sprostredkovalo návštevníkovi vnoriť 

sa do noci Pánovho utrpenia. Vpredu 
pred oltárom je zachovaná pôvodná 

skala, kde sa Ježiš modlil k Otcovi 
a odovzdal sa do jeho vôle. Dotýkali 

sme sa rukami tohto posvätného mies-
ta a vyslali do neba mnoho prosieb 
a modlitieb. Prešli sme na druhú stranu 

rušnej cesty, ktorá vedie pred Bazilikou 
Agónie a rozdeľuje Getsemanskú zá-

hradu a znova sme sa vydali smerom 
ku hradbám Jeruzalema.   
 Stáli sme pod hradbami Jeruzale-

ma. V hradbách po ľavej strane sa týči-
la zamurovaná Zlatá brána a pod ňou 

rozsiahly moslimský cintorín. Zlatá brá-
na, taký honosný názov, určite výz-

namný vstup do mesta a zamurovaná 
je to pre každého pútnika divné. A pod 
hradbami moslimský cintorín. Pýta si to 

vysvetlenie. 

Keď urobíme pri predchádzajúcom obrázku, kde sme videli všetko ako na dlani, 

čelom vzad, dívame sa na hradby Jeruzalema. Toto je zamurovaná                       
„Zlatá brána“. Detailný pohľad z moslimského cintorína. 
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 Náš sprievodca nám dal k tejto 

skutočnosti výklad ešte keď sme sa po-
zerali na Jeruzalemské hradby z miesta, 

kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. 
Upriamil našu pozornosť práve na túto 

zamurovanú bránu v hradbách. Bolo to 
zaujímavé vysvetlenie.  
 Traduje sa, že keď príde Spasiteľ 

druhýkrát na konci vekov, tak najprv 
budú vzkriesení tí, ktorí sú pochovaní 

na vrchu Sion. Preto hrobové miesta na 
Sione patria finančne k najdrahším na 
svete. Potom sa pohne v sprievode 

týchto vzkriesených ľudí do mesta Je-
ruzalema a slávnostne  doň vstúpi prá-

ve cez Zlatú bránu. Jeho cesta bude 
pokračovať do Jeruzalemského chrá-

mu.  
       O tomto sa dopočuli aj moslimovia 
a aby znemožnili príchod Spasiteľa do 

svätého mesta Jeruzalem, tak Zlatú 
bránu pre is-

totu zamu-
r o v a l i .  

A aby toho 
nebolo má-
lo, tak pred 

tú bránu 
u m i e s t n i l i 

svoj cintorín, 
lebo pre Ži-
dov je to ob-

r a d n e 
„ n e č i s t é “ 

miesto a Žid 
tam nevkro-

čí. Takže 
moslimovia si naivne myslia, že keď 
príde Spasiteľ druhýkrát, bude mať 

smolu, lebo sa nikam nedostane – pred 
bránou nečisté miesto – ich cintorín 

a Zlatá brána - zamurovaná. My sme sa 
nad touto „logikou moslimov“ len 

usmiali a mysleli si o tom svoje.  

 Potom sme znova vošli jednou 

z mestských brán do Jeruzalema 
a namierili sme si to ku kostolu Sv. An-

ny, matky Panny Márie. Bolo sa na čo 
pozerať. Obrazy významných žien zo 

Starého zákona, zaujímavá dlažba, so-
cha sv. Anny s dieťaťom Máriou, úžas-
né pravoslávne maľby. Hneď pri chrá-

me je Bethesda, rybník, v ktorom sa 
uzdravovali tí, ktorí doň vstúpili ako pr-

ví hneď potom ako Pánov anjel zvíril 
v ňom vodu. Sväté písmo nám 
v Jánovom evanjeliu hovorí o človekovi, 

chorom už 38 rokov, ktorý nemal niko-
ho, kto by ho tam stihol ponoriť ako pr-

vého, vždy ho niekto predbehol. Keď 
ho tam Ježiš videl ležať, opýtal sa ho, 

či chce ozdravieť. Chorý mu porozprá-
val o svojom probléme. Ježiš mu pove-
dal, aby vstal, vzal si lôžko a išiel. 

