
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 

 Ročník III. - Číslo 5 - Máj 2013 

Svätý Michal archanjel,  

bráň nás v boji  

a buď nám ochrancom proti  

zlobe a úkladom diabla. 

 

Pokorne prosíme,  

nech mu Boh ukáţe svoju moc. 

 

A ty, knieţa nebeského vojska, 

Boţou mocou zaţeň do pekla 

Satana a iných zlých duchov, 

ktorí sa na skazu duší 

potulujú po svete. 

 

Amen. 

Úvodník: Odpoveď človeka Bohu  
Liturgia: Homílie na máj 

Púť do Svätej zeme: Na ceste do biblického Nazareta      
 Vlastná tvorba: Možno to naozaj boli sitnianski rytieri  

 Misijný úmysel na máj - Sv. Arnold Janssen, Podporte kňazov a seminaristov    
Svätí v mesiaci: máj * Reportáž: Divadelné predstavenie Dvaja maárnotratní  

         Fotogaléria: Prvé sväté prijímanie v kostole sv. Michala v Leviciach 
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 Dnes majú ľudia veľmi zdefor-

movaný obraz o tom, čo zname-

ná veriť v Boha. Povedal by 

som, ţe veľa ľudí si veľmi 

„fandí“, keď hovoria, ţe veria 

v Boha, ţe sú veriaci, pretoţe 

to, čo oni povaţujú za vieru 

v Boha, v skutočnosti nie je 

katolícka viera. Preto Svätý 

Otec vyhlásil Rok viery, pretoţe 

viera kresťanov uţ dávno nemá 

veľa spoločného s tým, čo kres-

ťanská viera v skutočnosti je. Má-

me rôzne karikatúry viery, ale často 

nie katolícku vieru. Mnohí si, myslia 

ţe sú kresťania, keď veria, ţe existuje akýsi 

Boh, akási neurčitá bytosť, či sila, energia, kto-

rá svet stvorila a riadi ho. Ale toto veria aj iné, 

nekresťanské náboţenstvá. Ďalší si myslia, ţe 

stačí veriť v Boha, ktorý nám dal Desatoro Bo-

ţích prikázaní a riadiť sa nimi, ale toto tieţ nie 

je katolícka viera. 

 Čo to teda znamená veriť v Boha ako 

kresťan katolík? Hovorili sme o tom, ţe nevidi-

teľný Boh sa nám Zjavil, aby nás pozval do 

spoločenstva so sebou samým. A tak viera je 

vlastne správnou odpoveďou na toto pozvanie. 

Viera je postoj človeka, pri ktorom sa jeho ro-

zum a vôľa úplne podraďujú Bohu a jeho slovu. 

Takýto postoj ešte presnejšie Sväté Písmo nazý-

va „poslušnosťou viery“. Je to postoj, 

v ktorom sa človek osobne primkne k Bohu 

a slobodne súhlasí s celou pravdou, ktorú Boh 

zjavil. Toto primknutie sa konkrétne uskutočňu-

je vo vzťahu k Jeţišovi Kristovi, ktorý je vr-

cholným zjavením Boha, teda keď Jeţiša Krista 

prijmem ako jediného Boha a Pána môjho ţivo-

ta a začnem ho nasledovať – tu začína kresťan-

ská viera. A ak prijímam celé učenie Katolíckej 

cirkvi, vtedy mám katolícku vieru. 

 Samozrejme mať takúto vieru nie je len  

výsledkom úsilia človeka. Je to v prvom rade 

Boţí dar, je to jedna z troch boţských čností, 

ktorú Boh vlieva do ľudského srdca pri krste.  

Postoj viery je teda výsledkom spolupráce Bo-

ţej milosti a ľudského rozumu a vôle.  

  

 

 

 

Nie je pravda, keď niektorí tvrdia, ţe 

viera odporuje ľudskému rozumu 

a logike a je len slepou posluš-

nosťou Bohu a cirkevným pred-

staveným a ţe veriaci sú len 

stádom ovečiek, ktoré nemá 

vlastný názor ani vlastný ro-

zum. Ak sa takto správajú ve-

riaci, tak znova je to nepochope-

nie viery a nie je to správny 

postoj. 

 Viera a rozum nestoja 

proti sebe. Boh nechce, aby sme 

slepo verili a nesnaţili sa pochopiť rozu-

mom, v čo to vlastne veríme. Preto nám 

dal rozum, aby sme sa snaţili pochopiť 

pravdy viery, pretoţe pravda je taká, ţe čím 

viac a lepšie poznávame a chápeme Boţie Zja-

venie, tým viac rastie naša viera, ktorá je viac 

a viac zapálená láskou. Teda nie len ţe viera 

a rozum nestoja proti sebe, ale práve naopak je 

nevyhnutnou podmienkou, ak má moja viera 

a láska k Bohu rásť, aby som zapojil svoj rozum 

do poznávania BZ. Ako povedal sv. Augustín: 

„Cháp, aby si veril: ver, aby si chápal.“ Sa-

mozrejme, ţe v prvom rade veríme Boţiemu 

Zjaveniu pre autoritu samého Boha, ktorý ne-

môţe klamať ani sa mýliť. Veď aj v beţnom ţi-

vote veľa veciam nerozumieme a pritom ich 

beţne pouţívame, napr. počítač, elektrospotre-

biče, auto... nevieme vysvetliť, prečo to funguje 

tak, ako to funguje, ale vieme to pouţívať 

a funguje to. Aj Boţie pravdy presahujú naše 

chápanie, ale stále hlbším prenikaním do nich – 

modlitbou, rozjímaním, čítaním - rastie naša 

viera, nádej a láska k Bohu. Boh potvrdzuje 

pravdivosť a vierohodnosť Boţích právd aj zá-

zrakmi Jeţiša Krista a svätých, šírením Cirkvi, 

jej svätosťou, plodnosťou a stabilitou, čo sú 

úplne spoľahlivé znaky BZ, primerané chápa-

vosti všetkých. A tieţ Boh dáva veriacemu aj 

vnútornú istotu pochádzajúcu z Boţieho 

svetla a táto istota je taká pevná, ţe človek vô-

bec nepochybuje o vierohodnosti Boţích právd, 

aj keď ich nechápe do podstaty (napr. Nepo-

škvrnené počatie, Najsvätejšia Trojica...) 

3. KAPITOLA:  ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU (1423. KAPITOLA:  ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU (1423. KAPITOLA:  ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU (142---165)165)165)   

1. ČLÁNOK: VERÍM  1. ČLÁNOK: VERÍM  1. ČLÁNOK: VERÍM     
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 Viera nemôţe odporovať ani vede. Totiţ 

ak vedec postupuje naozaj vedecky a v súlade 

s morálnymi normami, nikdy nemôţe prísť do 

rozporu s tým, čo tvrdí viera a to, čo spoznáva 

veda, pretoţe veda a viera majú jedného a toho 

istého pôvodcu – Boha. Napr. archeologické 

výskumy dokazujú pravdivosť tvrdení, ktoré sú 

v Starozákonných knihách alebo 

v Evanjeliách. Alebo psychológia zis-

ťuje fakty, ktoré kresťanstvo hlása 

uţ 2000 rokov (napr. vplyv ne-

odpustenia na zdravie 

a medziľudské vzťahy...) 

 V bode 160 sa ho-

vorí o tom, ţe nikto ne-

má byť nútený prijať 

vieru proti svojej vôli. 

Úkon viery musí byť 

dobrovoľný. Tu by 

som chcel poukázať na 

to, nakoľko deti nútiť 

do modlitby, nútiť cho-

diť do kostola. Sú 2 ex-

trémy: prvý je ten, ţe 

rodič po krste (alebo 

bez krstu) nechá dieťa 

napospas svetu, hovo-

riac si, ţe na neho ne-

bude vplývať ţiadnou 

náboţenskou výcho-

vou, veď nech si dieťa 

vyberie, či chce byť 

kresťanom alebo nie, 

keď dospeje. Druhý ex-

trém je ten, ţe dieťa eš-

te aj v 18-tich rokoch nútim, tlačím do kostola, 

vyhráţam sa, ak tam nepôjde, dokonca, mu po-

núkam peniaze, ak do kostola pôjde, ako mi po-

vedal jeden môj dobrý známy: „Ja som chodil 

miništrovať, lebo som vedel, že dostanem po 

omši 100 korún.“ To sú veľmi nezdravé posto-

je, pri ktorých je jasné, ţe uţ sám rodič nechá-

pe, čo je viera, preto k nej nedokáţe viesť ani 

svoje dieťa. Nebudem tu rozoberať, ako viesť 

dieťa k viere, ale usilujme sa zachovať si pri vý-

chove k viere postoj, v ktorom budeme vplývať 

na dieťa bez toho, aby sme mu brali vnútornú 

slobodu. Povedal by som, čím je dieťa menšie, 

tým ho môţem viac nútiť, čím je väčšie, tým ho 

potrebujem viac motivovať. 

