
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 

 Ročník III. - Číslo 6 - Jún 2013 

Svätý Michal archanjel,  

bráň nás v boji  

a buď nám ochrancom proti  

zlobe a úkladom diabla. 

 

Pokorne prosíme,  

nech mu Boh ukáže svoju moc. 

 

A ty, knieža nebeského vojska, 

Božou mocou zažeň do pekla 

Satana a iných zlých duchov, 

ktorí sa na skazu duší 

potulujú po svete. 

 

Amen. 

Úvodník: Odpoveď človeka Bohu II. 

Liturgia: Homílie na jún 

Púť do Svätej zeme: Na ceste do biblického Nazareta II. 

Reportáž: Prijala som svoj misijný kríž * Téma: Dajte nám kňaza! 

 Misijný úmysel na jún - Misijná krajina Thajsko * Svätí v mesiaci: jún                                                                                                                                      

Zamyslenie: Reflexia nad darom kňazstva 

         Fotogaléria: Procesia na slávnosť Božieho Tela 
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 Tento druhý člá-

nok, má len 10 bodov 

a je zakončením prvé-

ho oddielu, ktorý sme 

od začiatku preberali. 

 Viera je osobný 

úkon, tzn., kaţdý mu-

sí vieru vyznať sám 

za seba a dopracovať 

sa k tomuto osobné-

mu a slobodnému 

rozhodnutiu uveriť 

v Boţie zjavenie. Je 

to ako pri sobáši, kde 

ţeních nemôţe poslať 

svojho zástupcu, aby 

za neho sľúbil svojej nastávajúcej lás-

ku a vernosť aţ do smrti. Musí to 

urobiť osobne. Aj pri obnovení krst-

ných sľubov počas Veľkonočnej vigí-

lie sa kňaz pýta všetkých, ale odpove-

dá kaţdý sám za seba:  Zriekate sa 

zlého ducha...? Zriekam. Veríte 

v Boha...? Verím. Avšak viera, kato-

lícka viera, nie je „moja vec“. Nik 

z nás si nedal vieru sám, ako si nik 

z nás nedal sám ţivot. Vieru prijíma-

me v Cirkvi a skrze Cirkev, teda skr-

ze spoločenstvo veriacich. V Cirkvi 

prijímame sviatosti, Cirkev nám dáva 

Boţie slovo a ohlasuje ho a z tohto 

pokladu Boţieho zjavenia, ktoré je 

v Cirkvi sa rodí a rastie moja viera. 

Teda viera kaţdého z nás je závislá 

na Cirkvi, na ostatných bratoch 

a sestrách, na pápeţoch, biskupoch,  

 

 

 

kňazoch, svätých 

všetkých čias, preto-

ţe skrze nich sa nám 

dostáva dar viery, 

ktorý, samozrejme, 

pochádza jedine od 

Boha, ktorý je pra-

meňom spásy. Cir-

kev je preto našou 

matkou 

a vychovávateľkou 

našej viery. Sv. Cyp-

rián povedal: 

„Nemôže mať Boha  

za Otca, kto nemá 

Cirkev za matku.“  

Predstavte si doktora, ktorý pri svojej 

lekárskej praxi čerpá celé roky len 

z toho, čo sa naučil počas prvých ro-

kov štúdií medicíny a odvtedy nič ne-

študuje ani neabsolvuje ţiadne lekár-

ske konferencie, školenia, nečíta od-

borné časopisy, nestretá sa so svojimi 

kolegami a nerozpráva sa s nimi 

o medicíne. Takému doktorovi by 

som sa vyšetriť nedal, pretoţe mi mô-

ţe viac ublíţiť ako pomôcť. Preto tí 

katolíci, ktorí si nahovárajú, ţe nemu-

sia chodiť v nedeľu do kostola, veď 

oni sa pomodlia doma, ţijú vo veľ-

kom sebaklame, pretoţe z viery, ktorá 

je preţívaná „samotársky“, individua-

listicky, sa stane povera alebo niečo, 

čo s katolíckou vierou a Cirkvou ne-

má veľa spoločné. 

 Ak si pamätáte, dokument, kto-

3. KAPITOLA:  ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU (1663. KAPITOLA:  ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU (1663. KAPITOLA:  ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU (166---184)184)184)   

2. ČLÁNOK: VERÍME  2. ČLÁNOK: VERÍME  2. ČLÁNOK: VERÍME     
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rým Sv. Otec oznámil Rok viery, má 

názov PORTA FIDEI, teda DVERE 

VIERY. Viera je ako dvere, ktorými 

vstupujeme do nadprirodzeného sveta 

a dotýkame sa nadprirodzených sku-

točností. Uvedomme si, ţe keď ústa-

mi vyznávame nejaké pravdy viery, 

napr. Krv Kristova, zachráň nás!, 

skutočne sa dotýkame tejto skutoč-

nosti, tejto pravdy a naozaj zakúša-

me túto skutočnosť, aj keď ju nevidí-

me a necítime. Teda za kaţdou prav-

dou viery je skutočnosť, naozajstná, 

hoci neviditeľná realita, na ktorej 

mám účasť, keď ju vo viere vyzná-

vam. 

 Týmto článkom končí prvý od-

diel prvej časti, v ktorej sme sa veno-

vali témam ako túžba človeka po Bo-

hu, Božie zjavenie, Sväté písmo, viera 

ako taká... Teraz prejdeme do druhé-

ho oddielu, ktorý sa venuje jednotli-

vým pravdám Vyznania viery – tým 

pravdám, ktoré vyznávame kaţdú ne-

deľu a prikázaný sviatok po kázni vo 

Verím v Boha. Tieto pravdy z Kréda 

(lat. Verím) budeme v ďalších kate-

chézach podrobne rozoberať, pretoţe 

tieto pravdy sú veľmi bohaté na ob-

sah, hoci v Kréde ich vypovieme veľ-

mi rýchlo a v krátkych vetách – 

„Verím v Boha, Otca všemohúce-

ho....“ Tieto pravdy sú ako semiačka, 

v ktorých je uţ celý strom, len ho nie 

je vidieť. Môţeme povedať, ţe kaţ-

dý, kto tieto pravdy vyznáva a verí 

v ne, je kresťanom. Krédo, vyznanie 

viery, je ako poznávací znak kresťa-

na, ako občiansky preukaz, ako ŠPZ 

auta, teda to, podľa čoho viem, ţe 

tento človek verí v toho istého Boha 

ako ja. Ak sa naozaj stotoţňujem 

s tým, čo vyznávam vo Verím 

v Boha, v Kréde, znamená to, ţe ži-

jem v spoločenstve s Bohom a celou 

Cirkvou, som členom veľkej rodiny, 

na ktorej čele stojí Boh Otec, Syn 

a Duch Svätý a mám účasť na ţivote 

tohto spoločenstva. Som členom jed-

nej veľkej rodiny, šťastnej rodiny 

a mám účasť na všetkom, čo táto ro-

dina preţíva, na jej ťaţkostiach, ale aj 

na jej radostiach a v budúcnosti na 

večnej blaţenosti, ktorá celú túto ro-

dinu čaká. 