A chorý človek hneď ozdravel a vzal si 
l ô ž k o 

a chodil. 
A zasa 

smola! Bo-
la sobota 
a Židia 

uzdravené-
mu  vyčíta-

l i ,  ž e 
v sobotu 
nesmie no-

siť lôžko. 
Na týchto 

mies t a c h 
sme boli. 

Sú to ar-
cheologické vykopávky, ktoré potvrdzu-
jú pravdivosť Jánovho evanjelia.  

 Naša cesta potom pokračovala 
ďalej k pevnosti Antónia, kde Pilát vy-

riekol rozsudok nad Ježišom. Tu sme 
slávili svätú omšu a odtiaľto sme začali 

krížovú cestu uličkami Jeruzalema, za-

Kostol sv. Anny a vedľa neho vykopávky rybníka Bethesda, 

kde Pán Ježiš uzdravil nevládneho, chromého človeka. 
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stavujúc sa na mies-

tach, ktorými kráčal 
s krížom náš Spasiteľ 

a ktoré sú pre každé-
ho kresťana také 

vzácne.  
 Bolo to také 
zvláštne. Každé zasta-

venie bolo označené. 
Na väčšine z nich boli 

kaplnky alebo kostolí-
ky nenápadne zapa-
dajúce do ulíc lemo-

vaných malými ob-
chodíkmi s rozličným 

tovarom, takže tá krí-
žová cesta, ktorú sme 

sa modlili bola uprostred ruchu na pre-
plnených uličkách Jeruzalema a my 
sme neboli jedinou skupinou pútnikov, 

striedala sa jedna výprava pútnikov za 
druhou. Krížovú cestu sme ukončili pri 

bazilike Božieho hrobu. Bazilika bola pl-

ná pútnikov. Museli sme stáť dlho v zá-
stupe ľudí, lebo to sa radom ani nedalo 
nazvať, kým sme sa dostali na posvät-

né miesta ukrižovania Pána, kde stál 
jeho kríž na Golgote a ďalšia dlhá čaka-

cia doba bola pri jeho hrobe, ktorí spra-
vuje pravoslávna cirkev.  

 Veľa ľudí kľačalo a modlilo sa do-
týkajúc sa posvätného miesta, kde na-
rýchlo natreli Ježišovo mŕtve telo balza-

mom a potom uložili do hrobu. Z tohto 
miesta sa šírila veľmi príjemná vôňa 

balzamu. Videli sme aj zachovanú časť 
stĺpu bičovania a mnoho iných zaujíma-
vých obrazov, malieb a umeleckých 

diel. 
 Po opustení baziliky Božieho hro-

bu sme prešli Jaffskou bránou 
a autobusom sme sa vydali do mesteč-

ka Ain Karemu  ležiacom na pahorkoch, 
kde sme navštívili kostol Narodenia sv. 
Jána Krstiteľa a baziliku Navštívenia 

Panny Márie u Alžbety. 

 
Vierka Karvašová 

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

Pohľad  na Ain Karem, kam išla Panna Mária pomáhať                               

svojej príbuznej Alžbete, ktorá bola v požehnanom stave  

Pohľad na baziliku Navštívenia Panny Márie 

Foto: autorka článku  
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Naše pokánie 
  

 „Boží Syn sa stal človekom, aby nás 

vykúpil.“ Od koho, od čoho nás treba vy-

kupovať, môžeme sa opýtať. Potrebujeme 

„vykúpiť“, vyslobodiť z moci Zlého ducha, 

ktorý nás tisícorakým spôsobom drží 

v područí, v zajatí. Vyslobodiť z pút vlast-

ného egoizmu, slabostí a zlých náklonností. 

My sami nemáme na to ani sily, ani schop-

nosti a nedokázali by sme sa nikdy z tohto 

zajatia vymaniť. Následok tohto 

„otročenia“ zlu a hriechu je katastrofálny. 

Život naveky bez Dobra, Lásky a Svetla, 

naveky bez Boha. Kto z nás by chcel byť 

navždy v prítomnosti Zla, nenávisti a tmy?! 

