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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: Všemohúci * Liturgia: Homílie na august
Púť do Svätej zeme: Na ceste do biblického Nazareta IV.
Reportáž: Otec biskup László Bíró v Leviciach * Misijný úmysel na august - Šiesty rok na Kube
Téma: Žaloba na Sodomu. Očami pútnika * Svätí v mesiaci: august
Letný tábor Katolíckej spojenej školy v Leviciach – chata Kožiar, Západné Tatry
Fotogaléria: Kolaudácia vyhliadkovej veže na Kalvárii
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3. ODSEK – VŠEMOHÚCI (268
(268--278)

Dnes
budeme hovoriť o Božej
všemohúcnosti, jedinej
Božej vlastnosti, ktorá
sa spomína
v Kréde.
Prečo
práve
táto
vlastnosť je
spomenutá
vo
Verím
v
Boha?
Snáď preto,
pretože práve
táto vlastnosť vyjadruje to, čo robí Boha
Bohom. Boh je Bohom vtedy, keď má všetku moc, je všemohúci a nie je obmedzený
v tejto moci. Čo by to bolo za Boha, ktorý
by nebol všemohúci? Vedeli by sme si
predstaviť, že Boh by nebol Láska, ale nevedeli by sme si predstaviť, že Boh by nebol všemohúci. Taký by sa ani Bohom nazývať nemohol. Táto jeho vlastnosť zahŕňa
v sebe aj jeho vševedúcnosť
a všadeprítomnosť.
Samozrejme táto vlastnosť v nás
vzbudzuje pred týmto Bohom strach, bázeň, rešpekt, pocit malosti a dojem, že ak
je teda Boh a je všemohúci, tak my sme len
bábky, s ktorými sa môže „hrať“ ako sa
mu len zachce. Mnohí kresťania celý život
prežijú vo viere v takéhoto Boha – Boha,
ktorý si riadi svet a naše životy podľa svojho uváženia a my sa na to môžeme len nečinne prizerať, alebo prinajlepšom dúfať,
že možno, ak sa mu uráči, vypočuje nejakú
tú našu modlitbičku a zmení svoje plány.
Ale to je málo pravdepodobné, veď prečo
by sa mal taký všemohúci Boh zaoberať
plánmi a prosbami niekoho tak bezvýznam-
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ného ako je
človek, však?
Toto je
však pohanská
predstava Boha, čisto ľudská, je to falošná predstava
o Bohu. Preto
sa Boh musel
začať zjavovať
a dovŕšiť svoje
z j a v e n i e
v Ježišovi Kristovi, aby nás
v yvi ed ol
z tohto omylu
a aby sme žili s opravdivým Bohom nie
s jeho karikatúrou.
Čo to teda znamená, že Boh je všemohúci? Čo robí táto všemohúcnosť z Boha?
Božia všemohúcnosť nám v prvom
rade hovorí o tom, že Boh má všetku moc
na nebi a na zemi, pretože ich stvoril. Teda Boh je všemohúci Stvoriteľ, ktorý dal
život všetkému, čo je a stvoril svet
z ničoho, čo je znakom jeho všemohúcnosti.
Nepotreboval nič, aby niečo stvoril. Keďže
Boh stvoril svet, vložil do neho aj poriadok
a skrze tento poriadok mu svet zostáva podriadený a k dispozícii. Boh všetko stvoril,
všetko udržiava a riadi svojou všemohúcnosťou.
Boh sa nám však zjavuje viac ako len
všemohúci Stvoriteľ sveta. Zjavuje sa ako
všemohúci Otec, teda ten, ktorý sa stará
o to, čo potrebujeme. Jeho všemohúcnosť
sa zjavuje v jeho starostlivosti o celé stvorenie a zvlášť o človeka: „Nepredáva sa päť
vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj
všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa,
vy ste cennejší ako mnoho vrab-
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cov!“

(Lk 12, 6-7)
A vrcholne sa jeho všemohúcnosť
zjavuje na kríži, kde je Bohom na prvý pohľad celkom bezmocným, ktorý nevie zostúpiť z kríža a zachrániť ani sám seba, ale
v podstate tu zjavuje svoju všemohúcnosť
odpúšťať do krajnosti, lebo BOH NAJVÄČŠMI PREJAVUJE SVOJU MOC,
KEĎ SLOBODNE ODPÚŠŤA HRIECHY A PREUKAZUJE
SVOJE NEKONEČNÉ
MILOSRDENSTVO.
A to je naozaj úžasné,
keď spoznávame, že ak
je Boh Láska a zároveň
je všemohúci, tak Boh je
všemohúca Láska. A to
je celkom iný obraz Boha, o akom sme hovorili
na začiatku. To nie je
Boh, ktorý s človekom
manipuluje, zahráva sa
s ním, ale Boh, ktorý svoju všemohúcnosť
preukazuje v nepochopiteľnej láske voči
človeku. Navyše Božia všemohúcnosť nemôže byť svojvoľná, pretože Božia všemohúcnosť je to isté čo Božia múdrosť
a Božia vôľa, teda Boh nemôže použiť
svoju všemohúcnosť svojvoľne, pretože
táto je vždy vedená jeho múdrosťou, jeho
vôľou, teda jeho láskou.
Pri tejto Božej vlastnosti môžeme naraziť na problém. Vidiac všetko zlo v nás
a okolo nás, sa pýtame: Ak je Boh všemohúci, prečo potom nezabráni zlu a utrpeniu vo
svete? A veľa ľudí neverí v Boha práve preto, lebo je vo svete zlo, alebo, ak v Boha veria, obviňujú ho za to, prečo je pasívny
a nezasiahne, len sa tomu prizerá. Tieto
myšlienky však môžu pokúšať každého
z nás zvlášť vtedy, keď aj my prežívame
akúsi „nadvládu“ zla nad dobrom a Boh
vtedy zdanlivo mlčí a nič nerobí. Rozmýšľame tak, ako diabol, ktorý pokúšal Ježiša
na púšti: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa
z týchto kameňov stanú chleby.“ (Mt 4, 3),
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alebo tiež pod krížom ústami ľudí: „Ty, čo
zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš,
zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp
z kríža!“ (Mt 27, 40) Je to zvláštne, ale aj
pôvodca zla, diabol, má svoju taktiku, ako
premôcť zlo a chce nás ňou zviesť. KKC
v bode 272 píše veľmi jasne a pravdivo:
„Boh Otec však zjavil svoju všemohúcnosť
najtajomnejším spôsobom v dobrovoľnom
ponížení a v zmŕtvychvstaní
svojho Syna, ktorými premohol zlo. Ukrižovaný Kristus
je teda Božia moc a Božia
múdrosť. „Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie
ako ľudia, a čo je u Boha
slabé, je silnejšie ako ľudia“ (1Kor 1,24-25). V
Kristovom zmŕtvychvstaní a
povýšení Otec konal „podľa
pôsobenia“ svojej „mocnej
sily“ a ukázal, „aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich“ (Ef 1,19-22). Práve Ježišov kríž je
pre nás odpoveďou na otázku, prečo je
zlo vo svete napriek tomu, že Boh je všemohúci. Boh má svoju taktiku, svoju
múdrosť a svoj spôsob, ako premôcť zlo.
Boh je tak všemohúci, že v jeho rukách sa
aj zlo mení na dobro, alebo inak: svojou
dobrotou dokáže aj z dopusteného zla vyvodiť nesmierne dobro. Ježiš premohol zlo,
ale nie podľa diablovej taktiky, ale podľa
Božej taktiky. Utrpenie premenil na lásku, na obetu, na odpustenie. Toto je skutočné víťazstvo nad zlom, hriechom
a diablom. Náš problém je v tom, že máme
slabú vieru v túto Božiu všemohúcnosť
a nedôverujeme Bohu, že jemu nič nie je
nemožné. Vrcholným vzorom tejto viery
v Božiu všemohúcnosť je Panna Mária,
ktorá uverila, že „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37) a dôverovala Božej všemohúcej dobrote aj v tých najväčších bolestiach srdca pod krížom.
Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany
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Devätnásta nedeľa cez rok

Nanebovzatie Panny Márie

Očakávame nášho pána?

