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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji
a buď nám ochrancom proti
zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme,
nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeského vojska,
Božou mocou zažeň do pekla
Satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete.
Amen.

Úvodník: Verím v Boha Otca * Liturgia: Homílie na júl
Púť do Svätej zeme: Na ceste do biblického Nazareta III.
Reportáž: Prijala som svoj misijný kríž II.
Misijný úmysel na júl - Misijná krajina Alžírsko* Detský tábor Pečenice
Téma: Významné medzníky v našich najstarších dejinách * Svätí v mesiaci: júl
Fotogaléria: Púť na Velehrad a do Nitry, Farská opekačka
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* Editoriál *

1. KAPITOLA: VERÍM V BOHA OTCA (198
(198--231)
1. ČLÁNOK: „VERÍM V BOHA, OTCA VŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBE I ZEME“
1. ODSEK: VERÍM V BOHA

Podobne, ako
všetky Božie prikázania
z Desatora rozvíjajú prvé prikázanie, aj
všetky
pravdy, ktoré vyznávame v Kréde
závisia od prvej
pravdy,
prvého
článku, ktorý znie
„Verím v Boha.“
Teda celé Krédo
je postupným zjavovaním toho, kým je Boh, v ktorého veríme a aký má k nemu človek a svet vzťah.
V Nicejsko – carihradskom kréde je táto
pravda rozšírená a znie: „Verím v jedného
Boha.“ Takto spolu so Židmi a moslimami
vyznávame, že Boh je len jeden, jediný, niet
iných bohov okrem jediného. Preto tieto tri
náboženstvá voláme monoteistické, pretože vyznávajú vieru v jedného Boha. Aj keď
my, kresťania, veríme, že v Bohu sú tri osoby, nie je to protirečenie tejto pravdy, že
Boh je len jeden, pretože veríme, že tieto tri
osoby majú len jednu božskú podstatu
a nie tri. Okrem toho Boh je Bohom vtedy,
keď je väčší ako všetko ostatné, to z neho
robí Boha. Ak by bol ešte druhý boh, už by
nemohol byť Bohom, pretože by bol menej
ako prvý, a to by odporovalo jeho božstvu.
Hovorili sme, že v Boha môžeme veriť
preto, lebo sa ľuďom zjavil. To, čo nám zjavuje niečo o nejakej osobe, je jej meno alebo prímenie. Podľa mena vieme osobu
identifikovať, vieme si predstaviť pod konkrétnym menom konkrétnu osobu. Aj Boh,
aby sme vedeli, kým je a aký má zmysel jeho bytie a konanie, postupne zjavoval Izraelskému národu v dejinách spásy svoju podstatu tým, že sa im zjavoval pod rozličnými
menami. Už táto Božia iniciatíva o Bohu
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prezrádza, že sa
chce dať poznať,
chce sa nám odovzdať,
vstúpiť
s nami do vzťahu
a dialógu. Napr.,
keď Abrahám išiel
obetovať svojho
syna Izáka, zastavil ho Pánov anjel
a povedal mu, aby
to nerobil, ale aby
obetoval barana,
ktorý bol neďaleko zakliesnený v kroví. „Abrahám nazval
toto miesto: Hospodin sa postará.“ Toto je
jeden z príkladov, kde Boh zjavuje svoje
meno – JAHVE JIRE – Pán sa stará, alebo
Pán môj zaopatriteľ. (Gn 22, 14) Alebo keď
ľud reptal na púšti proti Mojžišovi, že nemá
čo piť, Pán povedal: „Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha,
a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš
všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na
Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár.“ (JAHVE RAFA) (Ex 15, 26)
Avšak až zjavenie Božieho mena Mojžišovi v horiacom kríku sa stalo základným
zjavením pre Starú a Novú zmluvu. Meno,
ktorým sa Boh predstavil Mojžišovi, znie:
JA SOM, KTORÝ SOM – YHWH. A zjavenie
tohto mena súvisí s udalosťou, ku ktorej sa
viaže toto zjavenie a to je poslanie Mojžiša
vyslobodiť Izrael z Egyptského otroctva.
Tzn., že toto Božie meno súvisí s tým, čo
Boha pohlo k tomuto zjaveniu, a to bol súcit s jeho trpiacim ľudom. V Ex 3 čítame,
ako Pán hovorí Mojžišovi: „Dobre som si
všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul
som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Preto

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto

MICHAEL
Ročník III. Číslo 7

* Editoriál *
som zostúpil, aby som ho vyslobodil
z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do
krajiny dobrej a rozľahlej, oplývajúcej mliekom a medom...Kvílenie Izraelitov došlo
ku mne a videl som aj ich utrpenie, i to,
ako ich Egypťania utláčajú.“ Teda v tomto
Božom mene JAHVE nám Boh o sebe zjavuje dve základné pravdy:
1. „Ja som, ktorý som“ znamená, že on je
Bohom, ktorý nekonečne prevyšuje všetko, jeho meno je tajomné, je skrytý Boh,
ako píše sv. Ján: „Boha nikto nikdy nevidel“ (Jn 1). On jediný JE, tzn., že existuje sám zo seba, nemá život od nikoho iného, pretože on je život, jeho bytie je nezávislé. On je jediné dokonalé bytie, všetko
stvorenie existuje len preto, že Boh mu
dáva účasť na svojom bytí, môže mu bytie dať i vziať. On je plnosť bytia – nemá
začiatok ani koniec, je večný, vždy bol, je
a bude.
2. Zároveň je tento neviditeľný Boh vždy tu,
je prítomný pri svojom ľude, aby ho zachránil. On je Boh, ktorý vidí a počuje
človeka, zachraňuje ho a oslobodzuje. To
je jeho podstata, charakteristika. Pán ide
v tomto zjavovaní zmyslu svojho mena
vo Svätom písme vždy ďalej. Keď si
Mojžiš žiada vidieť jeho slávu, Pán sa mu
zjavuje ako „milostivý a láskavý Boh,
zhovievavý,
veľmi
milosrdný
a verný“ (Ex 34, 6). Vtedy Mojžiš vyznáva, že JAHVE je Boh, ktorý odpúšťa.
Teda Božie meno „Ja som“, vyjadruje
vernosť Boha, ktorý napriek nevernosti
a hriechom ľudí, im preukazuje bohatstvo
svojho milosrdenstva v neustálom odpúšťaní a smeruje až k tomu, že toto svoje
milosrdenstvo zjaví v darovaní svojho
Syna za život sveta. Ježiš sám vyznáva:
„Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte,
že „JA SOM“.“ (Jn 8, 28) KKC 218:
„Boh mal iba jediný dôvod, pre ktorý sa
nám zjavil... svoju nezištnú lásku.“ Sv.
Ján akoby definitívne uzatvára tieto pravdy o Božom mene a píše: „Boh je lás-
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ka“ (1 Jn 4, 8. 16). A KKC v b. 221 dodáva: „Samotné Božie bytie je Láska. Keď
Boh v plnosti času posiela svojho jednorodeného Syna a Ducha lásky, zjavuje
svoje najvnútornejšie tajomstvo: on sám
je večná výmena lásky: Otec, Syn a Duch
Svätý, a nás určil na to, aby sme mali na
nej účasť.“
Môžeme povedať, že Božie meno sprítomňuje jeho samého, jeho osobu. Božie
meno je Boh sám. Pred Božou veľkosťou
človek objavuje svoju nepatrnosť. Preto
Izraelský ľud nevyslovuje Božie meno
JAHVE z úcty k jeho svätosti. Pri čítaní
Svätého písma ho nahrádzajú Božím titulom „Pán“.
Ak takto veríme v jedného Boha
a milujeme ho celým srdcom, má to nesmierne dôsledky pre celý náš život. To
znamená:
1. Poznať Božiu veľkosť a velebnosť – Pán
je prvý pred všetkým.
2. Žiť vo vzdávaní vďaky – všetko je od neho.
3. Poznať jednotu a pravú dôstojnosť všetkých ľudí
4. Správne používať stvorené veci – natoľko, nakoľko nás k nemu vedú.
V každej situácii dôverovať Bohu – aj v protivenstvách.
Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany
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Pätnásta nedeľa cez rok

Šestnásta nedeľa cez rok

Kto je môj blížny?