Navždy bez zmeny, bez konca?! Takáto 

vyhliadka naháňa zimomriavky, priam hrô-

zu. Druhá  Božská osoba, 

Boží Syn sa rozhodol zos-

túpiť medzi nás, aby tento 

zápas vyhral za nás a pre 

nás. 

 „Najmilší synovia, 

dnes zostaňte so mnou 

pod krížom. Som blízko 

Ježiša, ktorý zomiera, aby 

som objala svojou mate-

rinskou láskou celú jeho 

nesmiernu bolesť. Pri-

chádzam, dokonale pri-

družená k nemu, aby som 

pila horký kalich jeho 

veľkej opustenosti. Tu 

pod krížom, tu nie sú 

priatelia a učeníci, nie sú 

tu všetci tí, ktorým Ježiš 

toľkorakým spôsobom preukázal dobrode-

nie.“ Ježiš sa podujal vybojovať náš boj 

s Diablom, prijať na seba všetky tresty, kto-

ré by sme mali my dostať za všetky naše 

zlé skutky, slová a myšlienky. Za všetku 

našu pomýlenú snahu „byť ako Boh“, do-

konca ho aj tromfnúť. Ako keby mohlo 

stvorenie prevýšiť svojho Tvorcu a dielo 

svojho autora! 

 „Hľadal som, kto by ma potešil, ale 

nenašiel som.“  Táto sťažnosť Pána Ježiša 

bola a je v každej dobe oprávnená. „Tu pod 

krížom nie sú zástupy, ktoré by spievali 

chválospevy. Ani ľud v slávnostnom zhro-

maždení.“  Človek sa odplatil Bohu za nád-

herný dar života, rozumu, schopnosti tvo-

riť, byť Božím spolupracovníkom  

a dedičom celej zeme a všetkého, čo Boh 

vlastní, veľkým nevďakom. Obrátil sa  Bo-

hu chrbtom, rozhodol sa žiť na vlastnú 

päsť. „Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi 

patrí.“  (Lk 15) 

 Knihy Starého zákona nám podávajú 

správu o tom, kam človek dospel rozhod-

nutím žiť po svojom. Boh svoju lásku 

k svojmu stvoreniu preukazoval mnohora-

kým spôsobom. Človek sa však naďalej 

rozhodol zostať  odbojný 

a na vlastnú škodu kráčať 

vlastnou cestou. Tým 

však zostal veľkým dlžní-

kom voči Bohu. Len bral 

a bral, ale nič nedával. 

Sebecky si privlastnil 

všetky Božie dary. Neďa-

koval, nechválil. Takú ob-

rovskú dlžobu nemalo 

ľudstvo šancu splatiť. 

 A tu sa znovu uká-

zala šľachetnosť Boha. 

Sám sebe splatí dlžobu 

každého jedného človeka 

od toho prvého až po toho 

posledného.  Aby sme už 

neboli dlžníkmi,  sluhami, 

ale deťmi a spoludedičmi 

nezmerateľného bohatstva Kráľa kráľov. 

Rozhodol sa prijať ľudské telo, prísť medzi 

nás. „Prišiel do vlastného, ale vlastní ho 

neprijali.“ On to dobre vedel, a predsa pri-

šiel. A „Kade chodil, dobre robil.“ Prišiel 

nám ukázať, že Boh je skutočne Láska, 

Dobrota, Milosrdenstvo a Odpustenie a je 

nesmierne veľkodušný voči svojmu stvore-

niu. Ježiš Kristus otváral oči slepým, uzdra-
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voval malomocných, chromých, sýtil hlad-

ných, oslobodzoval ľudí spod nadvlády 

Zlého ducha, kriesil mŕtvych a nakoniec na 

vlastnom tele prijal všetky tresty za naše 

hriechy, ktoré boli urážkou Boha a jeho lás-

ky voči nám. „Zotrel dlžobný úpis, ktorý 

bol svojimi nariadeniami proti nám 

a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho 

pribil na kríž.“ (Kol 2,14) Dovolil, aby člo-

vek pribil na kríž jeho telo a tým pribil na 

kríž aj našu dlžobu.  A čo na to človek? 

