
  

 

  

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník III. - Číslo 9 - September 2013  

Svätý Michal archanjel,  
bráň nás v boji  

a buď nám ochrancom proti  
zlobe a úkladom diabla. 

 
Pokorne prosíme,  

nech mu Boh ukáže svoju moc. 
 

A ty, knieža nebeského vojska, 
Božou mocou zažeň do pekla 
Satana a iných zlých duchov, 

ktorí sa na skazu duší 
potulujú po svete. 

 
Amen. 

Úvodník: Patrónka, Výber z liturgie ranných chvál * Liturgia: Homílie na september 
Púť do Svätej zeme: Na ceste k biblickým múrom Jericha 

Reportáž: 13. slovenská púť do Lúrd * Z farnosti Levice: III. Hody na Kalvárii                                                
Misijný úmysel na september - Misijná krajina Somálsko * Svätí v mesiaci: september  

         Fotogaléria: Sviatok povýšenia Svätého kríža, Hody na levickej Kalvárii        
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ZreniceZreniceZrenice   
zzz   ebenu,ebenu,ebenu,   

vo vlasochvo vlasochvo vlasoch   
mahagón, mahagón, mahagón,    

perami perami perami    
od meduod meduod medu   
vylúdivylúdivylúdi    

sladký tón. sladký tón. sladký tón.    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ŠijaŠijaŠija   
zzz   alabastru,alabastru,alabastru,   

obočieobočieobočie   
krojené, krojené, krojené,    
keď očikeď očikeď oči   

prižmúri,prižmúri,prižmúri,    
vvv   mojich svitmojich svitmojich svit   

nastane.nastane.nastane.   
   
   

   
   

Uši jakUši jakUši jak   
ulitky,ulitky,ulitky,    

líca dvelíca dvelíca dve   
broskyne,broskyne,broskyne,   
dlaňami dlaňami dlaňami    
pohládzapohládzapohládza   
matersky matersky matersky    
nevinne.nevinne.nevinne.   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ona miOna miOna mi   
obrázkomobrázkomobrázkom   
skutočnej skutočnej skutočnej    
svätice, svätice, svätice,    

bo vbo vbo v   lonolonolono   
vovádzavovádzavovádza   
nebeskej nebeskej nebeskej    
Trojice.Trojice.Trojice.   

   
         Pavla SivčákováPavla SivčákováPavla Sivčáková   

������������������������������������            PATRÓNKA    PATRÓNKA    PATRÓNKA    ������������������������������������   
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Svätá Matka, Krista rany, Svätá Matka, Krista rany, Svätá Matka, Krista rany,    

ktorými bol dorá ňaný, ktorými bol dorá ňaný, ktorými bol dorá ňaný,    
hlboko mi vhlboko mi vhlboko mi v   srdce vtlač.srdce vtlač.srdce vtlač.   

   
Na bolestiach Syna tvojho Na bolestiach Syna tvojho Na bolestiach Syna tvojho    
za mňa zza mňa zza mňa z   lásky trpiaceho lásky trpiaceho lásky trpiaceho    

nech mám podiel,                       nech mám podiel,                       nech mám podiel,                       
vvv   srdci plač.srdci plač.srdci plač.   

   
Daj, nech sDaj, nech sDaj, nech s   tebou plačem,                  tebou plačem,                  tebou plačem,                  
kvílim a nech skvílim a nech skvílim a nech s   Kristom              Kristom              Kristom              

spolucítim, kým len                           spolucítim, kým len                           spolucítim, kým len                           
tu ja budem žiť.tu ja budem žiť.tu ja budem žiť.   

   
Pod krížom stáť sPod krížom stáť sPod krížom stáť s   tebou                tebou                tebou                

túžim,  ktúžim,  ktúžim,  k   tebe vtebe vtebe v   žiali                         žiali                         žiali                         
sa pridružím a chcem                sa pridružím a chcem                sa pridružím a chcem                

sss   tebou žalostiť.tebou žalostiť.tebou žalostiť.   

   
   

Panna panien prevznešená, Panna panien prevznešená, Panna panien prevznešená,    
aj pre mňa si zúbožená, aj pre mňa si zúbožená, aj pre mňa si zúbožená,    
preto spreto spreto s   tebou nariekam.tebou nariekam.tebou nariekam.   

   
Daj, nech Kristovu smrť                 Daj, nech Kristovu smrť                 Daj, nech Kristovu smrť                 
nosím a na kríži účasť                   nosím a na kríži účasť                   nosím a na kríži účasť                   

prosím, rany jeho uctievam.prosím, rany jeho uctievam.prosím, rany jeho uctievam.   
   

Raň ma bôľmi Krista Pána, Raň ma bôľmi Krista Pána, Raň ma bôľmi Krista Pána,    
svätým krížom opoj aj mňa svätým krížom opoj aj mňa svätým krížom opoj aj mňa    

iii   krvou Nevinného.krvou Nevinného.krvou Nevinného.   
   

A pred večným ohňom                  A pred večným ohňom                  A pred večným ohňom                  
chráň ma, pomáhaj mi,                 chráň ma, pomáhaj mi,                 chráň ma, pomáhaj mi,                 

svätá Panna, svätá Panna, svätá Panna,    
vvv   deň súdu posledného.deň súdu posledného.deň súdu posledného.   

   
Nech je mi kríž útočišťom, Nech je mi kríž útočišťom, Nech je mi kríž útočišťom,    

Kristova smrť                                 Kristova smrť                                 Kristova smrť                                 
život sživot sživot s   Kristom; Kristom; Kristom;    

vyprosuj mi milosti.vyprosuj mi milosti.vyprosuj mi milosti.   
   

A keď moje telo skoná, A keď moje telo skoná, A keď moje telo skoná,    
daj, nech moja duša spozná           daj, nech moja duša spozná           daj, nech moja duša spozná           

život rajskej radosti.    život rajskej radosti.    život rajskej radosti.       
   

AmenAmenAmen   
 
 
 

 Výber zVýber zVýber z   Liturgie hodín z ranných chvál na slávnosť                               Liturgie hodín z ranných chvál na slávnosť                               Liturgie hodín z ranných chvál na slávnosť                               
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky SlovenskaSedembolestnej Panny Márie, patrónky SlovenskaSedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska   

������������������������������������   HYMNUS HYMNUS HYMNUS     
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Dvadsiata druhá nedeľa cez rok 
Koho pozývať na hostinu 

 Ježiš veľmi často rozprával v obrazoch. Ale 
nie vždy. Zdá sa mi, že v dnešnom evanjeliovom 
čítaní máme oboje. Keď nám odporúča, aby sme si 
nesadali na popredné miesta pri stole, nemusí sa to 
brať doslova. Hlavne nie vtedy, keď zasadací poria-
dok je vopred určený, ak ho určuje napríklad úradný 
protokol. Bolo by trápne, keby nositeľ vysokého 
úradu úmyselne zaujal podradné miesto. Dobre my 
vieme, kedy v čom máme ostávať v úzadí. A vôbec 
nie s tým úmyslom, aby si to niekto všimol a uvie-
dol nás na čestnejšie miesto. Ak kriticky hodnotíme 
svoje vnútro v porovnaní s tým, čo by sme už boli 
mohli vykonať, málokedy si môžeme nárokovať 
uznanie.  A nikdy nemôžeme vedieť, kto z prítom-
ných má právo na čestnejšie miesto, samozrejme 
nielen pri stole. Pamätajme, že vo večnosti sa všetko 
odtajní. Môžeme si trúfať čo aj len na to posledné 
miesto? Bez veľkého Božieho milosrdenstva sotva. 
Ježišovo druhé poučenie o tom, koho pozývať            
a koho nepozývať na hostinu, by sa malo už začať 
praktizovať doslova. Mne sa to ľahko píše, pretože 
u mňa nebývajú žiadne. Z dôvodov, ktoré sa nezve-
rejňujú. Žijem však už dosť dlho, a vôbec si nespo-
mínam, že by bol niekto vystrájal hostiny pre 
"chudobných, mrzákov, chromých a slepých", teda 
pre tých, čo sa nemôžu odplatiť.  Bývajú mikuláš-
ske či vianočné nádielky v detských domovoch, pre 
dôchodcov a možno aj pre bezdomovcov. Prispieva-
jú na to sponzori, ktorým sa to odpočíta z daní. 
Dnes je už veľa rôznych nadácií, ktoré sa skladajú 
aj z "halierov chudobných vdov", ale aj z dobročin-
ných lotérií, ktoré rátajú s prirodzenou ľudskou 
chamtivosťou. Ľudia dávajú, lebo ich láka vidina 
možnej výhry. Ježišov prísľub bohatej odmeny "pri 
vzkriesení spravodlivých" je, žiaľ, málo lákavý.            
A zrejme aj preto nie je kresťanstvo dosť príťažlivé. 