Pred niekoľkými rokmi správa o tragickej
katastrofe osobnej lode otriasla ľuďmi. Na lodi, ktorá plávala po blízkom pobreží Atlantiku, vypukol
v istom momente požiar.
Uprostred tých, ktorým sa podarilo z tejto
katastrofy zachrániť, bola mladá dievčina, katolíčka.
Keď počula krik, rýchlo vybehla na palubu
a v jednom momente pochopila, alebo skočí do vody, alebo zahynie v plameňoch. Rýchlo vytiahla
z vrecka ruženec, na moment si na palube pokľakla,
zašepkala „Zdravas Mária“, ovinula si ruženec na
pravú ruku a skočila do vody. Nakoniec, po siedmich hodinách smrteľného boja s vlnami, zachránila
ju loď, ktorá bola poslaná na pomoc. Polomŕtva od
zimy a nadľudského úsilia držala stále v ruke zvyšky ruženca. Keď už mohla hovoriť, povedala:
„Toľkokrát by som sa bola vzdala, keby som neverila v pomoc Najsvätejšej Matky. Celý ten čas som sa
modlila ruženec a dúfala som, že Mária mi pomôže“.
Život je takým rozbúreným morom pre mnohých z nás. Robíme všetko, čo môžeme, aby sme sa
neutopili, aby sme sa udržali na povrchu. Toľkokrát
nás mocné vlny chorôb, pokušení, starostí, nedorozumení a neúspechov sťahujú do hlbín znechutenia,
či dokonca zúfalstva. Tak, ako táto statočná dievčina, musíme vtedy pamätať, že nie sme sami; je
s nami Ktosi, Kto chce a môže nám pomôcť. Mária,
Matka Božieho Syna i naša duchovná Matka.
Pán Ježiš ju obdaroval privilégiom Nepoškvrneného počatia a nechcel, aby nepoškvrnené
telo Jeho Matky podľahlo skaze po smrti. Preto Mária s dušou i telom bola vzatá do neba.
Tak, ako Mária vypočula modlitby statočného dievčaťa, ktoré bojovalo so živlom oceánu
o záchranu svojho života, tak vypočúva aj naše
modlitby. Urobí to tým skôr, že nie sú jej cudzie
utrpenia, starosti a námahy ľudského života.
Nikto nemôže povedať, že Mária nepoznala
život. Ona vie, aké ťažké môžu byť kríže
a nešťastia. Teda vždy môžeme prísť k nej, aby sme
sa podelili s našimi radosťami i smútkami,
a môžeme si byť istí, že nás pochopí a pomôže.
M.M.

Z času na čas sa objavujú "zaručené" termíny
konca sveta. Vždy sa nájdu ľudia, čo tomu uveria.
Neviem, ako vlastne reagujú, čo pre nich z takejto
správy vyplýva. Pochybujem, že zmena života
k lepšiemu. Pravdepodobne len akési vzrušenie. Sú
ľudia, čo sa radi boja. Ale je zaujímavé, že smrť,
táto najistejšia realita, je pre väčšinu dnešných ľudí
tabu. V "slušnej" spoločnosti sa o smrti nehovorí.
Asi preto, že strach z vlastnej osobnej smrti sotva
príjemne vzrušuje ako hororový film. Strach z vlastnej smrti desí.
V dnešnej evanjeliovej stati nás Ježiš vyzýva,
aby sme mali "bedrá opásané a lampy zažaté", aby
sme boli pripravení ísť s ním. Lebo príde v hodine,
o ktorej sa ani nenazdáme. Vieme, že je to naozaj
tak, lebo azda neprejde týždeň, aby sme sa nedozvedeli o náhlej smrti v najbližšom okolí. Kedysi sa
ľudia modlievali: "Od náhlej a nepredvídanej smrti,
vysloboď nás, Pane". Teraz aj zbožní, do kostola
chodiaci ľudia povedia, aká "krásna" je náhla smrť:
človek nič netuší, len sa kamsi podeje. Nuž neviem,
ale nezdá sa mi, že by takýto postoj svedčil o viere
vo večný život. Rátajú títo ľudia s tým, že sa smrťou
ocitnú pred Bohom, ktorému sa budú zodpovedať
z celého života?
Neviem ako vy, ale ja náhlu smrť nepovažujem za žiadnu výhru. Považujem za zvláštnu milosť,
ak človek vie, že zomiera. Dúfam, že mne to nik
nebude zatajovať. Nepatrím totiž k tým, pre ktorých
je smrť tabu. Vidí sa mi to nedôstojné. Veď smrť, to
sú dvere, cez ktoré sa vchádza Domov.
Viem, že sa bude odo mňa veľa požadovať,
lebo mi bolo veľa zverené. A viem, že mám viac
toho premárneného ako využitého. Nuž, čo iné robiť, ako očakávať príchod Pána so zažatou sviecou ľútosti, ale aj s kahančekom túžby.
M. M.
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Pokoj alebo rozdelenie
Dnešný evanjeliový text je typický príklad,
ako sa dajú Ježišove slová nesprávne chápať aj zneužiť. Tí čo vyvolávajú a roznecujú rodinné sváry, ba
aj medzinárodné, môžu sa odvolávať na Pánov výrok, že prišiel doniesť rozdelenie. A veľa sporov aj
krviprelievania malo a stále ešte máva náboženské
dôvody. V skutočnosti je to len nálepka a hrubé
zneužitie.
Skutočne veriaci človek nemusí ani moralizovať a predsa vnáša do neveriaceho a nemravného
prostredia rozdelenie. Už svojím postojom sa stáva
živou výčitkou. Nikdy sa nepridá k ohováračským,
štvavým a oplzlým rozhovorom, nedá sa zlákať na
nepoctivé podnikanie, nech by sľubovalo akýkoľvek
zisk, hovorí pravdu aj keď je to preňho nevýhodné,
nelichotí ani neuráža, je skrátka iný. Tým oberá ľudí
okolo seba o istý druh pokoja. Narúša im spokojnosť so sebou. Bolestne oživuje ich umŕtvené svedomie. Bránia sa osvedčeným spôsobom - teda útokom. Niekto sa pridá k útočníkovi, niekto k napadnutému, až je z toho skutočný svár, ktorý môže mať
dramatický priebeh aj tragické zavŕšenie. Ako keď
kráľ, poštvaný poradcami, dal hodiť proroka Jeremiáša do cisterny, lebo vraj "oslabuje odvahu bojovníkov". V očiach bojachtivých bol jeho múdry postoj považovaný za zradu národných záujmov. História sa stále opakuje v najrôznejších variáciách,
v malých spoločenstvách i v celosvetovom merítku.
Ako sa teda máme zachovať?
Podľa Listu Hebrejom sa máme pozerať na
Ježiša, ktorého priviedli protirečenia hriešnikov až
na kríž. Láska, s akou ho prijal, umožnila celému
ľudstvu zmierenie.
K rýdzo kresťanskému postoju patrí snaha
o zmierenie. Nie však za cenu kompromisov so svedomím. V každej dobe, za každých okolností platí,
že iba obetavou láskou môžeme sprostredkovať
nepriateľskému okoliu skutočné zmierenie a pokoj.
M. M.
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Dvadsiata prvá nedeľa cez rok
Koľkí budu spasení?
Všetci by sme radi nazreli za oponu smrti.
Svedčí o tom veľký záujem o špiritizmus, výklad
snov aj najneuveriteľnejšie historky "zo záhrobia",
ktorými sa hemžia populárne časopisy a rozhlasové
či televízne relácie. Veria tomu aj ľudia, čo sa hrdo
hlásia k vede a v jej mene zavrhujú vieru v Boha.
Zdá sa, že čím je menej opravdivej viery, tým viac
narastá poverčivosť najhrubšieho kalibru. Mnohí sa
tým asi pokúšajú ukojiť túžbu po duchovne bez
rizika, že by museli radikálne zmeniť život. O Ježišovi išiel chýr, že má nadprirodzenú moc a tak niet
divu, že sa ktosi pokúsil vymámiť z neho niečo
z tajov záhrobia. Bola to však celkom nelogická
otázka. Načo by komu bolo, keby sa dozvedel hoc
aj presné údaje o počte spasených v percentách alebo v absolútnych číslach. Z toho by sa predsa nič
nedozvedel ani o sebe ani o svojich blízkych.
Ježiš svojou odpoveďou presmeroval záujem
na to, čo je podstatné a rozhodujúce. "Usilujte sa
vojsť tesnou bránou!" To má byť náš prvoradý
záujem. Vyhovieť kritériám pre vstup do nebeského
kráľovstva. Sú veľmi konkrétne a poznáme ich
z Ježišových slov, zaznamenaných na inom mieste
evanjelia. "Tesnou bránou" teda prechádzame zakaždým, keď pomôžeme hladnému, smädnému,
opustenému. Keď ho nevšímavo obídeme, obchádzame aj vstupnú bránu do večnej blaženosti. Každý deň si vlastne pripravujeme neodvolateľný ortieľ
večnosti.
Ježiš týmto vysvetlením vyvracia aj prevládajúcu mienku Židov, že im stačí samotná príslušnosť k vyvolenému národu. Nám zas vyvracia mylnú domnienku, že stačí formálna príslušnosť ku
kresťanstvu. Márne by sme sa odvolávali na to, že
sme horlivo chodili do kostola, kde sme s Ježišom
"jedli a pili", ak sme ho obchádzali v podobe chudáka. Stolovať s ním budú iní, ktorými možno pohŕdame.
M. M.
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... pokračovanie z júlového čísla