 „Je tu skupina úbohých synov, za-

slepených nenávisťou, ... aby mu vrátila 

prehorký nevďak 

a hlbokú opustenosť. 

A tak dostáva za svo-

ju bolesť len vý-

smech, za svoje pády 

opovrhnutie, za svoje 

rany urážky. Za svoje 

obetované telo potu-

pu. Za vzdychy svojej 

agónie kliatby. Za 

najväčšiu obetu svoj-

ho života výsmech 

a odmietnutie. Srdce 

môjho Syna puklo 

touto nesmiernou 

opustenosťou skôr, než to urobila kopia 

rímskeho vojaka. Tu pod krížom niet jeho 

dvanástich apoštolov; jeden ho zradil a už 

si vzal život. Druhý ho zaprel a plače ďa-

leko odtiaľto, iní sa stratili a majú veľký 

strach.“  

 Tieto vety priliehavo vystihujú reak-

ciu človeka všetkých čias. Preto je viac ako 

na mieste, aby každý človek konal pokánie. 

Ako by sme mali konať pokánie? Modliť 

sa, zúčastňovať sa na pobožnostiach, 

v pôste v prvom rade na Krížovej ceste, 

zmieriť sa s Otcom v duchu slov márnotrat-

ného syna „Otče, zhrešil som proti nebu    

i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvo-

jím synom.“,  častejšie sa zúčastňovať na 

svätej omši, prijímať Pána Ježiša pod svia-

tostným spôsobom v Eucharistii, dávať mi-

lodary, pomáhať blížnym... Áno, toto všet-

ko treba konať. Ale..! Toto všetko nie je 

cieľom. Je to cesta. K čomu nás má viesť? 

Bližšie k Bohu, v ústrety Bohu. Do školy 

kríža, pod kríž, na ktorom je pribitý Ježiš, 

pribitý našou zlobou, závisťou, nenávisťou, 

nesprávnou a pomýlenou slobodou bez Bo-

ha, každým našim hnevom, proste životom 

proti Desatoru a nie podľa Desatora. 

„Srdcia si roztrhnite, nie šaty. Obráťte sa 

k Pánovi, svojmu Bohu. (Joel 2,13) Takýto 

pôst žiada od nás Boh, takéto pokánie. 

„Načo mi množstvo vašich obetí? – hovorí 

Pán. Obmyte, očistite 

sa, odstráňte mi spred 

očí zlobu svojich skut-

kov. Prestaňte robiť 

zlo! Učte sa robiť 

dobro,...! „   Iz 1, 11. 

16). Ak nepočúvneme 

a neposlúchneme, ne-

chávame Ježiša aj my 

opusteného, osamote-

ného a jeho nezištný 

dar vykúpenia zostane 

pre nás márny, dokon-

ca zbytočný. 

 Otvorme oči 

svojej duše, aby sme konečne uvideli, ako 

náš Boh všetko robil a robí za nás, namies-

to nás a pre nás.  „A ja, až budem vyzdvih-

nutý od zeme, všetkých pritiahnem 

k sebe.“ Nechajme sa ním pritiahnuť, aby 

sme si uvedomili, ako ďaleko zašiel Boh vo 

svojej láske voči každému jednému člove-

ku. Si vykúpený, si vyslobodený, si milo-

vaný, si veľmi vzácny! Môžeš ešte zostať 

ľahostajný, môžeš naďalej brať Boha na 

ľahkú váhu, môžeš pokračovať vo svojom 

sebeckom spôsobe života?! Môžeš naďalej 

neopätovať lásku, ktorá má na kríži pre te-

ba otvorenú náruč  a objíma ťa?  Môžeš ne-

konať pokánie?! 