 Boh nám zjavil, ţe istým prostriedkom 

spásy je len viera v Jeţiša Krista: „Kto uverí         

a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto ne-

uverí, bude odsúdený.“ (Mk 16,16) Áno, Boh 

môţe spasiť človeka aj inou cestou – napr. čo 

s ľuďmi, ktorí nikdy nepočuli o Jeţišovi Kristo-

vi? Nechá ich Boh zatratiť? Určite nie. Bude 

pre nich hľadať iné spôsoby spásy – cez ich 

svedomie, cez dobré skutky, ich túţbu hľa-

dať pravdu... toto bude rozhodujúce 

pre ich spásu. Ale v skutočnosti je-

diná ISTÁ cesta spásy je tá, kto-

rú nám Boh zjavil! Najväčšiu 

istotu spásy máme cez vieru 

v Jeţiša Krista. Iná cesta je 

neistá. Preto je pre našu 

spásu, spásu našich blíţ-

nych a večný ţivot otázka 

viery v Jeţiša Krista otáz-

kou ţivota a smrti. 

 Vieru môţeme aj 

stratiť. Tim 1, 18-19: 

„Toto prikázanie ti zve-

rujem..., aby si bojoval 

dobrý boj, aby si mal 

vieru a dobré svedomie, 

ktoré niektorí odvrhli 

a stroskotali vo viere.“  

Teda ak vieru neţivíme 

Boţím slovom, lebo viera 

je z počutia Boţieho slo-

va, píše sv. Pavol, tak vie-

ra slabne a strácame ju. 

To, čo nekŕmim, zahynie. 

 A tento článok kate-

chizmus uzatvára myšlienkou ţe viera je uţ za-

čiatkom večného ţivota. Sv. Bazil Veľký píše: 

„Na dobrá uloţené pre nás v prisľúbeniach, 

ktoré očakávame s vierou, ţe ich budeme po-

ţívať, hľadíme akoby v zrkadle tak, akoby tu 

uţ boli.“ Vierou zakúšame predchuť neba, zá-

blesky neba, vo sviatostiach, v spoločenstve ve-

riacich, v modlitbe, napr. vtedy, keď máme skú-

senosť s Bohom, jeho láskou, odpustením, nad-

prirodzeným pokojom, ktorého pôvodcom je 

Boh, nie svet či človek, dary Ducha Svätého, 

zvláštnu silu a pomoc v ţivotných ťaţkostiach, 

útechy atď. 
  

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany  
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Svätodušná nedeľa 
Mať Kristovho Ducha 

 V Skutkoch apoštolov sa píše, ţe v deň Turíc 

boli v Jeruzaleme "všetky národy, čo sú pod ne-

bom". S vtedajšími zemepisnými znalosťami pred-

stavovalo také mnoţstvo národnosti vlastne celý 

známy svet. Pre nás to znamená, ţe všetky národy 

sveta majú právo počuť Kristovo evanjelium vo 

vlastnom jazyku. Preto Duch Svätý spôsobil, ţe 

apoštoli začali hovoriť inými jazykmi. Nie na vzbu-

denie úţasu či obdivu, ale aby ich rozumeli všetci. 

Pre apoštolov to bol zároveň dôkaz, ţe im Duch 

Svätý naozaj dá všetko, čo budú potrebovať pre 

sluţbu. A pokyn, ţe apoštol má rozprávať tak, aby 

ho kaţdý rozumel. Musí sa prispôsobiť posluchá-

čom a nie naopak. Na prvé Turíce sa tento cieľ do-

siahol zázrakom, pretoţe apoštoli nemali moţnosť 

naučiť sa reč všetkých, ktorí ich počúvali. To však 

neznamená, ţe Boh zázračne zasiahne aj vtedy, keď 

sa ohlasovateľ mohol a mal naučiť, čo je potrebné. 

Naši vierozvestovia sa nespoliehali na zázrak a ne-

prišli s gréckymi spismi. Im dal Boţí Duch schop-

nosť i silu k obdivuhodnému intelektuálnemu výko-

nu na účinné ohlasovanie evanjelia. 

 K "iným jazykom", potrebným na ohlasova-

nie, patrí aj schopnosť prispôsobiť sa chápavosti 

poslucháčov. Inak sa treba prihovoriť malým de-

ťom, inak pubescentom. Inak ľuďom s čistokrvným 

katolíckym rodokmeňom a inak takým, ktorí majú 

gény alebo výchovu všetkých moţných bludov. 

Najdôleţitejšie poučenie z prvých kresťanských 

Turíc je totiţ rovnaké právo na spása Všetci sme 

boli pokrstení v tom istom Duchu, ktorý naplnil 

prvých hlásateľov evanjelia. Za dve tisícročia nič 

nestratil zo svojej moci a rozhodne nezmenil názor 

na spôsob evanjelizácie. Dnes by sme sa teda mohli 

zamyslieť, či rešpektujeme individualitu tých, kto-

rých máme priviesť k viere. Napríklad aj vlastných 

detí.                                                                   M. M. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Najsvätejšej Trojice 
Máme nádej na Boţiu slávu 

 Trojičné tajomstvo uznáva kaţdý veriaci 

kresťan. Pri preţehnaní, na konci kaţdej liturgickej 

modlitby sme v kontakte s týmto nepochopiteľným 

tajomstvom. Prečo nám Boh zjavil o sebe, ţe ako 

jediný Boh ţije v troch osobách?  K e b y  s m e          

o Bohu vedeli len to, ţe je Pôvodcom všetkého, čo 

jestvuje, ţe všetko "vymyslel", stvoril a udrţiava, 

mohli by sme sa mu v hlbokej úcte klaňať, mohli by 

sme ho obdivovať, ale nemali by sme odvahu oslo-

viť ho. Mohli by sme ho milovať? Mohli by sme 

túţiť po jeho blízkosti? Boh sa nám odhalil v inti-

mite svojho bytia. Chcel, aby sme vedeli, ţe je je-

den, ale nie sám. Boh je my v láske. Nás ľudí stvo-

ril ako slobodných partnerov, povolaných k ţivotu  

v trojičnom spoločenstve lásky. Dokázal to, keď vo 

svojej láske k nám zašiel tak ďaleko, ţe sa v osobe 

Syna stal jedným z nás. Od betlehemskej maštale 

po golgotskú popravu dokazoval, ako veľmi mu 

záleţí, aby sme dosiahli slávu, pre ktorú nás stvoril. 

Kaţdý pokrstený veriaci má úradný dokument, ţe je 

adoptovaný do vnútrotrojičného spoločenstva.        

Z Boţej strany je to nezrušiteľné rozhodnutie, ktoré 

nám však ponecháva slobodu. Do posledného dy-

chu sa musíme rozhodovať medzi vernosťou Bohu 

a lákavými zvodmi, ktoré vedú do záhuby. Pokuši-

teľ od rajských čias aţ podnes klame, ţe "budeme 

ako Boh". Následky vidíme a často aj cítime, keď 

sa rozhodneme proti vôli nášho Boha. 

 Apoštol Pavol vysvetľuje, ţe prostredníc-

tvom adoptívneho brata Jeţiša Krista sa chválime 

nádejou na Boţiu slávu. Lebo skrze neho máme 

vierou prístup k milosti a k odpusteniu, keby sme sa 

akokoľvek vzdialili od krstného záväzku. 

 My môţeme byť právom hrdí na meno 

kresťan. A máme aj dedičný podiel, ktorý „ani 

hrdza ani moľ nezničí a zlodeji neukradnú“.  

              M. M. 
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Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 
Úcta k Boţskému pokrmu  

 Kto niekedy zablúdil, vedel by o tom rozprá-

vať. Mohol by povedať, aké mal pocity, čo všetko 

robil, aby našiel správnu ulicu alebo cestu. Vedel by 

rozprávať aj o radosti, keď sa mu to podarilo. Ani 

ţivotná cesta nie je vţdy priama a môţeme na nej 

zablúdiť. A práve kvôli tomu, aby sme v ţivote ne-

zablúdili, prišiel Jeţiš na našu zem. Aby ľudia         

v ţivote neblúdili a ak sa to aj stane, aby sa vedeli 

vrátiť. Vyzval ľudí, aby uverili, ţe zmyslom ich 

ţivota je láska k Bohu a k človekovi. Ţe cieľom ich 

ţivota je večný ţivot v Bohu. Poznal dobre situáciu 

Ţidov, keď štyridsať rokov putovali púšťou z Egyp-

ta do zasľúbenej krajiny. Aby mali dosť síl napredo-

vať, Boh im 40 rokov posielal mannu z neba. Aj 

Jeţiš sa rozhodol, ţe dá ľuďom posilu pre ich duše, 

aby mali vţdy dosť síl ísť za svojím cieľom. 