Na ceste do biblického Nazareta IV.
Nazaret, nočná Haifa
Po zostupe z vrchu Tábor sme autobusom pokračovali smerom k Nazaretu,
aby sme mohli vidieť jeho nádheru v plnej
kráse a za denného svetla. Ešte pred
vstupom do Nazareta sme si urobili malú
odbočku na vrch za mestom, z ktorého
chceli Pána Ježiša zhodiť jeho vlastní rodáci, keď im v synagóge oznámil, že sa na
ňom splnilo proroctvo proroka Izaiáša,
z ktorého im prečítal text vzťahujúci sa
práve naňho. Rozvášnený dav, ktorý nechcel ani náhodou pripustiť, že Ježiš je ten
očakávaný Mesiáš, ho hnal na zráz za
mestom, z ktorého ho chcel zhodiť. Lenže
ešte neprišla Ježišova „hodina“ a jeho poslanie sa malo naplniť inak a nad tým Nazaretčania nemali žiadnu moc. V Písme sa
píše, že Ježiš prešiel pomedzi nich
a odišiel. Text, ktorý som si na tomto mieste prečítala na pamätnej doske

v angličtine, hovoril o vrchu, z ktorého podľa starej ústnej tradície Ježiš skočil, aby
unikol svojim prenasledovateľom a toto
miesto bolo nazvané „Vrchom zoskočenia“. Z tohto miesta bol krásny výhľad na
vrch Tábor, ktorý bol ojedinelý v širokom
okolí, ďalej údolie s názvom Yizrael
a samozrejme mesto Nazaret, ktoré nám
ležalo pod nohami. Na vrchu povieval príjemný vánok a tak trochu ochladenia v tej
horúčave padlo naozaj vhod.
Zostúpili sme k autobusu a pred pešou
zónou nás šofér vysadil. Kráčali sme asi
tak dvadsať minút k ďalšej zastávke nášho
putovania a tou bola bazilika Zvestovania
Pána. Objavila sa zrazu pred nami v celej
svojej nádhere a majestátnosti. Skladá sa
z hornej časti, zasvätenej sv. Jozefovi
a dolnej, zasvätenej Panne Márii. Najprv
sme si pozreli dolnú časť. Na priečelí bazi-

Detail prednej fasády baziliky Zvestovania Pána v Nazarete
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liky je úplne navrchu znázornený anjel
Gabriel a Panna Mária. Pod nimi je nápis
„Anjel Pána zvestoval Panne Márii...“
v latinčine. Potom sú tam vytesané reliéfy
štyroch evanjelistov Matúša, Mareka, Lukáša a Jána aj s ich symbolmi. Pod týmito
reliéfmi je ďalší text: „A slovo sa telom
stalo a prebývalo medzi nami“, opäť
v latinčine. Brány baziliky sú bohato zdobené výjavmi zo života Svätej rodiny a zo
života pána Ježiša. Vo vnútri bola zvlášť
ohradená posvätná časť, kde anjel zvestoval Panne Márii, že si ju Boh vyvolil za
Matku svojho Syna. Znovu sa tu objavil nápis „A slovo sa telom stalo“ a pripomínal
to, čo sa udialo v okamihu keď odznela
Máriina odpoveď archanjelovi Gabrielovi :
„Nech sa mi stane podľa tvojho slova“.
Na boku baziliky je vo výklenku znázornená socha Panny Márie ako jednoduchého
nazaretského dievčaťa. Nádvorie ako aj
vnútorné steny dolnej časti baziliky sú vyzdobené obrazmi Panny Márie. Tieto obrazy sú darmi štátov celého sveta a sú typické pre jednotlivé národy, pretože každý
národ si Pannu Máriu predstavuje vo svojej kultúre svojim spôsobom. Aj my, Slováci tam máme svoj obraz Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska. Je skutočne nádherný. Potom sme pokračovali
prehliadkou spomínanej hornej časti zasvätenej sv. Jozefovi. Tento mlčanlivý tesár z Nazaretu, ochranca a živiteľ svätej

Dar Slovákov v bazilike Zvestovania Pána
Obraz Sedembolestnej Panny Márie

rodiny, to tiež nemal v živote ľahké. Bol
však statočný a tak ako u Márie, jeho dôvera v Boha bola veľmi silná. Boh mu zveril veľmi zodpovednú úlohu a sv. Jozef nesklamal, ochránil pred nebezpečenstvom
Máriu aj dieťa Ježiša. Obdivovali sme výjavy a maľby znázorňujúce niektoré výjavy
zo života sv. Jozefa ako napríklad sen,
v ktorom mu Boh cez anjela vysvetľuje,
aby sa nebál vziať si Máriu za svoju manželku, lebo dieťa ktoré sa jej narodí je Božím Synom, ktorému on dá meno Ježiš.
Potom tam bola maľba svadby, úteku pred Herodesom do
Egypta, socha Jozefa s malým
Ježiškom. Zotrvali sme ešte
niekoľko minút v modlitbe
a potom sme vyšli na nádvorie
pred bazilikou, kde sme si
krátko oddýchli. Väčšinou nás
to ťahalo do tieňa stromov, lebo v ten deň bolo veľmi teplo.
Náš vedúci nám ešte dal
veľmi lákavú ponuku, či by
sme sa išli pozrieť do synagógy, v ktorej Ježiš predstúpil
pred svojich krajanov, aby im
prečítal z proroka
Izaiáša
o
tom,
ako
sa
naplnilo
na
ňom
Kupola baziliky Zvestovania Pána
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proroctvo. Bola to tá synagóga, z ktorej ho
hnali až na spomínaný zráz za mestom,
aby ho z neho zhodili, lebo hovoril o sebe
ako o Mesiášovi, na ktorého Židia tak dlho
čakali. Od synagógy po ten zráz však bol
riadny kus cesty. Väčšina z nás ponuku
prijala. Mali sme aj šťastie, lebo už bolo
okolo piatej a my sme boli poslední návštevníci, ktorých do synagógy pustili. Ak by
ste čakali nejakú bohato vyzdobenú stavbu, veľmi by ste boli sklamaní. Bol to veľmi
nenápadný vchod akoby do prízemia vyššieho domu, trochu väčšia miestnosť obdĺžnikovitého pôdorysu, múry a klenba boli
vyložené obdĺžnikovými kvádrami kameňa,
úplne vpredu bol jednoduchý oltár, ku ktorému sa vystupovalo dvomi schodíkmi na
vyvýšenú plošinku. Nad oltárom na stene
bol obraz znázorňujúci Pána Ježiša vyučujúceho poslucháčov v synagóge. Po obvode miestnosti bolo zopár lavičiek na sedenie, všetko skutočne veľmi jednoducho
a skromne zariadené.