Modlitba je stratený čas?

Každý do kostola chodiaci človek by mal
vedieť, kto je jeho blížny. A predsa nám Cirkev
vždy znovu a znovu predkladá Ježišovo vysvetlenie.
Iné je totiž vedieť správnu odpoveď a iné je riadiť
sa podľa toho v živote. Nejde o kvíz, kde sa získavajú exkluzívne ceny.
Tu je "v hre" večnosť. Aj zmena pozemského života. Kým totiž aspoň kresťania nepochopia
a nebudú v praxi považovať za blížneho každého
človeka, bude na svete stále viac ozbíjaných, ktorým
nebude mať kto pomôcť. Môžeme nimi byť aj my.
Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi
vyprovokoval znalec zákona. Nie je to nič divné,
lebo Židia za blížnych považovali iba príslušníkov
svojho národa. Ježiš asi práve preto vsunul do podobenstva Samaritána, lebo medzi Židmi a Samaritánmi panovalo nezmieriteľné nepriateľstvo. A na negatívne postavy zaiste zámerne použil kňaza a levitu. Tí by tiež boli vedeli presne citovať príkaz lásky
k blížnemu a nemali žiadnu výhovorku, lebo ozbíjaný chudák bol Izraelita, teda blížny aj podľa ich
ponímania zákona. A predsa sa tým v živote neriadili.
Ježiš preniesol do podobenstva skutočné postoje tých, čo teoretickými diskusiami nahradzovali
činy. Ježiš využil predstieraný záujem zákonníka,
aby raz navždy zreteľne vysvetlil, že nikdy sa nemáme pýtať, či ten, kto potrebuje pomoc je náš
blížny a či teda sme povinní pomôcť. Tak sa totiž
pýta človek iba vtedy, keď sa chce vyhnúť povinnosti a zachovať si pritom spokojné svedomie.
Zákonník musel sám posúdiť modelovú situáciu. Musel uznať, že blížnym je ten, kto pomôže.
Keď sa teda najbližšie dostaneme do blízkosti človeka, odkázaného na našu pomoc, opýtajme sa sami
seba: "Som, či nie som jeho blížny?"
M. M.

Nemyslím, že by spor medzi Martou a Máriou bol výlučne ženskou záležitosťou. Ježišovo
poučenie starostlivej, ale netolerantnej Marte, platí
dodnes všetkým príliš aktívnym ľuďom. Zvlášť tým,
čo podceňujú a odsudzujú každú inú činnosť, ako
keby len tá ich bola najpotrebnejšia.
Ježiš neodsúdil prácu starostlivej gazdinej.
Ocenil jej snahu, ale bránil právo jej sestry na iný
druh činnosti. Nedovolil, aby ju rušila v niečom, čo
bolo potrebnejšie, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzeralo. Do domu prišli hostia a podľa Marty bolo
najdôležitejšie pohostenie. Mária však považovala
za dôležitejšie posadiť sa Ježišovi k nohám a celou
bytosťou ho počúvať. Boli to dva spôsoby ako si
uctiť vzácneho hosťa. Chyba Marty bola v tom, že
iba ten svoj považovala za jedine správny. Ani na
chvíľu nepochybovala, že ju Ježiš podporí a Mária
sa prestane ulievať. Sklamala sa. Ale Ježišovo poučenie si pravdepodobne vzala k srdcu, lebo vieme
ako reagovala po smrti svojho brata Lazára. Práve
ona vyšla Ježišovi v ústrety a zachovalo sa nám jej
krásne vyznanie viery. "Áno, Pane, ja som uverila,
že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na
svet." Strávila teda iste nejednu hodinu rozmýšľaním o Ježišových slovách.
Najdôležitejšie poučenie z dnešnej evanjeliovej udalosti by malo byť správne hodnotenie modlitby. To nie je stratený čas. Najmä vtedy, ak v modlitbe viac počúvame ako rozprávame. Ide o tzv. vnútornú modlitbu, ktorú Katechizmus katolíckej Cirkvi
definuje ako mlčanie, kde slová majú iba takú úlohu
ako raždie na pahrebe - roznietiť zhasínajúci oheň
lásky.
Nenašla by sa ešte aj dnes na to nejaká chvíľa? Aby tá naša láska celkom nezhasla.
M. M.
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Sedemnásta nedeľa cez rok

Osemnásta nedeľa cez rok
Chráňme sa chamtivosti

Keď sa modlíte, hovorte...
Minulú nedeľu sme sa od Lazarovej sestry
Márie učili vnútornej modlitbe, takmer bez slov.
Dnes nás evanjeliové čítanie zase vedie k úvahe
o slovnej prosebnej modlitbe.
Začiatok sme možno ani nevnímali, lebo sa
hovorí o nám dobre známom Otčenáši. Za pozornosť však stojí jeho odlišné znenie. My sa ho modlíme tak, ako ho zaznamenal evanjelista Matúš. Ale
prečo sú vo Svätom písme dve verzie jedinej modlitby, ktorú nás naučil náš Pán?
Už viackrát sme v našich úvahách dospeli ku
konštatovaniu, že Ježiš pri vyučovaní vyžadoval
aktívnu a nie pasívnu účasť poslucháčov. Nikde nie
je zaznamenané, že by bol učil memorovaním, hoci
v tej dobe to bol zaužívaný spôsob vyučovania.
Ježiš nám touto modlitbou dal predovšetkým model
ako sa máme modliť. Boha smieme oslovovať dôverným „Otče“. Ale oslava Boha a túžba po príchode jeho kráľovstva má mať prednosť pred našimi
existenčnými potrebami (každodenný chlieb). Kľúčový význam má spojenie prosby o odpustenie
s uistením, že sme odpustili každému svojmu dlžníkovi. Podľa Matúša Ježiš vzápätí zdôraznil, že ináč
by bola prosba o odpustenie bezpredmetná. Ježiš
nám teda nezanechal akúsi záväznú formu, ale doporučený postup správnej prosebnej modlitby.
Skúsme sa pri najbližšej modlitbe toho držať. Lebo
nemyslím, že by sa Bohu páčili naše bezmyšlienkovite odriekané Otčenáše.
Neodbytnosť našich prosieb musí vychádzať
z dôvery, že Boh je oveľa lepší a má nás oveľa radšej ako najlepší ľudský rodič. Ježiš nás uisťuje, že
Boh nám predsa nedá niečo zlé, ak prosíme o dobré.
Dá nám to najlepšie - svojho Ducha. Na nás je,
aby sme tento Dar aj my považovali za najlepšie, čo
môžeme dostať. Lebo aj to patrí k pravej dôvere.
M. M.
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Slovo "chamtivosť" nemá pekný zvuk. Preto
nazývame túto vlastnosť všelijako ináč: Sporivosť,
zabezpečenie potomkov alebo seba na staré dni,
zvyšovanie kvality života, zaslúžená odmena za
statočnú prácu, čiastočná náhrada za obetavý život a ktovie ako ešte. Lebo mať a vlastniť samo o sebe
nie je nič zlé. Ba ani snaha mať sa lepšie alebo zaistiť budúcnosť deťom nie je v rozpore s kresťanskými zásadami.
Podľa Katechizmu katolíckej Cirkvi chamtivosť pramení z nezriadenej túžby po bohatstve, čo
vedie k závisti, teda k bolesti, že niekto má viac
a má sa lepšie. Na túto bolesť jestvuje jediný liek,
dívať sa na tých, čo majú menej, čo sa majú horšie.
Ináč sa bude stále stupňovať a vždy sa nájde niekto,
čo nás predbehne v luxusnejšom spôsobe života.
Tieto preteky už mnohých uštvali k smrti. Alebo
dostali za mreže.
Často je veľmi ťažko rozlíšiť chamtivosť
a zdravú podnikavosť a usilovnosť. Človek najrafinovanejšie klame sám seba. Ak prepadne tejto neresti, nemá čas rozmýšľať nad sebou, hodnotiť svoje
celkové zameranie. Honba za majetkom zhltne všetok čas a vytlačí z duše postupne všetky ostatné
záujmy. Takže je málo pravdepodobné, že by nejaký
typický lakomec vôbec čítal tieto riadky. Prevencia
však nikdy nemôže škodiť. Doprajme si teda dnes
takú malú preventívnu prehliadku, či nemáme nejaké príznaky tejto zákernej choroby.
Odpovedzme si úprimne na tieto otázky: Čo
cítim, keď vidím, že niekto si môže dovoliť luxus,
o ktorom ja nemôžem ani snívať? Snívam o nedostupnom luxuse? V spánku alebo aj vedome v bdelom stave? Poznám ľudí, čo sa majú horšie ako ja?
Čo cítim, keď vidím ich biedu? Som schopný zriecť
sa niečoho v prospech iných? Čomu venujem viac
času a záujmu: duchovnému alebo hmotnému povzneseniu seba a svojej rodiny? Myslím niekedy na
smrť a na večný život? Kto dokázal úprimne odpovedať, určite si dokáže určiť aj správnu diagnózu.
M. M.
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* Púť do Svätej zeme *
... pokračovanie z júnového čísla