 Na ďalšej katechéze uţ začneme 

preberať prvú pravdu Kréda – Verím 

v Boha Otca. 
 

 
 

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany  
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Desiata nedeľa cez rok 
Plačeme nad duchovne mŕtvymi? 

 Najbolestnejší je pohreb, keď rodičia po-

chovávajú dieťa - či uţ malé alebo dospelé. 

Stretnú síce súcitných ľudí, vypočujú z mno-

hých úst úprimné: "Neplačte!", ale ich bolesti 

by utíšil iba keby im ktosi prebudil dieťa k ţivo-

tu, ako sme to počuli v dnešných čítaniach. 

 Telesná smrti nie je koniec ţivota, je to 

iba prechod do inej formy ţivota. A tento nový 

ţivot uţ nikdy neskončí. Môţe byli nepredstavi-

teľne krásny, ale aj desivo strašný. Táto hrozivá 

alternatíva postihne človeka, čo vstúpi do več-

nosti duchovne mŕtvy a stane sa ním kaţdý, kto 

vedome ťaţko urazí Boha. Ale milosrdný Boh 

vyčkáva na úprimnú ľútosť do poslednej chvíle, 

aby ho mohol s láskou objať a priviesť do svoj-

ho kráľovstva. Ťaţká uráţka Boha síce spôso-

buje duchovnú smrti, ale skutočná úprimná ľú-

tosti je duchovným vzkriesením. 

 Plačeme, keď nám zomrie milovaný člo-

vek. Máme však nádej, ţe sa v nebeskom krá-

ľovstve stretneme a uţ navţdy budeme spolu, 

ak naučíme seba, aj naše deti slzami ľútosti 

zmývať hriechy, ktoré zabíjajú naše duše. 
                              M. M. 

Jedenásta nedeľa cez rok 
Farizej a hriešnica 

 Moţno sme uţ veľakrát čítali či počuli túto 

udalosť z evanjelia. A preto hneď vieme, ţe negatív-

nou postavou je farizej a nie prostitútka, ktorá sa 

vkradla na jeho hostinu a urobila tam scénu. 

  Plakala pri Jeţišových nohách, bozkávala mu 

ich, natierala vzácnym olejom a vlasmi mu ich utie-

rala. Bola to síce vykričaná hriešnica, ale do Šimo-

novho domu vstúpila uţ ako kajúcnica.  Z b o ţ n ý 

farizej síce nedal najavo svoje pohoršenie, ale hlbo-

ko v srdci usúdil, ţe jeho vzácny hosť asi nie je 

prorok, keď dovolí, aby sa ho dotýkala taká ţena. 

Jeţiš ho však hneď presvedčil, ţe naozaj vidí kaţdé-

mu do duše. Reagoval totiţ na jeho myšlienky, na 

to, čo starostlivo skrýval vo svojom vnútri. 

 Ţena odišla domov ospravedlnená. Verejným 

pokáním si vyslúţila nielen zverejnenie odpustenia, 

ale aj ocenenie lásky, ktorá sa zrodila z veľkej ka-

júcnosti. Farizej dostal dôkaz o nadprirodzenej moci 

svojho hosťa a my, spolu s ním, zas dôleţité pouče-

nie. Všimnime si však Jeţišov spôsob poučovania, 

jeho pedagogickú metódu. 

 Udalosť, ktorá sa práve stala, preniesol Jeţiš 

do iného prostredia. O hriechu hovorí ako o dlţobe. 

A potom sa pýta Šimona na jeho mienku. Otázka 

bola formulovaná tak, ţe nemohol odpovedať ináč. 

Tak vlastne sám rozhodol, v akom vzťahu je láska         

a odpustenie. Nevieme, ako prijal farizej Jeţišove 

výčitky. Či svoju vinu uznal a tieţ dosiahol odpuste-

nie, alebo sa urazil a ešte viac zatvrdil. To nás však 

nemusí zaujímať. Pre nás z toho plynie poučenie: 

 Nikomu nevidíme do duše, a preto nemáme 

právo súdiť. 

 Boh vidí a súdi aj to, čo si len myslíme. 
 

Pri poučovaní by bolo dobre  

používať Ježišovu metódu. 
      M. M. 
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Dvanásta nedeľa cez rok 
Oblečme si Krista 

 Svätý Pavol má zvláštny spôsob vyjadrova-

nia. Dnes sme čítali, ţe kaţdý pokrstený si oblieka 

Krista. Nejde o nejaký vonkajší vzhľad, ako keď si 

oblečieme iný kabát. Galaťanov, adresátov Pavlov-

ho listu, nútili ţidokresťania dodrţiavať ţidovské 

kultové predpisy. Pavol ich zanietene presviedča, ţe 

po krste uţ platí iba Kristov zákon lásky. Podľa 

tohto zákona sme v Kristovi všetci jeden - bez 

ohľadu na národnosť, spoločenské postavenie i po-

hlavie. "Uţ niet Ţida ani Gréka, niet otroka ani slo-

bodného, niet muţa a ţeny", lebo všetci sme rovna-

ko Boţími deťmi. Obliecť si Krista znamená pre-

brať tento jeho základný postoj, ktorý výrazne do-

kumentoval postojom k samaritánskej ţene a k po-

hanskému stotníkovi. 

 Po dvoch kresťanských tisícročiach musíme 

so zahanbením priznať, ţe túto pravdu celkom ne-

chápeme. Nechceme pochopiť, lebo nechceme pod-

ľa toho ţiť. Stále sa delíme podľa všelijakých krité-

rií, lebo sme si navymýšľali a vytvorili ešte mnoho 

ďalších skupín. Nebola by to chyba. Boh predsa 

stvoril kaţdého ako originál, nevznikli sme klonova-

ním. Pri toľkej rôznosti sa prirodzene zdruţujeme 

podľa toho, v čom cítime blízkosť. Ale ak si navzá-

jom vnucujeme názory a zvyky, ak vlastnú osobi-

tosť vyhlasujeme za záväznú pre všetkých a keď 

osobitosť všetkých ostatných znevaţujeme, je to 

veľké pohoršenie pre neveriaci svet. 