Detail sochy Panny Márie z chrámu
Stella Maris v Haife

Synagóga v Nazarete, kde Ježiš hovoril o naplnení Izaiášovho proroctva
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Úchvatný pohľad na večernú vysvietenú Haifu

V ten deň sme sa mali vrátiť autobusom naspäť do Betlehema, do nášho domovského hotela, ale pred návratom doň
mal náš vedúci v pláne ešte stihnúť aspoň
na chvíľu prehliadku Haify, nádherného
prístavného mesta. Z Nazareta sme vyrážali dosť neskoro a tak sme do Haify došli
krátko pred súmrakom. Šli sme popri prístave, cesty boli plné áut, dlho sme museli
čakať v kolóne pred semaformi, len pomaly
sme sa dostávali hore nad mesto. Uvideli
sme aj Bahajské kaskádovité záhrady
a chrám, ale už sme sa dnu nedostali, záhrady práve zatvárali. V tomto meste sa
nám ale predsa len podarilo na poslednú
chvíľu urobiť prehliadku chrámu ktorý sa
volá Stella Maris (Hviezda Morská). Nad
hlavným oltárom je socha Panny Márie
v rúchu kráľovnej sediacej na tróne
s malým Ježiškom v lone. Chrám je veľmi
zaujímavý, jednoducho a účelne vyzdobený a je častým cieľom pútnikov, ktorí zavítajú do Haify. Keď sme vyšli von z chrámu,
nad Haifou sa už zvečerilo. Autobus nás
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vyviezol nad mesto, skadiaľ bol úžasný výhľad na vysvietenú Haifu. Pod nami boli do
tmy zahalené Bahajské záhrady, chrám bol
celý vysvietený, mesto sa trblietalo tisíckami svetiel, nad more sa tíško zniesol večerný súmrak a pohľad na záliv, oneskorené
lode prichádzajúce do prístavu, bol skutočným zážitkom. Nechcelo sa nám ísť odtiaľ,
atmosféra večernej Haify si nás úplne podmanila a zostalo veľmi príjemne, lebo povieval ľahký vánok. Scenéria pred naším
pohľadom vyžarovala úžasný pokoj a bol
to skutočne nádherný pohľad, pri ktorom si
človek uvedomuje svoju maličkosť a veľkú
lásku a dar Stvoriteľa. Keď sme sa nasýtili
tej krásy a naplno si užili pokoj a ticho šíriace sa z mesta ukladajúceho sa
k spánku, pobrali sme sa aj my do autobusu. Tešili sme sa už na večeru na našom
hoteli v Betleheme a samozrejme aj na zaslúžený odpočinok.
Vierka Karvašová
... pokračovanie v ďalšom čísle
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OTEC BISKUP LÁSZLÓ BÍRÓ V LEVICIACH

Dňa 14.júna 2013 popoludní
maďarsky hovoriaci veriaci z Levíc
a okolia mali účasť na povznášajúcej
udalosti, keď na pozvanie levického
Spolku Sv. Ladislava zavítal k nám
vojenský biskup Maďarska a zároveň
aj referent Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie pre rodiny,
László Bíró. Cestou z fary k farskému kostolu sv. Michala si na svätú
omšu prichádzajúcich veriacich získal
svojou
bezprostrednosťou
a humorom. Na začiatku svätej omše
náš pán dekan, Mons. Ján Bednár srdečnými slovami privítal otca biskupa, ktorý obetoval svätú omšu za rodiny. V homílii hovoril o vzťahu viery a lásky hlavne v rodine. Okrem
iných zdôraznil: „Je dôležité, aby
sme žili z viery a nie popri viere.
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Viera je prijatie Božej lásky. Mechanizmus viery je: vstúpiť do Božej
lásky, naplniť sa ňou a odovzdať Božiu lásku svojej manželke/manželovi,
svojim deťom, členom rodiny
a blízkym.“
Po svätej omši nasledovala
prednáška otca biskupa s názvom
„Rok viery“. V nej vychádzajúc
z nedávneho listu pápeža Benedikta
XVI. vysvetľoval vieru, ako odpoveď na Božiu lásku, lásku ako život
vo viere, nerozlučiteľné spojenie viery a lásky, ako aj nadradenosť viery
a prvenstvo lásky. Otec biskup zdôraznil: viera je udalosť, viera je rozhodnutie a viera je vzťah. Všetky tieto myšlienky nám priblížil aj príkladmi zo života. „Na začiatku kresťanskej viery stojí nielen rozhodnutie sa
pre určitý etický alebo ideový systém, ale aj „stretnutie sa s istou udalosťou alebo osobou“ – citoval pápeža otec biskup - ktoré dajú nášmu životu nový horizont a stanovený smer.
Viacerí sa pýtajú: Ako sa môžeme
obnoviť vo viere, v manželstve? Tak,
že toto „stretnutie“ žijeme dennodenne a hlboko, komunikatívne, čiže
otvorene. Pokiaľ aj manželstvo prežívame ako stretnutie s istou udalosťou, osobou, aj ono dostane nový horizont – vysvetľoval otec biskup.
Ďalej zdôraznil, že ku šťastiu
v rodine je potrebné si uvedomiť, že
všetko je dar Boží: naše bytie, jeden
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druhému sme si darom, manžel manželke a naopak, darom je dieťa pre
rodičov, aj rodičia pre deti. Darom je,
že môžeme žiť
jeden pre druhého,
spoločne
pracovať, oslavovať a chváliť
Boha. Prijatie
darov a radosť
z obdarovania
nás
privádza
k tomu, aby sme
aj my boli darujúcimi. Darujme čas, prácu, námahu,
darujme sa sami, urobme radosť
iným! Šťastní môžeme byť len spolu
s druhými! Tie
rodiny,
v ktorých prevláda duch obdarovania jeden druhého,
nezničí
„krupobitie“
ani
„škodcovia“.
Naopak sebec,
ktorý sa zaoberá len sám sebou, je
odsúdený na nešťastie.
Keď náš život je založený na
každodennom stretnutí s Kristovou
láskou, neustále dostáva nový horizont, nový smer. Najdôležitejším
prostriedkom tohto vzťahu je komunikácia, udržiavanie vzťahu, vyjadrenie lásky, charita, evanjelizácia, odovzdanie viery v rodine, vo svete, slovami a príkladným životom – uzatvá-
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ral svoje myšlienky otec biskup.
Duchovne obohacujúcu prednášku otca biskupa početné poslucháčstvo odmenilo
veľkým
potleskom. Následne členovia
levického Spolku Sv. Ladislava vďačnými
slovami, kyticou
a publikáciou
levických regionálnych dejín poďakovali za jeho
návštevu, ktorá všetkým prítomným
priniesla veľký duchovný zážitok. Po
prednáške otec
biskup
prijal
pozvanie
Mons. Ján Bednára a levického Spolku Sv.
Ladislava
na
chutnú večeru
na faru, kde
príjemná atmosféra pokračovala. Touto cestou vyjadrujeme našu
vďaku všetkým veriacim, pani kuchárke a jej pomocníčkam, ktorí svojimi darmi a obetavou prácou prispeli
k príjemnému pobytu otca biskupa
v Leviciach.
Sme plní nádeje, že otca biskupa, ktorý je i predsedom Združenia
maďarských katolíckych rodín, môžeme aj v budúcnosti privítať medzi
nami.
Peter Müller
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Misijný úmysel na august 2013
Aby miestna cirkev v Afrike, verne
ohlasujúc evanjelium, podporovala
mier a spravodlivosť