Na ceste do biblického Nazareta III.
nočný Nazaret, Kána Galilejská, vrch Tábor
Ako som v predchádzajúcom putovaní spomenula, vo večerných hodinách sme
sa presunuli do Nazareta, kde sme mali
stráviť ďalšiu noc. Nazaret bol výhodným
východiskovým miestom pre ďalšiu poznávaciu trasu, ktorú nám Marcel naplánoval.
Keď sme dorazili večer autobusom do blízkosti hotela, v ktorom sme mali byť ubytovaní, čakala nás nepredvídaná situácia.
V tom našom hoteli sa totiž konala svadba
a autobus nemal šancu „preštrikovať sa“
pomedzi autá svadobčanov až k nášmu
hotelu, ku ktorému viedla úzka ulička zaplnená spomínanými autami.
Svadby v Izraeli bývajú veľké, hlučné
a náš sprievodca nám povedal, že by sme
sa na tomto hoteli do rána určite nevyspali.
Po krátkom rozhovore sprievodcu so šoférom autobusu sme si to namierili k inému
hotelu, kde nás bez problémov všetkých

ubytovali. Vydýchli sme si, že ako dobre,
lebo sme si naozaj potrebovali odpočinúť
a dobre sa vyspať. Potom sme išli v hoteli
na večeru. Stoly boli nádherne prestreté
a vyzdobené, jedlo bolo veľmi chutné. Náš
sprievodca nám po večeri ešte navrhol
krátku prechádzku ku studni, kde Panna
Mária chodievala na vodu. Bolo okolo ôsmej, pol deviatej večer. Našlo sa nás zopár, ktorí sme s ním išli. Večerné ulice Nazaretu boli plné ľudí, bolo na nich rušno,
niektorí boli ako my na prechádzke, iní vysedávali za stolmi pred reštauráciami
a večerali, alebo sa len bavili pri poháriku
vína, či kávičke. Z pekární, ktorých na našej trase bolo viac, sa šírila sladká vôňa
koláčikov a v jednej sme sa aj zastavili.
Sprievodca nám poukazoval typické koláčiky, ktoré sa v Izraeli pečú, sú veľmi sladké a populárne.

Maľba nad oltárom v interiéri kostola Premenenia Pána na vrchu Tábor
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* Púť do Svätej zeme *
Kostol Prvého Ježišovho zázraku
v Káne Galilejskej

Asi po dvadsiatich minútach chôdze
sme došli k cieľu nášho večerného putovania, ku studni Panny Márie. Kúsok od tej
studne sme uvideli dominantu Nazareta,
baziliku Zvestovania Pána. Kupolovitá
strecha bola osvetlená a celá „večerná bazilika“ pôsobila neopísateľným dojmom.
Sprievodca nám povedal, že zajtra si ju
dôkladne popozeráme, ale že k studni sa
už nepôjde, lebo nebude času, takže sme
dobre urobili, že sme išli. Vrátili sme sa na
náš hotel a plní očakávania, čo prinesie
ďalší deň, sme sa uložili spať.
Ráno po raňajkách, ktoré boli formou
švédskych stolov, sme sa opäť všetci stretli v autobuse a ako prvá zastávka bola Kána Galilejská, kde Pán Ježiš urobil svoj prvý zázrak na svadbe, keď sa minulo víno.
V kostole Prvého zázraku nášho Pána
sme slávili svätú omšu a keďže sme mali
medzi sebou aj niekoľko manželských párov, títo manželia si počas sv. omše , usadení v prvých laviciach, slávnostne obnovili
svoje manželské sľuby. Boli to pre nás
všetkých veľmi silné a dojímavé momenty.
V ten deň sme boli v Káne Galilejskej
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v spomenutom kostole ako prví návštevníci a potom sa kostol začal plniť ďalšími
pútnikmi, ktorí tu tiež chceli mať sv. omšu.
Potichu sme sa vytratili do miestností postavených po bokoch hlavnej lode kostola,
kde sme si ešte popozerali rozličné exponáty a maľby spojené s Ježišovým prvým
zázrakom, premenením vody na víno. Po
návšteve kostola a svätej omši sme boli
naším sprievodcom oboznámení s faktom,
že najlepšie vína sú v Izraeli práve z tejto
oblasti a ak chceme, môžeme si nejakú tú
fľašku, či fľaštičku kvalitného svadobného
vínka z tejto oblasti kúpiť ako suvenír aj
domov. Tu nikto nezaváhal a všetci sme
poctili túto predajňu svojou návštevou. Čo
bolo sympatické, každý návštevník mohol
ochutnať z malého plastového štamperlíka
vzorku svadobného vína, alebo tú, ktorú si
chcel kúpiť. Svadobné víno bolo červené
a malo sladkú chuť. Myslím, že sa nenašiel nikto, kto by si nekúpil menšie alebo
väčšie suvenírové fľaše so svadobným vínom z Kány Galilejskej. Vineta na
vínovej fľaši zobrazovala Pána Ježiša
a jeho prvý zázrak.

