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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.

Boží hrob vo farskom kostole sv. Michala v Leviciach

Úvodník: Sväté Písmo
Liturgia: Štvrtá až siedma veľkonočná nedeľa
Púť do Svätej zeme: Na posvätných miestach Jeruzalema
Téma: Fundamentalistické čítanie Svätého Písma je nesprávne
a veľmi škodlivé, V objatí lúčov Božieho Milosrdenstva
Misijný úmysel na apríl - Misijná krajina Egypt * Svätí v mesiaci: apríl
Reportáž: Cesta do Štrasburgu a Bruselu ako odmena za 3. miesto v projekte Euroscola
Fotogaléria: Vigília Vzkriesenia v kostole sv. Michala v Leviciach
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3. ČLÁNOK: SVÄTÉ PÍSMO

Povedali sme si, že Boh sa zjavuje
cez skutky, znamenia, zázraky (Egyptské
rany, prechod cez Červené more...), slová
(napr. Desatoro, knihy Svätého Písma...)
a nakoniec cez Ježiša Krista, ktorý je vteleným Božím slovom. Ak chceme pochopiť,
čím je SP odlišné od ostatných kníh a prečo
si v Cirkvi uctievame SP tak ako Eucharistiu, musíme pochopiť, čo je jadrom SP, prečo sú slová vo SP iné, Božie a nie ľudské.
Druhá božská osoba – Boh Syn, je
Slovom Boha Otca. V Liste Hebrejom čítame: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom
hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.“ (Hebr 1, 1-2) Apoštol
Ján začína svoje evanjelium
slovami: „Na
počiatku bolo
Slovo a Slovo
bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh.“ (Jn 1,
1) Vidíme, že
S l o v o ,
s veľkým „S“,
je osoba a je to
Boh.
Druhá
božská osoba –
Boh Syn – je Slovo, po grécky LOGOS.
Toto Logos neznamená len Slovo, ale mohli
by sme to preložiť aj ako akýsi Poriadok,
Logiku, Rozum, Pokoj... A Ján apoštol ďalej hovorí vo svojom evanjeliu, že: „Ono
bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo
skrze neho a bez neho nepovstalo nič
z toho, čo povstalo.“ (Jn1, 2-3) Vidíme, že
celé stvorenie Boh urobil skrze Slovo, druhú božskú osobu, skrze svojho Syna, ktorý
je Pokoj, Poriadok, Rozum. A ďalej Ján píše: „A slovo sa telom stalo a prebývalo
medzi nami.“ (Jn 1, 14) Božie slovo, Logos, si zobralo telo z Panny Márie a stalo sa
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človekom – Ježišom Kristom.
A teda vo Svätom Písme a cez Sväté
Písmo sa zjavuje a zaznieva toto Logos,
Druhá božská osoba, Boh Syn. Sv. Augustín hovorí: „Pamätajte, že vo všetkých
Písmach sa rozvíja jediné Božie Slovo
a cez mnohé ústa svätopiscov zaznieva jediné Slovo.“ Preto je Sväté Písmo iné ako
ľudské slovo, pretože tou dužinou, tou
miazgou, ktorá v ňom prúdi, je Osoba, je to
živé slovo, pretože cez toto slovo sa nám
zjavuje Osoba, Boh, Ježiš Kristus. 1 Sol 2,
13: „Preto aj my neprestajne vzdávame
vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako
slovo Božie;
a ono pôsobí
vo vás veriacich.“ A to je
naozaj
niečo
neslýchané
a fantastické,
že ja sa môžem
stretnúť osobne
s Ježišom vtedy, keď vo viere v tieto pravdy
otvorím
Sväté Písma a začnem ich čítať. To je stretnutie so živým Bohom, od srdca k srdcu,
blízke stretnutie dvoch osôb – osoby človeka a osoby Boha. Keď čítam SP, to nie je
čítanie poučnej literatúry alebo románu, je
to stretnutie s Osobou, s Bohom. Jeden
z dokumentov 2. Vatikánskeho koncilu
o tom nádherne hovorí takto: „Veď
v posvätných knihách Otec, ktorý je na
nebesiach, ide s veľkou láskou v ústrety
svojim deťom a zhovára sa s nimi.“ (Dei
Verbum 21)
Boh je prítomný vo SP a je aj jeho autorom. KKC 106: „Boh inšpiroval
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ľudských autorov posvätných kníh... Na
napísanie posvätných kníh si Boh vyvolil
ľudí, ktorými si poslúžil, aby jeho pôsobením v nich a skrze nich napísali ako
praví autori všetko to a len to, čo chcel
on, pričom použili svoje schopnosti a sily.“ Teda môžeme mať úplnú istotu, že vo
SP je pravda a tá pravda je tu na to, aby
nám slúžila pre našu spásu. Toto je vždy zámerom BS vo SP – hľadať strateného človeka a zachrániť ho. Ježiš – vtelené BS to sám
o sebe hovorí v príbehu o Zachejovi: „Lebo
Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa
stratilo.“
(Lk
19, 10)
Avšak nestačí vedieť, že vo
SP je pravda, pretože máme skúsenosť, že veľa bludov v Cirkvi bolo
podložených citátmi zo Svätého
Písma, z čoho vyplýva, že texty SP
treba vedieť aj správne chápať a vysvetľovať. Toto má v prvom rade za úlohu UÚC.
Ale aj my, keď čítame SP a chceme mu porozumieť a spoznať, čo nám Boh chce cez
toto slovo naozaj zjaviť, potrebujeme skúmať úmysel svätopiscov, a to tak, že spoznávame dobu, kultúru a spôsob vyjadrovania, ktorý sa v tej dobe, kedy bol daný
text napísaný, používali. Nadovšetko však
treba vzývať a prosiť Ducha Svätého, aby
nám otvoril myseľ a aby sme porozumeli
SP. K tomu, aby sme lepšie chápali texty
SP, nám pomáha literatúra, ktorú píšu teológovia zaoberajúci sa vedeckým skúmaním
týchto textov – napr. Jozef Heriban –
poznámky pred každou knihou SP alebo
pod čiarou.
Cirkev v prvých storočiach stanovila úplný a konečný zoznam kníh SP,
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ktorý sa volá „kánon“ SP. Obsahuje 46
kníh SZ a 27 kníh NZ.
Starozákonné knihy sú predovšetkým
prípravou na príchod Krista. Novozákonné
spisy nám podávajú definitívnu pravdu Božieho Zjavenia. Ich ústrednou témou je Ježiš Kristus, jeho činy, učenie, umučenie
a oslávenie, ako aj začiatky jeho Cirkvi.
Evanjeliá sú srdcom celého SP, lebo
sú hlavným svedectvom o živote Pána Ježiša. Sv. Terezka napísala: „Vo svojich modlitbách sa zaoberám predovšetkým evanjeliom; v ňom nachádzam všetko,
čo potrebuje moja úbohá duša.
Objavujem
v ňom vždy nové
svetlá,
skryté
a tajomné významy.“
SZ a NZ spolu
úzko súvisia, pretože SZ je plný
predobrazov, ktoré
sa neskôr naplnili
v NZ. Tradícia hovorí: Nový zákon je skrytý v Starom
a Starý je zjavný v Novom.
Na konci tohto článku sme povzbudení k horlivému čítaniu SP. KKC 131 a ďal.
„V Božom slove je taká sila a účinnosť, že
ono je pre Cirkev oporou a životnou silou
a pre deti Cirkvi posilou vo viere, pokrmom duše, čistým a nevysychajúcim prameňom duchovného života.“ „Veriacim
v Krista má byť naširoko otvorený prístup
k Svätému písmu.... Cirkev „veľmi naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva… všetkých veriacich v Krista, aby častým čítaním
Svätého písma nadobudli ,vznešenosť poznania Krista Ježiša‘ (Flp 3,8). ,Lebo nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista
– Ignoratio enim Scripturarum ignoratio
Christi est.‘ “ (sv. Hieronym)
Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany
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* Liturgia *
Štvrtá veľkonočná nedeľa