M.M. 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvadsiata tretia nedeľa cez rok 
„Ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo 
má, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14,33) 

  Ak chceš byť Ježišovým učeníkom – čo je 
jediný istý spôsob, ako sa dostať do neba – uvedom 
si vopred, čo ťa to bude stáť. Počuli sme od Ježiša 
presnú cenu spásy: všetko. Musíš byť pripravený 
investovať všetko, čo máš. Ak chceš mať vlastný 
kľúč od auta, bude ťa to stáť dosť. Ak chceš mať 
vlastný kľúč od bytu, musíš byť pripravený obeto-
vať oveľa viac. Ale ak chceš dostať kľúč od brány 
nebeského kráľovstva, musíš byť pripravený pri-
niesť tie najvyššie obety: všetko, všetko čo máš a na 
čom si zakladáš.  
 Možno sa nám zdá od Pána Ježiša trúfalé 
žiadať takú vysokú cenu za nebeské kráľovstvo. 
A nie je skôr trúfalé od nás myslieť si, že nebeské 
kráľovstvo je lacné? Že dosiahnuť ho by nás malo 
stáť menej ako trebárs sme ochotní obetovať za vidi-
nu vlastného domu či dosiahnutia akademického 
titulu? Pán Ježiš môže od nás žiadať všetko, pretože 
nám všetko dal. Dal nám seba samého. Zriekol sa 
kvôli nám svojej nebeskej slávy. Nemá teda vari 
právo od nás žiadať to isté, aj keď oveľa menšej 
hodnoty?  
           Určite ste už počuli príbeh o mladom mužovi, 
synovi bohatého otca. Jeho život bol jedna veľká 
párty. Bol dušou každej partie, ktorá sa okolo neho 
zhromaždila. Chcel sa stať rytierom a urobiť veľkú 
vojenskú ka- riéru, keďže 
nudná práca v obchode jeho 
otca ho neba- vila. Jedného 
dňa, keď zra- nený a zajatý 
v boji hnil vo väzení nepria-
teľa, mal čud- ný sen. Prišla 
k nemu smrť. Keď k nemu 
naťahovala svoje ruky, 
žobral o život, prosil 
ju ešte o pár rokov života. 
Smrť sa z toho len smiala. Požiadal ju teda o mesiac 
života, potom o jeden deň, nakoniec o jednu hodinu. 
Ale smrť bez prestania naťahovala kostnaté ruky po 
jeho hrdle. V tom sa zobudil. V tej chvíli urobil veľ-
ké rozhodnutie – bol ochotný dať všetko za niečo, 
čo trvá navždy. Volal sa František, bol z Assisi a my 
si ho dnes uctievame ako svätého.                                    
 Sme pripravení opustiť všetko a nasledovať 
Ježiša? Opustiť všetko, znamená zveriť svoj život 
úplne Bohu aby s mojím životom nakladal ako On 
chce. Opustiť svoju vôľu, svoje plány, svoje pred-
stavy o šťastí a všetko očakávať od Boha. Ide hlavne 
o to uvoľniť svoje prsty, v ktorých zvierame niečo, 
čo považujeme za svoje bohatstvo a všetko ponúk-
nuť Pánovi. Amen. 

Zdroje: www.homilie.sk     
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        Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok 
Otče, zhrešil som 

 Minulý týždeň sme dospeli ku konštatovaniu, 
že duchovný život vyžaduje sústavný tréning. A na 
rozdiel od športu, kde treba začatí, kým sa ešte vek 
vyjadruje jednociferným číslom, duchovný život 
nemá takéto obmedzenie. Boh totiž nehodnotí vý-
kon, ale snahu a hlavne úprimností, úmyslu. Naším 
cieľom je totiž Božia náruč. Nie je kdesi ďaleko, 
lebo Boh nás vyčkáva a ide nám v ústrety. Keby 
nám to nebol povedal sám Boží Syn, sotva by sme 
to boli schopní uveriť. Potrebujeme teda vôbec tré-
ning? A v čom? Najkrajšie Ježišovo podobenstvo, 
ktoré sme dnes čítali, nazývame podobenstvom              
o márnotratnom synovi. Je tam ale reč o dvoch sy-
noch, o dvoch odlišných postojoch voči otcovi.  
Teda v prenesenom význame voči Bohu. 
 Mladší syn prehajdákal svoj synovský po-
diel. Nemal už právny nárok vrátiť sa domov. Bol si 
toho plne vedomý, ale vedel, aký dobrý je jeho otec 
a preto dúfal, že ho príjme aspoň za sluhu. Otec, 
ktorý rešpektoval jeho slobodu vyčká-val na jeho 
slobodný návrat. A keď bol ešte ďaleko, rozbehol 
sa, aby ho mohol čím skôr objatí a voviesť domov. 
 Starší syn bol poslušný, nič nepremárnil, 
zveľaďoval otcovský majetok. Mal právo na všet-
ko. A predsa v onen deň nemohol vstúpiť do domu. 
Netešil sa z bratovho návratu ani z otcovej radosti. 
Nemiloval dosť otca ani brata, plnil si len povinnos-
ti a nárokoval si privilégiá. Otec aj k nemu prišiel  
a prehováral ho, aby sa tešil s nimi. Ale tiež reš-
pektoval jeho slobodu, nenútil ho. 
 Nevieme ako to dopadlo. Ale vieme, v čom 
bol vinný aj tento, naoko dobrý a poslušný syn.             
A ľahko si domyslíme, čo mal urobiť. Uznať, že aj 
on zhrešil, otvoriť: náruč svojmu bratovi a prijatí 
otcovo objatie. Toto je náplň nášho tréningu. Či už 
sme všetko premár-nili alebo sme sa previnili ne-
dostatkom lásky, vytrvalo trénujme úprimné:                     
"Ot če, zhrešil som... 