Kostol Premenenia Pána
na vrchu Tábor
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* Púť do Svätej zeme *
Potom bol tradičný nástup do autobusu a naším druhým miestom putovania
bol vrch Tábor. Zo sv. Písma vieme, že na
tento vrch zobral Ježiš svojich troch učeníkov Petra, Jakuba a Jána tesne predtým,
ako mal zavŕšiť svoje poslanie a vykúpiť
nás hroznou smrťou na kríži. Zobral ich
tam preto, aby posilnil ich vieru tým, že sa
im ukázal v božskej sláve. Zakázal im
o tom, čo videli hovoriť až dovtedy, kým
nevstal z mŕtvych.
Cestou k vrchu Tábor sa osadenstvo
nášho autobusu rozdelilo na dve skupiny.
Jedna sa hore vyviezla taxíkmi a druhá,
ktorá sa cítila fyzicky zdatná, sa rozhodla
pre výstup na tento vrch pešo. Taxíkom to
na vrchol Tábora trvalo desať minút. Pešo
to bola dobrá polhodina aj viac, záležalo
na fyzickej kondícii jednotlivca.
Tí starší alebo tí, ktorí vedeli o aký
namáhavý výstup sa jedná, zvolili cestu taxíkom. Sprievodca išiel najprv s nimi taxíkom, lebo bolo rozumnejšie venovať sa
najprv tým, ktorí tam budú skôr a až potom

„turistom“, ktorí tam dorazia za dobrú polhodinu. Ja som zvolila cestu pešo. Kopec
sa mi nezdal veľmi vysoký. Potom som zakúsila na vlastnej koži, čo som si zvolila.
Bol to skutočne namáhavý výstup
a zvlášť, keď slniečko pražilo a človek si
musel rozložiť sily aj zásobu vody, ktorú
mal so sebou. Bola to jedna serpentína za
druhou, nemalo to konca, jazyk sa lepil na
podnebie, pot zalieval tvár, tričko sa dalo
žmýkať, výstup pešo bol teda riadnym pokáním. Z asi troch mikrobusov - taxíkov
nám zamávala druhá skupina, ktorá sa behom pár minút ocitla na vrchole pri chráme
Premenenia Pána.
Skupina mladších odo mňa vyštartovala rýchlym tempom, ale postupne som
ich doháňala a predbiehala. Nohy už kráčali automaticky a dlho oddychovať sa neoplatilo, lebo by ste vyšli z tempa.
S narastajúcou výškou sa pridala aj odmena – výhľad z kopca na okolitú krajinu bol
skutočným balzamom na dušu. Už-už sa
zdalo, že ste na vrchole a že vytúžená

Obnova manželských sľubov v Kostole Prvého Ježišovho zázraku
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* Púť do Svätej zeme *

Peší výstup na vrch Tábor

Záhrada v okolí kostola na vrchu Tábor

Výhľad z vrchu Tábor na
mesto ležiace pod ním

... pokračovanie v ďalšom čísle
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odbočka ku chrámu je za nasledujúcou
zákrutou. Prídete k zákrute a – nič, cesta
pokračuje ďalej. Potom som si povedala,
že tak, či tak tam prísť musím a keď síl
ubúdalo, musela nabehnúť vôľa vydržať
do konca. Podarilo sa! Konečne som dorazila na spomínanú odbočku ku chrámu
a konečne už nebolo stúpanie ale rovinka. No to bola jedna báseň!
Bola som poriadne vyčerpaná, ale
spokojná, že som to dokázala. Zvítala
som sa s tými, čo prišli taxíkmi, prezliekla som si suché tričko a sediac na lavičke som vychutnávala zaslúžený oddych,
čakajúc na tých, ktorí ešte mali prísť za
mnou. Kým sa dala dohromady celá naša turistická skupina, prešlo ešte dobrých pätnásť minút. Prvá skupina už mala prehliadku za sebou a mohla sa zviesť
dolu taxíkmi, alebo sa ešte trochu poprechádzať po okolí.
Pozornejšie som sa rozhliadla po
okolí. Bolo tu niekoľko budov, ktoré lemovali pravú časť cesty do chrámu
a z druhej strany to bola aleja stromov
a paliem, nádherne upravené prostredie,
mali ste pocit, že ste v záhrade plnej najrozmanitejších kvetov a zakvitnutých kríkov. Vošli sme do chrámu Premenenia
Pána. Obdivovali sme nádhernú výzdobu a počúvali sprievodcov výklad
a komentár k obrazom a sochám. Keďže
bolo krátko pred pravým poludním
a chrám sa na obed zatváral, len-len že
sme to stihli. Ešte sme si urobili posledné zábery z hradieb pri kostole na okolitú krajinu a nádvorie pred kostolom
a potom sme sa vydali dolu opäť pešo,
ale cesta dolu už bola akoby prechádzkou rajom, dolu kopcom to šlo rýchlejšie
a slniečko už tak nepálilo. „Taxíková
skupina“ na nás už netrpezlivo čakala,
ale dopriala aj nám, aby sme sa krátko
občerstvili aspoň džúsom z granátových
jabĺk, ktorý po takejto túre pôsobil veľmi
osviežujúco. Nastúpili sme do autobusu
a pokračovali
prezrieť si Nazaret
a okolie.
Vierka Karvašová
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* Reportáž *
... pokračovanie z júnového čísla

PRIJALA SOM SVOJ MISIJNÝ KRÍŽ II.
(STREDNÁ AFRIKA, KAMERUN, YAOUNDÉ)

