
  

 

  

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 

 Ročník III. - Číslo 10 - Október 2013 

Svätý Michal archanjel,  

bráň nás v boji,  

buď nám ochrancom proti  

zlobe a úkladom diabla. 

 

Pokorne prosíme,  

nech mu Boh ukáže svoju moc. 

 

A ty, knieža nebeských zástu-

pov, Božou mocou zažeň do 

pekla Satana a iných zlých du-

chov, ktorí sa na skazu duší 

potulujú po svete. 

Amen. 

Úvodník: Prečo zasvätenie* Liturgia: Homílie na október 

Téma: Úspešný projekt Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach 

Zamyslenie: Ježišu, tichý a pokorný srdcom. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca 

Reportáž: Národný pochod za život v Košiciach, Birmovka v Leviciach                                                             

Misijný úmysel na október - Misijná krajina Gabon * Svätí v mesiaci: október  

         Fotogaléria: Birmovka vo farskom kostole sv. Michala v Leviciach 

Birmovka vo farskom kostole sv. Michala v Leviciach 13.10.2013 
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 Pápež František za-

svätil 13. októbra 2013 ce-

lý svet Nepoškvrnenému 

Srdcu Panny Márie.  Udia-

lo sa to pred originálnou 

sochou Panny Márie prive-

zenej z Fatimy za bohatej 

účasti mariánskych hnutí    

a združení.  Právom by 

mohol niekto položiť otáz-

ku: „Nezasvätili už pred 

ním pápeži a nie tak dávno 

aj Ján Pavol II. celé ľud-

stvo Nepoškvrnenému Srd-

cu Panny Márie?“ Odpo-

veď znie, áno, zasvätil. 

Tak, prečo to robí aj tento 

Svätý Otec? Treba to opakovať? Vari si to 

Panna Mária nepamätá? Ale áno, pamätá. 

Ona nie je zábudlivá, z Jej strany to platí 

navždy. Zábudliví sme len my ľudia.   

 Prečo je to vlastne dôležité? Nie je 

žiadnou novinkou, že nepriateľ Boha, satan, 

sa snaží zničiť Božie dielo a z toho najviac 

človeka, ktorému pripravil Boh miesto vo 

svojom kráľovstve, ktoré jednoducho nazý-

vame nebom. On sa totiž svojou vzburou 

o toto miesto pripravil spolu s ostatným 

padlými anjelmi, ktorí sa k nemu pridali.  

Odvtedy robí všetko pre to, aby strhol so se-

bou aj človeka. Lebo jemu sa už nikdy ne-

dostane odpustenia, nechce totiž 

o odpustenie prosiť, ale človeku sa odpuste-

nia dostane, ak o to stojí. Človek má oproti 

diablovi šancu dosiahnuť Božie milosrden-

stvo. Za to môže vďačiť Ježišovi Kristovi, 

ktorý zaplatil za každú dušu výkupnú cenu 

tým, že ponúkol svoje telo ako obetu. Do-

volil temným silám vyliať si na ňom všetku 

zlosť a prijal trest, ktorý by si zaslúžil za 

svoje hriechy každý z nás, „zachytáva smr-

teľnú ranu, ktorá mala zasiahnuť nás.“ Na 

Kristovi sa uplatnila Božia spravodlivosť,  

 

 

 

aby sme my mohli ob-

siahnuť Božie milosrden-

stvo. Do hriechu nás do-

stávajú naše slabosti 

a náruživosti. Diabol ich 

všetky pozná, a preto 

veľmi rafinovaným spô-

sobom nás cez ne pokú-

ša, strháva a zráža. Panna 

Mária je jedinou ľudskou 

bytosťou, ktorá nemá 

ž i a d n e  s l a b o s t i 

a náruživosti vďaka pri-

vilégiu svojho Nepoškvr-

neného počatia. Kým na-

še úbohé srdce je pre zlé-

ho veľmi priehľadné 

a čitateľné, Jej Srdce je pre neho neznámym 

územím. Panna Mária je podľa sv. Ľudovíta 

Grignona najdokonalejším Božím dielom, 

je prototypom dokonalej ľudskej bytosti, 

akým mal byť podľa pôvodného Božieho 

plánu každý jeden z nás. Ale vráťme sa 

k Jej krištáľovo čistému Srdcu, ktoré nikdy 

nepoškvrnil hriech. Preto má pred ňou dia-

bol veľký rešpekt. Nakoľko nevidí do Jej 

Nepoškvrneného Srdca, ona môže doň 

zhromažďovať všetko a všetkých, aby ich 

ochránila a odovzdala Bohu. Diabol, ako sa 

môžeme dočítať v Knihe zjavenia sv. Jána, 

sa snaží čím viacej „zhrabnúť“, lebo okrem 

toho, že je klamár, je aj zlodej. Ak sa po-

zrieme do súčasného diania vo svete, vidí-

me, že má úspech. Preto dal Boh Panne Má-

rii ako stvoreniu právo vytrhnúť 

z diablových pazúrov duše, za ktoré Ježiš 

Kristus zaplatil svojim umučením, smrťou 

a zmŕtvychvstaním. Môže to tak urobiť na-

ším slobodným úkonom modlitby zasväte-

nia sa Jej Nepoškvrnenému Srdcu. Zopako-

vať si tento úkon je dôležitým momentom 

pre nás, aby sme si svoj úmysel oživili, pri-

pomenuli, upevnili a vždy viacej uvedomo-

vali.  

            PPPREČOREČOREČO   ZZZASVÄTENIEASVÄTENIEASVÄTENIE               
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 Keď príde čas zúčtovania, pretože 

Boh je spravodlivý, diabol si môže vziať, čo 

sa mu podarilo ukoristiť. Veľké bude však 

jeho prekvapenie, keď Panna Mária otvorí 

svoje Nepoškvrnené Srdce a ukáže, čo je 

v ňom. To všetko totiž bude patriť Bohu. 

Preto nepodceňujme výzvu na zasvätenie sa 

Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu 

a nepremeškajme tento jedinečný spôsob 

záchrany, ktorý pre nás pripravil náš Boh 

skrze svoju a našu Matku. Okrem seba sa-

mých máme zástupné právo zasväcovať aj 

tých, ktorí sú nám zverení, 

svoje deti, svoju rodinu, 

priateľov, dobrodincov.... 