Šiesty rok na Kube
Rozhovor Br. Michala Vrtáka SVD
v Mexiku s P. Radoslavom Kottrom na jar
r. 2013
pre časopis Hlasy z domova
a misií
Počas návštevy misionára Radoslava
Kottru v Mexiku som mal možnosť porozprávať
sa s ním o jeho misii na Kube, o jeho
radostiach a starostiach, ktoré zažíva už šiesty
rok na tomto najväčšom karibskom ostrove.
Keďže Kuba patrí k misiám, ktoré ešte nie sú
sebestačné a potrebujú podporu ostatných
provincií verbistov, je tak trochu symbolické, že
tento rok podporuje rôzne projekty na Kube
práve slovenská provincia SVD.
Páter Rado, teraz si v Mexiku, kam si prišiel
na provinciálne zhromaždenie, pretože Kuba
je súčasťou mexickej provincie SVD. Ako
využívaš čas, ktorý tu máš k dispozícii?
Pre nás je tento moment akousi malou
dovolenkou. Na každé provinciálne
zhromaždenie (2-krát do roka) vyšle kubánsky
dištrikt niekoľko spolubratov, ktorí
reprezentujú Kubu v rámci našej provincie.
Okrem oficiálnej časti stretnutia je tu,
samozrejme, aj čas na oddych. Snažím sa preto
oddýchnuť si a stretnúť sa so spolubratmi.
Keďže internetová komunikácia na Kube je
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dosť obmedzená, byť v Mexiku mi umožňuje
spojiť sa s rodinou, známymi i spolubratmi na
Slovensku. Ale taktiež to pre nás predstavuje
i čas na nákupy bežných, no potrebných vecí,
ktoré však na Kube nezoženieme alebo sa
k tomu dostaneme iba s veľkou námahou a veci
sú drahé. A, samozrejme, môžeme spolu
pripraviť tento rozhovor pre Hlasy.
Ako vnímaš svoj 6. rok na Kube?
Sú veci, v ktorých som si dnes istejší, ako keď
som začínal. Ako napr. v jazyku. Moje prvé 3
či 4 roky boli časom pre otvorenie sa novej
realite a kráčaním v nej. Posledné obdobie je
však pre mňa do istej miery akoby
„uzatváraním sa“ pred touto realitou. Oveľa
viac ako predtým cítim účinok ducha
materializmu a zotročenia, v ktorom žije
kubánsky ľud. Ich postoje, spôsob
komunikácie, duchovná či kultúrna prázdnota
poznačujú dušu človeka, ktorý celú mladosť žil
v duchu tradičnej viery, stavajúc na kultúrnych
a duchovných hodnotách. No opierajúc sa
o milosť Božiu a silu viery môžem pokračovať
v plnení Božej vôle. Uvedomujem si, že som
len na začiatku tejto misie a rád by som zostal
napriek všetkým protivenstvám verný Pánovým
slovám: „Ale kto vytrvá do konca, bude
spasený.“ (Mt 10,22b).
Čo si sa za ten čas od Kubáncov naučil?
Tancovať (smiech). Len žartujem. K tomu ma
ešte nikto nedostal, ale mnohí sa už o to
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pokúšali... Učím sa, že i z toho mála, čo máš, sa
dá vytvoriť niečo krásne, čosi, čo ti pomôže
kráčať ďalej. Príkladom sú mi tí, ktorí si
v týchto neľahkých časoch ustrážili svoju vieru
a kus svojich duchovných tradícií.
Pracuješ vo farnosti Yara, ktorá má rozlohu
približne 80 km na
dĺžku a 20 km na
šírku. Ako vyzerá
tamojšia pastorácia?
Vlastne sú to dve
farnosti v troch
okresoch. A samotná
pastorácia je náročná,
pretože Kubánci sú
veľmi nestáli, hľadajú
výhody v tejto veľmi
neistej spoločenskej
situácii. V našej
diecéze
spočíva
pastorácia v príprave a vysluhovaní sviatostí,
charitatívnej a biblickej činnosti a vo formácii
laikov ako budúcich animátorov a katechétov
komunít (komunita=malá kresťanská obec,
ktorá má cca od 15 do 50 kresťanov). Na
rozdiel od iných verbistických komunít sa v tej
našej zatiaľ musíme zaobísť bez väčšieho počtu
k a t e c h é t o v
a
laických
misionárov, ktorí by
navštevovali
komunity, viedli
s t r e t n u t i a
a povzbudzovali
a sprevádzali ľudí
v ich viere. Ale
veľkou pomocou sú
pre nás naše sestry
SSpS (Služobnice
Ducha Svätého),
ktoré majú 3-člennú
komunitu v Masó
vzdialenú od nás asi 14 kilometrov.
Aká je teda viera Kubáncov?
Ich viera je veľmi ovplyvnená synkretizmom.
Sú to špekulanti. Podotýkam, že nie všetci. No
keď sa im ponúknu isté výhody alebo lepšie
podmienky na život v inej cirkvi alebo sekte,
tak prejdú tam. Sú veľmi nestáli, čo súvisí aj
s ich sociálnou neistotou a podmienkami,
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v ktorých žijú. A to sa netýka iba katolíkov.
Počas súčasného režimu sa odnaučili myslieť
sami za seba. Mnohí žijú v strachu
a nevedomosti, čo taktiež ovplyvňuje ich vieru.
Tak prijmú zväčša to prvé, čo sa im ponúkne,
bez rozmýšľania. Veľa ľudí je chorých, a tak
hľadajú takých, ktorí
im za ich vieru
ponúkajú uzdravenie
a zmysel života. A to
spopularizovalo aj
mnohé sekty a afrokubánske náboženstvá.
Samotná úcta k Matke
Božej je súčasťou ich
tradície a histórie, a to
často
zatieňuje
i hľadanie Ježiša,
ktorý je prameňom
našej viery. Aj keď
naším mottom z posledných rokov je „Cez
Máriu k Ježišovi. Láska nás zjednocuje
(A JesúsporMaría – la Caridad nos une)“, oni
akoby ostali len pri Márii. Pre mnohých
navštíviť El Cobre (najväčšie mariánske
pútnické miesto na Kube) je vrcholom
a zmyslom ich viery.
Čomu to pripisuješ?
Režim v minulosti
prakticky všetko
zakazoval, a to najmä
katolíkom. Katolícky
kňaz
nesmel
vykonávať žiadne
úkony alebo obrady
verejne. Ani dnes
nesmú
kňazi,
rehoľníci
ani
katechéti vstupovať
na územie školy.
A tak to, čo pretrvalo
asi najsilnejšie, je
práve mariánska úcta. Najväčším sviatkom je
pre veriacich 8. september, kedy slávime
Virgende la Caridad (Pannu Lásky). Účasť na
tejto slávnosti je početnejšia viac i v samom
povedomí ľudí ako Vianoce alebo Veľká noc.
Aký je vlastne život Kubáncov?
Ťažký. Spomeniem jeden konkrétny prípad:
Takmer pred rokom vypukla v našej provincii
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Granma cholera. Po viac ako 130 rokoch sa
v júni 2012 na našom ostrove opäť zahniezdila
táto pliaga. Vypuklo to v susednom okrese,
konkrétne v prímorskom meste Manzanillo,
a o pár dní sa vyskytlo niekoľko prípadov aj
u nás. Aj keď spočiatku oficiálne úrady
nechceli hovoriť o cholere a označovali ju za
žalúdočno-črevné problémy. Nevie sa, koľko
úmrtí si vyžiadala, a zdá sa, že vykoreniť ju
bude ťažké, keďže hygiena prakticky
nejestvuje.
Koľko misionárov
SVD
pracuje
v súčasnosti na
Kube?
V súčasnosti na
Kube pracuje 13
mi si onár o v
z rôznych krajín,
napr. z Argentíny,
Írska,