Gitka Tóthová 
 

Citáty: Kňazom, najmilším synom Panny           

 Márie, Sväté písmo 
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Vzkriesenie 
 

  Vo všetkých štyroch evanjeliách prichá-

dzajú ženy v prvý deň týždňa k prázdnemu hro-

bu, ale len v Jánovom navštívi Mária Magdalé-

na hrob dvakrát. Druhá návšteva je tá, ktorá sa 

paralelne vyskytuje v ostatných evanjeliových 

správach. Pri prvej návšteve sú do deja zakom-

ponované postavy Šimona Petra a milovaného 

učeníka, ale aj prvky typické pre Jánovo evan-

jelium. Kým u synoptikov čítame, že k hrobu 

niekto prišiel „skoro ráno“, alebo „zavčas rá-

no“, príp. „na úsvite“, u Jána čítame „ešte 

za tmy“. V tomto evanjeliu, kde svetlo 

a tma hrajú takú dôležitú úlohu, tma trvá 

až dovtedy, kým niekto neuverí 

v zmŕtvychvstalého Ježiša. Svetlo 

a tma, pravda a lož, nádej 

a zúfalstvo sú na svete 

v neustálom boji, ale svojou 

smrťou a vzkriesením Ježiš 

premohol smrť, hriech 

a každé zlo, ktoré je nedostat-

kom dobra. Stretnutie so 

Zmŕtvychvstalým umožňuje 

zažiť skúsenosť Božej dob-

roty a pravdy. Vzkriesený 

Pán oslobodzuje od zlého 

nie nejakým povrchným 

a pominuteľným spôsobom, 

ale oslobodzuje od zla radi-

kálne, lieči nás úplne 

a rovnako úplne navracia 

a obnovuje našu dôstoj-

nosť. Ježišov celoživotný 

boj je boj proti hriechu a aj proti smrti, pretože 

smrť je následkom a symbolom hriechu.  

 Realita vzkriesenia prekračuje vlastný 

priestor ľudskej skúsenosti, pretože vždy bude-

me mať jasne pred očami hranice našich výpo-

vedí, ktoré nikdy neuchopia realitu smrti 

a vzkriesenia. Tam, kde sa prekračuje priestor 

tejto skúsenosti, ide predovšetkým o orientáciu 

bytia. Samotným cieľom vzkriesenia pre člove-

ka je byť s Kristom, „aby ste aj vy boli tam, 

kde som ja“ (Jn 14, 3). Konečný predmet náde-

je nie je nič iné ako život s Kristom na onom 

svete. To nás zaiste privádza k niektorým pred-

bežným otázkam, napr. čo znamená žiť 

s Kristom, čo znamená účasť človeka na escha-

tologických dobrách, čo znamená výraz 

„vzkriesenie“ pre človeka. Ak sa pozrieme 

bližšie, bude tu mnoho problémov, s ktorými sa 

budeme musieť vyrovnať. Pretože ak je náš ži-

vot, tu na zemi, utváraný v dialógu s Bohom, 

ktorý je Trojicou, potom aj to, čo je obsahom 

vzkriesenia, je pre nás konkretizované na zá-

klade toho, čo už urobil pre nás Pán Ježiš a čo 

môžeme pochopiť len v dialógu s ním. Človek 

si život sám nedáva, pre svoj život potrebuje 

druhých. Z takéhoto vnímania existencie vyplý-

va prvé poučenie, totiž jedine tam, kde je 

vzťah, môže byť život, a nesmrteľnosť 

práve tak. Takto má nesmrteľnosť dia-

logický charakter, len v dialógu             

s „Iným“ je možné prekonať samotu, 

odcudzenosť, seba lásku, utrpenie, pý-

chu života, mnohoraké nedoro-

zumenia, osobnú hriešnosť 

a napokon smrť. Nič z toho 

sa neruší, ale prekonáva sa 

v Kristovi a skrze neho. 

Všetko zlo a smrť ako smrť 

je porazená v Kristovi,        

v ktorom toto víťazstvo vy-

viera z moci jeho nekoneč-

nej a neobmedzenej lásky. 

Všetko zlo je porazené 

tam, kde človek umiera 

s Kristom a v Kristovi. Pre-

to je kresťanské zmýšľanie 

vzdialené modernému pri-

jímaniu a chápaniu smrti, 

ktoré z nej robia bezroz-

merný okamih, zbavený 

metafyzického nároku. Umieranie nemožno re-

dukovať len na posledný úkon slobody a voľby 

človeka, posledný úkon jeho života, ale platí, 

že kresťan umiera počas svojho života sebe, 

aby žil Bohu. V tomto premieňajúcom umiera-

ní možno nahmatať život, plnosť života, ktorý 

je v Bohu, aby človek postupne dozrieval 

k skutočnému, večnému životu. Ak človek žije 

s Kristom už tu, na zemi, jeho život môže po-

kračovať s Kristom po smrti, ktorá pre veriace-

ho už nebude deštrukciou, ale nutným precho-

dom do večnosti.  