Môžeme priviesť do Nepo-

škvrneného Srdca Panny 

Márie celé ľudstvo, celý 

svet. Tak, ako to urobil aj 

Svätý Otec Ján Pavol II.  

a teraz aj pápež František 

na Námestí sv. Petra 

v Ríme. Určite to nebolo 

naposledy. Je to také jedno-

duché, nuž neotáľajme 

a vstúpme do bezpečnej ar-

chy novej zmluvy, ktorá nás prenesie cez 

novodobú potopu hriechu na Božie brehy, 

a tou je Nepoškvrnené Srdce našej Matky 

Márie. 

 

 Pripomeňme si časť zasväcujúcej 

modlitby pápeža  Jána Pavla II., ktorú sám 

zostavil a ktorá vyjadruje jeho veľkú starosť 

o budúcnosť a osud ľudstva. Pridajme sa aj 

mi svojimi modlitbami a „pomáhajme“ na-

šej Matke zachraňovať duše rútiace sa za-

slepene do záhuby.  

 

Ó, Nepoškvrnené Srdce! Pomôž  nám              

víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak 

ľahko zakoreňuje v srdciach ľudí,                    

vo svojich nesmiernych dôsledkoch                   

hrozí súčasnému životu, a zdá sa, že                       

uzatvára východisko do budúcnosti! 

 

Od hladu a vojny, osloboď nás! 
 

Od nukleárnej vojny, od nevypočítateľ-

ného sebazničenia, od každého druhu 

vojny, osloboď nás! 
 

Od hriechov proti ľudskému životu od 

jeho počiatku, osloboď nás! 
 

Od nenávisti a od ponižovania dôstojnos-

ti Božích detí, osloboď nás! 
 

Od každého druhu nespravodlivosti        

v spoločenskom, národnom 

a medzinárodnom živote, 

osloboď nás! 
 

Od ľahkosti, s ktorou pre-

kračujeme Božie prikáza-

nia, osloboď nás! 
 

Od snáh zatieniť v srdciach 

ľudí samotnú Božiu prav-

du, osloboď nás! 

Od straty svedomia, citlivé-

ho na dobro a zlo, osloboď 

nás! 
 

Od hriechov proti Duchu 

Svätému, osloboď nás! 

 

Prijmi, Matka Kristova, toto volanie plné 

utrpenia všetkých ľudí! Plné utrpenia ce-

lých spoločností! 

 

Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť 

nad každým hriechom: nad hriechom člo-

veka, nad hriechom sveta, nad hriechom          

v každom jeho prejave. 

 

Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví 

nekonečná spasiteľná moc vykúpenia: 

moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví 

zlo! Premení svedomia! Nech sa v tvojom 

Nepoškvrnenom Srdci zjaví pre všetkých 

svetlo Nádeje! 

  

Gitka Tóthová 
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Dvadsiata ôsma nedeľa cez rok 
Nevďak svetom vládne 

 Toto uznávané konštatovanie asi vychádza           

z veľkého množstva skúsenosti s ľudskou nevďač-

nosťou. Netreba si to overovať, nejakým úradným 

prieskumom. Stačí začať, rozhovor na túto tému 

niekde v čakárni či v autobuse, kde je viac ľudí        

a hneď sa spustí lavína sťažností. Starí sa ponosujú 

na mladých, mladí na starých, podriadení na šéfov  

a šéfovia zas na podriadených. Slovom, každý na 

každého. Je však zaujímavé, že nik nehovorí o sebe 

ako o nevďačnom. Z toho by sme mohli matematic-

ky vyvodiť, že všetci sme nielen nevďační, ale aj 

nekritickí voči sebe. A zrejme príliš zameraní na 

seba. Hypercitlivo vnímame každý prejav nevďač-

nosti voči nám a neuvedomujeme si našu nevďač-

nosť, voči iným. 

 Keď sme takto kolektívne nevďační voči 

sebe navzájom, ako je to s vďačnosťou voči Bohu? 

Tu je situácia ešte smutnejšia. Lebo veľmi často 

počuť, rúhavé reči, prečo Boh dovolí všetko to zlo, 

ktorého je svet plný. A na druhej strane zas protesty 

proti zastaraným názorom Cirkvi, proti dávno preži-

tým mravným normám. Nuž Boh by mal byť zlý, 

lebo nás chráni pred nešťastím svojimi prikázania-

mi a keď ich nedodržiavame a kazíme svet i život, 

zas by mal byť On zlý. Sme mu vôbec za niečo aj 

vďační? 

 Na pútnických miestach bývajú ďakovné 

tabuľky za uzdravenie a záchranu života. Ale kto 

kedy takto verejne ďakoval za to, že neochorel, 

neutrpel úraz a nepotreboval uzdravenie? Šomreme 

na nepríjemnú hmlu, ale nie sme vďační za krásne 

slnečné dni. Zratujeme nešťastia, ktoré nás postihli 

a na dobrodenia zabúdame, lebo sme si ich nevší-

mali. 

 Ježiš uzdravil desiatich a len jeden sa mu 

poďakoval. Nevďační však nestratili zázrakom na-

dobudnuté zdravie. Boh je k nám dobrý aj napriek 

našej nevďačnosti. 0 to viac by nás to malo zahan-

bovať. 

M.M. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvadsiata deviata nedeľa cez rok 
Stráca sa viera? 

 Posledná veta dnešného evanjeliového číta-

nia akoby nepatrila k podobenstvu o sudcovi             

a vdove. "Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, 

keď príde?", to je vzdych plný horkosti. Mohli by 

sme ho skoro prirovnať k Ježišovmu zvolaniu na 

kríži "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" 

 Evanjelista Lukáš nebol priamym svedkom 

udalostí, o ktorých písal. Nezaznamenal situáciu, 

ktorá vyprovokovala poučenie o vytrvalej modlitbe 

s Ježišovým trpkým dodatkom. Môžeme sa iba 

domnievať, že asi nevidel u poslucháčov dosť viery 

v silu modlitby. Možno práve preto použil aj na 

podobenstvo taký silný príklad. Nespravodlivý sud-

ca určite nemal predstavovať Boha. Bolo to prirov-

nanie, v logike nazývané "a fortiori". Čím väčší je 

kontrast, tým presvedčivejší by mal byt argument. 

Keď aj taký zlý človek obhájil vytrvale prosiacu 

vdovu, o čo viac dobrý Boh vypočuje nás. 

 Nemá zmysel hádať, akú odozvu vyvolali          

v poslucháčoch tieto Ježišove slová. Teraz sme my 

poslucháčmi a tak sa pozrime na seba, či sme schop-

ní prosiť naliehavo a vytrvale. V tejto chvíli je dôle-

žité, či v nás nájde Ježiš dosť viery a či aj kus po-

verčivosti. 