  Za koho potom môţu zástupy povaţovať 

Krista? Súdia predsa podľa nás. Pokrstených nás je 

síce veľa, len málo je tých "oblečených do Krista", 

čo by vierohodne predstavili jeho rýdzu náuku. 

Keďţe je kaţdý z Boţieho rozhodnutia iný, môţe 

iným spôsobom ţiť svoju vieru. Ale musíme byť 

zajedno v láske k všetkým. Ak chcem autenticky 

reprezentovať Krista, musím prijať a niesť svoj 

vlastný kríţ s odpúšťajúcou láskou k tým, čo mi ho 

dávajú na plecia. 

 Dajme si pozor, aby sme nepatrili medzi tých 

"starších a zákonníkov", ktorí v priveľkej horlivosti 

kladú kríţ na plecia bratom. Vtedy sme "oblečení" 

do Kristových katov.                                   M. M.

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinásta nedeľa cez rok 

Nedajme sa zapriahnuť 
 Boh nás stvoril slobodných. A predsa ľudia 

bočia od náboţenstva s odôvodnením, ţe sa nechcú 

dať zotročiť všelijakými príkazmi a zákazmi. Ale 

svätý Pavol v dnešnom úryvku listu Galaťanom 

píše, aby sa nedali znovu zapriahnuť do jarma otroc-

tva, lebo slobodu nám vydobyl Kristus. Kto má teda 

pravdu? Kde je sloboda a kde otroctvo? 

 Je nedeľné popoludnie. Čo robiť, ako ho 

vyuţiť? Ponúka sa veľa moţností, len si slobodne 

vybrať. Ale koľkí poznajú iba krčmu! Sú otrokmi 

alkoholu. Nestali sa nimi z jedného dňa na druhý. 

Chceli byť slobodní a dosiahli opak. Nepočúvali na 

varovný hlas svedomia, rodiča či kňaza, povaţovali 

ho za obmedzovanie slobody a bola to rada z lásky. 

Podobne ako upozornenie v nebezpečných prevádz-

kach, na rozvodných skriniach s vysokým napätím. 

Je to obmedzenie slobody alebo uţitočná rada od-

borníka? Ak pacient poslúchne lekára, ktorý mu 

zakáţe niektoré jedlá a prikáţe uţívať lieky, stáva sa 

azda jeho otrokom? Lekár sa predsa vyzná v ľud-

skom organizme, vie čo mu škodí a čo osoţí, má 

teda právo prikazovať i zakazovať, aby pacient mo-

hol opäť uţívať slobodu ţivota. Kto sa nechce vrátiť 

na nemocničné lôţko, mal by poslúchnuť lekára, 

ktorý mu v jeho záujme radí, aby sa zbavil, teda 

oslobodil od škodlivých zlozvykov. 

 Je veľa takých, čo si robia po svojom, pova-

ţujú rady aj upozornenia za útok na vlastnú slobodu. 

Nerešpektujú bezpečnostné a dopravné predpisy, aţ 

kým takýmto "uţívaním" slobody neprídu o zdravie 

alebo o ţivot. Ale kým ide o fyzické zdravie alebo  

o majetok, ešte ako-tak uznávame oprávnenosť 

akýchsi noriem. Len Bohu upierame právo chrániť 

nás od nešťastia pozemského i večného. 

 Uverme Bohu, nedajme sa zapriahnuť do 

jarma hriechu, lebo len tak môţeme byť slobodní      

a v slobode šťastní naveky. 

                           M. M. 
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 Plní zážitkov z pobytu pri rieke Jor-
dán a nadšení nádhernou prírodou povodia 
tejto na ryby a vodu bohatej rieky, sme 
nasadli do nášho putovného autobusu. Sl-
niečko naplno svietilo a my sme sa na 
chvíľu priblížili ku Genezaretskému jazeru, 
na ktoré bol úchvatný pohľad, potom sme 
sa  znova od jazera vzdialili a spoza okien 
autobusu sme obdivovali palmové plantá-
že, rozkvitnuté lúky, okraje diaľnic, lemo-
vané kvetmi najrozličnejších tvarov 
a farieb, zakvitnuté kaktusy. Cesta ubieha-
la veľmi rýchlo a po chvíli sa nám znova 
naskytol pohľad na trblietajúcu sa hladinu 
Genezaretského jazera, ktoré sa zvykne 
občas nazývať aj Galilejkým alebo Tibe-
riadskym morom.  
 Zaparkovali sme  a popri okrúhlej 
masívnej stavbe Galilejského múzea, sme 

sa presúvali po skalami lemovanom móle, 
vybiehajúcom do jazera, smerom 
k drevenej lodi, ktorá tu bola pristavená 
práve pre nás.  
 Kapitán nás už netrpezlivo očakával, 
nakoľko sme trochu meškali. Loď bola zau-
jímavo riešená a pripomínala zašlé časy. 
Opatrne sme na ňu nastupovali a každý 
z nás si našiel miesto na drevených lavič-
kách lemujúcich jej obvod. Kapitán nás pri-
vítal na svojej lodi, pohli sme sa a potom 
nasledovalo veľmi milé prekvapenie. 
 Po chvíľočke plavby sa ozvali tóny 
našej štátnej hymny. Všetci sme sa posta-
vili a plní radosti sme naplno spievali  „Nad 
Tatrou sa blýska...“ . Počas hymny stúpala 
na stožiar naša zástava a pridala sa k tej 
izraelskej, pod ktorou plávala naša loď. Tu, 
v Izraeli, na Genezaretskom jazere, a naša 

... pokračovanie z májového čísla... pokračovanie z májového čísla... pokračovanie z májového čísla   

Na ceste do biblického Nazareta II.Na ceste do biblického Nazareta II.  