M.M. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvadsiata piata nedeľa cez rok 
Nemôžete slúžiť dvom pánom 

 Napriek tomu sa o to pokúšame. A ani nie 
dvom, niekedy aj viacerým. Najvyššiemu Pánovi 
vyhradíme hodinu v nedeľu, presne podľa predpi-
sov. Potom slúžime striedavo vždy tomu, kto sa 
najviac domáha pozornosti, kto si niečo energickej-
šie vynucuje alebo od koho očakávame viac výhod. 
V skutočnosti sa za tým skrýva moje ja. Nechcem 
mat nepríjemnosti, nechcem si niekoho proti sebe 
poštvať, niečo chcem získať, dokázať., niekomu sa 
zapáčiť, a napokon, každý má predsa právo na neja-
kú osobnú záľubu. Čo je na tom zlé? 
 To všetko môže byť aj veľmi dobré, ba všet-
kým tým sa dá slúžiť, aj Bohu. Ešte aj zábavou               
a rozptýlením. A Boh nezaka-zuje mať zisk, udržia-
vať, priateľské vzťahy a vôbec si nepra-je, aby sme 
si vyrábali protivníkov. Všetka činnosť má byť 
službou tomu istému Pánovi. Lebo On stvoril z lás-
ky celý tento svet, praje si, aby sme ho tiež s láskou 
zveľaďovali. A kto sa stane sluhom všetkým, vyslú-
ži si vyššie Božie hod-notenie. Samozrejme za 
predpokladu, že je splnená základná podmienka: 
Všetko čo robíme, musí byť v súlade s Božou           
vôľou, nesmie byť v rozpore s jeho zákonom. 
 V tom ale býva práve kameň úrazu. Ak sa 
totiž domáha pozornosti pôvabná dievčina a zrobe-
ná starostlivá manželka sa nedočká ani dobrého 
slova. Ale aj ak si náročná manželka energicky vy-
núti životný štandard, ktorý sa nedá obstarať čest-
nými prostriedkami. Koľko detí prišlo o život ešte 
pred narodením len preto, že ich rodičia boli v pod-
ručí verejnej mienky! Aj nevinné hobby môže byť 
tým "druhým pánom", ak sa mu venuje čas, ktorý 
chýba rodine. A tak podobne. Lebo veľa je toho, čo 
nás chce odlákať od vernej služby Bohu. 
 Služba Bohu však nikdy neublíži ani mne 
ani iným. Ak aj nie hneď, raz sa všetko vysoko zú-
ročí. Nedeľnou bohoslužbou sa statočná služba ce-
lého týždňa završuje a posväcuje. 

 M.M.  
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 Zobudili sme sa do ďalšieho slnečné-
ho dňa. Po raňajkách sme sa všetci načas 
zišli v autobuse stojacom pred našim hote-
lom. Dnes sme si toho naplánovali zvlád-
nuť pomerne veľa. Najprv sme zamierili do 
Betánie, z ktorej pochádzal Ježišov priateľ 
Lazar a jeho dve sestry Marta a Mária. 
Cesta do Betánie nám ubehla veľmi rýchlo. 
 Autobus zastal na malom parkovi-
sku. Povyskakovali sme z neho a cestou 
popri parkovisku sme si všimli ťavu, po-
slušne sediacu na koberčeku. Jej majiteľ 
túžobne očakával turistov a ponúkal povo-
zenie sa na nej, samozrejme za nejaké tie 
doláre. Teraz ale na to nebol čas, ponáhľa-
li sme sa na svätú omšu. Zastali sme pred 
kostolom. Zvonka na jeho priečelí bol mo-
zaikovou technikou drobnými kamienkami 
vyobrazený Lazar a jeho dve sestry Marta 
a Mária. Vnútrajšok kostola bol  vyzdobený 

výjavmi zo stretnutí sa Ježiša s Lazarom 
a jeho sestrami. 
 Nad oltárom bol veľký obraz Pána 
Ježiša obklopeného učeníkmi a ľudom, 
s nápisom „Ja som vzkriesenie a život“ . 
Ďalej tam bol obraz Márie sediacej pri Je-
žišových nohách a pozorne počúvajúcej 
slová milovaného Učiteľa ako aj Marty, kto-
rá sa dožadovala sestrinej pomoci pri ob-
sluhovaní. Ďalší obraz bol scéna, keď Má-
ria natrela Ježišove nohy vzácnym nardo-
vým olejom a poutierala ich svojimi vlasmi 
na údiv všetkých hostí v dome. Veľkú po-
zornosť vzbudzoval obraz s výjavom 
vzkriesenia Lazára. Bola to naozaj impo-
zantná maľba a akoby preniesla diváka do 
toho momentu, keď na mocné Ježišovo 
slovo vyšiel tri dni mŕtvy Lazar z hrobu 
von. Muselo to byť veľmi silné svedectvo 
pre všetkých čo tam boli a zázrak videli na 

... pokračovanie z augustového čísla 

Na ceste k biblickým múrom JerichaNa ceste k biblickým múrom JerichaNa ceste k biblickým múrom Jericha   
Betánia, Júdska púšť, Jericho, Mŕtve moreBetánia, Júdska púšť, Jericho, Mŕtve moreBetánia, Júdska púšť, Jericho, Mŕtve more   

Obraz nad oltárom v interiéri kostola v Betánii  
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vlastné oči, aj pre tých čo v Ježiša verili, 
ale aj pre tých čo váhali a neverili. Po tom-
to zázraku veľa ľudí v Ježiša uverilo a to 
bol veľký problém pre farizejov 
a zákonníkov, ktorých ani takýto zázrak 
nepresvedčil o tom, že majú pred sebou 
Božieho Syna. A koľko zázrakov urobil Je-
žiš ešte pred týmto! 
 Začala svätá omša a my sme ju na-
plno prežívali. Boli sme tam všetky tri sku-
piny dve zo Slovenska a jedna z Poľska. 
Evanjelium bolo práve o vzkriesení Lazara. 
Kazateľ svojou kázňou a príbehmi zo živo-

ta povzbudil a posilnil vieru a nádej všet-
kých zúčastnených pútnikov. Svet nad hro-
bom človeka mlčí. Za iných okolností má 
plno rečí. Cirkev vie aj v ťažkých chvíľach 
života povzbudiť a dať pozostalým nádej   
a zmysel životu aj po ukončení pozemskej 
púte a odchode milovanej osoby do             
večnosti k  nebeskému Otcovi. Skončila sa 
svätá omša a my sme sa vrátili k nášmu 
autobusu. Majiteľ s ťavou tam ešte stále 
bol, mali sme ešte chvíľu času a tak sme 
sa niektorí pofotili pri ťave a niektorí sa na 
nej aj povozili. Tiež som to vyskúšala a bol 
to poriadny rozdiel ako sedieť na koni.              
Nevšedný zážitok, ktorý sa tak ľahko nezo-
pakuje, som si nenechala ujsť a využila 
som príležitosť, ktorá sa mi naskytla. Neľu-
tujem tých pár dolárov, naozaj to stálo za 
to, najviac adrenalínu v krvi som mala, keď 
sa ťava so mnou v sedle dvíhala do výšky. 
Výhľad zo sedla a čestné kolečko, to bola 
pohoda. Ďalší adrenalín bolo zosadnutie, 
ale prežila som to bez ujmy na zdraví.  
 Nastúpili sme do autobusu 
a pokračovali smerom na Júdsku púšť. 
Medzitým nás sprievodca oboznamoval so 
zaujímavými faktami. Najviac ľudí zahynie 
na púšti smrťou utopením. Nechápavo 
sme krútili hlavami. Vysvetlil to veľmi jed-
noducho a presvedčivo. Keď turisti idú 
údolím pomedzi kopčeky púšte, lebo to nie 
je rovina ako na Sahare, alebo v údolí sta-
nujú, môže sa prihnať behom pár sekúnd 
vysoká prívalová voda, ktorá v období daž-
ďov býva veľmi prudká a silná. Človeka 
zrazí k zemi, nemôže v nej plávať, lebo je 
veľmi silná a prudká  a utopí sa. Voda totiž 

Priečelie kostolíka v Betánii,                                 
mozaika Lazara, Marty a Márie  