Piata veľkonočná nedeľa

Plní žiarlivosti odporovali

Pohanom otvoriť dvere

Keď Židia videli, aký veľký zástup počúva
Pavla a Barnabáša, začali žiarliť. O žiarlivosti hovoríme najčastejšie v súvislosti s partnerským vzťahom. Existuje však aj žiarlivosť profesionálna, ak
niekto nedokáže zniesť väčší úspech a viac prívržencov ako má sám. Každá žiarlivosť je vystupňovaný egoizmus, ktorý zaslepuje rozum. Odpor farizejov a zákonníkov ku Kristovi a jeho nasledovníkom nebol motivovaný rozumovými dôvodmi ani
vernosťou k Mojžišovmu zákonu, ale urazenou pýchou. Nezniesli, aby bol ktosi populárnejší ako oni.
Zabudli, že ich poslaním je ohlasovanie viery v jedného Boha pohanskému svetu. Ohlasovali seba
a svoje vlastné náboženské predstavy. Navymýšľali
si všelijaké predpisy a zvyky, ktoré nadradili nad
Boží zákon. Čím viac prívržencov mali, tým istejšími sa cítili.
Udalosť z dnešného prvého čítania je akoby
ukážkovým prípadom profesionálnej žiarlivosti.
Keby boli Židia plní pravej náboženskej horlivosti,
boli by sa radovali, že sa šíri viera medzi pohanmi.
Vnímali však iba to, že strácajú svojich prívržencov.
Preto "poštvali nábožné ženy" a vyhnali ohlasovateľov spásy. Toto sa opakuje a dodnes pretrváva. Nadraďuje sa vlastný názor nad učenie Cirkvi. Jednotlivci aj spoločenstvá presadzujú niečo naoko zbožné
len preto, že je to azda pradávny zvyk alebo naopak,
že je to nejaká nová senzácia. Starší obvykle neznesú, aby nebolo všetko ako za ich detstva a mladí zas
letia na každú novotu. Keď sa nerešpektuje cirkevný
postoj, je ohrozená spása. Často bývajú nositeľkami
pomýlených názorov tiež "nábožné ženy", ako kedysi v Antiochii. Väčšinou ony donucujú k formálnemu prijímaniu sviatostí bez viery a slobodného
rozhodnutia. Presadia u príbuzných svoju pomýlenú
predstavu, ale ohrozia a možno aj znemožnia ich
spásu.
M. M.
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Počet kresťanov sa nedá zistiť ani z výsledkov sčítania obyvateľstva, ani z množstva
ľudí v kostoloch alebo z počtu prihlášok na vyučovanie náboženstva. Iba podľa toho sa spozná,
kde sú naozaj Ježišovi učeníci, ak sa navzájom
milujú. A nie hocijakou láskou, ale tak, ako Ježiš
miluje nás ľudí. To znamená, že kresťanov je
toľko, koľkí milujú alebo sa snažia milovať aj
tých, ktorí si to vôbec ničím nezaslúžia. Kresťanov je toľko, koľko je obetavej, odpúšťajúcej
a zachraňujúcej lásky. Nuž ak sme voči sebe len
trocha kritickí, musíme si priznať, že v nás neveriaci svet sotva môže spoznať Ježišových učeníkov.
Lamentujeme nad rastúcimi nápormi zla
z každej strany a každého druhu. Zalamujeme
rukami nad šírením novo pohanstva a hľadáme
pôvodcu. Samozrejme nie v našich radoch a už
vonkoncom nie v sebe.
Dnešné prvé čítanie zo Skutkov apoštolov
končí konštatovaním Pavla a Barnabáša, že Boh
otvoril pohanom dvere viery ich prostredníctvom. Oni však v pohanoch nevideli nepriateľov,
hoci museli znášať od nich nejedno príkorie.
Obetavo, s nasadením všetkých síl ohlasovali
novú náuku, nehľadiac na seba. A vtedajší pohanský svet nebol o nič lepší ako ten súčasný
novo pohanský. Bolo v ňom plno zvrátenosti aj
agresivity. Rozdiel je azda iba v tom, že sa zlo
vtedy nešírilo masmédiami. Lenže ani apoštoli
nemali k dispozícii nič iné, len vlastné nohy,
vlastný hlas a horúce srdce. Apoštol Pavol si
dokonca ešte aj zarábal na živobytie. A predsa
dokázal veľké veci. Bol síce inteligentný, vzdelaný a výrečný, ale iba tým by určite nebol získal
toľkých. Musela z neho vyžarovať láska k ochotným poslucháčom aj k odporcom a prenasledovateľom, k veriacim i k pohanom. Poučme sa
z jeho príkladu a prerazíme aj do nášho novo
pohanského sveta.
M. M.
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* Liturgia *
Šiesta veľkonočná nedeľa

Siedma veľkonočná nedeľa

Keby ste ma milovali

Čo je zadarmo...

"Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje", táto veta z Ježišovej rozlúčkovej reči pred
umučením je doslova nabitá citom. Ježiš vie presne,
čo sa stane v najbližších hodinách. Pozná aj slabosť
apoštolov a preto má o nich starosť. Uisťuje ich, že
neostanú bez pomoci. Zanecháva im predsa svoj
pokoj, prevyšujúci každú ľudskú predstavu pokoja.
A bude trvalé bývať v ich dušiach s Otcom i Duchom Tešiteľom, ktorý ich všetko naučí. Ale má to
podmienku: lásku k Ježišovi. A pretože Ježiš pozná
slabosti svojich blízkych, aj ako bažia po
"ministerských kreslách" v nebeskom kráľovstve,
cítiť z jeho slov isté sklamanie. "Keby ste ma milovali“, všetko by bolo ináč. Z týchto slov vyznieva
Ježišova veľká túžba, aby apoštoli dokázali prijať
celé jeho posolstvo, v plnosti šťastia zo spojenia s
Bohom. Ale vie, že práve vtedy, keď podá dôkaz
svojej nesmiernej lásky, prevládne v nich strach,
rozutekajú sa, Peter ešte aj odprisahá, že ho nepozná a z pokoja, ktorý im daroval, sa stane blen.
Keby ho však boli milovali...
Áno, keby sme Ježiša milovali...
Prísľub z rozlúčkovej reči patrí aj nám.
A s tou istou podmienkou. Ak máme v duši viac
blenu ako pokoja, príčina je v nedostatku lásky,
takej, ako ju Ježiš definoval. "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo." Ježiš nečaká a nevyžaduje lásku citovú, ale praktickú. Láska sa nedokazuje krásnymi slovami, ale činmi. Celkom konkrétnymi a celkom konkrétnym ľuďom. Tým, ktorých stretneš ešte dnes.
Možno práve teraz, keď toto čítaš, manželka
alebo matka z posledných síl dáva do poriadku kuchyňu; možno tvoje deti potrebujú pomoc pri úlohách alebo sa potrebujú s niečím zveriť; možno
manžel potrebuje prejav záujmu o jeho pracovné
problémy; možno stará mama čaká, že niekto príde
alebo aspoň zatelefonuje; možno...
Treba sa len poobzerať, porozmýšľať
a konať.
M. M.

Vraví sa, že čo je zadarmo, o to niet čo stáť.
Uznávam, že v prísloviach môže byť skrytá životná
múdrosť, ale toto vymyslel iste nejaký finančník.
G. K. Chesterton napísal, a má pravdu, že najvzácnejšie veci, ako je slnko, mesiac, zem, ľudia, hviezdy, búrky a podobné "maličkosti", sú celkom zadarmo. Je síce pravda, že si ich naozaj málo vážime.
Epilóg Zjavenia apoštola Jána začína veľkým
prísľubom: "Kto je smädný, nech príde, a kto
chce, nech si naberie zadarmo vody života." Takto volá Duch a nevesta. Teda Boží Duch priamo
i prostredníctvom svojej nevesty Cirkvi ponúkajú
každému to najvzácnejšie, čo vôbec môže byť.
A predsa je taký malý záujem! Ba čo viac, odmietanie, odpor. Prečo?
Ponuka je adresovaná smädným. Nuž smädných je medzi nami neúrekom. Ale nie na vodu.
Hoci čistá osviežujúca voda sa na našej planéte stáva luxusom, takže už málokto vôbec vie akú má
chuť. A tak smädní ľudia pijú všeličo, po čom ich
smädí ešte viac.
Bytostným existenciálnym smädom trpí azda
tiež každý človek, ale pokúša sa nahradiť vodu života najrôznejšími náhradkami. Smäd po láske nahrádza vulgárnym sexom, smäd po slobode bezuzdnou
svojvoľnosťou. Stále viac sa zamotáva do siete návykov, až je celkom zotročený. Ako draho musí za
to platiť! A keby len za života.. . Pritom stačí iba
málo. Iba chcieť, ba len dovoliť Božiemu Duchu,
aby vstúpil. Len dovoliť Cirkvi, aby sprostredkovala
vodu života.
Väčšina ľudí sa bojí, že bude musieť veľa
platiť. Nuž, v istom zmysle je to oprávnené, aj keď
je milosť skutočne zadarmo. Ale musíme vyprázdniť svoje vnútro od všetkého, čo nás zväzuje. Ale to
je asi tak, ako keby sa väzeň bál, že sa bude musieť
zbaviť pút. Je to pridrahé?
M. M.
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... pokračovanie z marcového čísla

Na posvätných miestach Jeruzalema
Po výdatných raňajkách, ktoré boli základom na celý deň, sme vyrazili
autobusom v ranných hodinách, na
prehliadku Betlehema a jeho blízkeho
okolia. Naša cesta autobusom smerovala k Poľu pastierov. Keďže sa už patrilo myslieť aj na nejaké suveníry
a darčeky domov, tak sme sa ešte cestou zastavili nakúpiť nejaké drobnosti.
Vedúci to mal dobre premyslené, lebo
potom už boli všetci spokojní
a prehliadka mohla prebehnúť bez
akýchkoľvek rušivých momentov.
Autobus zastal, my sme z neho
povyskakovali von a vydali sa kúsok
pešo. Bol nádherný deň, slniečko ešte
nebolo v plnej sile a tak sa nám naskytol nádherný pohľad na Betlehem od

Poľa pastierov. Na týchto miestach na
miernom pahorku stojí majestátny kostolík, vyzdobený maľbami zobrazujúcimi zvestovanie anjela o narodení Mesiáša, vidno radosť v tvárach pastierov,
putovanie a poklonu pri jasličkách.
Potom je tu kaplnka vo väčšej
priestornej jaskyni s jednoduchou výzdobou, výjavmi zvestovania a malý
betlehem. V bezprostrednej blízkosti
kostolíka, akoby v akýchsi kaskádach
medzi byzantskými vykopávkami, sú
roztrúsené zastrešené
priestory
s jednoduchým kamenným oltárom
a lavičkami pre skupiny pútnikov, ktorí
tu chcú sláviť svätú omšu. Kostolík by
nestačil čeliť takému náporu pútnikov
z celého sveta a tak sa našlo takéto