Mám aj zážitky z mojich prvých cestovaní.
Pred Vianocami som absolvovala prvú cestu do
susedného štátu Gabonu, ktorá trvala dva dni.
K hraniciam sme sa dostali štyrmi rôznymi dopravnými prostriedkami, ktoré sa podobali na autobus.
Veľmi stresujúce boli kontroly počas celej cesty. Tu
stačí, že idete smerom k hraniciam a celou cestou
vás zastavujú a kontrolujú. Musíte vystúpiť, vysvetľovať, niekedy platiť aj napriek tomu, že máte všetky doklady v poriadku. Je to kvôli nevysvetliteľnému nepriateľstvu medzi štátmi a tiež príležitosť vyťažiť
z nás nejaké peniaze. Mala
som jediné šťastie, že nie
som Francúzka - pre nich
kolonizátorka. Tých si vždy
riadne podávajú. Nad mojim
pasom krútili hlavou, že vraj
taký ešte nevideli. Musela
som ich naučiť pár slov po
slovensky a potom ma pustili. Samotnú hranicu sme
prechádzali 4 hodiny, kde mi
papiere kontrolovali asi 24 krát. Neuveriteľná byrokracia. Neskoro večer, po prvom dni, sme prišli do
našej komunity, ktorá je blízko hraníc. Na druhý
deň, skoro ráno nás čakala cesta pralesom do nášho
provinciálneho domu, ktorý je v hlavnom meste,
teda ešte cca 600 km. Išli sme džípom, ktorý funguje len z Božej milosti, ale je to vždy lepšie ako verejný autobus. Tu sme prekročili rovník a teplo začalo byť neznesiteľné. Na ceste sme stretali opice,
antilopy, gazely a na predaj boli dokonca aj mŕtve
krokodíly. Keď sme prechádzali jedným úzkym
úsekom cesty, ktorý lemujú vysoké bralá, zrazu sa
pred nás zosypala obrovská lavína blata
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a polámaných stromov. Spadla na auto, čo šlo tesne
pred nami. Neviem, akým zázrakom sa auto dostalo
na lavínu a nie pod ňu, takže ľudia v ňom vyviazli
bez zranení. Pre nepriechodnosť cesty sme tu zostali zakliesnení 4 hodiny. Postupne sa nás tam zišlo
veľa, ľudia cestujúci autobusmi prišli k nám a ich
prvá ich otázka bola, či máme so sebou nejakého
psychológa, lebo v takejto situácii je to potrebné.
Povedala som im, že nás na univerzite neučili, ako
sa správať, keď pred nás spadne lavína v pralese.
Nakoniec prišiel veľký bager, uvoľnil cestu a my sme
mohli pokračovať ďalej.
Domáci sú už na takéto situácie zvyknutí, týždeň pred
nami tu vraj spadla lavína aj
so slonom. Našťastie táto
krajina je o niečo vyspelejšia
ako naša, inak tam čakáme
dodnes! A tak sme neskoro
večer druhého dňa predsa len
šťastne dorazili do tamojšieho provinciálneho domu. Až
teraz som pochopila, prečo sestry robia vždy ďakovnú pobožnosť, keď niekam šťastne pricestujú, nie je
to žiadna samozrejmosť.
Pokiaľ ide o každodenný život, celkom dobre
sa rozbehla moja práca psychológa v škole - na základnej a aj v našom profesionálnom centre. Väčšinu dňa trávim počúvaním detí a rodičov, aj keď sa
nedá celkom povedať, že robím typickú prácu psychológa. Najprv musím zistiť, kedy dieťa naposledy
jedlo, koľko spalo, akú ťažkú prácu doma robilo
a kto ho zase bil, atď. Robiť diagnostiku cez testy je
veľmi náročné, lebo mnohé testy nemáme a tie, ktoré máme, treba upraviť na úroveň tunajších ľudí.
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* Reportáž *
V podstate to, s čím tu každý deň zápasíme je hlad,
zneužívanie detí, bitka a detská práca. Niektoré deti
ťažko pracujú do polnoci, vstávajú o štvrtej ráno,
idú ďaleko k studni po vodu, musia poumývať podlahy, oprať veci súrodencom a o siedmej idú do
školy bez jedla. Učitelia sa sťažujú, že dieťa v triede
spí a pošlú ho za mnou. Chvíľu mi trvalo, kým som
pochopila, čo sa deje s dieťaťom, lebo sa snažia
zakrývať skutočnosť, hanbia sa povedať, že sú hladní a bití. Konajú tak zo strachu a z prehnanej „úcty“
k rodičom, k dospelým. Stále nechápem rôzne rodinné vzťahy, lebo veľakrát zistím, že ten, s ktorým
sa práve rozprávam nie je rodič, ale akýsi strýko, že
bratia a sestry nie sú skutoční, ale sú to vlastne bratranci a sesternice a ktovie, kto všetko ešte. Je to aj
preto, že veľmi často dochádza v rodine
k sexuálnemu zneužívaniu. To, čo mi trochu pomáha je, že sme sa na podnet Ríma všetci zjednotili
v rámci výchovných komunít v projekte na ochranu
ľudských
práv
a práv dieťaťa. Existuje aj špeciálna
deklarácia práv afrického
dieťaťa.
Každý týždeň máme
tému, ktorú predstavujeme
deťom
a rodičom vo všetkých našich školách
a oboznamujeme ich
s právami dieťaťa.
Tak
aj
ja
v
rozhovore
s rodičmi môžem
poukázať na to, že
sú často mimo zákon a dopúšťajú sa na svojich deťoch trestných činov. Trochu to zaberá, ale zatiaľ je
to boj s veternými mlynmi. O to isté sa snažíme aj
v mládežníckom stredisku.
Ďalšou zaujímavou skutočnosťou je, že nepoznáme skutočný vek detí, pretože rodičia veľmi
často falšujú rodný list. Je to z rôznych dôvodov, ale
hlavne kvôli tomu, aby dieťa zapísali do vyššej triedy, než do akej v skutočnosti patrí a nemuseli platiť
školné za všetky roky. Z toho vyplýva, prečo sú tu
deti na svoj vek mentálne pozadu a tiež majú mnoho
zdravotných ťažkostí. Začína to pôrodom. Štýl,
akým ženy rodia a ako sa potom o dieťa starajú, bol
tiež pre mňa veľkým prekvapením. Po Vianociach
jedna z našich učiteliek porodila o polnoci a hneď
ráno nám už zvonila pri dverách s dieťaťom na rukách. Prišla po vlastných a dieťa len ľahko zabalené
v prikrývke hltalo všetok ten prach z našej štvrte. Ja
som zostala úplne mimo a bola som samozrejme
jediná. Slovenka, čo nechápe, že je úplne normálne
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porodiť dieťa a hneď ísť domov. V blatovej chatrči
si musela sama naťahať vodu zo studne a postarať
sa o celú rodinu. Bolo mi vysvetlené, že tu je to tak
a nikto nechápal, prečo sa čudujem. Práve preto je
tu chorobnosť detí a úmrtnosť žien obrovská.
Život v komunite je tiež zaujímavý. Vôbec
nie je ľahké, keď 8 sestier z 8 národov a 4 kontinentov hľadá spôsob ako formovať 15 ašpirantiek
a postulantiek z 9 afrických národov a kultúr. Veľa
ma stálo, kým som pochopila, že nielen vlastným
rozumom, ale v prvom rade otvorenosťou Múdrosti
Ducha Svätého sa môžeme na niečom zjednotiť.
Lebo to, čo sa mne zdá prirodzene dobré, nemusí
nevyhnutne v tejto
kultúre fungovať.
Ale aby som
nehovorila
len
o samých ťažkých
veciach, máme tu
veľmi pekné medziľudské
vzťahy.
K chudobným sa dá
dostať naozaj rýchlo
a veľmi ma obohacujú. Takúto skúsenosť
by som v Európe určite nezažila. Uvedomujem si, že som tu
len krátko a toto všetko sú moje subjektívne pohľady na situáciu.
A čo ešte obdivujem na tunajších ľuďoch, je
obrovský zmysel chudobných deliť sa. To ma naozaj fascinuje a dojíma. Deti sú hladné, ale keď im
dáš niečo, automaticky sa rozdelia so všetkými
okolo. Jeden malý chlapec hral futbal a zrazu spadol ako podťatý. Videla som, že to nebolo len tak.
Šla som k nemu a on mi povedal, že je veľmi hladný. Išla som mu pripraviť chlieb, keď som mu ho
dávala hovorím mu: „Hneď si sadni a jedz!“ On mi
vraví: „nie sestra, musím ísť pohľadať svojho brata
a dať mu polovicu, lebo aj on je hladný“. Aj iné
deti, ktorým niečo dáš, keď sú hladné, urobia to isté
bez váhania pre svojich kamarátov. Sila chudobných
ma veľmi obohacuje. Jednak to, ako sa delia a aj to,
ako zvládajú s určitou samozrejmosťou náročné
situácie života a smrti. Odíde elektrina či voda? Je
to na dennom poriadku a nikoho ani nenapadne sťažovať sa, že nemajú čo jesť, oni si
povedia, vydržíme do zajtra. Chorobu a smrť berú tiež bez šomrania
a toto všetko ma denne udivuje.
Vaša Aňa
Anna Mališová, sestra Saleziánka z Levíc
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Misijný úmysel na júl 2013
Aby sa po celej Ázii neustále
otvárali dvere hlásateľom
evanjelia