Cesta na Júdsku púšť 
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nemá šancu vsiaknuť do kamenistého        
a piesčitého povrchu púšte. Sprievodca 
nám vybral bezpečné miesto, poučil nás, 
aby sme sa držali cestičky, vyhýbali sa kro-
vinám a dávali pozor na kamene po kto-
rých stúpame, všetko kvôli hadom. Viedol 
nás na miesto, kde sme mali nádherný vý-
hľad na okolitú púšť. Boli sme na jej kraji, 
boli to samé kopčeky a údolia a zaberali 
celý obzor pred nami. Vyzeralo to, akoby 
púšť nemala konca. Popri cestičke na vy-
hliadkové miesto, čo bolo niekoľko desia-
tok metrov do vnútrozemia púšte už čakali 
na turistov predavači náhrdelníkov, náram-
kov, korálkov a rozličných suvenírov. Mali 
ich porozkladané na skladacích stolíkoch, 
alebo predavačmi boli malé deti ovešané 
bižutériou najpestrejších farieb a tvarov 
a ponúkali svoj tovar behajúc za turistami. 
Rýchlo podľa našej reči zistili skadiaľ sme 
a ceny len tak fičali v našej slovenčine, 
poľštine, češtine alebo angličtine. Bolo vi-
dieť, že život je pre týchto ľudí ustavičný 
boj o zárobok a prežitie a boli to celkom 

pekné veci, čo ponúkali. Väčšina z nás si 
niečo od nich kúpila. Deti od nás pýtali 
cukríky a my sme sa nestačili čudovať, že 
koľko slovíčok z našej reči ovládajú. Vedeli 
sa pozdraviť aj poďakovať. Zblízka sme vi-
deli aj oslíky, ktoré tu na úzkych púštnych, 
hrboľatých cestách slúžia ako dopravný 
prostriedok. Sem tam sme zahliadli medzi 
kopcami púšte aj malé oázy s palmami 
a zeleňou ktoré poskytujú cestujúcemu 
púšťou odpočinok a osvieženie. Život je 
pre obyvateľov na okraji púšte drsný, ale 
má aj svoje čaro.  
 Ďalej sme pokračovali smerom 
k najstaršiemu mestu na svete, k mestu         
s názvom Jericho. Toto úžasné mesto sa 
nachádza tiež na okraji púšte. V meste nás 
vedúci zaviedol do nákupného centra 
s reštauráciou, aby vyhovel hladošom a aj 
tým, ktorí si ešte chceli niečo nakúpiť. Po-
vedal nám, že zo strechy nákupného cen-
tra je nádherný výhľad na mesto, že si vy-
šliapeme niekoľko poschodí, ale výhľad 
stojí za tú námahu a nie je spoplatnený. 

Jericho s miestom archeologických vykopávok     
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Vybrala som si túto alternatívu, ešte sa na-
šlo zopár nadšencov a fakt sme neoľutova-
li. Poobede sme sa všetci stretli pred vstu-
pom do areálu archeologických vykopávok. 
Vedúci nám kúpil vstupenky, pozreli sme si 
najprv vo vstupnej miestnosti upravenej na 
kinosálu, video o histórii Jericha. Film bol 
v angličtine a tak som robila  preklad do 
slovenčiny, nebolo to ťažké, lebo našťastie 
výklad neobsahoval odbornú slovnú záso-
bu, ale bežnú angličtinu. Potom sme sa 
z príjemnej klimatizovanej miestnosti vydali 
von na milosť a nemilosť páliacemu slnku. 
Chladená voda sa na potechu predavačov 
rýchlo míňala. Prechádzka ruinami 
a stavbami najstaršieho mesta na svete 
zanechala silný dojem. Všetko dôležité bo-
lo označené mapkou a textom vo viace-
rých jazykoch. 
Bola to asi hodinová prehliadka, zastavili 
sme sa ešte pri bohatom prameni v meste 
ako aj pri planom figovníku, na ktorý sa vy-
driapal Zachej, keď chcel uvidieť Ježiša.  
 Opustili sme Jericho a nasmerovali 
sme si to k Mŕtvemu moru. Všetci sme sa 
na kúpanie tešili, ale keď nás vedúci oboz-
námil s hroziacim nebezpečenstvom a čo 
robiť, ak by sa nám do očí dostala voda, 
tak kúpanie nadobudlo rešpekt ale aj 
strach s obavami. Glgnutie si z tejto vody  
mohlo mať tragické následky. Veľmi               
opatrne sme vchádzali do vody, zistili sme, 
že dno bolo nerovné, s jamami, klzké 
a bahnité. Pád do vody s tak vysokou kon-
centráciou soli mohol skončiť priam tragic- 
 

ky. Niekoľko ľudí z nášho zájazdu nerisko-
valo a radšej to po krátkom pohybe po ne-
bezpečnom, klzkom, jamovitom, bahnitom 
dne vzdalo. Mnohí sa však vynašli a použili  
zlepšovák. Položili sa v plytkej vode hneď 
pri brehu na hladinu a odrazili sa od dna 
rukami, aby nemuseli kráčať po nebezpeč-
nom dne. Potom pri výstupe z vody sa do-
plavili až ku plytkému brehu, kde sa už da-
lo bezpečne postaviť. Samozrejme, žiadne 
prudké pohyby, špliechanie a vylomeniny. 
Všetci sme to šťastlivo prežili a vrátili sa po 
asi dvojhodinovom pobyte pri Mŕtvom mori 
cez nočný Jeruzalem do hotela 
v Betleheme. Bol to náš posledný výlet. 
 Ráno, ešte za tmy sme išli na pol 
piatu na slovenskú sv. omšu v Betleheme 
do Baziliky Narodenia Pána. Ďakovali sme 
za všetky tie nádherné zážitky, za krásne, 
požehnané chvíle vo Svätej zemi. Po prí-
chode na hotel sme si dali poslednýkrát ra-
ňajky a presunuli sa autobusom na letisko 
do Tel Avivu. 

––––––––––––––––––- 
Keď sa lietadlo vznieslo k oblohe 
a leteli sme domov na Slovensko, 
všetko sa mi to zdalo ako krásny  

neskuto čný sen. Uvedomila som si, 
že všetko to, čo som prežila vo              

Svätej zemi, bolo nie čo nádherné, 
skuto čné, čo mi nikto nemôže vzia ť, 

Svätá zem zostane navždy                     
uložená v mojom srdci ...  

 
  Vierka Karvašová  

 

Pláže pri Mŕtvom mori                                  



10 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
* Reportáž  *                               Ročník III. Číslo 9 

 Rodina Nepoškvrnenej je                 
spoločenstvo chorých, trpiacich a tých, 
ktorí im chcú akýmkoľvek spôsobom 
pomáhať niesť ich životný kríž. Toto 
spoločenstvo je pričlenené ku                       
Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vin-
centa – Satmárok vo Vrícku. Rodina     
Nepoškvrnenej bola založená sestrou 
Bernadetou Pánčiovou v r. 1975.             
Oficiálne schválenie Svätou stolicou do-
stala 8. júna 1991 v deň spomienky Ne-
poškvrneného Srdca Panny Márie. 
 Myšlienka púte slovenských chorých 
do Lúrd vznikla oveľa skôr, ako sa mohla 
uskutočniť prvá púť. Mnohí túžili ísť na 
toto miesto, ale pre vtedajšiu politickú situ-
áciu sa to všetko zdalo ako krásny sen, kto-
rý sa sotva niekedy stane skutočnosťou. 
Doteraz bolo zorganizovaných 13 vlako-
vých pútí našich slovenských chorých do 
Lúrd. Každú púť duchovne viedol jeden 
z našich otcov biskupov. Prvú vlakovú púť 

viedol Mons. Rudolf Baláž, potom Mons. 
Eduard Kojnok, Mons. Dominik Tóth ... 
a teraz trinástu Mons. Stanislav Stolárik, 
ktorej sa zúčastnilo 594 pútnikov. Z toho 
36 vozičkárov, 50 s barlami, 24 detí, 18 
kňazov, 50 rehoľných sestier, 15 lekárov, 
dvaja medici, 10 zdravotných sestier,         
3 ošetrovatelia, 20 dobrovoľníkov a 28 že-
lezničiarov. Trasa vlaku v dĺžke 2631 km 
začínala v Košiciach, pokračovala cez Po-
prad, Martin, Trnavu, Bratislavu, Rakúsko 
a Švajčiarsko až priamo do Lúrd. Naša ma-
lá štvorčlenná skupinka (Mons. Ján Bednár, 
dekan, dp. Peter Tóth, kaplán, Margita Tót-
hová a Ladislav Kollár) sa pripojila 
k ostatným pútnikom v Bratislave. 
 Lurdy boli do r. 1858 neznámym 
francúzskym mestečkom. Čo vlastne Lurdy 
preslávilo? Všetko sa začalo 11. februára 
1858. V rodine Soubirusovcov, pošmúrnom 
Cachote, bývalom väzení dobre poznajú 
biedu. Otec leží chorý a vyčerpaný ustavič-

13. slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej                                                                                     13. slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej                                                                                     13. slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej                                                                                     
Lurdy  (29.8. Lurdy  (29.8. Lurdy  (29.8. ———   6.9.2013) 6.9.2013) 6.9.2013)    
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ným hladom. V dome sa už minulo raždie, 
ktorým kúrili a vonku je poriadna zima. 
Bernadeta, ktorá mala vtedy 14 rokov so 
sestrou Tonkou a priateľkou Jankou Aba-
die, sa vyberú nazbierať raždie, aby aspoň 
trochu zmiernili zimu v dome. Pomaly sa 
uberajú k Massabielskej skale. Kanál tam 
ústi do rieky Gave, ktorá tečie iba niekoľko 
metrov od skalného brala. Keď na druhom 
brehu zazrú nalámané konáre, rozhodnú sa 
prebrodiť kanál. Janka s Tonkou vojdú do 
vody, ale Bernadeta, ktorá je stále chorľa-
vá, váha. Hľadá nejaké miesto, kde by sa 
dalo prejsť na druhý breh. Tu však... 
 Bernadeta sama si na túto chvíľu spo-
mína takto: „Odrazu zahučí mocný vietor, 
ako tomu býva, keď sa blíži búrka. Obzriem 
sa, topole na brehu stoja však ticho, ako 
prv. Isto som zle počula, myslím si. Na kos-
tolnej veži v Lurdoch hodiny bijú práve po-
ludnie. Ľudia sa tam modlia Anjel Pána. 
Zobúvam sa ďalej a tu zas ten mocný náraz 

vetra, ako pred chvíľkou. Pri druhom nára-
ze vetra pozriem pred seba a oči mi padnú 
na oválny výklenok nad Massabielskou jas-
kyňou. Vo výklenku zazriem krásnu paniu. 
Biele rúcho, prepásané modrým pásom, jej 
splýva až k bosým nohám. Z hlavy jej splý-
va zriasený biely závoj. Na nohách sa skve-
jú dve ruže zlatej farby. Na ramene jej visí 
ruženec z bielych perál, retiazka na ňom 
vyzerá ani zlatá... Zovšadiaľ ju obklopuje 
svetlo. Usmieva sa, hlavou mi ľahúčko za-
kýva ako na pozdrav. Zjavenie ma mocne 
priťahuje, napĺňa radosťou, takže najradšej 
by som tam navždy ostala. Nevedela som, 
kto to môže byť, napadlo mi však začať sa 
modliť. Siahla som do vrecka za ružencom, 
ktorý nosím vždy pri sebe, kľakla som si 
a chcela som sa prežehnať. Nevládala som 
však pozdvihnúť ruku k čelu, bola ako bez-
vládna. Tu sa však i Pani začala prežehná-
vať. Skúsila som to opäť i ja. Ruka sa mi 
pritom triasla, ale teraz mi to už išlo. Všet-
ka moja úzkosť pominula a začínam sa 
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modliť. Pani tiež berie do ruky svoj ruže-
nec. Keď skončí ruženec, s úsmevom ma 
ešte pozdraví, začne ustupovať dnu do vý-
klenku a odrazu zmizne“. 
 Potom nasleduje ďalších sedemnásť 
zjavení, počas ktorých Panna Mária Berna-
dete dáva zvláštny prísľub: „Nesľubujem 
vám, že vás urobím šťastnou na tomto sve-
te, ale na druhom.“ Neskôr Pani zveruje 
Bernadete poslanie: „Choďte povedať kňa-
zom, aby sa sem prichádzalo v procesii, 
aby sa tu postavila kaplnka“. Pre Bernade-
tu je to nová skúška, pretože pred lurdským 
farárom, ktorý neverí príbehu o zjaveniach 
Panej, ktorá ešte nepovedala svoje meno, 
nemá nijakú vážnosť. Prešli tri týždne. Pán 
farár nezorganizoval nijakú procesiu. Ľudia 
však naďalej prichádzajú k jaskyni 
a modlia sa. Na sviatok Zvestovania Pána - 
25. marca -  Bernadetu opäť niečo tiahne 
k jaskyni. Vtedy pri šestnástom zjavení Pa-
ni konečne povie svoje meno: „Ja som Ne-
poškvrnené počatie“. Bernadeta beží 
k pánu farárovi, aby mu priniesla posol-
stvo. Ten mení svoj doterajší názor: 

„Dievča si nemohlo vymyslieť tieto slová 
a to aj z toho dôvodu, že nie je schopná za-
pamätať si ani najjednoduchšie lekcie 
z katechizmu“.  Po osemnástom zjavení  
16. júla Bernadeta si je vedomá, že je to 
posledné zjavenie. Netrápi ju to, pretože 
vie, že v nebi bude všetko ešte krajšie... 
 V r. 2008 bola veľkolepá oslava         
150. výročia zjavenia Panny Márie Berna-
dete Soubirus v Lurdoch, ktorej sa zúčast-
nilo približne 9 miliónov ľudí. Odvtedy na 
podnet miestneho biskupa je každý rok 
spoločná pastoračná téma. Tohtoročná sa 
nazýva Lurdy – dvere viery, pretože celá 
Cirkev slávi Rok viery. 
 Počas púte do Lúrd každý pútnik do-
stáva od Pána milosť, teda potrebnú schop-
nosť, aby mohol prekročiť bránu viery. 
A hoci každá milosť je jedinečná, vždy sa 
týka vzťahu s Bohom, s blížnymi a so se-
bou samými. Ide teda o trojitý rozmer in-
špirovaný, zjednotený a posilňovaný vie-
rou, vedie nás k tomu, aby sme novým 
a inakším spôsobom prežívali život a mohli 
prejsť bránou viery. Prežili sme tam v spo-
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ločenstve krásnych päť dní, z ktorých kaž-
dý jeden deň mal svoju špecifickú duchov-
nú náplň: 
 

1. Znak kríža 
 Viera je dar od Boha. Dar, ktorý od 
chvíle môjho krstu utvára môj vzťah 
s Bohom. Avšak tento dar má rásť, aby som 
sa priblížil k Bohu vo väčšej dôvere. Tak 
ako je znak kríža, ktorým ma poznačili po-
čas krstu, pre mňa bránou viery, tak je ním 
aj vtedy, keď ho robím ja sám vzývajúc 
z celého srdca Otca, Syna i Ducha Svätého. 
 Keď sa prežehnávam, vyjadrujem 
vieru Cirkvi, pretože ako povedal pápež 
Benedikt XVI.: „Znak kríža je syntézou 
našej viery.“ Od začiatku prvého zjavenia 
Bernadeta prijíma od Panny Márie pouče-
nie ako „správne urobiť znak kríža.“ Aj my 
sa nechajme viesť Lurdskou Pannou Má-
riou, aby sme našim prežehnaním vyznávali 
vieru Cirkvi a tak vyjadrovali svoju vieru. 
 