 Modlitba je skúšobným kameňom viery. Ak 

veríme, že Boh je dobrý a má nás rád, smieme         

a máme ho prosiť tak neodbytne ako tá vdova          

z podobenstva. Ale nebudeme ho presviedčať, že to, 

o čo ho prosíme, je najlepšie riešenie. V našej mod-

litbe musí byť zahrnutá dôvera, že Boh tomu rozu-

mie lepšie. 

 Niekedy je to veľmi ťažký úkon vôle, ktorým 

ale rastie a mocnie viera. Keby sme však s istotou 

očakávali splnenie našich prosieb preto, že sme pou-

žili "osvedčený" spôsob či formu modlitby, bolo by 

to nebezpečne blízke povere. A Ježišov vzdych, či 

nájde dosť viery, by sa týkal nás. 

 Nuž zamyslime sa vážne, či sa nestráca 

naša viera? 

M .M. 
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Tridsiata nedeľa cez rok 
Nie som ako ostatní 

 A je to tak. Chodím do kostola a tí ostatní do 

krčmy alebo na striptíz. Prispievam na dobročinné 

ciele a ostatní míňajú v herniach. Naše deti sa nepo-

zerajú ani na televíziu a susedia nevedia, kde sa im 

deti túlajú v neskorých hodinách. My sme sa sobá-

šili verejne v kostole, nie ako tamtí, čo sa vtedy 

schovávali a teraz sa nehanbia diaľkovo študovať 

teológiu. Ale moje deti oni nebudú učiť nábožen-

stvo, o to sa už postarám. Mám predsa, vďaka Bo-

hu, nejaké zásluhy... 

 Takto vyzerá súčasný farizej. Treba totiž 

vedieť, že farizeji boli známi svojou viditeľnou 

zbožnosťou. Nevyhynuli. Vyskytujú sa však v ne-

konečnom množstve modifikácií. Mýtnici, teda 

vyberači daní a poplatkov nikdy nie sú obľúbení.   

V Ježišovej dobe však bolo verejným tajomstvom, 

že sú to podvodníci. Aj táto "profesia" sa v každej 

dobe vyskytuje v hojnom počte. 

 Dnešné podobenstvo nám však predstavuje 

kajúceho mýtnika, ktorý z chrámu "odišiel domov 

ospravedlnený". Čo sa dialo v jeho vnútri, videl len 

Boh. Sebavedomý farizej ho mal raz navždy zaška-

tuľkovaného ako nenapraviteľného hriešnika. Ale 

mýlil sa. Privlastňoval si právo súdiť a videl iba 

zovňajšok. Preto on v chráme, aj napriek pekne 

vyzerajúcej ďakovnej modlitbe, nedosiahol ospra-

vedlnenie. Ale ani oň nestál, pretože bol presvedče-

ný, že ho nepotrebuje. 

 Medzi nami žijú ľudia, čo sa dlhé roky scho-

vávali, ale veľmi tým trpeli. Zmenu pomerov priví-

tali s nadšením. Ostali však v úzadí. Pokorne znáša-

jú pichľavé pohľady aj poznámky "horlivých zbož-

ných duší", ktoré sa považujú za akýchsi roz-

hodcov, kto smie vstúpiť, do kostola, do ich kosto-

la, kde majú vyárendované miesta. Boh sa však 

práve k tým utiahnutým skláňa s veľkou láskou. 

Nuž nesúďme! Či vlastne, súďme, ale seba! 

 M.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tridsiata prvá nedeľa cez rok 
Vošiel k hriešnemu človekovi 

 Asi aj my by sme šomrali, keby prišiel do 

nášho mesta vzácny človek, ktorého predchádza 

povesť divotvorcu a on by sa zrazu rozhodol poctiť  

nie nás, pravoverných a bezúhonných, ale navštívil 

by známeho podvodníka, čo zbohatol tým, že nás 

zdieral. Považovali by sme to za nespravodlivé            

a očakávaná osobnosť by v našich očiach stratila na 

cene. 

 Presne takáto bola reakcia obyvateľov Jeri-

cha, keď sa Ježiš rozhodol navštívili mýtnika Za-

cheja. Nedorozumenie, či vlastne pohoršenie vznik-

lo z nepochopenia Ježišovho poslania. On totiž ne-

prišiel na svet, aby poctil spravodlivých a zbož-

ných, ale aby uzdravoval ranených hriechom. 

 Evanjelium nám nič nehovorí o ďalšom ži-

vote mýtnika Zacheja. Ak dodržal sľub, ktorý dal 

Ježišovi, stal sa veľmi účinným dôkazom Ježišovho 

pôsobenia. Každý, komu Zachej vrátil štvornásob-

ne, musel to vnímať ako zázrak. Azda viac, ako 

keby bol svedkom zázračného uzdravenia alebo 

vzkriesenia. 

 Ježiš neprestal pôsobiť. Stále je v Cirkvi 

prítomný pre hriešnikov. Kto sa pohoršuje nad tým, 

že do kostola chodia hriešni ľudia, nepochopili po-

slanie Cirkvi. To ako keby sa niekto divil, že k leká-

rovi chodia chorí, aj keď chodia roky a stále nie sú 

celkom zdraví. Ale keby sa neliečili, možno by už 

nežili, alebo by boli celkom práceneschopní. Svia-

tostný život nie je odmenou pre dobrých, ale pro-

striedkom na to, aby sme sa my hriešnici stávali 

lepšími. 

 Toto je vysvetlenie pre ľudí mimo Cirkvi. 

Ale my by sme mali cítiť zodpovednosť Zacheja. 

Naše obrátenie, zmenu nášho života by malo vní-

mať naše okolie ako zázrak. Keby sme každú uráž-

ku vynahradili oveľa väčšou láskavosťou, každé 

zanedbanie pozornosťou, lenivosť horlivosťou, bolo 

by ešte tak veľa pochybujúcich okolo nás? 