Majestátny kostolík na Poli pastierov
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múdre riešenie. Skupinky pútnikov ma- vačmi ponúkajúcimi trpko sladký džús
jú súkromie a takýmto spôsobom nie vytlačený priamo pred našimi očami
sú rušené pri slávení svätej omše. Je tu z granátových jabĺk. Pohárik džúsu
úžasná atmosféra Vianoc, a to počas s pár kockami ľadu, pod silnejúcimi lúčcelého roka. Aj my sme tu slávili svätú mi slnka skutočne priniesol vytúžené
omšu a v októbri vyspevovali koledy osvieženie. Priznám sa, že keď som ho
a vianočné piesne. Na týchto miestach ochutnala, veľmi mi zachutil a využila
sú všetci pútnici usmiati a šťastní, lebo som potom takmer každú príležitosť,
tu zvláštnym spôsobom prežívajú Via- kedy som si ho mohla kúpiť. Nastúpili
noce. Vianoce bez nákupnej horúčky, sme do autobusu a pokračovali v našej
upratovania a stresu, starostí, do kto- púti. Krátko sme postáli pod Herodiom,
rých sa chtiac nechtiac vždy ponoríme čo bol prepychový palác s kúpeľmi,
keď sa blížia tieto sviatky.
kde kráľ Herodes prijímal významné
Potom sme si išli poprezerať prie- návštevy. Týčil sa na vysokom pahorstory
malých
ku, bola to ohroúzkych
podmujúca stavba, zazemných chonechávajúca silný
dieb
ktorými
dojem moci.
pastieri vcháPostáli
sme
dzali do stieschvíľu na úpätí panených priestohorku pri ceste
rov jaskýň kde
a poprezerali sme
trávili
noc
si
vykopávkové
a strážili svoje
miesto, kde bol
stáda. Predstaakýsi vstup hore
vovala som si
k
majestátnemu
veľký priestor Zvestovanie narodenia Pána pastierom, maľba z interiéru kostolíka Herodionu. Potom
v jaskyni, na
sme
smerovali
aký som bola zvyknutá u nás, na Slo- k Šalamúnovým rybníkom. Boli to tri
vensku, ale realita bola úplne iná. Boli obrovské nádrže na vodu, zoradené od
to akési mini priestory, kam sa veľa ľu- najmenšej po najväčšiu, kaskádovito
dí nevmestilo. Výnimkou bola len hore prepojené. Z histórie nám náš spriespomenutá kaplnka v jaskyni. Tam sa vodca spomenul, že pred zničením ich
mohli pomestiť pastieri aj s menším zachránil Sulejman, ktorý obsadil tieto
stádom oviec. Pastieri, ktorým sa tu miesta v čase križiackych výprav. Pozezjavil Pánov anjel a zvestoval narodenie rali sme sa na ne počas jazdy autobuMesiáša, sa ho vybrali hľadať podľa som, lebo prístup k nim nebol možný
anjelovho popisu a odhadovali sme, že kvôli oploteniu a sprievodca nám poveprešli dobré štyri kilometre, kým došli dal, že to v týchto miestach nie je veľk betlehemskej maštaľke, nad ktorou mi bezpečné.
sa teraz vypína bazilika Narodenia PáNaším ďalším cieľom bol karmelina.
tánsky kláštor Panny Márie. Tento klášCestou k autobusu sa mnohí z nás tor založila blahoslavená sestra Mária
nechali presvedčiť pouličnými preda- od Ukrižovaného Ježiša, ktorá je pat7
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rónkou pokoja na Blízkom východe. Jej v nejakej jaskyni. Zdalo sa mi, že som
životný príbeh je veľmi strhujúci s Pannou Máriou, anjelmi a svätými.
a dramatický. Narodila sa v Galilei, Pa- Všetci boli veľmi dobrí ku mne. Boli
lestíne. Jej rodičia boli kresťania tam aj moji rodičia. Videla som trón
a v tejto viere vychovávali aj svoju Najsvätejšej Trojice a Ježiša aj s jeho
dcérku. Malé dievča však zakrátko osi- ľudskou prirodzenosťou. Nebolo tam
relo a po smrti
slnko ani žiadna
rodičov ju do
lampa, no všetko
rodiny prijal jej
bolo
prežiarené
strýko,
ktorý
svetlom. Niekto ku
bol
moslim.
mne
prehovoril.
Chcel toto dievPočula som, že
čatko prinútiť
som panna, no
aby zanechalo
moja kniha ešte
kresťanskú vienie je dopísaná.
ru a prestúpilo
Keď sa moje hrdlo
k
moslimom.
vyliečilo,
musela
Poklona pri jasličkách
Dievčatko
sa
som z jaskyne
však držalo statočne a strýkove ponuky odísť. Pani ma zobrala do chrámu
odmietalo. Strýko nemal nad ňou zľuto- sv. Kataríny ku františkánom. Išla som
vania a po presťahovaní do Alexandrie sa vyspovedať. Pani v modrom zmizla.“
ju zasnúbil a chcel vydať ako bolo vteBoh ju obdaril mnohými nadprirody zvykom, vo veku 12 rokov. Dievča dzenými zážitkami. Dostala stigmy, mato
odmietlo
la dar transverbea strýko zúril.
rácie
srdca
Radostný návrat pastierov domov
Správal
sa
(prepichnutie srdk nej ako ku
ca), bilokácie, poslúžke, robila
znala srdcia ľudí,
najťažšie právznášala sa nad
ce.
Jeden
zemou, predpovemoslim jej nadala udalosti, rozvrhoval
preprávala sa s anjestúpiť na ich
lom, jej tvár žiarivieru a tak vyla zvláštnym jariešiť problém
som. Veľa z týcha keď sa mu
to zážitkov si však
to nepodarilo, vytiahol meč a zasiahol ani nepamätala. Vo svojej pokore stále
ním dievča do krku. Myslel si, že je opakovala:
mŕtva a zakrvavenú ju odniesol
„Všetko na zemi pominie. Čím
a odhodil v neďalekom lesíku. Ďalej už sme? Nič, len prach. Boh je tak veľký,
sama sestra rozpráva svoj príbeh.
nádherný. Čaká na našu lásku a my ho