2. Prechod cez jaskyňu 
 Po prežehnaní, ktoré je prvým gestom 
púte a ktoré nám dovolí prekročiť znova 
bránu viery, nasleduje prechod cez jaskyňu. 
Rad pútnikov pomaly postupuje smerom 
k jaskyni. Je to gesto vrcholne osobné 
a zároveň je kolektívne. Taká je viera, moja 
vlastná viera, ktorá má účasť na viere Cir-
kvi a je pozývaná, aby bola prežívaná 
s inými v Cirkvi. V jaskyni v určitom mo-
mente skoro všetci natiahnu ruku, aby sa 
dotkli skaly. Nie je to nejaké magické ges-

to. Je to ľudské gesto. Závisí od môjho pos-
toja, či sa toto jednoduché gesto stane pre 
mňa bránou viery, takpovediac bránou, cez 
ktorú môžem prejsť, pretože bola otvorená 
pre mňa. Dôvera je jednou zo zložiek viery. 
Pri dotyku skaly môžem vyjadriť svoju dô-
veru v Boha, ktorý je mojou skalou 
a mojím útočiskom. 
 

3. Voda z prameňa 
 V Lurdoch povedala Panna Mária 
Bernadete: „Proste Boha za obrátenie 
hriešnikov. Pokánie, pokánie, pokánie. 
Choďte k prameňu, napite sa a umyte sa 
v ňom“. Bernadeta si kľakla v jaskyni, roz-
hrabala zem, až sa dostala k bahnu, ktorým 
si zašpinila tvár. Našla blatistú vodu, ktorú 
sa pokúsila piť. Nakoniec objavila čistú vo-
du, z ktorej sa napila a umyla sa v nej. 
(Odvtedy sa z nej uzdravilo veľmi veľa ľu-
dí.) Prostredníctvom týchto niekoľkých 
konkrétnych gest Bernadeta predstavuje 
realitu aj mojej vlastnej existencie. Hrie-
chom som stratil svoju podobnosť 
s Bohom. To znázorňuje blato na tvári Ber-
nadety. Keď dovolím, aby ma voda, ktorá 
vyviera z Kristovho prebodnutého boku 
očistila, stávam sa novým stvorením. Toto 
realizuje voda krstu a každé stretnutie 
s Ježišom. Medzi hriechom a novým živo-
tom je konverzia, ktorá je opustením mojej 
nesprávnej cesty, odvrátením sa od mojej 
chyby a hriechu, aby som sa vrátil k Bohu. 
Také sú dvere viery, ktoré nachádzam otvo-
rené v srdci každej mojej konverzie. 
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4. Svetlo pútnikov 
 Obrátenie, ktoré je srdcom cesty  vie-
ry, nám dovoľuje odhaliť svetlo, ktoré nám 
dáva prístup k dverám viery. V Lurdoch 
tvorí svetlo časť skúsenosti Bernadety. 
Svetlo, ktoré videla, ku ktorému išla, 
s ktorým sa stretla. Svetlo plameňa jej 
sviečky, ktorú niesla, nechala žiariť, rozši-
rovala. Svetlo, ktorým sa ona sama stala, 
vyžarujúc cez svoju čistú existenciu Krista 
- Spasiteľa. 
 Mariánska sviečková procesia je 
v skutočnosti jeden z najznámejších obra-
zov Lúrd. Aj touto, pre ľudskú citovosť 
dojemnou skutočnosťou, väčšina pútnikov 
môže nájsť a vstúpiť cez dvere viery. Zdví-
hajúc svoju sviecu počas spevu Ave Mária, 
lurdskí pútnici vidia, ako svetlo ožaruje 
noc. V skutočnosti nerobia nič iné, len ná-
zorne predstavujú prechod cez dvere viery, 
ktorý korešponduje so vstupom do spolo-
čenstva veriacich. 
 
 
 

5. Nový život 
 Piaty moment púte do Lúrd má so 
znakom kríža spoločné to, že ho môžeme 
žiť vždy a všade. Ide totiž o vzťah 
k blížnym. Keď ho prežívame s Pánom, 
stáva sa pre každého prahom viery, pretože 
v ňom máme skúsenosť s láskou. Ovocím 
Bernadetinho stretnutia s Máriou v jaskyni 
bola modlitba, svedectvo a láska 
k blížnemu. Vďaka modlitbe a svedectvu 
prišla na to, že láska zakrýva množstvo 
hriechov a je silnejšia ako smrť. 
 A práve toto sme mohli v Lurdoch 
nielen vidieť, ale aj zažiť. Vo vzťahu pos-
tihnutého, chorého alebo zraneného s tým, 
kto ho sprevádza alebo prijíma, sa odzrkad-
ľuje svet viery. Rovnako ako stretnutie 
s Ježišom je vždy skúsenosťou 
s tajomstvom kríža, tak aj vzťah lásky 
k blížnemu znamená stretnutie s Ježišom. 
V oboch prípadoch prechádzame dverami 
viery. 

Zdroje: materiály Rodiny Nepoškvrnenej 
Foto:  Miloslav Nový 



15 

 

 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

 * Reportáž *             Ročník III. Číslo 9 

 
Modlitba na rok viery 

 
Pane Ježišu, rozmnož v nás vieru! 

 
Zošli svojho Ducha do našich sŕdc 

a obdar nás milosťou dôvery 
a odovzdanosti!  Nauč nás vidieť uda-

losti nášho života v tvojom svetle,                
pozerať sa na ľudí tvojou láskou 

a s nádejou sa pozerať na budúcnosť. 
 

Daj nám túžbu prehlbovať našu vieru,                  
nadšenie hľadať a túžbu po pravde. 

 
Uprostred tmy buď naším svetlom! 

V skúškach  našou útechou! 
V pochybnostiach našou silou! 

 
 

 
Urob z nás verných učeníkov,                               
urob z nás svedkov evanjelia,                          
urob z nás svätých so srdcom                                 

zapáleným láskou! 
 

S Máriou, poníženou služobnicou, 
s Máriou, Matkou Cirkvi,                                       

s Máriou, našou Lurdskou pannou,                           
nás nauč vnútornej disponovanosti,                       

pokore srdca a radosti                                     
zo vzdávania vďaky.                                                    

V tomto Roku viery daj                                          
nám lásku k Cirkvi!    

 
A veď nás k Otcovi v ohni Ducha!  