Genezaretské jazero, Kafarnaum, Nazaret   

Chrám blahoslavenstievChrám blahoslavenstievChrám blahoslavenstiev   
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slovenská hymna, to bolo úžasné! Na pár 
minút sme sa mysľou vrátili na naše milo-
vané Slovensko a k tým, ktorých sme tam 
zanechali a sú našim srdciam najdrahší. 
Keď dozneli posledné tóny našej hymny, 
odmenili sme kapitána dlhým, srdečným 
potleskom.  
 Všetci sme boli hlboko dojatí, 
s takýmto niečím nikto z nás nerátal, bolo 
to skutočne veľmi milé prekvapenie. Mali 
sme na lodi úžasný pocit. Jemný vetrík če-
ril pokojnú hladinu jazera a príjemne nám 
ovieval tváre. Prova lode si pomaly razila 
cestu dopredu a my sme sa rozhliadali do-
okola. Uvedomovala som si, že po tomto 
jazere sa plavil na lodičke aj Pán Ježiš 
s apoštolmi, tu chytali ryby do sietí, tu za-
žili nebezpečnú búrku a budili Ježiša, lebo 
ich lodička sa zmietala na vysokých vlnách 
a Ježiš si pokojne spal. Ježiš tu pred ich 
očami utíšil búrku, po tomto jazere kráčal 
on a aj Peter, keď mu chcel ísť v ústrety 
po vode. My sme sa plavili nie veľmi ďale-

ko od brehu, takže  v diaľke sme videli aj 
kostolík Primátu sv. Petra, aj kostol Blaho-
slavenstiev, ku ktorým sme sa tiež ešte 
v ten deň ihneď po plavbe vydali.  
 Jeden člen posádky nám názorne 
ukázal hádzanie siete  do vody, bol to tiež 
veľký zážitok, ale mali sme smolu, žiadna 
ryba sa na tom mieste, kam sieť hodil, ne-
pohybovala a tak vytiahol len prázdnu sieť. 
A tu som si tiež spomenula na slová 
z evanjelia: „celú noc sme sa namáhali 
a nič sme nechytili “. Tak toto bola len asi 
desaťminútová rybačková záležitosť, ale 
celú noc sa snažiť niečo chytiť 
a bezvýsledne, tak to by v dnešnej dobe 
odrovnalo veľmi veľa ľudí.  
 Kapitán nám pustil nádherné ťahavé 
izraelské piesne, ktorých melódia sa rozlie-
hala nad čeriacou sa vodnou hladinou, po-
vieval jemný, osviežujúci vetrík, slnko sa 
odrážalo na skákajúcich vlnkách a všetko 
to spolu na lodi vytváralo pokojnú, veľmi 
príjemnú atmosféru, ktorú každý naplno 

Genezaretské jazeroGenezaretské jazeroGenezaretské jazero   
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vychutnával a želal si, aby táto chvíľa trva-
la čo možno najdlhšie. Videli sme lode po-
dobné tej našej, vezúce natešených pútni-
kov z rozličných kútov sveta, rodinky užíva-
júce si vodu a slniečko na malých plachet-
niciach, deti na malých gumených nafuko-
vacích člnoch, či kanoe, snehobiele volavky 
na dlhých nohách, brodiace sa pri brehu 
a striehnuce na zatúlanú rybku. 
 Všetko má však 
svoj čas a aj naša loď 
sa otočila, aby sa vrátila 
späť a poskytla svoje 
služby ďalším nedočka-
vým pútnikom. Keď sme 
opúšťali našu loďku, ka-
pitán nám na pamiatku 
odovzdal certifikáty 
o absolvovaní plavby na 
lodi po Genezaretskom 
jazere.  
 Naším ďalším cie-
ľom, kam sme sa auto-
busom popri jazere pre-
sunuli bola hora Blaho-
slavenstiev. Ten názov 
hora, mi tam veľmi ne-

sedel, lebo toto miesto mi pripomínalo skôr 
taký menší kopček. Neďaleko, kúsok od 
Genezaretského jazera stál nádherný kos-
tolík Blahoslavenstiev v tvare pravidelného 
osemuholníka, ktorý som spomínala, že 
sme videli pri plavbe loďou. Vošli sme dnu 
a boli sme unesení architektúrou 
a jednoduchou, ale impresívnou výzdobou 
interiéru kostola. Svätú omšu sme mali 
vonku, v príjemnom chládku pod korunou 
rozložitého stromu, pri ktorom bol kamen-
ný oltár a jednoduché, kamenné lavičky 
zoradené do oblúku okolo oltára. Tešili 
sme sa z tohto pre nás požehnaného času 
milostí a zvláštnym spôsobom sme cítili  
Božiu blízkosť. 
 Po svätej omši sme autobusom puto-
vali ku miestu, kde Pán Ježiš rozmnožil 
chleby a ryby. Nad týmto miestom sa tiež 
týči kostolík a je pod správou benediktín-
skeho kláštora, v priestore ktorého sa na-
chádza. Zvnútra je kostolík veľmi jednodu-
chý. Na mieste, kde údajne sedel Pán Ježiš 
je odhalená skala a nad ňou je jednoduchý 
kamenný oltár. Mozaika na podlahe pred 
oltárom zobrazuje kôš s chlebom a ryby.  
 Náš ďalší presun smeroval ku kostolu 
Primátu sv. Petra, v blízkosti ktorého sa 
nachádza socha sv. Petra kľačiaceho pred 
Pánom Ježišom a na nej nápis: „Pas moje 

Socha sv. Petra kľačiaceho pred Pánom               Socha sv. Petra kľačiaceho pred Pánom               Socha sv. Petra kľačiaceho pred Pánom               

Ježišom pri kostole Primátu sv. PetraJežišom pri kostole Primátu sv. PetraJežišom pri kostole Primátu sv. Petra   

Ruiny mesta  KafarnaumRuiny mesta  KafarnaumRuiny mesta  Kafarnaum   
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ovce“, v nemčine a angličtine. Zišli sme až 
k jazeru a kochali sme sa krásnym výhľa-
dom. Blížil sa čas obeda a tak sme znovu 
nasadli do autobusu a putovali sme popri 
Genezaretskom jazere, ktoré fakt pripomí-
na svojou veľkosťou skôr more, aby sme 
sa najedli a občerstvili. 
 Naša ďalšia zastávka bola 
v Reštaurácii Sv. Petra, ktorá bola skutoč-
ne obrovská, nabitá hosťami a každý 
z nich si pochutnával na rybe sv. Petra, 
ktorá patrí ku veľmi chutným ostriežovitým 
rybám. Aj my sme si ju objednali. Bola 
skutočne vynikajúca, perfektne chrumkavo 
vysmažená. Keď som videla to kvantum 
hostí a každý mal na tanieri rybu, /a nie 
malú, ale cez celý tanier/ tak som 
si predstavila aj tie tony rýb, ktoré tu hos-
tia skonzumujú. Darmo, Pán sa stará aj 
o to, aby tu pútnici nehladovali 
a Genezaretské jazero je plné takýchto rýb. 
 Po chutnom obede sme mali prestáv-
ku a mohli sme sa vykúpať 