„Prišla ku mne pani oblečená
v modrom. Vyzerala ako mníška. Obviazala mi hrdlo a zdvihla ma. Bolo to
8

nemilujeme.“ Často sa modlievala:
„Duch Svätý, naplň ma. Stráv ma, Božská Láska. Veď ma po správnej ceste.
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Mária, moja dobrá matka, pozri sa na
mňa. Vypros mi požehnanie u Ježiša.
Ochráň ma od zlého, od klamu a od
každého nebezpečenstva.“

z okolitých krajín, Baziliku Pána nezrúcali vraj len kvôli tomu, že na jednej
z nástenných malieb znázorňujúcej klaňanie sa troch
kráľov od výchoTáto jednoduchá
du, spoznali nemodlitba sa rozpriatelia podľa
šírila po celom
oblečenia svojich
svete. Za blahovlastných krajaslavenú ju vyhlánov. Takže táto
sil pápež Ján Pamaľba zachránivol II. v roku
la baziliku pred
1983.
Po silzničením. Vystáli
nom zážitku zo
sme dlhý rad,
svedectva jej ži- Bazilika Narodenia Pána. Hviezda označujúca miesto narodenia Pána ktorý predstavovota sme sa preval niekoľko stosunuli z kláštora znovu do autobusu vák pútnikov, ale stálo to za to.
a zastavili sme sa na obed v jednej
Nádhernú striebornú hviezdu, ktoz reštaurácií v Betleheme. Potom sme rá označuje miesto narodenia nášho
sa presunuli do Jaskyne mlieka, kde Pána, som poznala len z televízie
podľa legendy Soška Jezuliatka, ktorá sa na Vianoce položí na hviezdu (predchádzajúci obrázok) a obrázkov. TePanna
Mária
raz som kľačala
pred útekom do
priamo pri nej,
Egypta
kojila
mohla som sa
malého Ježiška
jej
dotknúť
a jedna kvapka
a vidieť ju na
materského
vlastné oči. Vimlieka padla na
dela som aj
zem. Jaskyňa
známu
sošku
potom zostala
Dieťaťa Ježiša,
biela a dostala
ktorú na Vianotakéto pomenoce kladú na
vanie.
striebornú
Ďalej nahviezdu, miesto
sledovala návšteva kostola sv. Kataríny, narodenia.
kaplnky nemluvniatok, kaplnky sv. JoBol to veľmi silný zážitok, ktorý mi
zefa a jaskyne sv. Hieronyma, kde ten- navždy zostane v pamäti a v srdci. Plní
to svätec v asketickej chudobe býval nezabudnuteľných zážitkov z prehliadky
a písal preklad Sv. písma, ktorý je vo mesta Betlehema sme sa unavení ale
svete známy pod menom Vulgáta.
veľmi spokojní a šťastní pobrali vo vePrehliadku Betlehema sme zavŕšili černých hodinách na náš hotel.
návštevou Baziliky narodenia Pána, ktoVierka Karvašová
rá je pod správou pravoslávnych. Keď
... pokračovanie v ďalšom čísle
bola obsadená Svätá zem nepriateľmi
9
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Fundamentalistické čítanie Svätého
Písma je nesprávne a veľmi škodlivé
Fundamentalistické čítanie Svätého
Písma sa predstavuje ako určitý návod čítania Písma. Samotný názov je z latinského
slova fundamentum (základ, podklad).
V súlade s takýmto slovným koreňom sa
zdôrazňuje samotný základ, to, čo je základom niečoho. Je potrebné rozlišovať medzi
slovotvornou (fundament-alistický)
a tvarotvornou príponou (fundament-álny),
ktoré naznačujú
iný význam pri použití toho istého
základu.1
Fundamentalistický prístup
k Svätému Písmu
začal v čase reformácie, ktorej ležala
na srdci vernosť
literárnemu zmyslu
Písma. V časoch
osvietenstva sa tento prístup prejavuje ako
obrana voči liberálnej exegéze. Pojem
„fundamentalistický“ bol vytvorený na
Americkom biblickom kongrese v roku
1895 a vtedy sa zadefinovalo aj päť bodov
fundamentalizmu: doslovná neomylnosť
Písma, Kristovo božstvo, panenský pôrod,
Ježišovo zástupné zmierenie a telesné zmŕtvychvstanie pri druhom príchode Krista. Aj
keď základné východiská vychádzajú
z biblických právd, predsa tieto pravdy fundamentalizmus predstavuje takým spôsobom, ktorý nereflektuje celkom biblickú
ideológiu. Vyžaduje úplný súhlas
s nehybnými doktrinálnymi postojmi
a preferuje také čítanie Biblie, ktoré nie je
prístupné kritickému bádaniu.
Ponajprv je potrebné pripomenúť
niektoré správne zásady pri čítaní biblické-

ho textu. Jednou z nich je, aby sa medzi
božským a ľudským vedome nevytvárala
nejaká trhlina. Orientácia na doslovný výklad inšpirovaných kníh neguje úzke spojenie medzi božským a ľudským, „nechce
pripustiť, že inšpirované Božie slovo bolo
vyjadrené ľudskou rečou a vplyvom Božej
inšpirácie bolo zapísané ľudskými autormi,
ktorých možnosti a prostriedky boli obmedzené“.2 V tom spočíva základný problém
fundamentalistického prístupu, pretože to,
čo je zvestované Bohom inšpirovanému
autorovi, je prijímané podľa možností a na spôsob
prijímateľa. Ak
Boh komunikuje
autorovi
seba,
svoje slovo, táto
komunikácia má
svoje dejiny. Samotné
Písmo
a proces zjavenia
nemožno chápať nekritickým spôsobom,
len čisto abstraktným alebo individuálnym,
akoby Boh pristupoval k ľudskému autorovi, ktorý je úplne zbavený seba samého
a nežije v určitom dejinnom a historickom
období. Boh sa zjavuje v dejinách a dejiny
sú miestom, kde sa odohráva komunikácia
medzi Stvoriteľom a stvorením. Preto sa
má hľadať zmysel zjavenia v dejinách.
A dejiny majú zmysel len vo vzťahu ku
Kristovi a k základnej skutočnosti jeho života, k jeho vzkrieseniu. Nie je preto správne odmietať historický charakter zjavenia,
ako je to vlastné fundamentalizmu.
Ďalej fundamentalistický prístup
nechce brať do úvahy symbolický význam
určitých častí biblických textov.
V rozumnej miere je potrebné správne zohľadniť symbolický či typologický zmysel