          

 Ernest Svrček  

 kaplán Levice-mesto  



13 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Misie *              Ročník III. Číslo 3 

Misijný úmysel na marec 2013 
 

Aby biskupi, kňazi a diakoni  
boli neúnavnými ohlasovateľmi              

evanjelia až do končín zeme. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Oremus pro Pontifice emerito                            

et pro Ecclesia 
 

Všemohúci večný Bože, 

plní vďačnosti a lásky hľadíme na 
pontifikát Benedikta XVI.  

 

Nech semeno viery, nádeje a lásky, 
ktoré s neúnavným nasadením 

rozsieval, vzíde v srdciach  
mnohých ľudí. 

 

Pane, posilni v nás dôveru v tvoj 
prísľub, že Petrova skala, na ktorej 

si postavil svoju Cirkev, bude mať 
trvanie a mocnosti podsvetia ju 

nepremôžu.  
 

Nech nás tvoj Duch Svätý         

naplní dôverou v tvoje vedenie.  
 

Vypočuj našu vrúcnu prosbu na 

príhovor preblahoslavenej          
Panny Márie a daj nám verného, 

odvážneho a silného pápeža,       
ktorý bude viesť loď Cirkvi       
v láske, dobrotivo a pevne              

cez búrlivé časy.   
Amen. 

 

Každodenná modlitba v tejto dobe.                  
Vdp. Ignaz Steinwender, Tirolsko     

 

Misijný pôst 
 

 Potreba po očistení a obnovení je hlboko 

vpísaná do ľudí. Každé náboženstvo má svoju 

vlastnú kultúru pôstu. V kresťanstve sa Popolcovou 

stredou začína veľké kajúce obdobie pred Veľkou 

nocou, nazývané tiež pôstny čas. Je prípravou na 

slávenie Kristovho zmŕtvychvstania. Tým je 

kresťanský pôst spätným pohľadom i výhľadom 

zároveň. Spätným pohľadom na vlastné hriechy, 

úmyslom obrátenia a v katolíckej cirkvi prípravou 

na sviatosť pokánia, ktorá sa musí prijať pred 

Veľkou nocou. No je tiež radostným výhľadom, 

pretože vrcholí v Božích skutkoch, ktoré vykupujú 

ľudí. Kajúci čas pred Veľkou nocou trvá štyridsať 

dní a pripomína štyridsať dní, ktoré strávil Ježiš 

pôstom na púšti. Dôležitým aspektom pôstu je 

obrátenie sa k blížnemu. Svoj základ má pôst 

v Starom zákone. V Knihe proroka Izaiáša 58 hovorí 

Boh o tom, čo je zmysluplným obsahom pôstu. 

Ústredným motívom je pritom láska k Bohu 

a k blížnemu, všetky pôstne diela smerujú k tejto 

láske. Podľa textu by sa dal zostaviť zoznam 

„misijného pôstu“.  

 Už na začiatku Izaiáša 58 Boh upozorňuje 

svoj ľud na to, že nereflektovaný pôst je 

nezmyselný, nech by bol akokoľvek prísny. Čo 

osoží zvesiť hlavu, posypať sa popolom, keď s tým 

nesúvisí pravé obrátenie sa k Bohu a k blížnemu? 

„A v deň svojho postu spĺňate si túžbu 

a prenasledujete svojich robotníkov..“ (Iz 58,3).    