Vanuatu,
Brazílie, Indonézie,
F i l i pí n ,
Indi e,
z
G h a n y
a,
samozrejme,
dvaja zo Slovenska.
Ku koncu roka ešte očakávame spolubrata
z Poľska, ktorý absolvoval OTP v Mexiku
a okrem neho sa k nám má pripojiť v misii aj
bývalý švajčiarsky provinciál. Vďaka Pánovi sa
naša rodina rozrastá. Takže budeme pätnásti.
Za posedný rok zažila tamojšia Cirkev
viacero významných udalostí. Mohol by si
ich čitateľom priblížiť?
Asi tou najväčšou udalosťou bolo slávenie 400.
výročia objavenia zázračnej sošky Panny Márie
v zálive Nipe na severe ostrova, v oblasti, ktorú
spravujú verbisti. Súčasťou týchto osláv bola aj
púť našej patrónky po celej Kube, čo bolo
samo o sebe zázračné. Vidieť, ako sa kubánsky
ľud zapájal, modlil a spieval. Príprava na toto
jubileum trvala 3 roky. Samotné jubileum sa
slávilo od januára 2012 a skončilo sa tohto
roku v januári. Počas jubilejného roka bolo
veľa osláv a pútí do mariánskej svätyne El
Cobre. A ďalšou udalosťou bola určite
i návšteva pápeža Benedikta XVI. Bol pozvaný
na toto výročie, no iba 3 mesiace pred svojím
príchodom potvrdil svoju návštevu, a tak
nebolo veľa času na prípravy.
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Ako prijali správu o návšteve pápeža
Kubánci?
Pre veriacich to bola jedinečná udalosť. Medzi
Kubáncami sa opäť začala spomínať návšteva
Sv. Otca Jána Pavla II. v roku 1998. Všetci
Kubánci už teraz vedeli oveľa lepšie, kto je
Svätý Otec. Už v prvý deň jeho návštevy sa
zaplnilo námestie v Santiago deCuba a tí, čo
zažili návštevu Jána Pavla II., hovorili, že teraz
bolo prítomných viac ľudí. Veriaci či neveriaci
– mnohí očakávali od
príchodu
pápeža
nejaké
viditeľné,
konkrétne zmeny.
Čím konkrétne bola
návšteva pápeža na
Kube prínosom?
V prvom rade v tom,
že veriaci i vláda na
Kube
sa
spojili
v príprave na jeho
príchod. Pápež sa
stretol
aj
s prezidentom
Raúlom
Castrom.
Jedným konkrétnym
prínosom,
ktorý,
pravdupovediac,
nik
neočakával, bolo, že prosil vládu, aby
ustanovila Veľký piatok ako deň pracovného
pokoja. Takže rovnako ako minulý rok i tohto
roku bol Veľký piatok dňom pracovného
pokoja. Je to takou malou rehabilitáciou
stratenej viery. Ako keď sa po návšteve Jána
Pavla II. opäť stali Vianoce, 25. december,
dňom pracovného pokoja.
A ako to funguje v praxi?
Realita je často taká, že keď sa niečo povolí,
tak prídu aj nejaké zákazy alebo reštrikcie. Ako
napr. deň pracovného pokoja na Veľký piatok
alebo 25. decembra neplatí pre maturujúcich
žiakov a učiteľov. Alebo počas príprav na
príchod
Benedikta
XVI.,
keď
sme
spolupracovali so štátnymi orgánmi, bolo
všetko kontrolované a zabezpečované často
práve pre zviditeľnenie toho, ako sa štát stará
a zaujíma o Cirkev.
Verbisti majú na Kube projekty, ktoré tento
rok podporuje aj slovenská provincia, ako to
funguje?
Keďže sme z veľkej časti podporovaný práve
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* Misie *
z generalátu v Ríme, ten vyčlenil časť peňazí,
ktoré do Ríma poslala slovenská provincia na
misijnú činnosť a projekty organizované
v tomto roku na Kube. V mene všetkých
verbistov pracujúcich na Kube vyslovujem
úprimné Pán Boh zaplať veriacim na
Slovensku, ktorí podporujú misie. My v našej
farnosti Yara máme projekt na podporu rodín
väzňov, ktorý financujeme z peňazí, ktoré sa
vyzbierali
v Bratislave
na
Misijnom jarmoku
ešte v roku 2009.
Najmä
formou
kúpy jedla alebo
hygienických
potrieb.
V tomto
roku
slávia verbisti 25
rokov
svojej
prítomnosti
na
Kube. Ako sa na
tento
míľnik
pozeráš ty a tvoji
spolubratia
z ostrova?
Pre mňa osobne je to milosť, že po niekoľkých
rokoch mojej misie na Kube sa môžem
zúčastniť osláv tohto jubilea. Pre nás verbistov
je to čosi špecifické a osobitné. Duch milosti
a požehnania
plynúci
z
Jubilejného
mariánskeho roka, ktorý sme prednedávnom
ukončili, teraz prúdi do osláv nášho 25-teho
jubilea. Začiatky boli ťažké, aj keď to bolo
relatívne pokojné obdobie, ale po páde
berlínskeho múru stratila Kuba svojho živiteľa
– Rusko, ktoré Kubu najviac zásobovalo,
a najmä roky ´91 až ´94 boli rokmi veľkej
chudoby a hladu. Boli to také roky skúšok. Prví
spolubratia začali pracovať na východe
v Saguade Tánamo, a potom v Mayari. Dlho
sme mali iba tieto dve komunity. V roku 2000
sa otvorila komunita v Havane, jej zriadenie sa
opiera i o strategický dôvod, pretože všetky
papiere a povolenia sa vybavujú v hlavnom
meste. Postupne sa otvorili ďalšie dve
komunity v Yara (2007) a Holguín (2013).
Môžeme ďakovať Bohu spolu s našimi
Kubáncami za ten čas prežitý na Kube. Oslavy
samotného jubilea, na ktoré pozývame skrze
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modlitby aj čitateľov Hlasov, sa budú konať
9. júna v Saguade Tánamo, a to na mieste, kde
naša misia začala. Oficiálny dátum nášho
príchodu na Kubu je 12. jún 1988.
Pocítili misionári na Kube zmeny, o ktorých
sa hovorí vo svete, po odchode Fidela Castra
z aktívnej politiky?
Jedna vec je, čo sa hovorí navonok, a druhá, čo
je reálny život na Kube. Ale na Kube sa vládne
tvrdou
rukou.
Stále je všetko
kontrolované. Čo
sa samotnej Cirkvi
týka, tak nejaké
zmeny predsa len
sú.
Napríklad
tento rok nám po
prvýkrát povolili
urobiť
krížovú
cestu na Veľký
piatok. Dokonca,
naša druhá farnosť
Veguita
bola
prvou z diecézy,
ktorá slávila hody
s verejnou
procesiou v uliciach mestečka.
Čo sú podľa teba najväčšie výzvy, pred
ktorými dnes stojí Cirkev na Kube?
Vytrvať. To je to, čo od nás ľudia očakávajú.
Od kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok. Vytrvať
v misii, ktorá nie je ľahká, ale je potrebná. Na
mnohých miestach je to reevanjelizácia
a niekde, dokonca, prvotná evanjelizácia.
Veľkou výzvou pre Kubáncov je žiť jednotu.
Potrebujú sa zjednotiť, pretože spoločnosť aj
rodiny sú veľmi rozbité. A v neposlednom
rade, našou misiou je posilňovať vieru a nádej.
Myslím si, že slová sv. Pavla, ktorými oslavuje
Abraháma, dostatočne vystihujú to, čo je pre
nás Kubáncov nevyhnutné sa naučiť a žiť: „On
proti nádeji v nádeji uveril... Preto sa mu to
počítalo za spravodlivosť.“ (Rim 4, 18a; 22).
Ďakujem ti za rozhovor a prajem ti veľa Božích