Porov.: PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA.: Interpretácia Biblie v Cirkvi. Spišská Kapitula: Kňazský seminár J. Vojtaššáka, 1995, s. 73-74.
2
PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA.: Interpretácia Biblie v Cirkvi. Spišská Kapitula: Kňazský seminár J.
Vojtaššáka, 1995, s. 74.
1
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niektorých udalostí a nevnucovať im historickosť tam, kde to nemá žiadne historické
odôvodnenie, ako napríklad keď sa za historické pokladá všetko to, čo je zaznačené
v minulom čase.3
Prvý teologický zmysel Písma dostávame z „doslovného zmyslu“ alebo
z vymedzenia zmyslu biblických slov. Biblická exegéza so svojím rozdelením na literárnu, kritickú,
redakčnú, histori c kú
krit iku
a pod. smeruje
k získaniu toho
zmyslu, ktorý stojí
najbližšie
k tomu, čo chcel
Boh prostredníctvom inšpirácie
odovzdať autorovi textu. Preto je dôležité
aj štúdium biblických jazykov, pretože pôvodný text, napísaný samým svätopiscom,
má vyššiu hodnotu a väčšiu záväznosť ako
akýkoľvek iný text, hoci by to bol aj ten
najlepší preklad.4 Preto bude dôležité vychádzať tak z pôvodných textov, ako aj
z prekladov, aby sa čoraz viac odhaľoval
a vysvetľoval zmysel posvätných Písem.
Vzhľadom na evanjeliá, fundamentalizmus nie je schopný urobiť ďalší krok,
ktorý je potrebný pre správne čítanie Svätého Písma, totiž brať na vedomie rozdiel
medzi tým, čo je zaznačené v evanjeliách
a tým, čo tomu predchádzalo, totiž čo povedal a urobil historický Ježiš. Stretnutie
s historickým Ježišom sa uskutočňuje prostredníctvom mnohorakých nástrojov milosti (napr. povolanie učeníkov) a po tomto
stretnutí sa so živým Slovom sa toto Slovo
stáva písaným slovom, a tým sa uzaviera
a postupne dokončuje dlhý proces vtelenia.
Preto nemožno zanedbať to, ako prvé kres-

ťanské spoločenstvo prijímalo a chápalo
Ježišovo pôsobenie a ako sa prejavovalo
ďalej v živote Cirkvi. Fundamentalizmu
uniká to, že Cirkev predchádza Písmo
a súčasne sa Cirkev organicky vyvíja
z Písma. Nebezpečenstvá fundamentalistického prístupu sú rôzne. Snaha odpovedať
na životné problémy hneď, čo je iluzórne.
Nevedie k asimilovaniu Božieho slova
a neučí sa vnoriť do
biblickej mentality
a reči. Nedokáže
prekročiť ľudské
hranice pri čítaní
biblického textu
a tak „lectio“ stráca
svoju účinnosť, nedosahuje na skutočné posolstvo samotného textu. Stráca zo zreteľa kristologický
zmysel Svätého Písma a úlohu Cirkvi,
v ktorej je Ježiš stále prítomný. Cesta, ktorá
vedie k správnemu čítaniu Svätého Písma,
je už predsa naznačená a praktizovaná
v Cirkvi.
Ernest Svrček,
kaplán Levice-mesto
POUŽITÁ LITERATÚRA:
PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA.: Interpretácia Biblie v Cirkvi. Spišská Kapitula: Kňazský seminár J. Vojtaššáka, 1995.
NEUNER, J. – ROOS, H.: Viera Cirkvi
v úradných dokumentoch jej magistéria.
Trnava: Vydavateľstvo Dobrá kniha, 1995.
KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY.:
(dokument) Dominus Iesus. Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco, 2000.
HERIBAN, J.: Príručný lexikón biblických
vied. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila
a Metoda, 1992.

Porov.: PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA.: Interpretácia Biblie v Cirkvi. Spišská Kapitula: Kňazský seminár J. Vojtaššáka, 1995, s. 74.
4
Porov.: NEUNER, J. – ROOS, H.: Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej magistéria. Trnava: Vydavateľstvo Dobrá kniha, 1995, s. 77.
3
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vysokopostavenými priateľmi, ale pamätajme, že každý človek má toho priateľa najvyššie postaveného - Ježiša Krista, ktorého
Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa občas vo svojom živote pošle kdesi "ku stena druhý breh a prešiel do svojho mesta. Tu ne", a On napriek tomu tam naďalej ostáva.
mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý le- Nesťažuje si, iba ak Ho vyhodíme z duše
žal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, po- ťažkým hriechom. Vidíme tu obrovské Bovedal ochrnutému: "Dúfaj, synu, odpúšťajú žie milosrdenstvo, ktoré vstupuje do nášho
sa ti hriechy". Potom povedal: "Vstaň, vez- života a ktoré sa chce s nami stretávať čo
mi si lôžko a choď domov !" A on vstal najčastejšie. Nemyslime si, že ON je priatea odišiel domov. ( Mt 9,1-2.6-7 )
ľom iba vtedy, keď nás vypočuje.
Tak málo stačilo - len prejav úplnej
Svätá sestra Faustína bola mimoriaddôvery - a bol uzdravený, ale aj oslobodený ne blízko Ježiša, ale keď čítame jej životood svojich hriechov. Ježišovou výchovnou pis a niekoho z nás by sa opýtali, či by
metódou je MIchcel ísť tou istou
LOSRDENSTVO.
cestou, asi by neNaša zraniteľnosť
chcel, lebo to bola
je cesta, ktorou
cesta veľmi ťažká,
nás vedie, aby sme
ale predsa plná
sa Mu priblížili
lásky. On sám sa
a pocítili účinky
nám dáva a ponúJeho milosrdnej
ka nám
svoje
lásky. Ježiš ukázal
priateľstvo vtedy,
svoje ruky a bok,
keď sa s Ním streteda rany po utrpetávame vo sviatosní, v prvom rade
tiach, aj keď
miesto, kde zranili
v spovednici sedí
Jeho srdce, tento
kňaz, ale rozhrešeNedeľa Božieho milosrdenstva dňa 7.4.2013
prameň, z ktorého
nie dáva Milosrdvo farskom kostole sv. Michala v Leviciach
vychádza
ný Ježiš. On je tiež
milosrdenstvo a vylieva sa na ľudstvo. To prítomný v Eucharistii, pri birmovaní sme
je Ježišova zraniteľnosť, ktorá uzdravuje dostali Ducha Svätého, ktorý je osoba. Jesvet." Jeho rany nás uzdravili."
dine z Božieho milosrdenstva žijeme tak
Sestra Faustína na začiatku svojho blízko Neho.
Denníčka píše: "Hoci som malá a slabá,
Boh nie je len múdry, ale je Múddávaš aj mne milosť svojej všemohúcnosti. rosť, nie je len všemohúci, ale je VšemoA tak dôverujem Tvojmu zľutovaniu a po húcnosť. Vo vzťahu k svetu nielen prejaceste života idem ako malé dieťa."
vuje svoju prozreteľnosť, ale je ProzreteľDôvera je základnou podmienkou nosť. Nielenže nás miluje, ale je Láska,
každého priateľstva, aj toho, ku ktorému nie je len milosrdný, ale je Milosrdenstvo.
nás povoláva sám Boh. Je nerozlučiteľne Preto Mu patrí z našej strany právo na našu
spojená s pokorou a s postojom plným ľú- úctu a zvelebovanie.
tosti, vyplývajúcim z pocitu viny za spá"Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo Jeho
chané hriechy.
milosrdenstvo je večné." (Ž 136,1)
Ježiš Kristus je pravý človek a zároBeata Šimeková
veň pravý Boh. Často sa chválime našimi