 Oznámil to zástupom po zázračnom rozmno-

ţení chleba slovami: „Ja som ţivý chlieb, ktorý zos-

túpil z neba" (Jn 6, 51). Vysvetlil im trojaký zmysel 

prijímania tohto chleba. Je zárukou večného ţivota: 

„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný ţivot          

a ja ho vzkriesim v posledný deň" (Jn 6,54). Prijatie 

tohto pokrmu spôsobuje úzke spojenie človeka                

s Jeţišom: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva 

vo mne a ja v ňom" (Jn 6, 56). Napokon dáva Jeţi-

šovo telo v podobe chleba človekovi účasť na vzťa-

hoch medzi Otcom a Synom: „Ako mňa poslal ţivý 

Otec a ja ţijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude ţiť zo 

mňa" (Jn 6, 57). Pri Poslednej večeri premenil 

chlieb a víno na svoje Telo a Krv a prikázal apošto-

lom, aby aj oni robili podobne. Takto dal Jeţiš svo-

jim veriacim bezpečný prostriedok, aby v ţivote 

nezablúdili a dosiahli cieľ. 

       Obraz Eucharistickej procesie vyjadruje prianie 

Jeţiša, aby ľudia neblúdili. V procesii je vidieť jed-

notu. Všetci spoločne idú za Jeţišom a on ich vedie.  

Dnešný deň je dňom úcty k Eucharistii a vďaky 

vzdávania za tento pokrm a posilu. Prosme Jeţiša 

Krista, aby stále bol v nás a my v ňom. 

     Homílie-Kňazi.sk  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviata nedeľa cez rok 
Boh odpovedá len na lásku 

 Kaţdý z nás sa určite uţ v ţivote za niečo 

modlil, teda prednášal Bohu nejakú prosbu.  V dneš-

nom evanjeliu vidíme, ţe Boh je naozaj dobrotivý         

a odpovedá na lásku človeka. Jeţiš vypočul prosbu 

stotníka a uzdravil jeho sluhu. Prečo Boh niektoré 

prosby splní, kým iné ostanú nevypočuté? Mnohí 

vyčítajú Bohu, ţe neplní to, čo prisľúbil. Čo ak je 

problém v nás a nie v Bohu? Pán Jeţiš totiţ raz po-

vedal aj túto vetu: „Prosíte a nedostávate, lebo zle 

prosíte.“  

           Keď si pozorne všímame postavu stotníka, 

jeho postoj, jeho slová, mnohé nám povedia o ňom 

samom, o tom, ako prosil. Stotník predstavuje tri 

základné postoje srdca, bez ktorých nemôţeme 

predstúpiť pred Boţiu tvár a dúfať, ţe naše prosby 

budú vyslyšané. Prvý a najvýraznejší z nich je lás-

ka. Hoci on sám bol Riman a vojak a jeho sluha Ţid, 

neboli mu jeho ţivot ani zdravie ľahostajné. Mať rád 

blízkeho, to áno, ale člena nepriateľského národa, 

ktorým pyšní Rimania pohŕdali, to uţ je prekvapujú-

ce. Preto sa môţeme čudovať láske, ktorú mal stot-

ník k svojmu sluhovi. Ďalším postojom srdca, s kto-

rým stotník prosil, bola viera. Viera v Jeţiša                 

a v moc jeho slova. „Povedz iba slovo a môj sluha 

ozdravie.“ Pán Jeţiš prekvapený hovorí okolitým 

zástupom: „Takú vieru som nenašiel u nikoho          

v Izraeli!“ Stotníkova viera bola taká silná, ţe veril, 

ţe jedno jediné Jeţišovo slovo jeho sluhu uzdraví. 

„Pane, nie som hoden, aby si vstúpil do môjho do-

mu,“ Hoci to bol človek s istým postavením, bol 

pokorný, čo je tretí postoj srdca. Bol taký pokorný, 

ţe sa ani neodváţil sám prosiť Jeţiša, ale poslal za 

ním svojich priateľov. Vzhľadom na svoje postave-

nie si to mohol vyţadovať. Nebol pyšný. U stotníka, 

ak sa lepšie pozrieme na jeho postavu, je najviditeľ-

nejšia jeho láska k blíţnemu, k sluhovi. 

 Pred Boţiu tvár pristupujme ako stotník        

v evanjeliu. Pán Boh, keď raz vo večnosti predstúpi-

me pred neho, poloţí nám iba jedinú otázku: „Ako 

ste ma milovali v svojich blíţnych?“  

                            Homílie-Kňazi.sk 
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 V neskorý podvečer štvrtého dňa 
nášho pobytu vo Svätej zemi nás pri 
večeri náš sprievodca Marcel oboznámil 
s programom na nasledujúci deň. Po-
spomínal všetky miesta, ktoré mal 
s nami v pláne navštíviť (sú uved-
né podnadpise) a boli to skutočne 
miesta, nad ktorými srdce unaveného 
pútnika zajasá a podskočí od radosti. 
 Na záver svojho neopakovateľné-
ho príhovoru to všetko náš sprievodca, 
ktorému prischlo meno „nezmar“, pri-
klincoval budíčkom ráno o 6:00, ak to 
vraj chceme všetko stihnúť uvidieť. 
Keďže sme to všetci chceli stihnúť uvi-
dieť, tak 
sme sa 
rýchlo po 
večeri po-
náhľali zlo-
žiť svoje 
u n a v e n é 
t e l e s n é 
s c h r á n k y 
k nočnému 
odpočinku, 
lebo sme 
vedeli, že 
ten prvý 
b u d í č e k 
bude už 
krátko po 
štvrtej ráno keď začne vyspevovať náš 
„meluzín“, ako sme premenovali mos-
limského muezína a potom to už bude 
otázka veľmi krátkeho spánku do tej 
6:00 hodiny ráno. 
 Noc prešla neuveriteľne rýchlo 
a Betlehem sa zobudil do nádherného 
slnečného dňa. Pobalili sme si zopár 

nevyhnutných vecí na prežitie, lebo tú-
to ďalšiu noc sme mali stráviť 
v nejakom hoteli v Nazarete, odkiaľ bo-
la naplánovaná návšteva  ďalších zaují-
mavých miest a bolo výhodnejšie vyra-
ziť na ich prehliadku z Nazareta. Po ra-
ňajkách sme nastúpili do nášho pútnic-
kého autobusu pristaveného pred hote-
lom, posadili sme sa každý na svoje se-
dadielko a vyštartovali sme smerom na 
Judskú púšť, ktorá bola prvou zastáv-
kou nášho putovania. 
 Krajina za Jeruzalemom začala 
meniť svoju tvár a po krátkom čase 
prešla do akejsi polopúšte a nakoniec 

púšte. Pri 
prechádza-
ní krajinou 
nás sprie-
v o d c a 
upozorn i l 
na kočov-
ných be-
d u í n o v , 
ktorí sú 
akousi ob-
dobou na-
šich Ró-
mov. Žijú 
v stanoch 
alebo po-
zbí janých 

chatrčiach preto, lebo ak by bývali 
v domoch s pevnou strechou nad hla-
vou, tak by museli platiť Izraelitom 
daň, taký je u nich zákon. Jediné, čo 
pre nich Izrael robí je to, že ich osady 
zásobuje pitnou vodou, ktorú im rozvá-
ža v cisternách. Beduíni majú vo svo-
jich osadách klasický neporiadok a sú 

Na ceste do biblického NazaretaNa ceste do biblického Nazareta  

Júdska púšť, rieka Jordán, Genezaretské jazero, Kafarnaum, Nazaret   

... pokračovanie z aprílového čísla... pokračovanie z aprílového čísla... pokračovanie z aprílového čísla   