Svätý Jozef Freinademetz
Jozef Freinademetz sa narodil 15. apríla
1852 v Oies, v malej osade v Južnom Tirolsku.
V rodine zdedil jednoduchú, ale pevnú vieru
a veľkú usilovnosť. Už počas svojich štúdií
v kňazskom seminári v diecéze Brixen sa začal
vážne zamýšľať nad tým, ako by sa
vo svojom živote mohol angažovať
pre prácu v misiách. Po kňazskej
vysviacke 25. júla 1875 bol určený
do farnosti Svätý Martin. Čoskoro si
získal srdcia svojich rodákov. Dva
roky po svojej vysviacke sa
skontaktoval s Arnoldom Janssenom
v Steyli,
zakladateľom
prvého
nemeckého misijného domu. So
súhlasom svojho biskupa vycestoval
Jozef Freinademetz v auguste r. 1878
do Steylu do misijného domu. Dňa 2.
marca 1879 dostal misijný kríž
a s ďalším
misionárom
Jánom
Baptistom Anzerom sa vybral na
cestu do Číny. O päť týždňov obaja
vystúpili na pobrežie v Hongkongu
a dva roky sa pripravovali v prístavnom meste na
svoju prvú činnosť. Boli určení pre prácu
v Južnom Šantungu. Nasledujúce roky boli zvlášť
veľmi ťažké, poznačené dlhými a úmornými
cestami, prepadmi zbojníkov a nesmierne ťažkou
prácou pri vytváraní prvých cirkevných obcí.
Jozef Freinademetz prevzal striedavo rozličné
dôležité a zodpovedné úlohy a úrady. Bol
správcom misijných území, rektorom seminára,
špirituálom, ako aj zodpovedným vedúcim prvých
čínskych misionárov a nakoniec provinciálnym
predstaveným. Všetci si ho vážili predovšetkým
pre jeho príklad a svedectvo jeho života i pre
úrad, ktorý spravoval. Celý jeho život bol
poznačený úsilím stať sa Číňanom pre Číňanov.
Svojim príbuzným napísal: „Milujem Čínu
a Číňanov; tu by som aj najradšej zomrel a bol pri
nich pochovaný.“ Jeho mimoriadne nasadenie
v práci a mnohé odriekania si vyžiadali svoju daň.
Ochorenie hrtanu a počiatky tuberkulózy prinútili
Jozefa Frenademetza, aby si urobil prestávku.
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Biskup a spolubratia ho prinútili, aby si išiel
odpočinúť do Japonska. Vrátil sa do Číny síce
odpočinutý, ale nie úplne zdravý. Vzhľadom na
ustavičné útoky boxerov vyzvali nemecké úrady,
ktoré pôsobili v Číne, misionárov, aby sa
okamžite odobrali do prístavu v Tsintao, kde by
ich mohli lepšie chrániť. Jozef Freinademetz sa
rozhodol zostať na misijnej stanici v Puoli, hoci si
bol vedomý hroziaceho nebezpečenstva. Neskôr
napísal svojim príbuzným: „Posledný rok som bol
neraz v nebezpečenstve, že ma zabijú. Boxeri ma
skoro každú noc vlákali do pasce, z ktorej som
len o vlások unikol. Raz ma dokonca postavili už
pred popravčiu čatu, spred
ktorej
sa
ma
len
v poslednej chvíli jednému
mandarínovi
podarilo
zachrániť.“
Napriek
všetkému
nenechal
misionár svojich veriacich
v biede. Keď raz musel
vycestovať biskup Anzer
do Európy, administrácia
diecézy
bola
zverená
Jozefovi Freinademetzovi.
Vtedy vypukla epidémia
týfusu. Jozef, ako dobrý
pastier svojich veriacich,
neúnavne pomáhal, kde len
mohol, kým sa sám touto
chorobou nenakazil. Hneď
sa vrátil do Taikia, do
biskupskej rezidencie. Tam zomrel 28. januára
1908. Bol pochovaný pod 12. stanicou krížovej
cesty. Jeho hrob sa čoskoro stal miestom úcty
a púte kresťanov. Celý jeho život bol konkrétnym
uskutočňovaním hesla: „Jediná reč, ktorej každý
rozumie, je láska.“

„Božský dobrý pastier ma vo svojej dobrote
pozval odísť s ním do púšte, aby som mu
pomáhal hľadať stratené ovečky.
Čo iné môžem robiť, než plný vďačnosti
a radosti pobozkať jeho ruku a slovami
Písma povedať: „Hľa prichádzam.“
Ako Abrahám chcem opustiť otcovský
dom, vlasť i vás, moji milí
a ísť do zeme, ktorú mi Pán ukáže.“
(sv. Jozef Freinademetz)
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Misijná krajina Alžírsko

Alžírsko je po Sudáne druhou
najväčšou africkou krajinou. Je 48-krát
väčšia ako naše Slovensko a má vyše 33
miliónov obyvateľov (2009). Krajina je
administratívne rozdelená do 48
provincií. Hlavným mestom krajiny je
Alžír s 1,5 miliónmi obyvateľov. Štyri
pätiny Alžírska tvorí púšť Sahara, časť
územia vypĺňajú vysoké plošiny Atlasu,
Ahagaru a ďalších nižších pohorí.
Približne 90 % Alžírčanov žije na
severe krajiny v pobrežnej oblasti.
V menších skupinách žijú obyvatelia
Alžírska na púšti, prevažne v oázach
a na miestach, ktoré sú zásobované
vodou.
Najpočetnejšiu
skupinu
obyvateľstva tvoria alžírski Arabi
(59%), Berberi (26%) a Beduíni (15%).
Európania tvoria sotva jedno percento
populácie. V 6. storočí pred Kristom
bolo pobrežie v rukách Kartágincov
a Feničanov. V roku 46 pred Kristom
obsadili krajinu Rimania a založili tu
Numídiu a Mauritániu. Po páde
rímskeho impéria prišli r. 430 po
Kristovi Vandali a založili si tu svoju
ríšu. Roku 647 začala expanzia Arabov,
13