V objatí lúčov
Božieho Milosrdenstva
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Misijný úmysel na apríl 2013
Aby misijné cirkevné spoločenstvá boli
znakmi a nástrojmi nádeje
i zmŕtvychvstania.

napísal pápež. „Veď konečne existujú iba dva
obrazy Cirkvi“, zdôraznil Bergoglio na konci
príhovoru, „Cirkev, ktorá Božie slovo počúva
a verne ho hlása a zosvetštená Cirkev, ktorá
žije v sebe, zo seba a pre seba“. V tomto svetle
musíme „vidieť možné zmeny a reformy, ktoré
sú potrebné pre spásu duší“. –zgKardinál Sandri: „Cirkev stojí
pred revolučným pontifikátom“

Bergoglio už pred konkláve žiadal
radikálnu zmenu smerovania
Niekoľko dní pred svojím zvolením za
pápeža kardinál Jorge Mario Bergoglio vyzval
pred kolégiom kardinálov v Ríme k radikálnej
novej orientácii Cirkvi. Vyplýva to z rukopisu
príhovoru Bergoglia, ktorý s povolením pápeža
uverejnil kardinál z Havany Jaime Lucas
Ortega y Alamino v utorok. Príhovor sa údajne
postaral o veľký rozruch medzi kardinálmi
v generálnej kongregácii. Pozorovatelia sú
tohto názoru, že tento príhovor bol rozhodujúci
pre to, že už v prvom kole dostal Bergoglio
veľa hlasov. Madridské noviny „ABC“
uverejnili
v stredu
faksimile
rukopisu.
Predstavuje zhrnutie, o ktoré požiadal kardinál
Ortega svojho juhoamerického kolegu a on mu
poskytol rukopis dvoch strán. Text sa začína
tézou, že hlásanie Evanjelia je vlastným účelom
jestvovania Cirkvi. Preto je vyzvaná, aby vyšla
von zo seba a odvážila sa až po hranice ľudskej
existencie. Tvrdo súdi Bergoglio v príhovore
klerikálnu samoľúbosť a aj to, že Cirkev sa
zaoberá sama sebou. Vyhlásil, že keď Cirkev
nevychádza von k ľuďom, aby im hlásala
Evanjelium,
upadá
do
„teologického
narcizmu“. Potom iba predstiera, že je v nej
Ježiš Kristus. V skutočnosti sa však od neho
vzďaľuje. Cirkev musí vyjsť von zo svojich
chránených priestorov. Musí ísť „na perifériu“,
aby tam evanjelizovala skutkami a slovami, ako
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Argentínsky kardinál Rímskej kúrie
Leonardo Sandri (69) vidí pre Katolícku cirkev
s pontifikátom pápeža Františka začiatok novej
epochy. „S Františkom sa začína jar pre
Cirkev. Jeho meno samotné je už posolstvom“,
povedal krajan argentínskeho pápeža pre
denník „La Nacion“ z nedele. „Myslím si, že
v tom zmysle to bude revolučný pontifikát,
pretože nám pripomína zásadné veci, je to
výzva k dialógu“, povedal Sandri, ktorý tiež
šiel do konkláve ako kandidát na pápeža.
Väčšina Argentínčanov je podľa
prieskumu presvedčená, že pápež František
bude mať vplyv na politiku vo svojej vlasti.
Ako napísal denník „Clarin“ z nedele
s odvolaním
sa
na
štúdiu
inštitútu
„Management & Fit“, takmer 70 percent
opýtaných je toho názoru, že voľba
Argentínčana zmení politiku krajiny. Polovica
opýtaných (45,1 percent) však neočakáva, že sa
František zasadí za jeden z dvoch politických
táborov v Argentíne, ale že zaujme neutrálny
postoj. Hlava Katolíckej cirkvi sa vo svojej
vlasti teší veľkej úcte. Až 72 percent ľudí si
nemyslí, že František počas obdobia vojenskej
diktatúry (1976 - 1983) spolupracoval s juntou.
–zg–

„Do celého sveta išla by som
hlásať Tvoje meno, Pane Ježišu,
a vztýčila by som slávnu zástavu
kríža na pohanskej zemi.
Nemôžem však kázať Slovo Božie,
ani nemôžem vycediť svoju krv.
Moji bratia pracujú miesto mňa,
kým ja stojím pri tróne a milujem Ťa
za všetkých, ktorí sú v boji.“
(sv. Terezka)
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Misijná krajina Egypt