v Genezaretskom jazere. Bolo to veľmi prí-
jemné osvieženie. Predstavte si, že je októ-
ber, na Slovensku začiatok jesene a my sa 
v Izraeli kúpeme v Genezaretskom  jazere 
pri 28°C. V ten deň sme sa po kúpaní pre-
sunuli autobusom do Kafarnauma. Nad 
zrúcaninami a vykopávkami tohto staroby-
lého mesta je postavená architektonicky 
zaujímavá budova s presklenými stenami 
aj podlahou. 
 Urobili sme si prehliadku tohto zno-
vuobjaveného mesta a zanechalo to v nás 
silný dojem. Deň sa schýlil k večeru 
a západ slnka nad Genezaretským jazerom 
patrí k najkrajším zážitkom a fotografickým 
záberom tohto dňa. Vo večerných hodi-
nách sme dorazili do Nazaretu, kde sme sa 
ubytovali v hoteli a tu sme strávili nasledu-
júcu noc. 

Vierka Karvašová 
 

Plavba loďou po Genezaretskom jazerePlavba loďou po Genezaretskom jazerePlavba loďou po Genezaretskom jazere   

... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle   
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 Starí misionári ma ubezpečujú,  najmä 

Don Daniel Pravda, ţe Afrika prekvapí aj po 30 

rokoch misionárskeho ţivota a mňa tu určite 

čaká ešte veľa prekvapení.  Je tomu práve rok, 

čo  som v Kamerune a určite si nemôţem dovo-

liť robiť nejaké hodnotenia alebo uzávery 

z toho, čo som tu zatiaľ zaţila. Myslím, ţe po-

chopiť a zostúpiť  „do srdca“ tak odlišnej kul-

túry  nie je nikdy celkom moţné, ale je moţné 

byť blízko, pozorovať, učiť sa, kráčať s ľuďmi. 

 Ch c e m s a 

s vami podeliť aspoň 

s niekoľkými  záţit-

kami. Keby som ich 

chcela vyrozprávať 

všetky, bolo by to 

naozaj na veľmi dl-

ho.  

 Veľkou zme-

nou bolo pre mňa 

preţitie Vianoc. Ho-

rúčava bola nesmier-

na a to, čo  nás tu 

úplne ničí je prach, 

nakoľko počas Vianoc je dlhé obdobie sucha. 

Cestou na vianočnú večernú svätú omšu som sa 

utešovala, ţe máme „oranţový sneh“ tak tu 

totiţ volajú prach, ktorý pokrýva úplne všetko. 

Nie je tu ani kúsok betónu. Prach vytvára  úpl-

nú hmlu a keď  ideme večer autom, nevidíme 

ani na krok. Vyzerá to tak, ako keby husto sne-

ţilo. Dôsledkom toho je veľa chorých  

s pľúcnymi  infekciami, sestry väčšinou trpia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na hlasivky a niektoré deti  aj zomrú ak rodičia 

nejdú s nimi k lekárovi.    

 Na Vianoce som sa ponúkla do kuchyne, 

netušila som však čo ma čaká.  Sestra - černoš-

ka, ktorá mala byť so mnou zistila, ţe nemá 

platné víza. Musela urýchlene opustiť krajinu 

na niekoľko dní, takţe sme začali variť 

s ašpirantkami. Samozrejme  kaţdá z nich po-

zná  len svoju africkú kuchyňu a ja zas len  tú 

našu - slovenskú. Chcela som im urobiť naše 

poriadne rezne, tak 

som si pýtala od 

ekonómky kus 

pekného bravčové-

ho mäsa. Ráno, na 

štedrý deň, poslali 

jednu z ašpirantiek 

kúpiť mäso. Všade 

predávali len ţivé 

prasatá - tu je vraj 

taký zvyk . Dievči-

na za prvým rohom 

zastavila obchodní-

ka, ten zabil prasa, 

odrezal mu stehno a ona prišla víťazoslávne 

domov so stehnom v ruke. Pribalil k tomu aj 

kopyto a hlavu – neboli  však z prasaťa. Spo-

menula som si na podobné malé čierne zvierat-

ko, ktoré kedysi chovala naša babka, ale  keď 

som uvidela tú čiernu neočistenú koţu a všetko 

ostatné... Vysvitlo, ţe ţiadna z nás takéto čosi 

ešte nerobila, takţe som svätú noc (asi do dru-

hej rána) strávila  čistením a prípravou mäsa na 

PRIJALA SOM SVOJ MISIJNÝ KRÍŽPRIJALA SOM SVOJ MISIJNÝ KRÍŽPRIJALA SOM SVOJ MISIJNÝ KRÍŽ   

(((STREDNÁSTREDNÁSTREDNÁ   AFRIKAAFRIKAAFRIKA, , , KAMERUNKAMERUNKAMERUN, , , YAOUNDÉYAOUNDÉYAOUNDÉ)    )    )       

Yaoundé Yaoundé Yaoundé –––   pohľad na hlavné mesto Kamerunu pohľad na hlavné mesto Kamerunu pohľad na hlavné mesto Kamerunu       
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slovenské rezne aj s dvoma sestrami Afričan-

kou a Kolumbijčankou. Toto boli moje prvé 

horúce africké Vianoce. Slávnostnú svätú omšu 

na Boţie narodenie sme absolvovali  v kúdole 

prachu, avšak o to intenzívnejšie  som  preţíva-

la  vianočnú radosť 

chudobných a ich chu-

dobu.  

 Často sa zamýš-

ľam nad tým, v čom je 

vlastne problém tejto 

spoločnosti. Na jednej 

strane máte pocit, ţe 

mladí ľudia, ktorí sú 

vzdelaní by mali byť 

nezávislí a moderní, 

ale oni idú cez víkend  

na vidiek a  robia tam 

praktiky, o ktorých je 

ťaţké písať a o ktorých sa vám ani len nesníva. 

Je to stále veľký problém Afriky a keby som to 

tu nezaţila tak neverím, ţe je aţ taký silný – 

ide o čarodejníctvo! Problém je v tom, ţe drvi-

vá väčšina  obyvateľov verí čarodejníctvu, má-

gii, čím sa stávajú otrokmi strachu. Nedávno 

bola u nás jedna ţena, moderná, študovaná        

a sťaţovala sa, ţe zakaţdým keď otehotnie, 

dieťa potratí. Na našu otázku či bola u lekára 

odpovedala, ţe u lekára ani raz nebola. Bola 

presvedčená, ţe vţdy keď počne dieťa, jej star-

šia sestra  príde k nej v noci a vyrve jej ho... 