M.M. 
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 Projekt Comenius: Return to Roots 
sa v KSŠ sv. Vincenta de Paul realizuje od 
roku 2012. 
 Jeho hlavným cieľom je poznávanie 
prírody a kultúrneho dedičstva predkov, 
prekonávanie osobnostných a jazykových 
bariér prostredníctvom športu. V projekte 
spolupracujú ďalšie tri školy: Základní ško-
la a Mateřská škola Veľká Polom v Českej 
Republike, Gimnazjum im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Chwiramie v Poľsku 
a Jaunjelgavas novada Seces pagasta Se-
ces pamatskola v Lotyšsku. Deti z týchto 
štyroch krajín sa učia rozumieť svojim ko-
reňom prostredníctvom výletov na rôzne 
miesta, ktoré sa spájajú s ich kultúrou. 
Rozširujú si tak vedomosti z oblasti geo-
grafie, histórie, biológie a občianskej náu-
ky. Jazykom projektu je anglický jazyk, 
v ktorom sa nielen dorozumievajú, ale pl-

nia aj čiastkové úlohy. Medzi ne patrí aj 
dohotovenie lezeckej steny v priestoroch 
školy a lezecká súťaţ či výroba veľkého 
adventného venca v átriu školy, kde kaţdá 
zo štyroch sviec v kontexte blíţiacich sa 
Vianoc znázorňovala jednu krajinu projek-
tu, vzájomné priateľstvo a spoluprácu. 
Hlavným výstupom projektu je internetová 
stránka, ktorú zriadila kaţdá škola projek-
tu, kde sú prezentované fotodokumentá-
cie, správy z ciest a denné správy z mobilít 
v anglickom, českom, poľskom, lotyšskom 
a slovenskom jazyku. Hlavným koordináto-
rom projektu Comenius na levickej škole je 
p. riaditeľ Mgr. Miloš Harmady, pod ktoré-
ho vedením sa zabezpečuje plnenie úloh. 
Doteraz sa zrealizovali tri mobility, štvrtá         
a zároveň posledná plánovaná mobilita sa 
uskutoční v júni 2014 v Lotyšsku. 
 

Úspešný projekt Katolíckej spojenej školy Úspešný projekt Katolíckej spojenej školy Úspešný projekt Katolíckej spojenej školy    

sv. Vincenta de Paul v Leviciachsv. Vincenta de Paul v Leviciachsv. Vincenta de Paul v Leviciach   
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1. mobilita: Česká republika 
 V októbri r. 2012 desať ţiakov ôsme-
ho ročníka a dvaja pedagógovia vycesto-
vali do Českej republiky. Na pôde hostiteľ-
skej Základnej školy a Materskej školy vo 
Veľkej Polome sa uskutočnili prvé medzi-
národné kontakty. Po prehliadke školy, pa-
mätihodností obce a po oficiálnom prijatí 
u starostky vyrazili na prvý výlet do Landek 
Parku – najväčšieho banského múzea        
v ČR. Výstup na najvyšší vrch Jesenníkov, 
Praděd, ponúkol prekrásny výhľad na oko-
litú krajinu. Jemnocit prírody, jej premeny 
a malebné zákutia zaujali aj počas turistic-
kej prechádzky Bielou Opavou, či pre-
chádzkou v Národnej prírodnej rezervácii 
Rejvíz – machové jazierka. Kúpeľné mes-
tečko Karlova Studánka, starobylé mesto 
Olomouc a tretie najväčšie mesto v ČR – 
Ostrava, upútali svojou architektúrou 
a slávnou minulosťou. Deti ryţovali zlato 
v mlynici v Zlatorudných mlynoch v Zlatých 
horách, absolvovali prehliadku múzea 
a dielne ručnej výroby papiera vo Veľkých 
Losinách. Navštívili prečerpávaciu vodnú 
elektráreň 
D l o u h é 
s t r á n ě , 
ktorá sa 
radí me-
dzi se-
dem naj-
v ä č š í c h 
d i v o v        
v ČR. Po-
čas poby-
tu všetci 
účastníci 
b ý v a l i 
v chate 
Orientka, 
ktorá leţí 
v samom 
srdci Je-
senníkov. 
Medzinárodné stretnutie v ČR naštartovalo 
mnoţstvo nových priateľstiev, poskytlo no-
vé výzvy nielen pre deti, ale aj dospelých, 
prispelo k dobrej pohode a zotaveniu všet-
kých účastníkov. 

2. mobilita: Poľsko 
 Hostiteľskou školou 2. mobility bolo 
Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego  
w Chwiramie, kde sa trinásť ţiakov 8. a 9. 
ročníka v rámci Európskeho dňa cudzích 
jazykov prezentovalo v predvedení národ-
ných tancov a krojov. Deti z rôznych krajín 
zblíţili tvorivé dielne a národné piesne, 
ktoré sa navzájom učili. Odmenou za špor-
tové popoludnie v Lanovom parku v Rudni-
ci bola večerná ochutnávka poľských ná-
rodných jedál. V útrobách zámku Drahim si 
vyskúšali stredoveké oblečenie a výzbroj.  
Nezabudnuteľný bol výlet do pobreţného 
mesta Kolobrzeg, kde sa slnili na pláţi 
Baltského mora. Fyzickú zdatnosť všet-
kých preverila kanoistika, rôzne kolektívne 
športy, deti si uţili diskotéku a spoločné 
opekanie pri jazere. 
 

3. mobilita: Slovenská republika 
 „Všade dobre, doma najlepšie.“ Toto 
ľudové príslovie je mottom a stručným 
zhodnotením mobility v SR. Program zos-
tavili a zorganizovali pedagógovia KSŠ sv. 

Vincenta de 
Paul. Za-
hraničných 
h o s t í 
z Českej 
repub l iky, 
P o ľ s k a 
a Lotyšska 
privítali uţ 
v nedeľu, 
29. 9. 2013. 
Všetko sa 
začalo sláv-
nostnou sv. 
o m š o u 
v kostole 
Z o s l a n i a 
Ducha svä-
t é h o 
v Leviciach 

– Rybníkoch, ktorú za prítomnosti dekana 
Mons. Jána Bednára a p. kaplána          
Mgr. Štefana Čunderlíka koncelebroval 
biskupský vikár BB-diecézy pre školstvo 
ThLic. Martin Ďuračka. Deti si po krátkom 
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občerstvení v Pastoračnom centre 
v medzinárodných skupinkách prezreli 
učebne a priestory školy a spoločne so 
svojimi pedagógmi navštívili mestskú rad-
nicu, kde ich privítal primátor mesta Levi-
ce, Ing. Štefan Mišák, zástupkyňa primáto-
ra, Mgr. Beáta Vrábelová a vedúci Oddele-
nia školstva a vzdelávania MsÚ 
v Leviciach, Mgr. Martin Bátovský.  Ďalšie 
kroky účastníkov mobility viedli do centra 
mesta a priľahlých uličiek, do priestorov 
Synagógy, nádvoria 
Levického hradu, na 
Kalváriu a jej vy-
hliadkovú veţu. 
Penzión a chata 
Rekrea na Margite 
– Ilone boli mies-
tom, kde počas pr-
vých štyroch nocí 
regenerovali svoje 
sily. Starobylé mes-
to Banská Štiavnica 
a jej banské múze-
um boli miestom pr-
vého spoločného 
výletu. Po popolud-
ňajšej prehliadke tu-
fových skalných 
obydlí v Brhlovciach 
sa medzinárodné 