ktorí do roku 682 obsadili celé Alžírsko.
Francúzi obsadili Alžírsko r. 1830, čím
začala doba francúzskej koloniálnej
nadvlády. K otvorenému odboju proti
Francúzom došlo v r. 1954 a 3. júla
1962 získalo Alžírsko svoju suverenity,
hoci boje trvali až do roku 1999. Nová
ústava zakotvila islam ako štátne
náboženstvo,
arabskú
a berberskú
národnosť ako základ štátu. Približne
dve pätiny všetkých obyvateľov
predstavujú
negramotní
občania,
pretože deti tu pracujú už od útleho
veku a do školy chodia len krátko alebo
vôbec.
Podľa kardinála Tomka, františkánom
sa v prvej polovici 13. storočia podarilo
začať evanjelizovanie krajiny. Všetky
ich pokusy skončili nezdarom. Až v 17.
storočí prišli jezuiti a lazaristi, ale
účinnejšiu evanjelizáciu bolo možné
badať až v 19. storočí. V 20. storočí boli
postupne zriadené ďalšie štyri diecézy,
z ktorých jedna podliehala misijnej
kongregácii. Tlak proti katolíckym
misiám sa stále zosilňoval a misijné
pôsobenie
bolo
sústavne
prísne
kontrolované.
Podľa
súčasnej
náboženskej situácie žije v Alžírsku
99% moslimov – sumitov. Katolíci
tvoria sotva 1 % obyvateľov.
„Boh túži po tom, aby sme boli jeho rukami,
ktoré hladia, jeho ústami,
ktoré povzbudzujú, jeho nohami,
ktoré utekajú na pomoc.
On chce, aby cez nás ľudia cítili
jeho lásku k nim.“
Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová
Zdroje: www.misijnediela.sk
www.verbisti.sk
Hlasy z domova a misií 5/2013
Foto: verbisti.sk
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DETSKÝ TÁBOR FARSKÉHO SPOLOČENSTVA LEVICE
PEĆENICE (20. 6. – 23 . 6. 2013)
V dňoch 20. až 23. júna 2013 sa uskutočnil
detský tábor farského spoločenstva, ktorý sa v tomto
roku podarilo usporiadať v Pečeniciach,
s ubytovaním v priestoroch miestnej fary. Zastúpené
boli deti takmer všetkých vekových kategórií
a spolu s ich rodičmi a organizátormi sa celkový
počet účastníkov pohyboval okolo čísla 50.
Po príchode a ubytovaní vo štvrtok
popoludní – menšie deti v priestoroch fary a väčšie
deti väčšinou v stanoch pod kopcom a na kopci za
farou sa naplno rozbehli táborové aktivity. Vo
štvrtok to bol najmä futbal, do ktorého sa neváhal
zapojiť aj veľký počet dievčat, stolnotenisový
kolotoč, maľovanie, spev, hra na gitaru, avšak
dospelí aj deti s radosťou vykonávali aj bežné práce
– či už mnoho šikovných rúk v kuchyni alebo na
dvore pri ubytovávaní sa v priestoroch fary alebo
v improvizovanom stanovom tábore. Nasledovala
svätá omša, ktorú v pečenickom kostole pre nás
slúžil levický pán kaplán Ernest Svrček. Krásnym
výkonom vyjadrili svoju radosť z nového prostredia
a celej akcie členovia mládežníckeho spevokolu.
Svätou omšou však pre väčšinu účastníkov deň
zďaleka nekončil. Napríklad v stanovom tábore
prúdila živá diskusia medzi staršími deťmi aj dlho
po polnoci, ešte prekvapujúcejšie však bolo, že ráno
sa v prebudili k veľmi čulému životu už okolo
04:00.
Druhý deň sa po rannej rozcvičke
a raňajkách konala pešia túra horou do Jabloňoviec.
Cesta lesom bola osviežujúca, avšak i tak si
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tropický deň vyžadoval viacero prestávok so
starostlivosťou o pitný režim. Drobné odreniny
a únavu pomáhala prekonávať aj p. Paukovičová
v úlohe zdravotníčky a pri odstraňovaní kliešťa,
ktorý bol po prechode lesa a lúky objavený
u viacerých detí, sa zišli bohaté skúsenosti
p. Števiarovej. Po príchode do Jabloňoviec nám
pomohla uhasiť smäd kofola z miestneho
pohostinstva. Veľmi pekné chvíle sme si užili na
gazdovskom dvore na č. 153, kde sa deti aj dospelí
mohli venovať veľmi širokému okruhu aktivít jazde na koni, volejbalu, skákaniu na trampolíne,
osviežovaniu v bazéne, streľbe zo vzduchovky,
futbalu a ďalším. Na spiatočnej ceste sme sa
zastavili na pútnickom mieste v lese, kde sa nad
dedinou nachádza pútnické miesto – kaplnka
zasvätená sedembolestnej Panne Márii. Po návrate
do Pečeníc bola svätá omša, na ktorej nás privítal
a ktorú pre nás odslúžil bátovský pán farár Viliam
Vlčko, ktorý sa v súčasnosti stará aj o farské
spoločenstvo v Pečeniciach. Spevokol i známe tváre
mu pripomenuli jeho nedávne pôsobenie
v Leviciach a radosť zo stretnutia bola zjavne
obojstranná. Po výkone v bdelosti
počas predchádzajúcej noci bola priemerná dĺžka
spánku určite vyššia.
Po rannej hygiene a rozcvičke sa sobotňajší
deň začal svätou omšou s pánom kaplánom
Ernestom Svrčekom a neskôr sa v plnej miere
mohla prejaviť zdravá súťaživosť detí. Päť tímov
detí (červení, modrí, zelení, ružoví a žltí) si
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v ôsmich disciplínach mohlo zmerať svoje sily a ich
v ýko n y b o li b odo vané a hod no tené.
Medzi disciplínami nechýbali logické hádanky,
streľba zo vzduchovej pušky air soft, skúška
obratnosti na opičej
dráhe, či preťahovanie
lanom
medzi
j e d n o t l i v ý m i
družstvami. Krásne bolo
sledovať, ako sa deti
navzájo m do kázali
povzbudzovať, ako
väčší pomáhali menším
a
akú
súťaživú
atmosféru dokázali deti
vytvoriť. Počas súťaží
zostal s nami na radosť
detí aj pán kaplán, ktorý
p o m á h a l
p r i
zabezpečovaní stanovišťa, kde sa vykonávala
streľba. Po zaslúženom obede sa najsledovanejšou
udalosťou stal stolnotenisový turnaj. Za výdatnej
diváckej účasti sa z celkového prvenstva tešil Ňaňo
(Ján Kuma starší), spomedzi detí sa najvyššie dostal
Marek Holečka. Zároveň sa chystal aj futbalový
turnaj, avšak z dôvodu tropických teplôt dali deti po
niekoľkých minútach hry prednosť osviežovaniu sa
v miestnom potoku.
Večer
bolo
na
programe medzi deťmi
populárne opekanie
š p e k a č i e k .
Zhromaždení okolo
ohňa sme si mohli
v y p o č u ť
a j
vyhodnotenie tímovej
súťaže. Po sčítaní
bodov za všetky
súťažné disciplíny sa
zo
zaslúženého
víťazstva
tešilo
družstvo zelených pod vedením Zuzky Mlynkovej.
Počas vyhodnocovania k nám prišla aj vzácna
návšteva. Zavítal k nám pán dekan Mons. Ján
Bednár z Levíc ako aj správca domácej farnosti dp.
Viliam Vlčko. Takto mali možnosť osobne
zagratulovať víťazom a presvedčiť sa na vlastné oči
o skvelej atmosfére v tábore. Večerou však náš deň
ešte zďaleka nekončil. Na rad prišlo prekvapenie
v podobe nočného pochodu pod krycím názvom
hľadanie pokladu. Jednalo sa o naozaj dobrodružnú
výpravu, kde deti ako aj niektorí z dospelých išli
zhruba 700 m lúkou a lesom so zaviazanými očami.
Poklad sme našli v tom, že sme sa dokázali dostať,
navigovaní len rukou priateľa pred sebou a zopár
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upozorneniami dohliadajúcich organizátorov na
krásne pútnické miesto v lese - pustovňu, kde sme
sa za svetla sviečok mohli pomodliť v duchu Taizé
modlitieb, za doprovodu našich spevákov
a hudobníkov.
Po náročnom dni nemal
zrejme nikto problém so
zaspávaním a v nedeľu
ráno sme budíček
posunuli na neskôr.
Nedeľné ráno sa
už nieslo v znamení
balenia a upratovania.
O 11.00 sme sa
zúčastnili poslednej
svätej omše počas
konania
tábora.
Celebroval ju dp. farár
Viliam
Vlčko.
Mládežnícky spevokol podal, ako počas celého
pobytu, tak aj počas záverečného vystúpenia, skvelý
výkon a zdá sa, že si našiel priaznivcov aj medzi
domácimi veriacimi. Slovami chvály nešetril ani
pán farár. Po svätej omši deti ešte využívali
posledné chvíle na spoločné hry, maľovanie ale aj
na stolnotenisové súboje, futbal a volejbal. Taktiež
sme si vychutnali posledný (opäť vynikajúci)
spoločný obed. Kto
túto atmosféru zažil,
tomu celkom určite
nebude potrebné nič
vysvetľovať o zmysle
takého to
táb ora.
Ďakujeme všetkým
organizátorom
a
zúčastneným
a
ďakujeme
za
podporu z našej
farnosti. Menovite je
potrebné
celkom
určite vyzdvihnúť
vynikajúcu prípravu, prístup a organizáciu zo strany
kapelníka p. Kollára, manželov Paukovičovcov,
Braňa Matľáka, Jána Kumu, Milana Babica,
manželov Holečkových, manželov Tordových
a mnohých ďalších, ktorí dokázali na pár dní
pripraviť pre všetkých jedno vynikajúce podujatie.
Vďaka patrí taktiež za všetky dobré jedlá, o ktoré sa
staralo viacero mamičiek zúčastnených detí pod
vedením šéfkuchárky p. Betky Kopřivovej. Chceli
by sme sa poďakovať aj úplne Najvyššiemu – za
veľmi dobré počasie a za to, že okrem niekoľkých
drobných odrenín sme sa všetci v zdraví vrátili
domov, bohatší o mnohých kamarátov a množstvo
pekných zážitkov.
Timotej Kuma
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VÝZNAMNÉ MEDZNÍKY NAŠICH NAJSTARŠÍCH DEJÍN
V prvých
storočiach
n á š h o
letopočtu
patrilo územie
terajšieho
Slovenska
striedavo pod
nadvládu
germánskych
k m e ň o v
a Rimanov.
Ma s o vý p re ch od S lo va n o v
z východu začal pravdepodobne
v polovici 5. storočia. Prvá známa
písomná správa o Slovanoch v oblasti
stredného Dunaja je z roku 512 od
byzantského historika Prokopia.
Germánski Longobardi opustili
územie terajšieho Slovenska v r. 568,
smerom do severného Talianska. Od
nich mohli slovanskí obyvatelia poznať
kresťanstvo, a to vo forme arianizmu.
Je možné, že koncom 6. a začiatkom 7.
storočia christianizačná činnosť
íroškótskych mníchov zasiahla aj
obyvateľov nášho územia.
V roku 567 zaútočili na Franskú
ríšu kočovní Avari a usadili sa
v Pannónii. Podmanili si aj časť
dnešného Slovenska a Moravského
Slovácka, a tak sa naši predkovia
dostali pod ich nadvládu. Časť kmeňov
sa utiahla do hôr, kde žili pod vládou
vlastných kniežat.
Proti krutej avarskej nadvláde sa
slovenskí Slovania vzbúrili. Tohto
povstania sa zúčastnil franský kupec
Samo ako dodávateľ zbraní a aj jeho
účastník. Po víťazstve si ho zvolili za
kráľa v roku 623. V Samovej ríši možno
vidieť najstaršie korene slovenského
národa a jeho štátnosti. Jej územie
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tvoril
priestor
zhruba
od
Č e s k o m o ra v s k e j
vysočiny
po
Vihorlat
a
od
hrebeňov Karpát po
oblasť v dnešnom
s e v e r n o m
Maďarsku.
Meno etnika,
ktoré toto územie
obývalo, označujú
nápisy vo vtedajších i neskorších
kronikách ako „Sloveni“, „moravskí
Sloveni“. V posolstve kráľa Rastislava
Michalovi III. je doslovne „my Sloveni“.
Výraz „Slovák“ sa začal používať až
v 15. storočí, ale zostalo: „Slovenka,
slovenčina, Slovensko, slovenský“.
Avarskú moc oslabili najmä vojny
s Frankami. Posledná písomná
zmienka o Avaroch je z roku 822.
Potom miznú z dejín.
V roku 630 prišiel do Samovej
ríše hlásať kresťanstvo opát Amandus,
ale jeho činnosť sa medzi pohanskými
Slovenmi nestretla s úspechom. Po
Samovej smrti r. 659 sa slovenský
nadkmeňový štátny útvar rozpadol
a vznikali menšie kniežacie celky.
Dôležitým dátumom pre
slovenské dejiny je rok 829. Knieža
Pribina na svojom majetku v Nitre dal
posvätiť kresťanský kostol zasvätený
Panne Márii. Bol to pravdepodobne
prvý kresťanský kostol na území
Slovenska a na celom území
západných a východných Slovanov
vôbec. Šírenie kresťanstva na
Slovensku vykonávali najmä misionári
z Bavorska. V dobe panovania Pribinu
bol už na Zobore kláštor benediktínov.