milostí v tvojej misijnej práci.
Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová
Zdroje: www.misijnediela.sk
Hlasy z domova a misií 7-8/2013
Foto: archív SVD a R.Kottra
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Žaloba na Sodomu
,,Žaloba na Sodomu a Gomoru je
veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim a pozriem sa, či naozaj robia tak,
ako znie žaloba, čo došla ku mne, a či
nie. Chcem to vidieť.“
Bratia a sestry, zo Svätého písma
vieme veľmi dobre, kto žaloval Bohu hriechy, ktoré robili obyvatelia Sodomy
a Gomory. Bol to satan, ktorý aj v Knihe
proroka Zachariáša žaluje na veľkňaza Jozueho a v Knihe Jób pokúša Boha, aby Jóba trápil. Satan je žalobca, ide mu o to, aby
nás naviedol na hriech a potom, keď ho
spáchame, aby ho hneď išiel žalovať Bohu
a pobádal ho k tomu, aby nás zničil aj
s našimi hriechmi.
V prípade Sodomy
a
Gomory išlo naozaj
o vážne hriechy, o vážny
chaos v morálke Sodomčanov a Gomorčanov. Práve z tejto state pochádza
pomenovanie homosexuálneho správania ako sodomia. Teda ide o hriech proti ľudskej sexualite a jej
poriadku, jej prirodzenosti.
Písmo hovorí o tomto hriechu v dnešnej stati ako
o veľmi ťažkom hriechu.
Je to skutok vo vážnom
rozpore s ľudskou sexualitou, vo vážnom rozpore so zmyslom
a cieľom, ktorý do ľudskej sexuality vložil
Boh. A vieme, že Boh zničil Sodomu
a Gomoru pre tento hriech – pre hriech nezvládnutej a nepochopenej ľudskej sexuality.
Ale keď ideme ďalej, vidíme, že
Písmo naznačuje, že aj prvý svet pred Noemom a potopou bol zničený pre hriech nezvládnutej sexuality. V Genezis 6, 1 čítame: ,,Keď sa ľudia začali množiť na zemi a narodili sa im dcéry, Boží synovia
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videli, že ľudské dcéry sú pekné a brali si
za ženy všetky, ktoré si vyvolili. ... Jahve
videl, že zloba človeka na zemi je veľká,
a že jeho srdce snuje celý deň iba zlé plány...“
Znova náznaky nezvládnutej sexuality.
V jednom júnovom vydaní slovenského denníka Sme je článok o miere potratovosti na SK a píše sa tam:
V okrese Levice je vyše trikrát
vyššia potratovosť ako je priemer Slovenska a stále sa zvyšuje...
Bratia a sestry, o čo tu znova ide –
o nezvládnutú sexualitu. O nepochopenie
ľudskej sexuality a teda o nepochopenie
a odmietnutie človeka a jeho
dôstojnosti. Pretože ľudská
sexualita vždy priamo súvisí
s dôstojnosťou človeka.
Nerešpektovanie
a odmietanie poriadku, ktorý
do ľudskej sexuality vložil
Boh, tzn., nerešpektovanie
inštitúcie manželstva, manželskej vernosti, predmanželskej čistoty, plodných
a neplodných dní v tele ženy, vedie len a len k ťažkým
hriechom proti človeku
a tým aj proti Bohu.
Aká bude žaloba na okres
Levice? Veľmi veľká!
Ale Boh nás nechce zničiť. Chce,
aby sa z nás stali Abrahámovia, tí, ktorí
začnú chrániť ľudský život od počatia po
prirodzenú smrť, tí, z ktorých sa stanú orodovníci u Boha, odčiňovatelia hrozných
zločinov proti človeku a ľudskému životu
ako takému, šíritelia kultúry života, obhajcovia ľudskej dôstojnosti. Ak nevyužijeme
terajší čas Božieho milosrdenstva, budeme
musieť očakávať Božiu spravodlivosť ako
v Sodome a Gomore. Amen.
Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany
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Očami pútnika
Mohlo by sa povedať, že na poslednú
chvíľu vyhlásená púť do Topoľčianok, ku
Škapuliarskej Panne Márii Karmelskej, týždeň pred púťou, je odsúdená na neúspech. Zo
začiatku nás bolo prihlásených 17, čo na autobus bol veľmi malý
počet, no nakoniec
krásnou účasťou 44 pútnikov bola naša radosť
na mieste. Príjemným
prekvapením pre všetkých bolo, že spolu
s nami nastúpil do autobusu aj náš správca farnosti vdp. dekan
Mons. Ján Bednár. Po ukončenom nástupe
do autobusu pána Chovana nám naša horliteľka Ružencového bratstva Jozefína Spišáková prečítala menný zoznam a zároveň
skontrolovala prítomnosť, resp. neprítomnosť účastníkov a mohli
sme sa vydať na cestu.
Hneď na začiatku sme sa
pomodlili za šťastnú cestu a návrat z púte s požehnaním otca dekana.
Trošku sme si zaspievali
a potom pomodlili radostný ruženec. Cesta
rýchlo ubiehala a vyšlo
to akurát, koniec modlitby a aj koniec cesty. Boli
sme v cieli. Spolu sme
sa vybrali k milostivému miestu. Po spoločnom fotení nasledoval prvý bod našej
púte, pobožnosť Krížovej cesty pod vedením vdp. dekana. Za spevu Stabat Mater
sme po jednotlivých zastaveniach vystupovali na vrchol Kalvárie, kde už ako tradične
pri kaplnke Škapuliarskej Panny Márie
Karmelskej sa všetko pripravovalo na hlavnú svätú omšu. Do tej sme mali ešte pol
druha hodiny času, tak mnohí zo spolupút-
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nikov ho využili na občerstvenie, niekoľkí
sa zúčastnili obradu zasvätenia a oblečenia
do škapuliara, alebo pristúpili k sviatosti
zmierenia. Svätú omšu celebroval otec biskup Viliam Judák.
Nás levických pútnikov najviac tešilo,
že spolu
s ním
a ostatnými kňazmi
koncelebroval aj
náš pán dekan Ján
Bednár. Na úvod
svätej omše všetkých privítal správca Farnosti Topoľčianky vdp. Ižold.
Mužský zbor učiteľov Slovenska svojim spevom podčiarkol
slávnostnú atmosféru, a miestna dychovka,
či pán organista Valábek so svojím spevokolom rozospievali pospolitý veriaci ľud.
Homília otca biskupa bola nanajvýš pútavá
a pre tento čas aktuálna. Prítomní boli aj
občianski predstavitelia. Prežili sme
krásnu sv. omšu, čo
sa patrične odzrkadľovalo aj na
našich
tvárach
a úsmevoch. Šťastní,
povzbudení
a naplnení milosťami sme sa pobrali
k autobusu. Aj počasie bolo ideálne,
no čo si viac priať? Vďaka Ti nebeský Otče, že si nám dal takúto krásnu milosť
a mohli sme putovať ku našej milej Matke,
ktorá nám to určite u Teba vyprosila, za čo
jej patrí naša srdečná vďaka. Tá patrí aj
nášmu vdp. dekanovi a rovnako aj všetkým
účastníkom púte. V neposlednom rade aj
pánu Chovanovi, ktorý nás bezpečne odviezol i priviezol domov.
Ladislav Kollár
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LETNÝ TÁBOR KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY
SV. VINCENTA DE PAUL V LEVICIACH
CHATA KOŽIAR V ZÁPADNÝCH TATRÁCH (7. 7. – 13 .7. 2013)