spoločenstvo presu-
nulo opäť do školy, 
aby si zmeralo sily vo 
florbalovom turnaji 
a na lezeckej stene. 
Ďalší, v poradí tretí 
deň mobility, sa začal 
návštevou jadrovej 
elektrárne Mochovce. 
Popoludnie uţ patrilo 
relaxu v Termálnych 
kúpeloch Aquamarín 
W a l l n e s s 
v Podhájskej. Po po-
slednej spoločne strá-
venej noci na Margite-
Ilone sa všetci presu-
nuli do Kremnice, jej 
h is tor icke j  čast i 

a Mincovne. Dedinka Vlkolínec,  ktorá je 
od roku 1993 zapísaná do zoznamu Sveto-
vého dedičstva UNESCO, učarila so svo-
jou jedinečnou drevenou architektúrou        
a nenarušenou zástavbou zrubových do-
mov uprostred krajinárskeho zázemia tvo-
reného úzkymi pásikmi polí a pasienkov.  
 Chata Koţiar v Ţiarskej doline, 
v lokalite Západných Tatier, prichýlila všet-
kých po zvyšné dve noci mobility. Keďţe 
počasie výletníkom naozaj prialo, nasledu-
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júci deň sa mohli kochať nádherným, ne-
skutočným pohľadom na tatranské končia-
re. Lanovka z Tatranskej Lomnice na Skal-
naté pleso umoţnila 36 ţiakom a 14 učite-
ľom a dospelým vychádzku po Tatranskej 
magistrále popri Studenovodských vodo-
pádoch a horských chatách aţ na Hrebie-
nok, odkiaľ pozemná lanovka, Zubačka, 
presunula všetkých do Horného Smokov-
ca. Tatry boli očarujúce a prechádzka pri 
Štrbskom plese a návšteva známeho Špor-
tového areálu so skokanskými mostíkmi 
zavŕšila prehliadku Vysokých Tatier. Spo-
ločný večer na Chate Koţiar bol 
v priateľskej nálade, zhodnocujúci a rozlúč-
kový. Rozdali sa posledné darčeky, deti 
v medzinárodných skupinkách napísali 
správy vo forme denných záţitkov, vyrobili 
plagát – mozaiku všetkého, čo videli 
a páčilo sa im, umocnenú svojimi podpismi 
a odkazmi pre kamarátov. Hoci posedenie 
pri praskajúcom krbe a diskotéke 
v tatranskej kolibe bolo nerozlučné a trvalo 
do neskorej noci, dopoludňajšia návšteva 

Dem änovsk e j  j ask yne  s l obody 
v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách 
bola výletovým bonbónikom a zároveň 
slávnostnou bodkou za vydarenou sloven-
skou mobilitou projektu Comenius – Return 
to Roots. Aj pestrosť vybraných tradičných 
jedál v nádherných slovenských kolibách 
dala nielen zahraničným hosťom, ale 
i malým a veľkým levickým účastníkom 
moţnosť pocítiť a viac preţiť svoje korene.  
Rozlúčka so zahraničnými priateľmi sa po-
maly stala neodvratnou skutočnosťou 
a bola naozaj rozlúčkou so všetkým, čo 
k nej patrí: nekonečné slová vďaky 
a uznania za nádherný spoločný týţdeň či 
neutíchajúce slzy a smútok za novými ka-
marátstvami a priateľstvami zmierňoval 
v srdci všetkých blíţiaci sa júnový termín 
poslednej mobility v Lotyšskom Sece.  
 

Mgr. Renata Trungelová 
KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 

 

 
Zdroj: MY TÝŢDEŇ NA POHRONÍ, č.41/2013 
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„Ježišu, tichý a pokorný srdcom. 

Pretvor naše srdce podľa                           

svojho srdca.“ 
 

 Hnevala som sa. Mala som na to ob-

jektívny dôvod, ale bol to prílišný hnev. 

 Stretla som mladého kňaza. Usmial 

sa na mňa, ale ja som bola zachmúrená na-

priek tomu, že on ani najmenej nebol príči-

nou môjho hnevu. Prešla som popri ňom 

bez slova, hoci inak vždy sa zastavím na 

zopár vzájomných srdečných slov. 

 Do rána sa mi búrka v srdci upokoji-

la. Mladého kňaza som stretla znovu. Ten-

toraz som ho neobišla. Ospravedlňujúco 

som mu povedala, že ma tá včerajšia nadur-

denosť mrzí. 

 Pozrel na 

mňa pohľadom 

lásky a odvetil: - 

Ale veď ja som si 

to ani nevšimol. 

 Zaraz sa mi 

roztopilo srdce. 

Pomyslela som si 

totiž, že ako sa asi 

„tvári“ Pán Boh, 

keď sa pred ním 

úprimne kajáme 

zo svojich pochy-

bení. Nevedela 

som si to predsta-

viť, teraz to tro-

c h u  t u š í m 

a chcem na to s vďakou myslieť, predstavo-

vať si jeho láskavý pohľad, ktorý nie je vý-

plodom iba mojej fantázie, ale istotou. 

 A potom... Ako zvyknem, ako doká-

žem odpúšťať ja? Je v tom aj láska 

k blížnemu , či len môj vlastný záujem? 

 Často sa modlievame k Božskému 

Srdcu Ježišovmu a o všeličo ho prosíme. 

Veď toho aj veľa potrebujeme, takí sme 

úbohí. Zmena nášho srdca v každom ohľa-

de, a to podľa jeho Srdca, môže byť tým 

najdôležitejším. Možno aj takýto konkrétny 

zážitok, ktorý sa nás pozitívne dotkne, je 

jeho odpoveďou. 

 16. októbra si Cirkev pripomína svia-

tok sv. Margity Márie  Alacoque, ktorá 

vnies la  do  sveta  veľkú úctu 

k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Pán Je-

žiš cez túto omilostenú 

dušu oznámil svoju túž-

bu po tom, aby sa ľudia 

viacej zamýšľali nad 

veľkosťou a hĺbkou lás-

ky Jeho Srdca, ktoré 

bolo prebodnuté pre ľu-

dí všetkých čias a aby 

s dôverou čerpali z Jeho 

pokladov. Pán Ježiš jej 

pri jednom zjavení 

s bolesťou povedal: 

„Toto Srdce, ktoré ľudí 

natoľko milovalo, že 

na seba nebralo žiaden 

ohľad, sa vyčerpalo 

a strávilo, aby im do-

svedčilo svoju lásku. 