Tu by bol prvý náročný nábeh na „misijný“ pôst, 

lebo preťaženie pracovných síl,  st res 

a vykorisťovanie sú tienistými stránkami 

globalizovaného hospodárstva: nimi sú zasiahnuté 

všetky kontinenty v rozdielnych formách 

a stupňoch. Múdrym zrušením nátlaku a nárokov by 

sme všetci mohli položiť znak našej spätosti 

s Bohom. A takmer každý by mal možnosť 

podporovať cirkevné projekty, ktoré sa obracajú 

proti vykorisťovaniu v chudobných krajinách. Táto 

opcia podpory priebežnej iniciatívy pomôže 

realizovať aj ďalšie body v pôstnom zozname       

v Iz 58: „Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď 

rozviažete zväzy zločinné a roztvoríte zvierajúce 

putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete 

každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj 

chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak 

vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojim telom sa 

neskrývaš?“ (Iz 58,6n). Vo všetkých týchto 

oblastiach je Cirkev už činná na celom svete. Cirkev 

podporuje nespočetné projekty, ktoré chcú ľuďom 

v chudobných krajinách napomáhať ich právu. 

„Misijný“ pôst je možný a zmysluplný. 
 

Bernhard Rindt (krátené) 
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Misijná krajina Peru 

 

 Peruánska republika leží v trópoch na 

západnom pobreží Južnej Ameriky. Pozdĺž 

Tichého oceánu sa tiahne úzka pobrežná nížina, 

vo vnútrozemí sa týčia do výšky Andy 

s najvyšší bodom Nevado Huascarán 6768 

m.n.m. V Andách je mnoho činných sopiek, 

plošín a širokých údolí. Na juhu krajiny leží 

jazero Titicaca, ktoré je najvyššie položeným 

splavným jazerom sveta. Východná časť 

krajiny patrí k povodiu rieky Amazonky. 

Z peruánskych Ánd preteká púšťou asi 50 riek. 

 Z dejín Peru je známe, že toto územie 

bolo osídlené dávno pred narodením Krista, 

pred začatím nášho letopočtu. Neskôr sa stalo 

centrom niekoľkých vyspelých kultúr. V 10. – 

16. storočí prekvitala na území Peru významná 

ríša Inkov, ktorá bola dobytá v rokoch 1532-36 

španielskym dobyvateľom Franciscom 

Pizarrom. Miestokráľovstvo Peru s hlavným 

mestom Lima vzniklo v roku 1543 a neskôr sa 

stalo jednou z hlavných základní španielskeho 

panstva v Južnej Amerike. V roku 1780-81 sa 

stalo dejiskom najväčšieho indiánskeho 

povstania v Latinskej Amerike. Potom bola 

krajina dlho baštou španielskej moci. 

Nezávislosť Peru vyhlásilo v r. 1821. Postupom 

času po opakovaných politických zmenách sa 

stala krajina samostatným štátom. Peru je 

rozľahlá krajina a má vyše 29 miliónov 

obyvateľov. Rasové a národné rozvrstvenie je: 

Indiáni 45%, Mestici 37%, belosi 15% (najmä 

Španieli), iní 3% (prevažne Japonci a Číňania). 

Najväčším bohatstvom Peru sú nerastné 

suroviny. Zaujímavosťou sú Islas Flotantes – 

plávajúce ostrovy – jedinečná atrakcia na jazere 

Titicaca. 

 Evanjelizácia, napriek sľubným 

začiatkom v prvej polovici 16. storočia, nebola 

ľahká. Peru bolo španielskou kolóniou, potom 

nasledovali rôzne protikatolícke vlády, ale 

pritom medzi Indiánmi na horách 

a v amazonských lesoch vznikali aj nové centrá 

evanjelizácie. Neľahká bola práca španielskych 

misionárov, domorodci im neverili, pretože 

práve Španieli sa chamtivo vrhali na bohatstvo 

ich krajiny. Evanjelizáciu lásky musel vydobyť 

ktosi z ich rodu. Práve láska a Kristovo 

evanjelium potrebuje najvyššiu daň. Kráľa 

mamony, ktorý prekážal Kristovmu svetlu, 

porazila slabá dievčina, sestra Ružena Limská. 

Stala sa dobrovoľnou obeťou lásky za svoj 

národ. Tvrdým pokáním a svojim milujúcim 

srdcom dala Bohu výkupnú daň, aby krajina 

poznala Krista a prijala kráľovstvo jeho lásky. 