 
Amen 
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 Poslednú júlovú nedeľu v letnej horúčave sa 
konala na levickej Kalvárii svätá omša v torze histo-
rického kostolíka Povýšenia sv. Kríža. Ďakovali 
sme ňou Nebeskému Otcovi za požehnanie nášmu 
dielu oživenia sakrálneho miesta v centre Levíc. 
Prešlo 5 rokov od odovzdania obnoveného kalvár-
skeho areálu obyvateľom  i návštevníkom mesta. 
 Na sviatok Povýšenia sv. Kríža, popoludní 
v sobotu 14. septembra sa opäť zišli na levickej Kal-
várii tí odolnejší voči nepriazni počasia. Veď sme tu 
mali hodovú slávnosť, ktorej súčasťou bola pobož-
nosť krížovej cesty, svätá omša a potom agapé - 
spoločné pohostenie  pre všetkých účastníkov už  
III. kalvárskych hodov. Modlitby pobožnosti pri 
zastaveniach krížovej cesty, aj čítania zo Sv. Písma 
a homília pána dekana Mons. J. Bednára povzbudili 
účastníkov liturgickej slávnosti. Nabádali, aby sme 
s láskou a ochotou prijali kríž, ktorý Pán Boh  kla-
die v živote na plecia  každému z nás „ na jeho 
vlastnú mieru“. Tak 
sa môžeme aj my 
p r i p o j i ť 
k spasiteľnému die-
lu Pána Ježiša. 
 Na Kalváriu 
prišlo v sobotu me-
nej ľudí ako predo-
šlé roky, o niečo 
viac ako sto. Mno-
hých zrejme odradi-
lo daždivé dopolud-
nie a popoludní 
sychravé studené 
počasie. Napriek 
tomu okrem Leviča-
nov zavítali na kal-
várske hody aj niekoľkí hostia z Rybníka a Novej 
Dediny. Každému, kto prijal pozvanie na agapé 
určite dobre padol chutný, výdatný a hlavne horúci 
guľáš, ktorý nám z dodaného mäska pripravili 
v levickom penzióne Tilia. Z pekárne v Novej Dedi-
ne poslali hodovníkom mäkký biely i čierny chle-
bík. Voňavé cibuľkové pagáče upiekli pod vedením 
svojej majsterky budúci kuchári zo SOŠ na                
ul. Sv. Michala a ešte ďalšie pagáčiky priniesli 
ochotné levické gazdinky. Proti smädu bola mine-
rálka zo Santovky a vínko z levických vinohra-
dov. Všetkým, ktorí venovali na kalvárske hody 
„naturálie“, prácu, svoj čas či peniažky, patrí úprim-
né poďakovanie, nech im to Pán Boh odplatí. Pre 
organizátora – OZ Patrimonium servandi bol pote-

šujúci fakt, že napriek nepriazni počasia hodujúci 
strávili spolu aspoň chvíľku aj v priateľských rozho-
voroch. Z ohláseného programu sme vynechali sprí-
stupnenie vyhliadkovej veže -  viditeľnosť bola sla-
bá, vietor silný. Nebíčko nad Kalváriou však ozdo-
bila na záver hodovej slávnosti krásna – dokonca 
dvojitá dúha. Dúha bola i v tomto prípade symbo-
lom nádeje, že slniečko nás ešte zahreje. 
 V nedeľu 15. septembra - na sviatok Sedem-
bolestnej Panny Márie – príjemné počasie pobádalo 
na vychádzku. Kto nezabudol, že túto nedeľu popo-
ludní už bude prístupná vyhliadková veža na Kalvá-
rii, vybral sa k nej. Za dve hodinky (od 14. do 16. 
hodiny) vystúpilo po 64 pohodlných schodoch na 
vyhliadkovú plošinu 32 návštevníkov. Boli medzi 
nimi deti, mladí ľudia i seniori. Najstarší mal 80 
rokov. Nečakanou dvojicou návštevníkov bol mladý 
nezvyčajný pár.  Nevesta so ženíchom, obaja vyob-
liekaný do krásneho „čilejkárskeho“ kroja, prijali 

naše pozvanie na vežu, 
keď sa prišli na levickú 
Kalváriu vyfotografo-
vať. Neplánovaný vý-
stup na 21 m vysokú 
vežu s krížom absolvo-
vali viacerí náhodne 
okoloidúci. Väčšinou 
však prišli tí, čo 
o sprístupnení veže už 
vedeli. Všetci odchádza-
li spokojní. Nečudo, veď 
vďaka priaznivému po-
časiu mali z nej pekný 
výhľad. Na východe 
dominovalo Sitno, na 
severe chrbát kopcov 

Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca. Na 
západnom horizonte videli za neďalekými Kozmá-
lovskými vŕškami Tríbečské pohorie. Na južnej 
strane dovideli až na pohoria Börzsöny a Pilis, ktoré 
ležia až na území našich maďarských susedov. Dob-
rovoľný príspevok, ktorý venujú  návštevníci, pou-
žije OZ Patrimonium servandi na prevádzku 
a údržbu veže i celého sakrálneho areálu. Prevádz-
kový poriadok veže je vyvesený tiež na veži, ktorá 
bude prístupná každú nedeľu až do 13. októbra  pre 
túto prvú -  jesennú a skúšobnú sezónu. 
 

PhDr. Katarína Holbová 
        podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi 
 

III. hody na Kalvárii III. hody na Kalvárii III. hody na Kalvárii    
Sprístupnenie vyhliadkovej vežeSprístupnenie vyhliadkovej vežeSprístupnenie vyhliadkovej veže   
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Obdobie: 14. 9. – 13. 10. 2013 
 

PRAVIDLÁ PREVÁDZKY: 
 

1. Veža bude sprístupnená každú nede ľu v prípade priaznivého po časia                             
od 14:00 do 16:00 hod. V prípade nepriaznivého po časia (dážď, búrka, silný       
vietor) nebude vyhliadková veža sprístupnená. 

2. Prístup na vežu bude zabezpe čený dvoma dospelými osobami. 
3. Do priestorov veže umožni ť vstup naraz maximálne pre 5 dospelých osôb                          

(nad 18 rokov), maximálne 8 osôb. 
4. Pobyt na vyhliadkovej terase veže je vymedzený v  rozsahu maximálne 20 minút. 
5. Deťom (od 6 do 15 rokov) umožni ť vstup do priestorov veže len v sprievode               

dospelej zodpovednej osoby (rodi č, učiteľ, ...). Deti vo veku do 6 rokov nemajú  
vôbec povolený prístup do priestorov vyhliadkovej v eže. 

6. Vstup do priestorov pre organizované skupiny mim o vymedzeného času možno 
dohodnú ť minimálne 5 dní vopred so zástupcom OZ Patrimonium  servandi.                 
Pre aktuálne obdobie je kontaktnou osobou PhDr. Kat arína Holbová,                          
mail: katka.holbova@gmail.com 

7. Dobrovo ľný finan čný príspevok na prevádzkovanie a udržiavanie vyhlia dkovej 
veže môžete odovzda ť pri vstupe do jej priestorov. 

 
 

Aktuálne informácie k prevádzkovaniu vyhliadkovej veže budú zverej ňované                                               
v informa čnej tabuli na ulici Sv. Michala pri rímsko-katolíck om farskom kostole. 

 
 
Prevádzkovate ľ:     
OZ Patrimonium servandi 
Sv. Michala 43 
934 01  Levice  

PORIADOKPORIADOKPORIADOK      PREVÁDZKOVANIAPREVÁDZKOVANIAPREVÁDZKOVANIA      VYHLIADKOVEJVYHLIADKOVEJVYHLIADKOVEJ      VEŽEVEŽEVEŽE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
NANANA      LEVICKEJLEVICKEJLEVICKEJ      KALVÁRIIKALVÁRIIKALVÁRII      NANANA      JESEŇJESEŇJESEŇ   201320132013         
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Misijný úmysel na september 201Misijný úmysel na september 201Misijný úmysel na september 201Misijný úmysel na september 2013333    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Aby sa prenasledovaní kresAby sa prenasledovaní kresAby sa prenasledovaní kresAby sa prenasledovaní kresťania ania ania ania 
svojím  utrpením  v mnohých                   svojím  utrpením  v mnohých                   svojím  utrpením  v mnohých                   svojím  utrpením  v mnohých                   

častiach sveta stali                                           astiach sveta stali                                           astiach sveta stali                                           astiach sveta stali                                           
svedkami Kristovej láskysvedkami Kristovej láskysvedkami Kristovej láskysvedkami Kristovej lásky    

    
Patriarcha Rai: Kres ťanskému                

východu hrozí zánik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vatikán, (kath.net/KAP) - Vzhľadom na 
súčasný vývoj v Egypte, Sýrii a iných 
krajinách Blízkeho Východumaronitský 
patriarcha, kardinál Bechara Boutros-
Rai, sa obáva definitívneho zániku 
kresťanského dedičstva regiónu.  