Namiesto uznania od 

väčšiny zbieram len nevďak, neúctu, rú-

hanie, chlad a pohŕdanie voči Mne v tejto 

sviatosti lásky. Žiadam, aby bol prvý      
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piatok po oktáve Božieho Tela zasvätený 

zvláštnemu sviatku na uctievanie môjho 

Srdca. V ten deň nech ľudia prijmú sväté 

prijímanie a nech sa môjmu Srdcu sláv-

nostným odprosením vráti česť zavinená 

urážkami, ktoré boli spôsobené počas môj-

ho vystavenia na oltároch. Ja ti zasa sľu-

bujem, že moje Srdce sa rozšíri 

a milosťami svojej božskej lásky bohato 

obdarí tých, ktorí mu prejavia túto poctu 

a vynasnažia sa, aby ju preukazovali aj 

iní.“  

  Ako účinný prostriedok k prehĺbeniu 

spoznania a zamilovania si Božského Srd-

ca, ktoré je tiché a pokorné, plné milosr-

denstva a lásky, nám Pán Ježiš cez sv. Mar-

gitu Máriu odovzdal prisľúbenia pre tých, 

ktorí si pred ním otvoria srdce a oči svojej 

duše pre prijatie Božích milostí a darov Je-

ho požehnania. V ňom nájde každý jeden 

človek odpoveď na svoj hlad po láske ako 

aj bezpečné útočište pred nebezpečenstva-

mi a nástrahami, ktoré ohrozujú spásu jeho 

duše. Ono je jediným a najúčinnejším lie-

kom a jedinou odpoveďou na všetky otázky 

a ťažkosti, ktoré nám život prináša. 

 

 Aspoň v nedeľu si nájdime čas 

a  p o m o d l i m e  s a  l i t á n i e 

k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 

Veľmi nám pomôžu pri uvedomovaní 

si vlastných nedostatkov, Božej sväto-

sti, dobroty a ochoty pomôcť nám, 

zmeniť nás. 

 

 

Modlitba zasvätenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Buď pozdravené, Ty zázračné 

Srdce Ježišovo. Teba chválim, Teba 

velebím a oslavujem, Tebe ďakujem, 

Tebe  daru j em ,  zasväcu jem 

a obetujem svoje srdce. Prijmi ho 

a privlastni si ho celé. Očisti, osvieť 

a posväť ho, aby si v ňom žil a  ako 

Kráľ panoval naveky. Amen.  

 Naša milá Matka Najsvätejšie-

ho Srdca Ježišovho, oroduj za nás. 

Svätý Jozef, vzor a ochranca ctite-

ľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, 

oroduj za nás.  

 Nech je všade a navždy milova-

né Najsvätejšie Srdce Ježišovo! Od 

tohto času až naveky. Amen.“ 

                               

Mária B. a Gitka T. 
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 Košice sa 

22. októbra stali 

Európskym mes-

tom kultúry živo-

ta. Počas dvoch 

dní sa davy za-

stali najbezbran-

nejších, ktorí 

podľa jedného 

t r a n s p a r e n t u 

„tiež chcú demo-

kraciu“. Výzvu 

„ Po ďte  vo n         

a bojujte za ži-

vot“ prijalo pre-

kvapujúco veľa, najmä mladých ľudí z celého 

Slovenska. Od revolúcie v 1989 sme takú akciu 

nezažili. Ukázala sa sila Cirkvi. 

 Keď sme začali organizovať Pochod 

z našej diecézy, mali sme obavu, či sa naplní 

aspoň 9 autobusov. Počet ľudí sa však nad naše 

očakávania stále zvyšoval, až z našej diecézy 

išlo 27 autobusov, okrem toho niekoľko aút     

a počet ľudí sa priblížil k trom tisícom. 

 Z nášho dekanátu išli tri autobusy. Nála-

da v autobusoch bola úžasná, išli sme ako jedna 

veľká dekanátna rodina. Pán dekan ráno o 2.30 

požehnal účastníkov a vybrali sme sa na po-

merne dlhú cestu. 

 Po šťastnom príchode do Košíc sme sa 

všetci z celej diecézy zišli v kostole Krista Krá-

ľa. Hoci kostol mal kapacitu 600 miest, nás sa 

tam zišlo skoro 3000. Ľudia sedeli, stáli, tí čo 

sa nepomestili stáli vonku, nikto nebol nervóz-

ny, atmosféra bola úžasná. Sv. omšu celebroval 

Mons. Marián Bublinec spolu s asi 20 kňazmi 

z našej diecézy. Počas homílie hovoril o tom, 

ako sa v dnešnej dobe oblieka zlo do šiat dobra 

a dobro často vidíme oblečené v oblečení zla 

a tak ani nevieme, čo je vlastne v našej spoloč-

nosti dobro a čo zlo... Tiež povzbudil otcov, 

aby dvíhali svoje ruky k modlitbe za svoje rodi-

ny aj za spoločnosť. 

 Po sv. omši bol čas obeda, ten sme trávili 

spolu, lebo okolo kostola bolo malé nádvorie, 

kde sme si našli svoje miesto a naobedovali 

sme sa. Potom sme sa vybrali na hlavné námes-

tie, kde sa konal 

samotný Pochod. 

Videli sme tam 

veľa mladých, 

rodín s malými 

deťmi, mamičky 

s kočíkmi, senio-

rov, kňazov, re-

hoľníčky... Videli 

sme Cirkev, ktorá 

sa zišla, aby uká-

zala svetu, že nie 

je to spoločenstvo 

starých žien, ale 

že do nej patria 

všetci - malí aj starí a záleží im na ochrane ži-

vota a ochrane rodiny ako základnej bunke spo-

ločnosti. 

 Základné ľudské právo – právo na život 

sa stáva vecou dohody a voľby jednotlivca. 