Tábor troch Tatier, aj takto by mohol znieť
nadpis článku o letnom náučno-poznávacom tábore,
ktorý v dňoch 7. – 13. júla 2013 usporiadali
pedagógovia našej školy pre svojich žiakov.
–––––––––––––––––
Chata Kožiar, v úpätí Žiarskej doliny, bola
východiskovým bodom turistiky, pozorovania,
poznávania, výletov a hier. Pedagógovia –
p. riaditeľ Mgr. Miloš Harmady, p. kaplán Mgr.
Štefan Čunderlík, Mgr. Renata Trungelová a Mgr.
Beáta Borošová pripravili pre 32 táborníkov bohatý
program. O pohodu a zdravie všetkých sa starala
p. zdravotníčka Ľubica Horváthová. P. kaplán zasa
pre deti denne pripravoval duchovné slovo
a katechézu.
1. deň, nedeľa, 7. júl 2013 – príchod
do Kožiara v poludňajších hodinách
Po niekoľkohodinovej ceste vlakom sme sa
všetci posilnili výborným obedom a ubytovali
v troch chatkách, ktoré niesli mená – Marína,
Božena a Darina. Na prvú turistiku sme sa vydali
ešte v to isté popoludnie, cieľom bola chata
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Baranec a krásny výhľad na celú Liptovskú kotlinu.
Po návrate do tábora sme slávili spoločnú nedeľnú
sv. omšu a deti mali ešte dostatok síl na futbal
(mimochodom najobľúbenejší šport v tábore)
a rôzne pohybové či športové hry.
2. deň, pondelok, 8. júl 2013 – turistický
výlet Žiarskou dolinou na Žiarsku chatu
Vyštartovali sme hneď po raňajkách
a nadchnutí krásnou prírodou túto turistickú trasu
zdolali i tí najmladší. Po krátkom oddychu
v prostredí Žiarskej chaty a návšteve symbolického
cintorína všetkých zomrelých v horách sme sa
vrátili do tábora. Keďže sme sa rýchlo zotavili, naše
ďalšie kroky viedli na neďaleký salaš Žiar. Deti
vyskúšali rôzne miestne športové atrakcie,
obdivovali zvieratká, ktoré na salaši chovali – kozy,
poníka a kone, na ktorých si viacerí s nadšením
zajazdili.
3. deň, utorok, 9. júl 2013
výlet do Vysokých Tatier
Do Tatranskej Lomnice sme sa dostali
známou Podtatranskou železničkou. Jazda lanovkou
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na Skalnaté pleso a pobyt v tesnej blízkosti
Lomnického štítu boli jedinečným zážitkom
a námetom na množstvo fotografií. Popoludňajšie
slniečko si nás už našlo na kúpalisku AquaCity
v Poprade, kde si deti užili zábavu na tobogánoch
a veľa, veľa vody.
4. deň, streda, 10. júl 2013
branno-športový deň
Najskôr to bol náučno-poznávací deň, keď
táborníci rozdelení v 4 družstvách získavali
vedomosti na rôznych stanovištiach. Preverili svoje
vedomosti a znalosti z geografie a topografie,
zručnosti zo slušného správania sa, etikety, spievali
Hymnu SR, riešili vtipné úlohy, rébusy, učili sa
o liečivých bylinkách a na zdravotníckom stanovišti
sa naučili podávať prvú pomoc. Popoludní zdatnosť
družstiev preverili netradičné športy a futbalový
turnaj. Poslednou úlohou dňa bol nácvik piesne
„Liptovská bryndza dnes repce…“ – pre nás, skôr
narodených známej z programu Zlatá brána – ktorá
sa stala akousi táborovou hymnou a následná súťaž
družstiev v jej speváckom prevedení.
5. deň, štvrtok, 11. júl 2013
súťaž Chatka baví chatku
Takmer celodennou úlohou obyvateľov
táborových chatiek bolo nacvičiť program, ktorý
musel obsahovať spoločnú báseň a pieseň, vtip
a scénku. Keďže počasie sa trošku v tento deň
pokazilo a dažďové kvapky sa stále hlasnejšie
ozývali, v chatkách to vrelo nadšením a nácvikom
kultúrneho programu. Vo večerných hodinách, po
sv. omši, sme sa všetci zabávali na jeho prezentácii.
Medzitým sme stihli krátko navštíviť pracovníkov
Horskej záchrannej služby, ktorí mali neďaleko
svoje sídlo. Po ukážkovej práci s vycvičeným
psíkom – záchrancom si deti pod dozorom horských
záchranárov vyskúšali spúšťanie na lane –
zlaňovanie v lesnom teréne.
Tento deň však nekončil večierkou o 22.00 hodine.
Pár minút po tomto termíne sa začala pre všetkých
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obľúbená nočná hra. Táborníci, rozdelení do
3 družstiev, mali svojho kapitána a niekoľko indícií,
ktoré postupne museli nájsť, aby sa dostali
k pokladu v lese. Pre mnohých to bola aj skúška
odvahy, hviezdnatá nočná obloha bola svedkom
nadšenia, strachu, ale aj radosti zo šťastného konca
a hrdosti z prekonania svojich možností.
6. deň, piatok, 12. júl 2013 – projektová práca,
návšteva Demänovskej doliny, Demänovskej
ľadovej jaskyne, mesta Liptovský Mikuláš
V dopoludňajších hodinách, po tradičnej
katechéze, deti spracovávali svoje zážitky, dojmy
a pocity. V písomnej a obrazovej podobe ich kládli
na pracovnú plochu – obrovský baliaci papier.
Popoludní sme všetci nastúpili do autobusu, ktorý
nás viezol nádhernou Demänovskou dolinou do jej
ľadovej
jaskyne
a po
krátkej
zastávke
v Liptovskom Mikuláši sme sa vrátili to tábora
a stretli na záverečnom vyhodnocovaní. Deti
čakalo množstvo diplomov a cien za všetky
táborové súťaže a aktivity. Nemohla chýbať
diskotéka a známy stoličkový tanec.
7. deň, sobota, 13. júl 2013
deň návratu
Od skorého rána sme sa balili, upratovali
a postupne presunuli do Levíc. Po krásnej
železničnej trase plnej tunelov a nádhernej prírody
na deti a nás, pedagógov, už nedočkavo čakali
členovia našich rodín.
V týchto chvíľach všetci účastníci tábora,
veľkí i malí, ďalej prežívajú prázdniny a svoje
dovolenky. Verím, že tento náš spoločný pobyt
v Tatrách bude príjemnou a úsmevnou
spomienkou pre všetkých a že i tie nasledujúce
dni nebudú pre nikoho z nás prázdne. Aj v mene
svojich kolegov prajem deťom a ich rodinám ešte
veľa letných zážitkov, prázdninovej pohody
a oddychu.

Mgr. Renata Trungelová

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto

MICHAEL
* Fotogaléria *

Ročník III. Číslo 8

Kolaudácia vyhliadkovej veže
na Kalvárii dňa 13. 8. 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