Dieťa u susedov, má anémiu, jeho matka od-

mieta ísť s ním k lekárovi a tvrdí, ţe mu jedna 

pani v noci chodí piť krv. Niekedy naozaj ne-

viem, ako mám  reagovať! A navyše  aj väčšina  

černošských sestier tomu verí. Problém nie je 

v tom, ţe by neverili v Boha, ale majú taký sil-

ný strach z čarodejníctva, ţe ich zväzuje  a veľ-

mi obmedzuje. Smrť si 

väčšinou vysvetľujú 

ako prekliatie a nie ako 

prirodzenú súčasť ţi-

vota. Pre mnohých je 

ťaţké rozhodnúť sa 

napríklad pre svoje 

budúce povolanie, lebo 

ak otec nesúhlasí, 

„prekľaje ťa“ a nikdy 

nebudeš šťastný. Toto 

je obrovské pole práce, 

kde sa výsledky  len 

pomaly dostavujú.  

Máme však aj malé úspechy. Je  tu jeden  laik, 

ktorý  prešiel  „iniciáciou“  rôznych praktík 

čarodejníctva, dostal sa však z toho a teraz cho-

dí svedčiť o tom, ţe sila čarodejníctva nie je 

všemohúca. Nám bielym neveria, preto je veľ-

mi dobré, keď o tom svedčí nie-

kto z ich vlastných  radov. Tu 

naozaj vidím, čo znamená sila 

kultúry a tradície... Aj prácu  

psychológa, ktorú sa tu snaţím 

vykonávať, niektorí povaţujú za 

čarodejníctvo.  
 

Anna Mališová, sestra Saleziánka z Levíc 

... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle   
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Dajte nám kňaza! 
 

 Bolo to na začiatku španielskej 

občianskej vojny v r. 1936. Keď mesto 

Toledo dobyli republikánske vojská, 

obrancovia sa 21. júla stiahli do pevnos-

ti Alcazar. Bojaschopných muţov bolo 

čosi nad tisíc, okrem toho tu našli úto-

čište aj civili, asi stopäťdesiat ţien 

a dvestopäťdesiat detí. Medzi vojakmi 

boli traja lekári, ranených opatrovalo 

päť rehoľných sestier.  

 Kruh okolo pevnosti sa zovrel 

a začal boj, ktorý trval takmer sedemde-

siat dní. V Alcazare bol nedostatok po-

travín, aj pitnej vody, ktorú čerpali 

z cisterien. Z malých zásob múky mali 

od 3. augusta rozpočítané dávky stopäť-

desiat gramov chleba denne na osobu, 

okrem toho malé dávky mäsa 

z vojenských koní. Vojaci niekoľkokrát 

urobili výpady do neďalekého skladu 

obilia, a to znamenalo vţdy korisť          

40 – 50 vriec pšenice. Cukor nemali vô-

bec.  

  

 Pevnosť bola často bombardovaná 

a neustále vystavená delostreleckej paľ-

be. Hradby nepriatelia rúcali dynamito-

vými náloţami. Ku koncu obliehania 

bola takmer stovka obrancov mŕtva 

a mali okolo päťsto ranených. Desaťná-

sobnej presile útočníkov však Alcazar 

stále odolával. Veliteľ pevnosti plukov-

ník Moscardo bol mnohokrát vyzývaný, 

aby sa vzdali. Odpoveď zakaţdým zne-

la: „Nie!“ Aký osud by ich čakal, keby 

sa vzdali? O morálke a krutosti nepria-

teľa vedeli toho dosť.  

 K e ď  p r i š l i  v y j e d n á v a č i 

k plukovníkovi Moscardovi, ten prosil 

iba o jedno: „Dajte nám kňaza!“  

 Obrancom Alcazaru nemal kto 

udeľovať sviatosti a slúţiť sväté omše. 

A to potrebovali viac, ako čokoľvek iné. 

Napodiv, nepriateľ dovolil kňazovi ísť 

do pevnosti. Snáď predpokladali, ţe sa 

potom uţ vzdajú. No nestalo sa tak. Vy-

drţali aţ do 27. septembra, kedy ich 

oslobodila národná armáda. 

Zamyslime sa... 

Čo pre mňa znamená kňaz? Ten nepo-

strádateľný človek v mojich osudových 

ţivotných zvratoch? 

 Prijíma ma krstom do Cirkvi. Od-

púšťa mi v mene Boţom hriechy. Eu-

charistiou udrţuje vo mne boţí ţivot. 

Stojí pre mne v hodine smrti... 

 Váţim si ho? Som za neho vďač-

ný? Poslúcham ho? Modlím sa za neho? 

Pomáham mu? Dbám o jeho dobrú po-

vesť?  

 Mnohé boţie dary si začneme ce-

niť aţ vtedy, keď ich nemáme... 
 

Spracované podľa historickej                        

publikácie. 

      Mária B. 
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Misijný úmysel na jún 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby tam, kde je zosvetštenie najsilnejšie, 
kresťanské spoločenstvá účinne 
podporovali novú evanjelizáciu. 

 

.  
Desatoro radostí 

 

1. Pros si verne každý deň od Boha 

radosť! 

2. Buď tichý a usmievavý aj 

v nepríjemnostiach. 

3. Opakuj si v srdci: „Boh, ktorý ma 

miluje, je tu pri mne.“ 

4. Neprestávaj pozerať na dobré 

stránky ľudí! 

5. Nemilosrdne odháňaj od seba 

smútok! 

6. Vyhýbaj sa žalobám a kritike, 

lebo nič nedeprimuje viac ako 

ony. 

7. Konaj svoju prácu veselo 

a s radostným srdcom. 

8. Návštevníkov vždy láskavo 

prijímaj! 

9. Potešuj trpiacich, zabúdajúc 

úplne na seba. 

10. Keď budeš rozsievať radosť, 

budeš ju sám vždy určite mať. 

 
CasconCourtois 

Pápež: Cirkev nepotrebuje                     

salónnych kresťanov 

 Kresťan by podľa slov pápeţa Františka 

mal disponovať „zdravou mierou bláznovstva“. 