Tvrdo sa presadzujú nové ľudské práva - práva 

LGBTIQA a ideológia rodovej rovnosti, ktorá 

už dávno nerieši zrovnoprávnenie mužov         

a žien. Sexuálna revolúcia oddeľuje sex od lás-

ky a berie ho ako „národný šport“. Ide o bioe-

tický zápas - antikoncepcia, umelé oplodňova-

nie a umelý potrat sú právom ženy, sú dokonca 

predmetom financovania z verejných zdrojov, 

z našich daní. Pojem spoločné dobro sa vytráca 

a akoby existovalo iba dobro jednotlivca, ktoré 

sa však relativizuje. Nový životný štýl, v kto-

rom je "všetko dovolené“, odmieta uznávať 

akúkoľvek mravnú autoritu. Kresťanstvo 

a tradície áno, ale len mimo verejného sektora 

a dosahu škôl. Vytvára sa vlastný mravný kó-

dex pre túto dobu. To je to, o čo teraz ide. 

 Preto sme boli na Pochode, vyšli sme 

von a bojovali sme, pokojne, ticho, s radosťou. 

Teraz už ostáva len neprestať bojovať za zá-

kladné ľudské práva, lebo ak my nebudeme 

„kričať“ iní budú konať... Preto, kto môžete, 

bojujte, tak ako môžete, či už modlitbou, šíre-

ním, výučbou... 

 Svätý Otec František nás povzbudzu-

je:  „Chráňte ľudský život! Nedajte sa od toho 

ničím a nikým odradiť. Stojí to za to”. 
Anna Siekelová 

NÁRODNÝNÁRODNÝNÁRODNÝ   POCHODPOCHODPOCHOD   ZAZAZA   ŽIVOT ŽIVOT ŽIVOT                                                                                                                                                                                                                                                                
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 V nedeľu 13. ok-

tóbra pri svätej omši  

doobeda o pol jedenás-

tej prijalo 40 mladých 

ľudí z rúk otca biskupa 

Mons. Mariána Cho-

vanca sviatosť birmo-

vania. V mene rodičov 

birmovancov otca bis-

kupa privítal Ing. Ján 

Kuma spolu so svojou 

manželkou. Po evanje-

liu Mons. Ján Bednár, 

dekan otcovi biskupovi 

predstavil všetkých bir-

movancov a oboznámil 

ho s priebehom prípra-

vy. Otec biskup v homílii nadchol bir-

movancov, aby si vybrali za svojho naj-

lepšieho priateľa Ježiša, lebo on je múd-

ry, mocný a láskavý. On nám posiela na 

pomoc svojho Svätého Ducha, ktorý 

birmovancom bude pomáhať v ďalšom 

živote v raste osobnosti.  

 

Úvodné privítanie otca biskupa 
 

 „Najdôstojnejší otec biskup, vítam 

Vás v Leviciach, v našom chráme 

v mene rodičov tu prítomných birmo-

vancov a ostatných veriacich. Ďakujem 

Vám, že ste prišli, aby z vašich rúk pri-

jali títo mladí ľudia sviatosť birmovania 

– Ducha Svätého a jeho dary. Táto svia-

tosť by im mala pomôcť, aby sa stali 

dospelými zodpovednými kresťanmi. 

Všetci dobre vieme, že ako ani z nás sa 

hneď nestali dospelí ľudia tým, že sme 

dosiahli 18 rokov, tak aj títo mladí ľudia 

budú potrebovať po prijatí tejto sviatosti 

ešte veľa času, veľa síl, 

budú musieť prekonať ve-

ľa prekážok, prežiť rôzne 

situácie, aby sa z nich stali 

ozaj dospelí, nebojácni 

kresťania, ktorí budú na-

sledovať Ježiša Krista ako 

jeho apoštoli. 

        Poznáme, že aj apoš-

toli toho boli schopní až 

po dlhom vyučovaní, cho-

dení s Ježišom, jeho počú-

vaní, sledovaní a nakoniec 

prijatí Ducha Svätého. Ve-

rím, že aj títo mladí chlap-

ci a dievčatá chodili 

s Ježišom, zaujímali sa čo 

hovorí, ako žije, čo od nich očakáva. 

Dúfame, že sme im to vedeli odovzdať  

a učiť ich jednak my rodičia, najbližšia 

rodina, katechéti, kňazi alebo niekto 

úplne iný, ktorý im vedel vydať živé 

svedectvo viery. Dnes sem prišli s oča-

kávaním, čo sa stane, čo sa zmení, či 

dostanú niečo nové, či to zmení ich ži-

vot, či naozaj dostanú nejaké dary, neja-

ké mimoriadne schopnosti, ktoré im po-

môžu sa zmeniť, stať sa lepšími. Každý 

z nich túži byť dobrý, rešpektovaný, 

hodný dôvery, milovaný, obľúbený, 

chce, aby sme ho brali ako dospelého, 

ktorý má svoje práva a povinnosti.                

Preto verím, že sa otvoria tomuto očaká-

vaniu, budú vedieť prijať z vašich rúk 

Ducha Svätého a jeho dary, aby dostali 

silu a podporu dospieť do zrelosti kres-

ťanských mužov a žien.“ (Ing. Ján Ku-

ma) 
 

Mons. Ján Bednár, dekan 

Birmovka v Leviciach                                                                                       Birmovka v Leviciach                                                                                       Birmovka v Leviciach                                                                                          
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 Misijný úmysel na október 2013 
20. október - MISIJNÁ NEDEĽA 

 

Aby Svetový deň misií pomohol všetkým kresťa-

nom uvedomiť si, že sme nielen prijímateľmi Bo-

žieho slova, ale aj jeho hlásateľmi.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modlitba za misie 
 

Svätá Terézia, ty si sa zaslúžila o to,  
aby si ťa uctievali ako patrónku misií na celom svete; 

rozpomeň sa na svoje vrúcne túžby počas svojho  
pozemského života, aby kríž Ježiša Krista 

bol známy na celej zemeguli a aby sa evanjelium          
hlásalo  až do konca časov. Pomáhaj, prosíme,              
kňazom, misionárom  a celej Matke Cirkvi tak,               

ako si to prisľúbila. Amen. 
 

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša, patrónka misií,                       
oroduj za nás! 

