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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 zástupov, Božou mocou zažeň do
pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete.
Amen.

Rekolekcie kňazov dekanátu Levice 7. 11. 2013 v kostole sv. Michala
Úvodník: Rok viery končí a náš život s Bohom pokračuje
Liturgia: Homílie na november
Téma: Blahoslavená tínedžerka - Hľadáme dobové fotografie
a informácie o súsoší sv. Trojice v Leviciach
Zamyslenie: „Svoj život si bez Ježiša neviem predstaviť...“
Zbierka na boj proti hladu
Misijný úmysel na november - Halloween v Rakúsku
Mládež kritizuje vyvolávanie strachu * Svätí v mesiaci: november
Fotogaléria: Pobožnosť na cintoríne v Leviciach 1.11.2013
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Rok viery končí a náš život s Bohom pokračuje
Milí čitatelia Michaela,
pomaly končí Rok viery, ktorý
vyhlásil Svätý Otec Benedikt
XVI. apoštolským listom Porta
fidei 11. októbra 2011 a začal sa 11.
októbra 2012 na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu.
Zakončí ho Svätý Otec František 24.
novembra 2013, na slávnosť nášho Pána Jeţiša
Krista, Kráľa vesmíru.
Počas celého tohto roka
sme postupne uverejňovali na prehĺbenie viery
katechézy dp. Andreja
Karcagiho podľa Katechizmu Katolíckej Cirkvi.
Viera „nás sprevádza ţivotom a umoţňuje
nám zakaţdým novými očami hľadieť na zázraky, ktoré Boh pre nás
koná. Viera zameraná na pochopenie znakov čias v dejinnej prítomnosti zaväzuje kaţdého z nás, aby
sme sa stali ţivými znakmi prítomnosti Zmŕtvychvstalého vo svete”. Viera
je osobným a zároveň spoločným aktom: je to Boţí dar,
ktorý sa preţíva vo
veľkom spoločenstve
Cirkvi a má sa odovzdávať svetu. Kaţdá iniciatíva v Roku
viery mala podporiť radostné znovuobjavenie viery a nové svedectvo
o nej, aby sa kaţdý kresťan dokázal
podeliť o to, čo je kresťanovi naj-
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drahšie: o Jeţiša Krista, Spasiteľa človeka a Kráľa vesmíru,
„pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 12, 2).Všetci veriaci
sú pozvaní oživiť svoj dar viery
a usilovať sa odovzdať svoju skúsenosť viery a lásky v dialógu so
svojimi bratmi a sestrami, aj s tými
z iných kresťanských
vierovyznaní, stúpencami iných náboţenstiev,
neveriacimi či ľahostajnými. Všetci kresťania
by si mali uvedomiť, ţe
prijali „posolstvo spásy,
aby ho zvestovali všetkým“ a mali by začať
uskutočňovať akési misie medzi tými, s ktorými ţijú a pracujú.
Aby sme mali ako odovzdávať,
sami sa musíme neustále prehlbovať v poznávaní Boha vo Svätom
Písme, ktoré ako hovoril pápeţ Benedikt XVI.: „Sväté Písmo nepatrí do
minulosti. Pán nehovorí v minulom
čase, ale
v prítomnom, hovorí s nami dnes, dáva nám svetlo, ukazuje nám cestu ţivota, poskytuje
nám svoje spoločenstvo a tým aj
svoj pokoj.“ Svätý František z Assisi
pridáva: „Čítať Sväté Písmo, znamená pýtať si radu od Jeţiša Krista.
“Boh nám svojím slovom hovorí, kto
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je a čo chce. Hovorí to s nekonečnou platnosťou a hovorí to znovu na
kaţdý deň. Keď berieme do rúk
evanjelium, mali by sme pamätať na
to, ţe v ňom prebýva Slovo, ktoré sa
v nás chce premeniť na telo a ktoré
nás chce uchvátiť, aby sme na novom mieste, v novom čase
a v novom ľudskom prostredí začali
nanovo svoj ţivot.“ (M. Delbrélová).
Katechizmus Katolíckej Cirkvi
vyjadruje, ako môţeme odpovedať
Bohu, keď k nám hovorí. Odpovedať
Bohu znamená veriť mu. Kto chce
veriť, potrebuje „pozorné srdce.“ Boh
nás oslovuje najrôznejšími
spôsobmi.
V kaţdom
stretnutí
dvoch
ľudí,
v kaţdom
hlbokom
záţitku
z prírody,
v kaţdej
zdanlivej
náhode,
v kaţdej výzve i v kaţdom trápení je
ukryté Boţie posolstvo pre nás.
A Boh k nám hovorí ešte zreteľnejšie, keď sa na nás obracia vo svojom slove alebo v hlase nášho svedomia. Obracia sa na nás ako na
svojich priateľov. Preto by sme mu
tieţ mali ako priatelia odpovedať
a veriť mu, úplne mu dôverovať, neustále sa učiť, ako mu lepšie rozumieť, a bezvýhradne prijímať jeho
vôľu.
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„Rok viery sa končí. Pane, pomôž nám v tomto čase milosti,
aby sme evanjelium zobrali vážne!“ (Tveet pápeţa Františka
z 8. novembra 2013)
Súčasťou slávnostného ukončenia Roka viery bude uctenie relikvií sv. Petra. Ako vysvetlil predseda
Pápeţskej rady na podporu novej
evanjelizácie Mons. Rino Fisichella,
na slávnosť Krista Kráľa v nedeľu
24. novembra budú vo Vatikáne verejne vystavené relikvie, ktoré tradícia uznáva ako pozostatky apoštola,
ktorý obetoval svoj ţivot za Pána.
P ô j d e
o
mimoriadnu udalosť, keďţe
relikvie
sv.
Petra
budú takto
vyst ave né
po prvý raz
v
histórii.
Mons. Fisichella pripomína
hlavný cieľ
vystavenia
relikvií, ktorým je uľahčenie prístupu
ku kontemplácii Jeţiša Krista s takým oduševnením, aké mali prví
kresťania: „Petrova viera takto znovu
potvrdí, že dvere k stretnutiu s Kristom sú vždy otvorené a čakajú na to,
aby sme cez ich prah vstupovali
s rovnakým oduševnením a presvedčením, aké mali prví veriaci.“
Spracoval podľa podkladov TK KBS
a KKC
Mons. Ján Bednár, dekan
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* Liturgia *
Slávnosť všetkých svätých