„Cirkev nepotrebuje salónnych kresťanov, ale 

ľudí, ktorí hovoria aj nepríjemné veci 

a nezdráhajú sa rušiť dobre situované 

podmienky,“ povedal pápeţ na rannej omši vo 

Vatikáne. Poukázal na sv. Pavla apoštola, ktorý 

nebol nijakým muţom kompromisov. Vo svojej 

misionárskej horlivosti naproti tomu mal 

„trocha duchovného bláznovstva“, ako to 

vyjadril František v kázni zamestnancom Rádia 

Vatikán v kaplnke Domu sv. Marty.  

 „Takouto misionárskou horlivosťou sa 

musia veriaci nechať viesť aj dnes. Salónni 

kresťania to sú tí, ktorí sú dobre vychovaní, ale 

príliš ustráchaní, aby vynášali kresťanské 

posolstvo do sveta.“   

–zg–  
 

Modlitba 
Povolal si ma, Pane, aby som pokračoval                              
v tvojom diele ohlasovania kráľovstva,                                     

ktoré otvoril v nás Ježiš.  
S prorokmi chcem kričať: „Pozri, Pane,                                            

ja neviem hovoriť.  
Ale napriek všetkému som tu,                                            

aby som splnil tvoju vôľu  
a hlásal všetkým, že ty si Boh lásky“.  
Ty, Pane, ma poznáš dobre: môj život,                                           
moje pochybnosti, moje váhavé kroky.  

Nemôžem nič zveličovať.                                             
Dávam ti svoj život,                                                            
ako ti ho dala Mária.  

Pane, nech rozozvučím tvoju                                            
zvesť v spoločenstve,  

kde žijem, aby zvesť o kráľovstve                                    
prišla ku všetkým a vytvorila jedno stádo                         

a ty si bol náš Pastier. 
Oviedo 
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Misijná krajina Thajsko 

 Thajské kráľovstvo je jedným z desiatich 

krajín juhovýchodnej Ázie. Nazýva sa aj Siam. 

Je to jedna z mála krajín, ktorá nebola nikdy 

kolonizovaná Európanmi. Thajsko je rozlohou 

desaťkrát väčšie ako Slovensko a má vyše 65 

miliónov obyvateľov. Štátne zriadenie je 

konštitučná monarchia. Krajina je 

administratívne rozdelená na 76 provincií. 

Rasové a náboţenské zloţenie: Thajčania 80%, 

Číňania 14%, Malajčania 4% a zvyšok tvoria 

ďalší cudzinci. Náboţenské zloţenie: budhisti 

94%, moslimovia 4%, kresťania 1% a zostatok 

iné vyznania.  

 Hlavné mesto Bangkok, ktoré Thajčania 

nazývajú Krung-thep (Mesto anjelov), je rýchlo 

rastúcou metropolou. V meste sa nachádza vyše 

300 budhistických chrámov. Je to mesto 

kontrastov a protikladov. Thajská tradícia sa 

mieša na kaţdom kroku so západným vplyvom. 

Je to jedno z najkozmopolitnejších miest na 

svete. Thajské právo má i špeciálnu časť, ktorá 

sa týka náboţenských priestupkov, a to nielen 

proti budhizmu, ktorý je tu hlavným 

náboţenstvom, ale aj proti ostatným vieram 

v kráľovstve. Je taktieţ nezákonné akékoľvek 

vyrušovanie náboţenských obradov a slávností.  

 V krajine je okolo tristo tisíc kresťanov, 

ktorí sú zdruţení v desiatich diecézach. Sú 

roztrúsení ako „malé stádo“ uprostred 

budhistov. V Thajsku zrástol budhizmus so 

ţivotom ľudí. Moţno tu obdivovať nádherné 

pagody po celej krajine. V Bangkoku sa 

nachádzajú na plotoch domov malé pagodky 

ako obydlia pre ochranných duchov. Čo je 

prekvapivé, kaţdý mládenec má stráviť 

najmenej rok v budhistickom kláštore. Niet 

potom divu, ţe stotoţnenie sa thajského občana 

s touto náboţenskou kultúrou je dokonalé, 

keďţe do kláštora sa chodí, ako sa u nás 

chodilo na povinnú vojenskú sluţbu.  

 Misijné pokusy v Thajsku sa začali uţ od 

16. storočia, ale opakovane sa skončili pre 

veľké prenasledovanie misionárov. Aţ koncom 

19. storočia kráľ Rama V. vyhlásil náboţenskú 

slobodu, vďaka ktorej sa utvorili cirkevné 

spoločenstvá, ktoré boli silnejšie ako dnes. 

Príčinou ústupu bola druhá svetová vojna, keď 

sa opäť zrušili a zničili katolícke misie. 

Japonskí okupanti zabíjali mnohých veriacich, 

ktorých potom pápeţ vyhlásil za 

blahoslavených. V súčasnosti sú všetci biskupi 

v Thajsku domorodí a majú v Bangkoku svojho 

kardinála Michala Kitbunchu. Okrem viacerých 

misionárov, ktorí pôsobili v Thajsku, tu 

pôsobila aj slovenská misionárka sestra 

Stanislava Bošnáková. Venovala sa najmä 

pedagogickej činnosti. V Thajsku je školstvo na 

dobrej úrovni. Univerzitu Assumption 

University of Thailad (Univerzita Nanebovzatia 

Panny Márie) spravujú Bratia sv. Gabriela a má 

spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou 

univerzitou v Nitre. 

 Cirkev v Thajsku sa rozširuje za ťaţkých 

podmienok, ale i napriek tomu ostáva verná 

Kristovi. Je ako mladý strom, ktorý sa opiera 

o misionárov. Nemoţno dopustiť, aby 

evanjelizačný elán uviazol. V priebehu dejín 

rozšírila Cirkev horizonty svojej sluţby do 

mnohorakých foriem v ázijskom kontinente. 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 

Zdroje: www.misijnediela.sk 

Život Cirkvi vo svete 20/2013  
Mladý misionár 2/2013 

Foto: internet, Život cirkvi 
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Reflexia nad darom kňazstva 
 

 Mesiac jún sa kaţdý rok nesie v znamení 

kňazských vysviacok. Celá Cirkev preţíva 

obrovskú radosť a vďačnosť za kaţdého 

novokňaza. O tom, kto je kňaz, môţe laik len 

ťaţko písať. Predsa by som sa rada podelila 

o svoje vnútorné preţívanie tohto pojmu. 

Chcela by som prejaviť svoj nesmierny údiv  

nad darom kňazstva.  

 Ako vnímam kňaza? Ako veľký, 

nepochopiteľný a neoceniteľný dar od Boha. 