Júdska púšť sa vôbec nepodobá na SaharuJúdska púšť sa vôbec nepodobá na SaharuJúdska púšť sa vôbec nepodobá na Saharu   
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väčšinou sebestační. Živia sa pasením 
oviec a kôz a putujú so stádami po 
okolí, kým ich stáda majú dosť paše. 
Potom sa presunú za lepšími pasienka-
mi. My sme 
tam boli 
v období 
s u c h a 
a pastva 
v tom čase 
nebola vý-
datná, sem
-tam neja-
ké steblo 
alebo trsy 
zaschnutej 
trávy. Všet-
ko sa napl-
no zazele-
n á  a ž 
v období dažďov.  
 Naša prvá zastávka bola pri jed-
nom významnom mieste. Nápis tu 
označoval, 
že stojíme 
na mieste, 
k t o r é h o 
nadmorská 
výška je 
0m. Všetci 
sme sa vy-
r o j i l i 
z autobusu 
a urobili na 
p a m i a t k u 
zopár foto-
graf i ckých 
z á b e r o v . 
Bolo to zau-
jímavé miesto  uprostred cesty, ktorá 
sa rozdeľovala do akéhosi Y. Po pravej 
strane sme mali Judskú púšť, kde sa 
Pán Ježiš postil 40 dní, pred začiatkom 
svojho verejného účinkovania. Nebola 

to však púšť ako poznáme Saharu,  
z obrázkov, ale boli to pahorky 
a vypadalo to na netradičnú púšť . 
Sprievodca nás upozornil, že budeme 

pokračovať 
do mínuso-
vých hodnôt 
nadmorskej 
výšky, to jest 
pod hladinu 
mora. 
 Po krát-
kej zastávke 
sme pokra-
č o v a l i 
v ceste. Mali 
sme to na-
m i e r e n é 
k rieke Jor-
d á n 

a miestu,  kde Ján Krstiteľ pokrstil Pá-
na Ježiša.  Cesta ubiehala rýchlo a cez 
okienko autobusu som obdivovala nád-

hernú príro-
du, lebo 
krajina po-
zvoľna pre-
šla z púšte 
do nespo-
č e t n ý c h 
palmových 
sadov rôz-
nych dru-
hov a veľ-
kostí. Bol 
na ne úch-
vatný po-
hľad. Cesta 
bola lemo-

vaná nádhernými porastmi divo rastú-
cich kvetov veľmi pestrých farieb. Člo-
vek by si v prvom momente pomyslel, 
že ich niekto pestuje úmyselne popri 
asfaltke. Ale až potom si uvedomí, že 

PohľadPohľadPohľad   zzz   autobusu na kvety a sady popri cesteautobusu na kvety a sady popri cesteautobusu na kvety a sady popri ceste      

Miesto s nadmorskou výškou 0 m n.m.Miesto s nadmorskou výškou 0 m n.m.Miesto s nadmorskou výškou 0 m n.m.      
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to by nebolo reálne a že to takto hýril, 
ba dokonca plytval krásou sám Stvori-
teľ. Veď toto bola a je Prisľúbená zem 
a Boh vybral pre svoj vyvolený národ to 
najkrajšie a najlepšie. Zberať úrodu 
dvakrát do 
roka? Koľko 
krajín sa mô-
že pochváliť 
takouto výsa-
dou? 
 Dorazil i 
s m e 
k Jardenitu, 
ako sa tu na-
zýva rieka 
Jordán. Táto 
rieka je boha-
tá na vodu a 
p r e c h á d z a 
takmer celou 
krajinou.  Je zásobárňou pitnej vody 
a má viac prameňov, ktoré vyvierajú na 
Golanských výšinách. Izrael sa zmocnil 
Golanských výšin v šesťdňovej vojne, 
keď ho na-
padli okolití 
susedia, Sý-
ria, Egypt 
a Arabi 
a chceli sa 
z m o c n i ť 
územia pat-
riacemu Iz-
raelu. Útok 
bol napláno-
vaný veľmi 
raf inovane 
cez prísne 
slávenie ša-
batu, teda 
soboty, keď Židia nesmú pracovať, ale 
venovať deň Pánovi, modlitbe a rodine. 
 Izraelská armáda však bola pri-

pravená, lebo cez svoju výzvednú orga-
nizáciu sa o plánovanom napadnutí 
dozvedela  a nielenže odrazila útok, ale 
zabrala aj časť území svojich útoční-
kov. Mnohé z nich potom po diploma-

t i c k ý c h 
r o zhovo -
roch vrátil 
Izrael na-
späť pô-
v o d n ý m 
majiteľom. 
Okrem Go-
l a n s k ý ch 
výšin, lebo 
tie nevrátil 
a ani ich 
nevráti zo 
strategic-
kých dô-
v o d o v . 

Ten, kto je pánom prameňov Jordánu, 
má celý Izrael pod palcom a ak by ne-
priateľ otrávil pramene Jordánu, tak 
ako sa predtým takouto stratégiou vy-

hrážal, tak 
by to pre 
národ Izra-
ela nedo-
padlo naj-
šťastnejšie. 
 Čakala 
som, že zí-
deme len 
k nejakému 
miestu pri 
J o r d á n e , 
poobdivuje-
me jeho tok 
a miesto, 
kde bol Pán 

Ježiš pokrstený a pôjdeme ďalej. Ale 
keď sme vystúpili z autobusu, bola som 
veľmi milo prekvapená tým, ako to 

Vitajte vVitajte vVitajte v   Jardenite, na krstiacej strane rieky Jordán  Jardenite, na krstiacej strane rieky Jordán  Jardenite, na krstiacej strane rieky Jordán     

Všetko tu pri rieke Jordán má akési zvláštne                                       Všetko tu pri rieke Jordán má akési zvláštne                                       Všetko tu pri rieke Jordán má akési zvláštne                                       

čaro ačaro ačaro a   dýcha pohodou adýcha pohodou adýcha pohodou a   pokojompokojompokojom   
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všetko bolo na týchto miestach pekne 
upravené a ako to celkove pri Jordáne 
perfektne vyzeralo.  
 Do priestoru pri rieke Jordán sme 
vchádzali oblúkovým vchodom upros-
tred nižšej rozložitej budovy. Nad vcho-
dom bolo jasne označené privítanie         
v angličtine. 
V preklade 
znamenalo: 
„ V i t a j t e 
v Jardenite, 
na krstiacej 
strane rieky 
J o r d á n “ . 
Predávali tu 
vs tupenky 
a bolo tu 
zopár ob-
chodíkov so 
suvenírmi, 
občerstve-
ním, bielymi 
k r s t n ý m i 
k o š e ľ am i . 
Boli tu aj dl-
hé košele pre dospelých, ktorí sa chceli 
ponoriť do rieky Jordánu a obnoviť si 
krstné sľuby, alebo tu slávnostne prijať 
krst. Malo to tu všetko akési zvláštne 
čaro a toto miesto akoby dýchalo poho-
dou a pokojom.  Za pár dolárov ste si 
tu mohli kúpiť fľaštičku s vodou 
z Jordánu, sladký datľový med 
s rôznymi príchuťami, figy, datle, man-
dle, náboženské predmety, to sa všetko 
ani nedá vymenovať. 
 Keď sme sa trošku porozhliadli po 
okolí a pokochali prírodou pri rieke, 
zhromaždili sme sa okolo nášho kňaza 
a obnovili sme si krstné sľuby. Kňaz 
nabral do fľaše vodu z Jordánu a lial ju 
symbolicky každému na čelo.  
 

 Poniže nás bola skupinka, asi pra-
voslávnych, ktorí zostupovali do rieky 
v bielych krstných košeliach a krstiteľ 
ponoril trikrát hlavu krsteného  pod vo-
du. Všetko prebiehalo veľmi ticho 
a slávnostne. 
 Zbadali sme však, že v rieke plá-

vajú veľké 
ryby. Boli 
to tunaj-
šie sum-
ce.  Vô-
bec neboli 
plaché, na 
návštevní-
kov si už 
z v y k l i 
a keďže 
toto úze-
mie bolo 
chránené, 
nečudova-
la som sa 
takémuto 
správaniu. 
Boli to po-

riadne kusy a rybárom by určite zaple-
salo srdce nad takým úlovkom. Niekto 
z nás hodil pri schodoch zostupujúcich 
do vody kúsky chleba a to ste mali vi-
dieť, čo za pohľad sa nám naskytol, 
veď posúďte sami na fotografii, ktorá 
hovorí za všetko. 
 Ťažko sa nám odchádzalo z tohto 
miesta, zanechalo v nás veľmi silný do-
jem, ale čas utekal a my sme mali pred 
sebou ďalšie dobrodružstvo, na ktoré 
sa mnohí z nás veľmi tešili a to bolo 
Genezaretské jazero. 
 

 Vierka Karvašová 
 

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

Stačilo hodiť do vody pár kúskov chleba aStačilo hodiť do vody pár kúskov chleba aStačilo hodiť do vody pár kúskov chleba a   srdce rybára srdce rybára srdce rybára 
by zaplesalo čo iby zaplesalo čo iby zaplesalo čo i   len nad jedným takýmto úlovkomlen nad jedným takýmto úlovkomlen nad jedným takýmto úlovkom         
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 Bol krásny deň ako stvorený na výlet. 