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto

MICHAEL
Ročník III. Číslo 7

* Téma *
V roku 833 knieža Mojmír, ktorý
panoval pri rieke Morave, vyhnal
Pribinu z Nitry a spojil obe kniežatstvá
v štátny útvar, ktorý neskôr historici
pomenovali „Veľká Morava“. Pribina
(zomrel v roku 861) potom vládol na
území Panónie v dnešnom Maďarsku,
kde vyvíja pozoruhodnú christianizačnú
činnosť. Dal napr. postaviť 32 kostolov.
Po Mojmírovi, od roku 846, vládol
na Morave Rastislav. Kráľ Rastislav
v snahe osamostatniť cirkevnú
organizáciu na svojom území, požiadal
pápeža Mikuláša I., aby mu poslal
vhodného biskupa a kňazov. Keďže
pápež takých nemal, Rastislav sa
obrátil s podobnou prosbou do
Carihradu k cisárovi Michalovi III.
Tejto prosbe Michal vyhovel
a poslal na Moravu dvoch významných
vierozvestov – rodných bratov
Konštantína a Metoda. Na naše
územie prišli asi v lete roku
863. Pred odchodom na
novú misiu, Konštantín, ktorý
bol aj výborným lingvistom,
zostavil pre Slovenov písmo
(hlaholiku), a preložil hneď
do neho niektoré biblické
a liturgické texty. Prvé slová
preložené do našej reči boli:
„Na počiatku bolo Slovo“,
staroslovensky „Iskoni bie
Slovo“. Pôsobenie svätých
bratov na Morave bolo
mnohostranne
veľmi
významné. Okrem hlavného
cieľa – christianizácie –
položili základy písomnej
kultúry, ktorú prebrali aj
ostatné slovanské národy,
vzdelávali
na
škole
univerzitného typu asi 200
s lo ve n s k ýc h m la d ík o v,
zostavili občiansky zákonník,
ale predovšetkým dali
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národu príklad svätosti vlastným
životom.
Po Rastislavovi do r. 894, vládol
na našom území kráľ Svätopluk. Svätý
Konštantín – Cyril zomrel počas
návštevy v Ríme 14. februára 869.
Metod bol arcibiskupom—metropolitom
vo Svätoplukovom kráľovstve do svojej
smrti 6. apríla 885.
Svätých bratov Konštantína Cyrila a Metoda pápež Ján Pavol II.
vyhlásil za spolupatrónov Európy 31.
decembra 1980.
Na podrobnejšie oboznámenie
s významom diela svätých Cyrila
a Metoda máme v tomto období viac
možností. Poznať ich odkaz pre nás
a uskutočňovať ho, nech je výrazom
našej vďaky voči Pánu Bohu, ktorý
nám – ako sa píše v Proglase –
„dar drahý z lásky daroval“.
M.B.
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Púť v jubilejnom roku 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda 6.júla 2013
Velehrad
Nitra
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Farská opekačka 29. 6. 2013

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

24