Ako dar veľkej Boţej lásky človeku.  Prečo bol 

tento dar potrebný? Čo bolo poslaním kňaza 

oddávna? Vytvoriť a napraviť 

narušený vzťah medzi človekom 

a Bohom. Vyprosiť odpustenie za 

uráţky, ktorými sa človek  odpláca 

za Jeho lásku, starostlivosť, za 

všetky dary, ktorými ho zahŕňa. 

Človek akosi zabúda na to, ţe je 

stvorený na „obraz navzájom sa 

milujúcej Najsvätejšej Trojice.“ Ţe 

je predurčený na večné prebývanie 

s Bohom, ţe je „stvorený len 

o niečo menší od anjelov a je 

ovenčený slávou a cťou“. Kňaz je 

prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Všetky 

uzmierujúce obety však boli nedokonalé, kým 

neprišiel sám Boh vo svojom Synovi 

a neustanovil kňazstvo Nového zákona, ktoré 

svoje vznešené poslanie dostalo od Najvyššieho 

Veľkňaza Jeţiša Krista. Oni prinášajú Bohu 

dokonalú obetu, Krista, ktorý je sám tou 

obetou. 

 Ak sa nad tým úprimne zamyslíme, musí 

v nás to vyvolať nemý úţas. A hlbokú vďaku. 

Zároveň presvedčenie, ţe nie sme túto pravdu 

schopní pochopiť. Celý ţivot sa môţeme o to 

pokúšať. No nebyť toho, ţe sám Boh túţi po 

tom, aby sme Ho poznali, nikdy by sme to 

nedokázali. Lebo „on prvý miloval nás“ a dáva 

sa nám poznať. Vymyslel tisícoraký spôsob, 

ako nám prejaviť svoju lásku, ako sa s nami 

spojiť, ako nás urobiť dedičmi svojho bohatstva 

a ako nás mať pri sebe na celú večnosť.  

„Vymyslel“ kňazský úrad, cez ktorý nám akoby 

cez kanál odovzdáva všetky prostriedky 

k dosiahnutiu cieľa, ktorým je Boh sám. 

Kňazov urobil správcami svojho nekonečného 

bohatstva, ktorým sú sviatosti. A nielen 

správcami, to by bolo málo. On chce byť 

celkom osobitným a mimoriadnym spôsobom 

spojený s kňazom. Pri úkone vysviacky sa 

s ním úplne zjednotí a odvtedy tvoria jednu 

bytosť. Kňaz koná „in persona Christi“ 

v osobe Jeţiša Krista a je zároveň „alter 

Christi“ druhý Kristus. Je to raz a navţdy, na 

celú večnosť. Pritom Jeţiš nikdy nepotláča 

kňazovu osobnosť, nikdy ho násilne nepretvára, 

naopak zvýrazňuje jeho osobitosť a jedinečnosť 

a zdokonaľuje všetky jeho pozitívne vlastnosti 

a rozvíja jeho schopnosti. Jeţiš koná s veľkým 

jemnocitom a rešpektom voči jeho slobode. Aj 

keby si mohol nárokovať úplné 

podriadenie sa svojmu majestátu, 

správa sa trpezlivo, priam úctivo 

k osobe, ktorej vtlačil nezmazateľnú 

pečať kňazstva. Nie je okupant, ani 

diktátor. On najväčší, najvyšší 

a všemocný sa skláňa pred svojim 

stvorením. Aký veľký rozdiel medzi 

nami a ním! On hoci vie, „z čoho sme 

stvorení“, ukryl všetky svoje poklady 

do „hlinených nádob“. 

 S o m  s i  v e d o m á ,  a k é 

nedostatočné sú všetky moje slová, ako málo 

vystihujú túto tému. Sú to iba fragmenty, malé 

farebné kamienky, ktoré moţno predsa 

vytvárajú aký taký hmlistý obraz. Lebo teraz 

„hľadíme akoby cez oponu“, čo spôsobuje 

nejasné videnie. Predsa, Jeţiš chce, aby sme Ho 

spoznali práve v „hlinenej nádobe“, ktorým je 

aj kňaz, aby sme mali odvahu k nemu pristúpiť 

bliţšie a prijať všetko to bohatstvo, ktoré v nich 

ukryl a ktoré im zveril. Lebo sú určené nám 

a patria nám. Moţno sme prestali túţiť po tých 

pokladoch, ktoré „moľ nezoţerie a hrdza 

nezničí“ , moţno uţ nestojíme ani o Darcu 

týchto pokladov, ktorý nám v nich daroval 

celého seba? Moţno sa uspokojíme 

s omrvinkami, alebo dokonca s odpadkami? 

Preto si uţ niektorí prestávajú váţiť aj stráţcov 

Boţích pokladov, kňazov. Ak nám hrozí takéto 

nebezpečenstvo, prosme o milosť očistenia 

a uzdravenia nášho pohľadu na Boha, na jeho 

Cirkev a na jeho kňazov, lebo jedno závisí od 

druhého a spolu tvoria nerozlučiteľnú jednotu.  

„A buďte vďační!“, povzbudzuje nás            

sv. Pavol!                                         Gitka  Tóthová 



24 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Fotogaléria *                                          Ročník III. Číslo 6 

 

Vydáva 
 Rímskokatolícka cirkev 

 pre svoju vnútornú potrebu 

 

 Vychádza s cirkevným schválením  

 Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupský úrad  

 Banská Bystrica č.240/1/2011   
 

 Farnosť Levice-mesto 

 Sv. Michala 43 

 934 01 Levice 
                
 036/631 22 50 

 www.faralevice.sk 
  

Teologický poradca:  
Mons. Mgr. Ján Bednár, dekan 

 faralevice@stonline.sk 

 
Šéfredaktor, grafická úprava:  
Mgr. Karol Mladý 

 michael.levice@gmail.com 

 
Zástupca šéfredaktora:   
Ing. Roman Karaffa, PhD. 

 roman.karaffa@gmail.com 
 

Redaktori a dopisovatelia: 

 Mgr. Ernest Svrček  

 PhDr. Katarína Holbová 

 PhDr. Ladislav Vincze 

 Mgr. Margita Tóthová 

 Alžbeta Kopřivová 

 Bc. Edita Kottrová 

 Ing., Mgr. Viera Karvašová  

 Mgr. Magdaléna Bogyóová 

 Mgr. Andrej Karcagi  

 Bc. Anna Siekelová 

 Judita Zakarová 

 Radovan Potočár 

 
 

 

Procesia na slávnosť  Božieho Tela  

Levice, 30. mája 2013 