S Martinou sme sa dohodli, ţe si urobíme babskú 

jazdu na Sitno. Pobalili sme si veci, vhodné na men-

šiu túru a s mapami v rukách sme sa vybrali do 

Štiavnických hôr. Kaţ-

dá z nás tu uţ bola 

veľakrát, ale Sitno je 

vrch, ktorý je niekedy 

tak príťaţlivý, ţe sa 

doslova pýtate, či ste 

tu uţ boli. Nikdy nevi-

díte to isté. Príroda sa 

mení zo dňa na deň. A aj počasie. Včera bol mráz 

a dnes uţ všetko topia horúce pršteky slnka. Počú-

vadlo bolo jagavé a zachcelo sa nám okúpať. Lenţe 

sme nechceli nadarmo míňať čas a tak sme sa Ma-

ťou dohodli, ţe keď prídeme dole aj my sa vykúpe-

me. Vyrazili sme po zelenej značke a dali sa viesť 

turistickým chodníkom. Cez les sa išlo príjemne. 

Slnko praţilo, ale my sme boli skryté v tieni stro-

mov. 

 „Vieš, rozmýšľala som o tej povesti. Ktovie 

či je pravdivá?“ spýtala som sa sama seba, lebo 

v tieni stromov sa mi to všetko zdalo ako skutočné. 

Duby a buky nado mnou ševelili a nahovárali mojej 

hlave tajomné slová. Vtáky sa vznášali v povetrí nad 

našimi hlavami a ja som mala pocit, ţe mám krídla. 

„O akej povesti? Na svete ich existuje strašne veľa,“ 

zamrmlala Martina, lebo od horúčavy sa jej nechce-

lo rozmýšľať. Ona toto moje nadšenie zjavne ne-

zdieľala, lebo Maťa je doslova „shopholička“. Tak-

ţe sa nečudujem prečo sa tu necíti ako doma.         

„O sitnianskych rytieroch,“ šepla som tajomným 

hlasom, ale keď Martina stále nechápala a nejavila 

záujem rozprávala som ďalej. 

 „Povesť vraví, ţe na hrade Sitno býval dobrý 

a spravodlivý knieţa Stojmír. Ľudia si ţili 

v blahobyte a nič im nechýbalo. Stojmír však cítil, 

ţe sa jeho smrť blíţi a tak si dal zavolať svojich 

dvoch synov, Tyra a Ţelibora. Poprosil ich, aby ţili 

v láske, taktieţ aj v jednote a mali sa radi. Lebo iba 

tak sa ich knieţactvo nerozpadne a ich sila bude 

večná,“ zmĺkla som a chvíľu som si vychutnávala to 

boţské ticho prírody. „Nenudím ťa?“ spýtala som sa 

po chvíli a zohla som sa, aby som si umyla spotenú 

tvár v studenej vode studničky. Maťa len nemo po-

krútila hlavou a zvedavo sa na mňa pozrela, ţe čo  

bude ďalej. A tak som pokračovala ďalej 

v rozprávaní a pritom hľadela ako hltavo pije tú 

čistú vodu. 

 „Novým knieţaťom sa mal stať starší syn  

Tyra a Ţelibor mu mal slúţiť. Avšak keď otec       

zomrel a telo spálili, podľa pohanského zvyku v po  

 

 

svätnom háji na Sitne, bratia sa začali hádať. Ţeli-

bor nebol spokojný s úlohou pokorného sluhu 

a závidel bratovi knieţací trón. A tak bratia vytiahli 

proti sebe so svojimi šíkmi. Veľkňaz Nákon, ktorý  

bol starého knieţaťa 

ţrecom, teda pohan-

ským kňazom, sa na ich 

súboj nemohol pozerať 

a preklial ich. Potom sa 

strhla búrka a keď ţivly 

konečne ustali po Ţeli-

borovi, Tyrovi a ich 

vojskách nebolo ani chýru ani slychu. Ďalej sa vra-

ví, ţe sitnianska skala pojala všetkých, ale neotvorí 

sa prv, kým ich slovenský národ nebude volať 

o pomoc. Kaţdých sedem rokov sa Sitno otvorí 

a z neho vystúpi starý rytier, stráţiaci bránu Sitna. 

Potom sa na všetky svetové strany spýta, či uţ? Ak 

mu nikto neodpovie „uţ“, Sitno sa znova zatvorí, 

aby rytieri odpočívali ďalších sedem rokov,“ dopo-

vedala som a pozrela sa na Martinu, ako na moje 

slová zareagovala. Martina sa zamyslene pozerala 

do konárov stromov a rukami si prečesávala vlasy.  

 „Hm, zaujímavé,“ povedala, ale jej hlas znel 

čudne. Čo sa bojí? Nechápala som ju. Raz je strašne 

znudená, potom jej poviete jednu starú legendu a uţ 

je mimo. Naplnila si fľašu vodou zo studničky.  Ja 

som vyliala dţús, čo som tam mala predtým a tieţ 

som si naplnila fľašu doplna. Veď čo, taká prameni-

tá voda je zdravšia ako dáke ţbrndy z obchodu. 

Z tienistého lesa sme vyšli na slnkom poliatu lúku, 

Tatársku lúku. Hm, asi táborili na nej Tatári, keď sa 

volá Tatárska. Z lúky sme mohli aj celkom dobre 

zazrieť slnkom pozlátený Petrov vrch. Kráčali sme 

vyšliapanou cestičkou a pot nám stekal cícerkom 

dolu tvárou. Kým sme sa dostali znovu pod ochran-

né štíty stromov, boli sme celé mokré. Les začal 

mierne stúpať a my sme o chvíľu lapali po dychu. 

Uţ sme mohli zblízka obdivovať kamenné veţe, 

ktoré sú rekreáciou pre horolezcov. Prešli sme dre-

venými schodmi a strmými serpentínami, ale stálo 

to zato. Výhľad bol úţasný a turisti, ktorí kráčali po 

Tatárskej lúke, boli malí ako mravce.  Potom sme 

zamierili do vyhliadkovej veţe Sitna.  

 „Dúfam, ţe nebude zatvorené,“ okomentova-

la nahlas Martina a stlačila kľučku dverí. Boli otvo-

rené. Super. S Maťou sme sa uţ vopred dohodli, ţe 

sa pozrieme na expozíciu vo vyhliadkovej veţi 

a zistíme čo-to o prírode Sitna. Bolo to nadmieru 

zaujímavé, ale ťaţko sa mi opisuje, čo všetko sme 

sa dozvedeli. Veď o histórii Sitna by sa nie povied-

ka, ale román dal napísať. Potom sme si sadli vonku 

na lavičky a nadesiatovali sa. Roţky so salámou 

MOŢNO TO NAOZAJ BOLI SITNIANSKI RYTIERI  MOŢNO TO NAOZAJ BOLI SITNIANSKI RYTIERI  MOŢNO TO NAOZAJ BOLI SITNIANSKI RYTIERI     



11 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Vlastná tvorba *                           Ročník III. Číslo 5 

a šunkou sa rýchlo minuli, lebo naše ţalúdky doslo-

va „trpeli“ hladom. Najedené sme sa potom znova 

vybrali na cestu, lenţe teraz inou, ľahšou cestou. Po 

asfaltke. Martina si slastne vzdychla a nechala slnko 

nech jej farbí na tvár. Avšak naša púť sa zďaleka 

nekončí. Ešte sme chceli vidieť hrad na ktorom ke-

dysi býval knieţa Stojmír. A uţ sa pred nami rozpí-

nal v celej svojej kráse. 

 „Hrad Sitno,“ zašeptala som slávnostne 

a Maťa sa na mňa s výrazom „čo ti šibe“ pozrela. 

„Ţe hrad? Pozri sa lepšie. Z niekdajšej krásy mu len 

pár kameňov ostalo. Je to skôr zrúcanina ako hrad,“ 

predniesla a ako správna sprievodkyňa ma nenecha-

la v omyle. Nie je to jedno? Hrad či ruina, veď ke-

dysi sa aj tak v tom bývalo. Vyliezli sme na najvy-

ššiu „baštu“ a rozhliadli sa okolo seba. Okolo nás sa 

rozprestierala lúka poprepletovaná vysokými stro-

mami, ktoré mali obro-

vitánsky tieň. „Prečo je 

dnes tak málo turistov 

na Sitne? Veď je nád-

herné počasie,“ rozplý-

v a l a  s a  M a ť a 

a rozloţila deku, na 

ktorú si s pôţitkom 

ľahla.  „Hm, neviem. 

Uţ aj ja som nad tým 

rozmýšľala. Akoby 

niečo záhadné viselo 

vo vzduchu. Cítiš to?“ spýtala som sa jej a zhlboka 

sa nadýchla. Vôňa kvetov a stromov dráţdila moje 

zmysly.  

 „Nie, nič necítim. A prosím ťa čo by som 

mala?“ spýtala sa Martina, ale ja som jej nevedela 

odpovedať. Hm, čo by mala cítiť? Aj ja som si ľahla 

k Martine na deku a pozorovala let oblakov. Vzduš-

ne sa pohybovali a na pár sekúnd zakrývali slnko. 