„V súčasnosti sme svedkami to-
tálneho ničenia toho, čo kresťania za 
1700 rokov dokázali vybudovať,“ pove-
dal kardinál Rai 23. augusta v interview 
pre Rádio Vatikán.  

Kardinál súčasne vzniesol vážne 
obvinenia proti Západu. Povedal, že 
v súčasnosti možno na Blízkom Výcho-

de „pozorovať projekt ničenia arabské-
ho sveta z hospodárskych záujmov 
a vôľu tak často, ako je len možné, 
podnecovať medzináboženské konflikty 
medzi šiitmi a sunitmi v islamskom sve-
te“. Poukázal na to, že Moslimské brat-
stvo dostalo od Západu dve miliardy 
dolárov.  

„Príklady Egypta, Sýrie a Iraku 
nás naučili, že vždy, keď vládne 
v krajine Blízkeho Východu chaos, bez-
dôvodne sa útočí na kresťanov,“ vyhlá-
sil patriarcha. „V Egypte sa kopti 
v súčasnosti stávajú obeťami konfliktu 
m e d z i  u m i e r n e n ý m i  
a fundamentalistickými moslimami, 
v Sýrii sa stávajú obeťami konfliktov 
medzi sunitmi a šiitmi.“  

–zg–  
 

Nekonečný Bože, nauč                              
ma povolaniu lásky! 

Preto si želám a prosím: 
moje myšlienky nech sú láskou, 
moje mlčanie nech je láskou, 
moje modlitby nech sú láskou, 

moje práce nech sú láskou, 
moje utrpenie nech je láskou, 
moje obete nech sú láskou, 
moja pokora nech je láskou, 

moje sebazaprenie nech je láskou, 
môj odpočinok nech je láskou, 
moja ľútosť nech je láskou, 
celý môj život nech je láskou, 

moje umieranie nech je láskou. 
Ó, môj Bože, daj mi ústa lásky, 
ó, môj Bože, daj mi oči lásky, 

ó, môj Bože, daj mi ruky                        
i nohy lásky, premeň                                 

ma celú v lásku. 
 

sv. Terézia z Lisieux 
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Misijná krajina Somálsko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Somálsko sa nachádza vo východnej čas-
ti Afriky. Na severnej strane ohraničuje krajinu 
Adenský záliv a na východe Indický oceán. Na 
celom území Somálska je nedostatok zrážok. 
Celá krajina je asi 
dvanásťkrát väčšia 
ako naše Slovensko, 
má vyše desať milió-
nov obyvateľov 
(odhad z r. 2013). 
Priemerná dĺžka ži-
vota je u mužov 49 
a u žien 53 rokov. 
Hlavné mesto je Mo-
gadišo, úradný jazyk 
v krajine je somálči-
na. Okrem toho sa tu 
hovorí arabsky, ang-
licky i taliansky. 
Z histórie je známe, že o Somálsko sa Európa-
nia začali zaujímať až v 19. storočí. Časť úze-
mia, severnú časť Džibutsko, kúpilo v roku 
1862 od miestnych náčelníkov Francúzsko. 
Táto časť krajiny sa stala v roku 1884 britskou 
kolóniou. Juhovýchodné územie potom obsadi-
lo Taliansko. Takýmto spôsobom boli Somál-
čania rozdelení do niekoľkých oblastí 
a usilovali sa o zjednotenie do Veľkého Somál-
ska. Nezávislá Somálska republika vznikla 
v roku 1960.  
 Somálskym štátnym náboženstvom je 
sumitský islam (99%). Kresťanov je len nie-
koľko tisíc v niektorých oblastiach. Podľa raso-
vého a národnostného zloženia je tu 85% So-
málčanov. Zvyšok tvoria kmene Bantu, Arabi 

a iné nesomálske národnosti. Ešte stále tu pretr-
váva analfabetizmus (u viac ako polovice oby-
vateľstva na vidieku). Hospodárstvo je 
v totálnom rozpade. Približne dve tretiny oby-
vateľov sú kočovní pastieri. O trochu viac sú 
rozvinutejšie hospodárske pomery v južnej čas-
ti krajiny. Dlhé občiansky vojny spôsobujú, že 
v krajine hrozí permanentný hladomor. Prekvi-
tá čierny obchod a pašovanie. V krajine je mi-
nimálna verejná doprava, nie sú tu železnice.  
 Ako uvádza kardinál Tomko, Somálsko 
je veľká mohamedánska krajina, kde sa už vyše 
stodvadsať rokov konajú misionárske pokusy, 
ktoré boli vždy po nejakom čase v krajine ná-
silne zničené. Sto rokov jestvovala v krajine 
apoštolská prefektúra, ktorá bola zverená fran-
tiškánom. Donedávna sa v krajine zachovalo 
niekoľko rehoľných sestier s malou nemocni-
cou. V Džibuti, štáte na sever od Somálska, žije 

pár tisíc katolíkov. 
Pracovali tam skoro 
sto rokov kapucíni. 
Apoštolský adminis-
trátor Mogadiša Mons. 
GiorgioBertin, OFM, 
ktorý sídli v Džibuti, 
informoval, že okrem 
sucha situáciu 
v Somálsku dvadsať 
rokov komplikuje ab-
sencia štátu a autority. 
V Somálsku panuje 
chaos, rôzne skupiny 
tam bojujú proti sebe, 

obyvatelia utekajú do táborov v susednej Keni 
a Etiópii. Medzinárodná pomoc je sťažovaná 
pre nízku bezpečnosť krajiny.  
 Cirkev pracuje prostredníctvom charity. 
Samotná cirkevná štruktúra v Somálsku bola 
zničená pred dvadsiatimi rokmi. Charitné usta-
novizne rôznych krajín sa zameriavajú na ob-
novu pitnej vody, budovanie nových studní 
a na hygienu. Venuje sa veľká pozornosť najmä 
podvyživeným deťom a dojčiacim matkám, 
ktorým poskytujú potraviny a lekársku starost-
livosť.  

P. Karol Bošmanský SVD, krátené 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: www.misijnediela.sk 
Život cirkvi vo svete 35/2013, Mladý misionár 3/2013  
Foto:  internet 



20 

 

 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *                   Ročník III. Číslo 9 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



21 

 

 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Svätí v mesiaci *            Ročník III. Číslo 9 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



22 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
* Svätí v mesiaci *            Ročník III. Číslo 9 

 
 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



23 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L 
* Svätí v mesiaci *            Ročník III. Číslo 9 

© IMP BV/International Masters Publisher, s.r.o. CZ-P-I I-10-20-012 Nihil obstat Daniel Dian 



24 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
* Fotogaléria *                                          Ročník III. Číslo 9 

Vydáva 
 Rímskokatolícka cirkev 

 pre svoju vnútornú potrebu 
 

 Vychádza s cirkevným schválením  
 Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupský úrad  
 Banská Bystrica č.240/1/2011   
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Sviatok  Povýšenia Svätého krížaSviatok  Povýšenia Svätého krížaSviatok  Povýšenia Svätého kríža   
Hody na levickej Kalvárii 14.9.2013Hody na levickej Kalvárii 14.9.2013Hody na levickej Kalvárii 14.9.2013   

 

Farský oznam 
V nedeľu 29.septembra 2013 o 16:30               

na sviatok patróna farnosti sv. Michala             
bude vo farskom kostole v Leviciach                

organový koncert klasickej                                     
a sakrálnej hudby 