 

Svätá Terézia od Dieťaťa Jeţiša 
Mojím povolaním je láska 

 
 Byť tvojou nevestou, ó Jeţišu, byť kar-
melitánkou, byť v spojení s tebou matkou duší, 
to by mi malo stačiť... A mne to nestačí... Tieto 
tri výsady sú bezpochyby mojím povolaním: 
karmelitánka, nevesta a matka, avšak ja v sebe 
cítim ešte iné povolania, cítim v sebe povolanie 
bojovníka, kňaza, apoštola, učiteľa, mučení-
ka... Cítim túţbu vykonať pre teba, Jeţišu, 
všetky najhrdinskejšie skutky... Hoci som taká 
maličká, chcela by som osvecovať duše ako 
proroci, učitelia Cirkvi, mám povolanie byť 
apoštolom... Chcela by som prejsť po celej ze-
mi, hlásať tvoje meno a zasadiť na pôde neve-
riacich tvoj slávny kríţ, ale jedno misijné pole 
by mi nestačilo; chcela by som súčasne hlásať 
evanjelium vo všetkých piatich svetadieloch, ba 

aj na najvzdialenejších ostrovoch... Chcela by 
som byť misionárom nielen niekoľko rokov, ale 
chcela by som ním byť uţ od stvorenia sveta 
aţ do skončenia vekov. No nadovšetko by som 
chcela, môj milovaný Spasiteľ, preliať za teba 
svoju krv aţ do posednej kvapky... 
Jeţišu, keby som chcela opísať všetky svoje 
túţby, musela by som si poţičať tvoju Knihu 
ţivota, kde sú zaznamenané skutky všetkých 
svätých... 
Keď mi pri rozjímaní moje túţby spôsobovali 
opravdivé muky, otvorila som listy sv. Pavla       
a hľadala som nejakú odpoveď. Do očí mi pad-
la 12. a 13. kapitola z prvého listu Korinťa-
nom... Apoštol vysvetľuje, ako všetky najdoko-
nalejšie dary nie sú ničím bez lásky... Láska je 
vznešená cesta, ktorá bezpečne vedie k Bohu.  
Konečne som našla pokoj... Keď som uvaţova-
la o mys- t i c k o m 
tele Cir- kvi, ne-
spoznala som sa 
ani v jed- n o m             
z údov, o k tor ých 
píše sv. P a v o l , 
a l e b o s k ô r 
s o m c h c e l a 
byť vo v š e t -
k ý c h . . . L á s k a 
mi dala k ľ ú č      
k môjmu povo la-
niu. Po- chop i la 
som, ţe C i r k e v 
má telo zloţené 
z rozličných údov, ţe jej nechýba ani úd najpo-
trebnejší, najvznešenejší zo všetkých, pochopi-
la som, ţe Cirkev má srdce a ţe toto srdce horí 
láskou. Pochopila som, ţe iba láska udrţuje 
údy Cirkvi v činnosti. Keby láska vyhasla, apoš-
toli by nehlásali evanjelium, mučeníci by sa 
zdráhali prelievať svoju krv. Pochopila som, ţe 
láska obsahuje všetky povolania, ţe láska je 
všetko, ţe zahŕňa všetky časy a všetky mies-
ta... Slovom, ţe je večná! A v záchvate svojej 
nesmiernej radosti som zvolala: Jeţišu, moja 
Láska... Konečne som našla svoje povolanie! 
Mojím povolaním je láska! Áno našla som svoje 
miesto v Cirkvi a toto miesto si mi dal ty, môj 
Boţe. V srdci Cirkvi, mojej Matky budem lás-
kou... Takto budem všetkým..." 
 

Nenechajme skúšku, ktorú nám Ježiš posiela, ne-
využitú.  Je to zlatá baňa, ktorú treba dobyť. 

Takúto príležitosť by sme si dali ujsť? 
sv. Terézia z Lisieux 
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Misijná krajina Gabon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Gabonská republika sa nachádza na 

západnom pobreží Afriky. Rozlohou je 

päťkrát väčšia ako naše Slovensko, ale má 

len 1,6 milióna obyvateľov (2012). Je ad-

ministratívne územne členená na 6 provin-

cií. Hlavné mesto je Libreville. Väčšia časť 

Gabonu má rovníkovú klímu s vysokými 

teplotami a primeranou vlhkosťou po celý 

rok.  

Obyvateľstvo 

tvoria hlavne 

etnické kmene 

patria Fongovia 

36%, Mpon-

gweovia 15%  

a Mbeteovia 

14%, ale i Eu-

rópania, pre-

važne Francúzi 

25% a Afriča-

nia iných kra-

jín. Priemerná 

dĺžka života je v Gabone u mužov 53              

a u žien 54 rokov. Analfabetov je 36,8%. 

Úradným jazykom je francúzština. V súčas-

nosti sa vyše polovica obyvateľstva hlási 

ku kresťanstvu, ktoré je však ovplyvňované 

miestnymi tradíciami a rituálmi. Vyše štvr-

tinu populácie tvoria animisti a asi jedno 

percento tvoria moslimovia.  

Z histórie je známe, že portugalskí more-

plavci obsadili krajinu v roku 1470. Získa-

né územie bolo potom zdrojom pre predá-

vanie afrických otrokov. V roku 1839 si 

Francúzi v krajine zriadili svoje osady a tak 

sa stal Gabon postupne francúzskou koló-

niou. Tento stav trval až do roku 1960, ke-

dy Gabon dosiahol svoju nezávislosť.  

Evanjelizácia v Gabone sa uskutočnila        

v priebehu francúzskej nadvlády. V plnom 

prúde sa však rozbehla až koncom 19. sto-

ročia. Postupne začal vzrastať počet domá-

cich kňazov. Koncom minulého storočia 

začali uskutočňovať svoju misijnú činnosť 

členovia rehole saleziánov. Pápež Ján Pa-

vol II. navštívil Gabon v roku 1982. Kardi-

nál Tomko navštívil krajinu opakovane       

a vysvätil i niektorých biskupov domáceho 

pôvodu. V meste Lambarene je nemocnica, 

ktorú vybudoval v roku 1913 Albert 

Schweitzar, nositeľ Nobelovej ceny mieru 

za humanitárnu činnosť.  

 Nedeľné popoludnie trávi väčšina 

gabonských kresťanov v kostole na boho-

službách. Ne-

deľa je tiež 

najbezpečnej-

ším dňom ce-

lého týždňa       

s najnižšou 

kriminalitou, 

ktorá je v Ga-

bone veľmi 

rozšírená. Ga-

bon má po-

dobnú civilnú 

aj cirkevnú 

históriu ako 

susedné Kongo. Možno konštatovať, že už 

prakticky kráča na svojich nohách. Má veľ-

ký počet domorodých kňazov a biskupov, 

viacero rehoľných spoločenstiev, ako aj 

nábožensky vychovaných laikov.  
 

P. K. Bošmanský SVD, Hlasy z domova a misií 

(krátené) 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 

Zdroje: www.misijnediela.sk 

Hlasy z domova a misií 9/2013, 10/2013, Mladý misionár 3/2013 

Sv. Terézia z Lisieux, LÚČ 1996 (ISBN 80-7114-197-6) 
Foto:  internet 
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