„Počuješ?“ zase som vyrušila Maťu z jej oddycho-

vania a nachvíľu som zadrţala dych. Vtáky naďalej 

trilkovali svoje ódy na prírodu a okrem ich spevu 

a ševeleniu stromov nebolo počuť nič. A vtom zase 

som to začula. Zvuk vychádzal spod skalnatej zeme. 

Bolo to akoby dakto celou silou udieral do niečoho. 

Echo toho zvuku sa niekoľko krát vracalo a odbíjalo 

od kamenných stien. Martina si zloţila slnečné oku-

liare a od prekvapenie zabudla zavrieť ústa. 

S hrôzou sme sa na seba pozreli a v návale strachu 

sme sa chytili za ruky. Chrbtami sme sa opreli okolo 

seba a snaţili sa pohľadom prebodnúť kaţdý krík 

a kaţdý kmeň, aj keď sme vedeli, ţe ten zvuk vy-

chádza spod zeme.  

 „Bojím sa,“ zašepkala Maťa a pritiahla sa ku 

mne bliţšie. „Aj ja, nie si sama!“ zavrčala som jej 

do ucha a tuhšie jej stisla ruku.  „Znie to akoby 

sa otvárala zem. Boţe, ja sa tak strašne bojím. Čo 

keď niekto kričal o pomoc? Čo keď sa Sitniansky 

rytieri prebudili?“ šeptala Martina a s hrôzou na 

očiach hľadela do oblohy. Asi preto tu je dnes vy-

ľudnené. Zrazu som sa zvalila na Martinu a rukou 

jej zakryla ústa.  

 „Pomóóc! Šibe ti? Pusť ma!“ chrčala, ale ja 

som nepovolila zovretie a očami stále sledovala 

dieru pod jedným z kameňov. „Čuš, niekto tam je. 

Ak nebudeš ticho začuje nás a potom sa nedozvie-

me, čo sa tu vlastne deje!“ sykla som a Martina celá 

stuhla. Aj ona zbadala dvoch chlapov, ktorí vyšli 

z diery a začali sa horlivo prekrikovať. „Čo si tak 

tĺkol do tej skaly, ty somár? Šéf sa bude hnevať, ţe 

sme na seba pútali pozornosť,“ vybľabotal vyšší 

muţ  a odpľul si meter od seba.  „Ţe tĺkol? Bodaj by 

nie! Tá skala bola tvrdá a nechcela sa mi podvoliť, 

tak som ju skrotil. Keď si taký múdry, mal si to uro-

biť ty, trkvas. Nemô-

ţem zato, ţe šéf dáva 

ťaţšie úlohy len mne. 

Ty asi nie si na ne 

stavaný, Robo,“ za-

smial sa niţší a aj on 

si odpľul do trávy. 

Zrazu tomu vyššiemu, 

Robovi, zazvonil mo-

bil a on ho snobsky 

zdvihol. „Nóóó... hej, 

to som ja šéf... čóó... 

je vedľa mňa... OK...... odkáţem,“ dohovoril Robo 

a obrátil sa k niţšiemu chlapíkovi.  „Tado, šéf ti 

odkazuje, ţe to bolo počuť aţ k Počúvadlu,“ skríkol 

hromovým hlasom Robo a následne sa hurotánsky 

zarehotal.  „Moc vtipné. Nestrieľaj si zo mňa! 

Radšej mi poď pomôcť vybrať z auta ďalšie vrecia,“ 

rozkázal Tado a ukázal na neďaleké auto odstavené 

pri kraji asfaltky. Obaja sa pomalým a lenivým kro-

kom vybrali k nemu a začali z neho skladať ťaţké 

vrecia. Niečo mi nahováralo, ţe to čo robia, je nele-

gálne a ja som tomu fakt aj verila. Pomaly som 

zliezla z Martiny a z tašky vytiahla mobil. Bála som 

sa, ţe začuli šuchotanie zipsu, ale oni boli takí za-

braní do vykladania vriec z auta, ţe si nič nevšimli.  

S Martinou nás nemohli vidieť, lebo sme boli ukryté 

za jedným z veľkých balvanov.  Mobilom som za-

mierila na tých dvoch a urobila momentku. Nevede-

la som, či mi tie fotky budú na niečo dobré, či na-

ozaj tí dvaja niečo nelegálne robia, ale vedela som, 

ţe práve preţívame dobrodruţstvo, ktoré uţ moţno 

nikdy v ţivote nezaţijeme. Fotila som ako najatá. 

Fotila som ich, keď vykladali vrecia, keď tie vrecia 

ukladali pred tú dieru, aj vtedy, keď ich Robo podá-

val Tadovi, ktorý ich ukladal kdesi vo vnútri tej 

diery a odfotila som aj ich auto s ešpézetkou Brati-

slavy. Hm, to sa kvôli tomu, aby do nejakej diery 

www.mtbiker.sk 
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dali nejaké vrecia, trepali aţ sem? Tu dačo nesedí. 

Najprv, akoby sa zem otvárala, my v tom, ţe Sit-

niansky rytieri a zrazu sa tu zjavia podozrivé indiví-

duá, ktoré pľujú za kaţdým slovom. Zrazu mi to 

všetko zapadlo. Títo chlapíci tu zjavne dačo zakopá-

vajú, preto ten dunivý zvuk. A zjavne to, čo zakopá-

vajú, má nesmiernu hodnotu. Pochopila som aj to, 

ţe pre niekoho pracujú a sú len figúrky v 

„šéfových“ rukách. Obaja vyšli z jaskyne a celou 

silou sa zapreli do balvana, ktorý zapadol späť na 

miesto a dieru uţ nebolo vidno. Chlapi sviţne pre-

skackali k autu a uţ sa plnou parou hnali dolu asfalt-

kou. Apropo vôbec sviţne neskackali, leţ sa skôr 

motkali a lenivo sadli do auta, ktoré nešlo naštarto-

vať, ale na piatykrát chytilo a auto sa pomaly pohlo. 

Nie však po asfaltke, ale dolu... do jarku. Z auta sme 

začuli nadávky adresované motoru auta. „Môţeme 

ísť pešo! A to som šéfovi vravel, ţe toto auto raz 

nedôjde do cieľa...!“ rozkrikoval sa Tado a nadával 

ako pohonič. Vystúpil z auta a kopol do blatníka 

starej škodovky. Aj Robo vystúpil a nahnevane gá-

nil na Tada. 

 „Ty somár! Nevieš ani šoférovať! Človeče, 

máš vôbec vodičák? Nabudúce budem radšej šofé-

rovať ja!“ kričal Robo, ale Tado si ho nevšímal a uţ 

vykračoval po asfaltke dole na Tatársku lúku. Robo 

sa za ním rozbehol a ešte dlho sme počuli nadávky 

tých dvoch. Obe sme ešte chvíľu nepohnuto leţali 

a potom si pomaly, neisto vystierali stŕpnuté údy. 

Kráčali sme potichu po asfaltke a ani jedna z nás sa 

neodváţila prerušiť to strašidelné ticho. Celú cestu, 

aţ po Tatársku lúku, sme sa báli, ţe spoza stromu 

vyskočia na nás tí dvaja a urobia z nás rukojemníč-

ky ako z nejakého trileru. Na Tatárskej lúke to uţ 

bolo lepšie, lebo človek mal všetko ako na dlani 

a videl niekoľko metrov aj napravo, naľavo, aj do-

zadu či dopredu. Nebáli sme sa a začali sme sa na 

svet krajšie usmievať. Ale potom prišiel zase les 

a my sme začali tŕpnuť, či nie sú neďaleko nás. Po-

tom sa však les rozostúpil a stáli sme na parkovisku. 

Zrazu sme ich  uvideli. Opierali sa o strieborné 

BMW s ešpézetkou Bratislavy a fajčili Marlborky. 

Usúdila som, ţe keď majú na kaţdej káre ešpézetku 

BA, asi tam bývajú. Nie v ešpézetke, ale 

v Bratislave, samozrejme. Asi na niekoho čakali... 

 „Maťa, prosím ťa. Oni nás nepoznajú. Neve-

dia, ţe sme všetko videli. Poďme si sadnúť na breh 

Počúvadla, ale tak, aby sme ich videli. Netvár sa tak 

vyľakane. Keď zistíme, čo nekalé robia...“ šepkala 

som, ale nedokázala som dopovedať moje myšlien-

ky. Čo urobíme, keď budeme vedieť čo robia? Moju 

spleť myšlienok pretrhol rachot za našimi chrbtami. 

Robo a Tado nasadli do auta a s nimi aj muţ 

s cigarou v ústach, asi šéf. Auto sa rozbehlo po as-

faltke, ale ja som nezaváhala, vytiahla mobil z tašky 

a nenápadne ho niekoľkokrát odfotila. Auto zmizlo 

za rohom. Potom sa všetko zomlelo strašne rýchlo. 