Egyptská republika je druhou veľmi
zaľudnenou africkou zemou. Väčšinu
územia tvorí púšť. Obyvateľstvo je
sústredené najmä v údolí rieky Níl, ako aj
pozdĺž Suezského kanála. Hlavné mesto
je Káhira s vyše 8 miliónmi obyvateľov.
Egypt stále ostáva najnavštevovanejšou
krajinou v oblasti cestovného ruchu.
Staroveký Egypt, ktorého civilizácia
vznikla už v štvrtom tisícročí pred
Kristom, bol jedným z najvýznamnejších
štátov staroveku. Po páde Egyptskej ríše
sa územia zmocnili Gréci, neskôr
Rimania a v siedmom storočí Arabi. Tí
tam zaviedli arabský jazyk a islam.
V súčasnosti sa tak väčšina Egypťanov
považuje za Arabov.
Od 16. storočia bol Egypt súčasťou
Osmanskej ríše a v roku 1914 sa stal
britským protektorátom. V roku 1922
získal Egypt čiastočnú samostatnosť
a bolo vyhlásené egyptské kráľovstvo.
V roku 1952 bol kráľ zbavený moci
a Egypt sa stal republikou. Podľa
rasového a národnostného zloženia obýva
krajinu 99,6% Arabov.
Z celkového počtu obyvateľov je
len 9% katolíkov východných obradov,
ktorí patria pod vrchnú správu
kongregácie pre východné cirkvi.
V Káhire bol pred vyše 30. rokmi
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vysvätený v chaldejskom obrade Chrám
Panny Márie Fatimskej.
Tento chrám
navštevujú aj mohamedánske ženy,
pretože si myslia, že je zasvätený Fatime,
Mohamedovej dcére. Egypt je krajinou,
ktorá za nejaký čas hostila Svätú rodinu
počas panovania Herodesa. Po rozídení
apoštolov tam podľa tradície pôsobil
svätý Marek. V prvých storočiach po
Kristovi sa Alexandria stala centrom
kresťanského života. Násilný vpád islamu
prekazil plnšie pokresťančenie tejto
krajiny. Ostalo tu však kresťanstvo
východného obradu.
Egypt má v medzinárodnej politike
nesporne významnú úlohu. Ľudia
poväčšine odmietajú západné vplyvy
a ich spôsob života. Mnohí z nich sa
obracajú
k princípom
islamského
fundamentalizmu. Náboženstvo tvorilo
dôležitú súčasť života Egypťanov. Celý
život sa pripravovali na večnosť. Svojim
bohom
stavali
obrovské
chrámy
a preukazovali im veľkú pozornosť.
Stopy po tomto všetkom nájdeme
v Egypte i dnes.
Starí Egypťania, ako povedal
Herodotos, boli rozhodne najzbožnejší zo
všetkých ľudí. V tejto viere neboli
osamotení. Náboženstvo pramení z túžby
po živote, čo je vlastne známe takmer
všetkým ľuďom.
P. K. Bošmanský, krátené

„A kto by dal piť jednému
z tých maličkých čo len za pohár
studenej vody ako učeníkovi,
veru, hovorím vám:
Nepríde o svoju odmenu.“
(Mt 10,42)
Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová
Zdroje: http://www.misijnediela.sk/
Hlasy z domova a misií 2/2013
Život Cirkvi vo svete 13/2013
Foto: http://travel.aol.co.uk/travel-guides/egypt/
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Cesta do Štrasburgu a Bruselu
ako odmena za 3. miesto
v projekte Euroscola
Po siedmich hodinách cestovania sme
pobudli tri hodiny v zasneženom Salzburgu,
kde sme mali možnosť okrem iného vidieť
aj rodný dom hudobného skladateľa W. A.
Mozarta. Po ďalších siedmich hodinách cesty
sme dorazili do francúzskeho mesta Štrasburg.
V pondelok 25. 2. 2013 sa začalo to, na
čo sme najviac čakali, ale zároveň, čoho sme sa
najviac báli , rokovanie v Európskom
parlamente.
Po príchode do budovy L. Weissa,
registrácii a po oboznámení sa s programom
dňa sme sa zhromaždili v hlavnej zasadacej
sále, kde sme si
p o z r e l i
prezentácie škôl,
ktoré mali česť
byť tam a rokovať
o
problémoch
Európskej únie.
Našu
školu
prezentovala
V e r o n i k a
Strákošová,
na
ktorú sme všetci
veľmi hrdí.
Po diskusii
o
budovaní
jednotnej Európy
sme išli na obed, kde nás na stoloch čakali
listiny s otázkami pre hru „Eurogame“, ktorej
podstata spočívala v tom, že na vyplnenie
jedného dotazníka bolo potrebné zoskupenie
štyroch študentov so štyrmi rôznymi
národnosťami, čo bola príležitosť pre nás, ako
si precvičiť svoje jazykové znalosti
v angličtine, francúzštine a nemčine. O 14. 00
hodine sme sa rozdelili do pracovných skupín,
kde sme diskutovali a vymieňali si svoje
názory. Napokon sme sa zišli opäť v zasadacej
sále, kde zástupcovia každej skupiny
odprezentovali referáty a návrhy vypracované
v pracovných skupinách. Nasledovalo finále
hry „Eurogame“, do ktorého sa dostal náš
spolužiak R. Hengerics. Na záver tohto dňa
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sme ešte absolvovali prehliadku večerného
Štrasburgu, ktorého ulice dýchali typickým
francúzskym pôvabom a šarmom.
Na druhý deň sme sa presunuli do
jedného z najmenších, ale zato najbohatších
miest v Európe – do Luxemburgu. Tu sme však
zotrvali len krátko a opäť sme sa vydali na
cestu do dlho očakávaného Bruselu, mesta
supermoderných budov, ktoré je aj sídlom
mnohých politických a ekonomických
organizácií. Nezabudli sme sa zastaviť ani pri
Atómiu, 165 miliardovej zväčšenine modelu
atómu železa, ktoré je typickým symbolom
Bruselu.
Opäť nás čakala trojhodinová cesta do
Kolína nad Rýnom. Vraví sa, že kto nevidel
Kolín, ten vlastne nikdy v Nemecku nebol. Už
z diaľky nás vítala majestátna gotická
katedrála, ktorej
stavba
trvala
vyše 600 rokov.
Po jej prehliadke
sme mali čas
nakúpiť
si
p o s l e d n é
suveníry, pretože
potom
už
nasledovala
13-hodinová
cesta
domov,
ktorú sme však
hravo zvládli.
Počas týchto dní
sme zažili momenty, ktoré nás mimoriadne
obohatili. Naša vďaka patrí hlavne pani
učiteľkám Salinkovej a Mizerákovej, ktoré
majú na tom všetkom najväčšiu zásluhu.
V neposlednom rade treba spomenúť aj skvelú
cestovnú kanceláriu S-Way a našu pani
sprievodkyňu Kóňovú, ktorá sa postarala
o perfektné výklady o histórii navštívených
miest, ale aj o celkovú organizáciu nášho
výletu.
Štyri dni plné smiechu a radosti sa síce
skončili, no ja verím, že nielen vďaka
desiatkam fotiek nám zostanú nádherné a večné
spomienky na naše cesty po Európe.
Monika Bartošová,
Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach
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Vigília Vzkriesenia v kostole sv. Michala
Levice, 30. marca 2013
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