Je „kvetom svätosti“ z Južnej Ameriky. Je 

zaujímavé, že po jej smrti sa začalo misionárom 

viac dariť a tak mohla evanjelizácia lásky 

zapúšťať korene a nadobúdať čoraz väčší 

rozmach. Peru je typickým územím pre novú 

evanjelizáciu, iba v amazonskej časti, v pralese,  

ešte existujú stratené skupiny, ktoré potrebujú 

prvú evanjelizáciu. Okrem misionárov 

z povolania, sú tu diecézni kňazi z Európy, 

ktorí sem prichádzajú na niekoľko rokov. 

Pomaly vzrastá počet domácich povolaní 

a vedenie Cirkvi prechádza do ich rúk. 
 

J.B., M.R. (krátené) 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 

Zdroje:  Život Cirkvi vo svete 9/2013 

 Mladý misionár 1/2012 

 Miisijný kalendár r. 2013 

 Foto: SVD 
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Pôstom, modlitbou a skutkami                

milosrdenstva sa priblížme k Bohu 

 

Už v  Starom Zákone nám Boh zjavuje, 

akú veľkú moc má u Neho modlitba         

a pôst veriaceho človeka.  Mojžiš sa po-

stil a modlil na hore Sinaj, keď mal pri-

jať tabule Zákona. Podobne kráľovná 

Ester, modlitbou a pôstom zachránila 

pred smrťou svoj židovský národ. 

 

O spojení modlitby, pôstu a milosrden-

stva hovorí osobitne kniha Tobiáš . 

 

Aj Nový Zákon často spomína pôst       

a modlitbu. 

Náš Pán Ježiš 

Kristus sa po-

stil a modlil 40 

dní pred za-

čiatkom svojho 

verejného 

účinkovania 

(Mt 4, 1-11).  

V Svätom Pís-

me čítame o spojení pôstu a modlitby, 

keď apoštoli mali víťaziť nad démonmi 

pôstom a modlitbou  (Mk 9, 29). 

 

V Cirkvi sú ustanovené dni pôstu.              

Nedávno sme vstupovali do                         

40 dňového veľkého pôstu                             

a už očakávame Vzkriesenie. 

 

V tomto pôste sa napĺňajú slová Pána 

Ježiša pred Jeho zajatím a umučením: 

„Vari môžu svadobní hostia smútiť, 

kým je ženích s nimi?                                            

No prídu dni,   keď im ženícha vezmú; 

potom sa budú postiť“ (Mt 9, 15). 

 

  

Pôstom, modlitbou a skutkami                

milosrdenstva sa zameriavame na Boha. 

Pôst nás cez hlad robí „chudobnými 

v duchu“, sme si viac ako inokedy               

vedomí svojej slabosti, bezmocnosti               

a závislosti na Bohu. 

 

Počas pôstu zapierame seba, očisťujeme 

svoje telo a vôľu a všetko to, čo bolo 

zasiahnuté hriechom. Vnútorný význam 

pôstu spočíva v jeho spojení s modlit-

bou a skutkami milosrdenstva. Modlitby 

a prijímania svätých sviatostí nás vedú  

k pokániu a radosti. Pravý pôst sa deje  

v srdci a vôli. Sv. Ján Chryzostom 

( 5.st .) píše, 

že pôst je 

„nielen zrie-

kanie sa jed-

la, ale aj hrie-

chu“. „Preto 

sa pôst zacho-

váva nielen 

ústami, ale aj 

očami, ušami, 

nohami, rukami, ba všetkými                      

časťami tela.“ 

 

 Pôst má byť teda popri sviatostnom             

živote a modlitbe súčasťou nášho                

života. Vtedy voláme k Bohu telom               

i dušou. V pôste je človek bdelejší                

a otvorenejší pre duchovné veci. 

Prosme Ducha Svätého o milosť              

pôstu, modlitieb a milosrdenstva. 

 

Aby sa Boh Otec s radosťou                

nad nami skláňal: 

  

„Ty si moje milované dieťa.                           

V tebe mám zaľúbenie !“   
 

ETM 
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