Ja som nestratila rozvahu zavolala som na 158 (číslo 

policajnej sluţby) a tí za pol hodinu prišli 

z Bystrice. Ukázala som im fotky podozrivých a aj 

áut a oni vyhlásili po nich pátranie. Avšak ešte ich 

nemohli zavrieť, lebo nikto nevedel, čo je vo vre-

ciach. Prinajmenšom im mohli dať vysokú pokutu 

za ničenie kultúrnej pamiatky.  A tak sme sa 

znova vybrali na Sitno, ale našťastie autom, od Pre-

nčova. Za pár minút sme boli pri zrúcanine hradu 

a policajti uţ prehľadávali škodovku, ale nič osobné 

nenašli. Potom odvalili kameň a keďţe diera bola 

malá a policajti veľkí, osobne som sa ponúkla, ţe tie 

vrecia im podám. A tak som sa zošuchla a dopadla 

do jamy. Diera bola malá a ako tak sa sem vošlo päť 

vriec s tajomným obsahom. Podávala som ich poli-

cajtom a tí sa ich snaţili rozviazať. Nebolo to však 

nič ľahké. Vrecia boli zabalené v suchej látke 

a hrubej vrstve igelitov, zviazané gumami. Kým oni 

sa trápili s ich odbaľovaním, ja som vyliezla z diery 

a pomáhala im odkryť tajomný obsah. Nakoniec sa 

nám to spoločnými silami podarilo. S úţasom sme 

zostali stáť, keď sme zistili, čo sa vo vreciach na-

chádza. V prvom vreci boli korunovačné klenoty, 

v druhom šperky z drahých kovov a drahokamov, 

v treťom staré mince, ktoré boli určite hodnotnejšie 

ako vyzerali, v štvrtom sochy a obrazy, v piatom 

staré knihy, písané hlaholikou. Banda zlodejov mala 

v diere skrýšu, kde ukrývala svoju veľkú korisť. 

A potom nám všetci ďakovali za našu rozvahu, aj 

keď som videla, ţe s Maťou to veľmi neriešia. Ve-

deli, ţe to ja som zachránila tieto vzácnosti.  

 Na druhý deň chytili bandu zlodejov a na pár 

rokov mali navštíviť basu. A potom sme sa pobrali 

domov. Martina po celú cestu v autobuse hundrala 

a sťaţovala sa. Ţe vraj ona so mnou uţ na nijakú 

babskú jazdu nepôjde. Aj tak viem, ţe ju prehovo-

rím a pôjde so mnou. A moţno stretneme aj dajaké-

ho „milovníka umenia“, ktorý bude svoje umelecké 

skvosty skrývať pod balvanmi. A my sa budeme báť 

a povesti sa v tej chvíli stanú skutočnými. Kto vie, 

moţnoţe to naozaj boli Sitniansky rytieri.  

Autorka poviedky: Katarína Vargová, 13-ročná, žiačka KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 

Celoslovenské kolo literárnej súťaţe: o Cenu Slovenského učeného tovarišstva  

Organizátor: Literárny klub Bernolák pri Spolku svätého Vojtecha v Trnave    

Kategória: próza 

Umiestnenie: 3.miesto 
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Misijný úmysel na máj 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby semináre misijných cirkevných 
spoločenstiev formovali kňazov podľa 

Kristovho srdca, plne oddaných                
hlásaniu evanjelia  

 

Spoznajte sv. Arnolda Janssena 
 

 Arnold Janssen sa narodil 5. novembra 1837 

v Gochu manţelom Gerhardovi Janssenovi a Anne 

Kataríne r. Wellesenovej. Boh ich poţehnal 

jedenástimi deťmi, z ktorých však 

tri zomreli hneď po narodení. 

Arnold vyrastal v kruhu svojich 

siedmich súrodencov: piatich 

bratov a dvoch sestier. Bratia 

Gerhard, Peter a Teodor 

a najstaršia sestra Margaréta si 

zaloţili rodiny. Z nich však mal 

deti iba brat Peter. Z brata 

Wilhema sa stal kapucínsky brat 

Juniperus a z najmladšieho brata 

Jána, narodeného 15. októbra 

1853, čiţe o šestnásť rokov 

mladšieho od Arnolda, sa stal 

kňaz. Arnold financoval jeho 

štúdiá, a keď sa Ján stal diakonom, 

pripojil sa k Arnoldovi a prišiel do 

novozaloţeného misijného domu 

v Steyli. Ako kňaz bol Arnoldovým cenným 

pomocníkom. Zomrel však veľmi mladý v roku 

1898 vo veku 44 rokov.  

 Arnold po štyroch rokoch základnej školy, po 

štúdiu na gymnáziu ukončil štúdiá v Münsteri 

a v Bonne získaním učiteľského diplomu 

vzťahujúceho sa pre všetky odbory gymnázia. 

V Münsteri pokračoval v štúdiu teológie a tam bol aj 

vysvätený za kňaza 15. augusta 1861. Počas 

nasledujúcich 12 rokov vyučoval matematiku 

a prírodné vedy na vyššej škole v Bocholte, 

pastoračne vypomáhal vo farnosti sv. Juraja 

a neskôr začal pracovať pre Apoštolát modlitby. 

V  r. 1874 začal vydávať ľudový časopis Malý posol 

Boţského Srdca, pomocou ktorého chcel prebúdzať 

záujem o domáce, ale zvlášť o vonkajšie, tzv. 

„pohanské misie“. Uţ v prvých vydaniach Malého 

posla sa začal zmieňovať o dôleţitosti potreby 

zaloţenia misijného domu v Nemecku zameraného 

na prípravu misionárov. 

 V máji 1874 navštívil Arnold Janssen Msgr. 

Raimondiho, spoluzakladateľa milánskeho 

misijného seminára, apoštolského prefekta a biskupa 

v Hongkongu. Výzva Msgr. Raimondiho adresovaná 

Arnoldovi  „Ak nemá kto zaloţiť misijný dom, tak 

ho zaloţte Vy!“ – ho nakoniec po dôsledných 

prípravách priviedla k otvoreniu Misijného domu 

svätého Michala Archanjela v Steyli 8. septembra 

1875. Počas slávnostnej sv. omše mal Arnold 

Janssen slávnostnú kázeň, ktorá trvala jeden a pol 

hodiny. V kázni sa odzrkadľovali jeho preţité 

ťaţkosti. Pozeral však do budúcnosti naplnený 

oddanosťou voči Bohu a jeho vôli: „Nevieme, či 

bude niečo z tohto domu; to vie len Boh. Kieţby 

s nami Pán urobil tak, ako chce. Ak bude z tohto 

domu niečo, budeme za to ďakovať Boţej milosti 

a keď z neho nebude nič, budeme sa pokorne biť 

v prsia a hovoriť: „Neboli sme 

hodní tej milosti.“ Tento misijný 

dom v Steyli sa stal materským 

domom rehoľnej spoločnosti 

Boţieho Slova.  

 Spoločnosť Boţieho Slova 

sa ešte počas ţivota zakladateľa 

rozrástla na všetky kontinenty. On 

sám vyslal viac neţ 800 misionárov 

(333 pátorov, 187 bratov, 301 

sestier) do všetkých kútov sveta: do 

Číny, Toga, Novej Guiney, 

Japonska, Argentíny, Brazílie, 

Chile, Paraguaya a do USA. Okrem 

Spoločnosti Boţieho Slova zaloţil 

sv. Arnold aj Misijnú kongregáciu 

Sluţobníc Ducha Svätého 

a kontemplatívnu vetvu Sluţobníc 

Ducha Svätého ustavičnej poklony. Arnold Janssen 

viedol s horlivou zaangaţovanosťou Steylské 

misijné dielo, ktoré zaloţil a vybudoval, aţ do konca 

októbra 1908, kedy utrpel poráţku. V čase jeho 

smrti, 15. januára 1909, bolo misijné dielo, 

pozostávajúce z troch rehoľných spoločenstiev, tak 

upevnené, ţe sa neprestalo rozvíjať i napriek 

ťaţkým krízam a stratám počas dvoch svetových 

vojen. V dnešnej dobe je Steylské misijné dielo 

jedným z najväčších misijných spoločenstiev 

v Cirkvi. 

(P. R. Balek, SVD) 
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Podporte kňazov       

a seminaristov v misiách  
 Boh je živý a potrebuje mužov, 

ktorí žijú pre Neho a prinášajú Ho 

druhým. Áno, toto by malo byť 

zmyslom povolania stať sa kňazom: 

Svet potrebuje kňazov, pastierov – 

dnes, zajtra a naveky, pokiaľ bude 

existovať. 

 Pápeţské misijné diela na 

Slovensku prichádzajú s ponukou 

moţnosti podpory kňazov 

a seminaristov v misiách nasledovnými 

spôsobmi: 

Prvou moţnosťou a najdôleţitejšou je 

modlitba a obetovanie kaţdodenných 

kríţov za kňazov a bohoslovcov 

v misijných seminároch.  

 Druhou moţnosťou je poslať 

milodar (štipendium) na svätú omšu 

kňazom pracujúcim v misijných 

seminároch, alebo vo farnostiach 

prostredníctvom národnej kancelárie 

Pápeţských misijných diel v Bratislave. 

Poslaním milodaru na sväté omše nie je 

potrebné oznamovať konkrétne úmysly 

svätých omší, ale iba počet svätých 

omší. Výška štipendia závisí od darcu. 

Kňazi v misiách s vďakou prijmú aj 

štipendia, ktoré sú beţné na Slovensku, 

teda päť Eur. Takto sa postupuje 

v prípadoch, ak sa jedná o posielanie 

milodarov na odslúţenie svätých omší 

do misií, nakoľko posielaním aj 

s konkrétnymi úmyslami v našom 

jazyku by vznikali zmätky 

a nepresnosti. Pán Boh dobre vie, na 

aký úmysel darca svoj milodar na svätú 

omšu poslal a kaţdá svätá omša bude na 

úmysel darcu aj odslúţená. 

Treťou moţnosťou je podpora 

konkrétneho seminaristu vo veľkých 

misijných seminároch v Afrike. Kaţdý 

misijný seminár má stanovené, koľko 

stojí štúdium pre jedného bohoslovca na 

jeden akademický rok. Kto má záujem 

podporiť bohoslovca z misijného 

seminára v Afrike, môţe napísať listom, 

alebo emailom ţiadosť do kancelárie 

PMD v Bratislave. Po prijatí ţiadosti 

pošleme záujemcovi potrebné 

informácie. Po prijatí daru na jeden 

akademický rok je moţné 

sprostredkovať fotografiu, meno 

a informácie o danom bohoslovcovi, 

s ktorým sa dá aj dopisovať 

prostredníctvom národnej kancelárie 

PMD. 

www.misijnediela.sk;                              

e-mail: pmd@misijnediela.sk;                       

Pápeţské misijné diela, Lazaretská 32, 

P.O.Box 74, 814 99 Bratislava. 
(NK-PMD, krátené) 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.misijnediela.sk
mailto:pmd@misijnediela.sk
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Namáhavá práca mnícha 
 V istom 

kláštore ţil mních, 

ktorý sa raz prišiel 

posťaţovať 

svojmu opátovi: 

„Najdôstojnejší 

otče, kaţdý deň 

mám toľko práce! 

Musím zastaviť 

valiaci sa prúd 

vody, krotiť dvoch 

sokolov, brzdiť 

dva zajace, cvičiť 

dvoch krahulcov, 

premôcť draka, 

skrotiť leva a ošetrovať chorého“. „Ale 

milý brat, ţiaden mních v našom kláštore 

nemusí takúto prácu vykonávať. To sú iba 

tvoje výmysly,“ odpovedal opát. „A predsa, 

ctihodný otče, hovorím čistú pravdu: Prúd 

valiacej sa vody, to sú moje myšlienky, 

ktoré musím zastavovať, aby sa nedostali 

do bludných potokov. Dvaja sokoly, to sú 

moje oči, na ktoré musím dávať pozor, aby 

sa im nezapáčilo čosi, čo by mohlo škodiť 

mojej duši. Dva zajace, to sú moje nohy, 

ktoré musím brzdiť, aby sa nedali na cestu 

hriechu. Dva krahulce, to sú moje ruky. 

Musím ich neustále cvičiť, aby konali 

dobre mne i mojim bratom. Drak, to je môj 

jazyk. Musím ho stále drţať na uzde, aby 

som nepovedal nič neprístojné a nehovoril 

zbytočne. Lev, to je moje srdce. Musím s 

ním stále bojovať, aby sa nenaplnilo 

pýchou a sebectvom, ale aby v ňom 

neustále prebýval a pôsobil Boţí Duch. 

Chorý, to je moje telo, ktoré si ustavične 

ţiada raz to, inokedy ono a nepýta sa, či to, 

čo chce, je dobré pre skutočné zdravie". 

Opát prekvapene počúval mnícha a 

nakoniec povedal: „Milý bratku, veľmi 

tvrdo pracuješ v Pánovej vinici a tvoju 

únavu raz odmení Pán vo večnosti 

pokojom. “ 

 

Misijné prázdniny 2013 
Prešov:  8. – 13. júl 

Bratislava: 5. – 10. august 

 Misijné prázdniny sú letným táborom 

pre stredoškolskú mládeţ vţdy na inom 

mieste Slovenska. Spoločnosť Boţieho 

Slova ich uţ niekoľko rokov organizuje 

v spolupráci so sestrami misionárkami 

Sluţobnicami Ducha Svätého, sestrami 

Kráľovnej apoštolov, sestrami Panny Márie 

útechy a laickými animátormi. Počas 

Misijných prázdnin je kaţdý deň spoločná 

svätá omša s misijnými prvkami a mladým 

je neustále k dispozícii kňaz - misionár, ak 

majú záujem o svätú spoveď či duchovné 

poradenstvo. Neoddeliteľnou súčasťou 

misijných prázdnin je aj šport, turistika, 

tanec, hry a zaujímavé prednášky. Jeden 

večer je zakončený adoráciou. Avšak 

neboli by to Misijné prázdniny, keby nebol 

medzi nami ţivý misionár - vţdy k nám 

zavíta niekto s priamou skúsenosťou               

v misiách. Cieľom misijných prázdnin je 

ponúknuť mladým ľuďom na celom 

Slovensku kvalitný čas plný nových 

záţitkov, priateľstiev a radostí, aby 

spoznávali svoju misiu v tomto svete           

a nebáli sa ísť tam, kam ich volá milujúci 

Boh.  

Bliţšie info: www.mp.svd.sk 

Rubriku Misie pripravila:   Edita Kottrová 

Zdroje: Svetové misie 1/2013, www.misijnediela.sk, www.svd.sk                                                            
 Misijný kalendár 2013, SVD, www.rytier.sk 

 Foto: http://www.svdvocations.org 

http://www.mp.svd.sk
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Divadelné predstavenie                             

Dvaja márnotratní 

 Dňa 21. apríla 2013 v DK Junior 

v Leviciach ţiaci Katolíckej spojenej školy 

sv. Vincenta 

d e  P a u l 

o d o h r a l i 

d i v a d e l n é 

predstavenie 

s piesňami 

a tancom 

D v a j a 

m á r n o t r a t n í 

( p o d ľ a 

O n d r e j a 

Krajniaka). Divadelnú hru počas 

niekoľkých týţdňov naštudovalo 44 hercov, 

tanečníkov a spevákov pod vedením 

učiteľky Mgr. Renaty Trungelovej. Hudbu 

zloţil a o hudobné aranţmány sa postaral 

hudobník Filip Iţold.  

 Cieľom hry bolo poukázať na 

nedostatky v medziľudských vzťahoch a na 

problémy dnešnej doby – na lenivosť, 

chamtivosť, nevšímavosť, ľahostajnosť. 

O tom, ţe tieto vlastnosti sú ţiakom cudzie, 

svedčí aj fakt, ţe toto podujatie malo 

benefičný charakter. Vyjadrili tak svoju 

spolupatričnosť, účasť na utrpení dvoch 

rodín, kde ich kamaráti, Miroslav 

Hruškovic a Dominik Gumáň, bojujú 

najťaţší zápas svojho ţivota.  

 Ţiaci sa svojich hereckých, tanečných 

či speváckych úloh zhostili bravúrne, 

o čom svedčil aj standing ovation. Bola to 

najkrajšia odmena. Ţiaci i pedagógovia 

týmto ďakujú všetkým, ktorí prišli podporiť 

mladé talenty, 

ale aj peknú 

m y š l i e n k u 

a ušľachtilý 

c i e ľ .  N a 

podporu liečby 

m l a d ý c h 

chlapcov sa 

s p o l u 

v y z b i e r a l o 

2031,40 eur, 

ktoré boli prerozdelené do oboch rodín. 

 

Mgr. Renáta Trungelová                   

Spoločenstvo ţiakov a učiteľov                   

KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice  
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 Prvé sväté prijímanie 5.5.2013 v Leviciach 

II.ZŠ, Ul. Sv. Michala + ZŠ Smaragd ... 11 detí 

VII.ZŠ, Školská ulica ... 13 detí 

Prvé sväté prijímanie 12.5.2013 v Leviciach 

IV.ZŠ, Pri Podluţianke ... 22 detí 

VII.ZŠ, Školská ulica ... 1 dieťa 
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Prvé sväté prijímanie 5.5.2013 a 12.5.2013 

v kostole sv. Michala v Leviciach 