Tridsiata druhá nedeľa cez rok

Kto patrí do zoznamu svätých

Ako bude vyzerať večný život?

V Biblii máme knihu, ktorá hovorí o našej
budúcnosti, o tom, čo sa stane v posledných dňoch
a ako to bude vyzerať potom. Táto kniha – Kniha
zjavenia sv. Jána apoštola píše len v náznakoch,
v obrazoch. Čítanie na dnešnú slávnosť vykresľuje
nesmierny, nespočítateľný zástup tých, ktorí stoja
pred trónom Baránka, a anjelov, starcov, ktorí sa
klaňajú Bohu.
Tento úryvok je veľmi zaujímavý aj pre
niektorých , čo nepatria do katolíckej Cirkvi. Niekedy sa zvyknú aj odvolávať na počet spasených, ktorý sa tu udáva – 144 tisíc. Hovoria, ţe je akýsi limit,
strop, viac ľudí sa do neba nevojde. Keby sme tento
výklad zobrali váţne, bolo by to naozaj váţne... Do
neba by sa dostal len veľmi maličký zlomok ľudí
všetkých čias. Našťastie však vieme, ţe v Biblii je
reč čísel symbolická. Vieme, ţe izraelských kmeňov
bolo 12. Počet 144 tisíc dostaneme vynásobením
dvanástich kmeňov dvanástimi tisícami z kaţdého
kmeňa. Tento číselný údaj teda pozostáva z čísiel
dvanásť a tisíc. Číslo dvanásť symbolizuje v Starom
zákone Izrael a v Novom zákone nový Izrael, teda
tých, ktorí uverili Bohu. Číslo tisíc zase predstavuje
nespočetné mnoţstvo. Keby sme chceli teda číslo
144 tisíc preloţiť do nášho jazyka, tak povieme, ţe
je veľmi veľa ľudí, ktorí oslavujú Boha v jeho kráľovstve. Ide skôr o to, kto sa dostane do toho nekonečného zástupu vyvolených. Na to máme odpoveď
v liste sv. apoštola Jána: „Kaţdý, kto má túto nádej
v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.“
Sv. apoštol Ján hovorí o veľkej láske, ktorú nám
daroval Otec. Tá láska spočíva v tom, ţe sa môţeme
nielen volať Boţími deťmi, ale ţe nimi naozaj aj
sme. A tá láska spočíva aj v tom, ţe nám pripravil
skvelú budúcnosť. A kto má nádej v neho, kto sa
usiluje byť čistý, ten je spôsobilý dosiahnuť Boţie
kráľovstvo.
Všetci teda máme moţnosť oslavovať Boha
v jeho kráľovstve. Svätosť je pre všetkých. Ak my
venujeme Bohu svoj ţivot tu na zemi, ak skladáme
svoju nádej v neho, ak ţijeme s ním, ten ţivot bude
pokračovať medzi mnoţstvom všetkých tých, ktorí
mu verili a dosiahli slávu svätých.
Zdroj: kňazi.sk

Ţijeme v dobe reklám. Sme nimi doslova
zaplavení. Reklamy nám sľubujú vţdy viac ako je
pravda. A tak sme sa naučili brať ich s rezervou.
Ale predsa len chceme aspoň pribliţne vedieť, čo
môţeme očakávať od ponúkaného výrobku, zájazdu, pobytu. A potom kalkulujeme, aby sme získali čo najviac a čím lepšie za najvýhodnejších
podmienok.
Od úplného zániku, cez mnoţstvo prevteľovaní, celkom pozemských radovánok a trápení aţ
k rozplynutiu v nirváne. Saduceji neverili vo
vzkriesenie a preto poloţili Jeţišovi záludnú, zdanlivo neriešiteľnú otázku, ako keby večný ţivot bol
pokračovaním pozemského ţivota, vrátane manţelstva.
Jeţiš sa nedal chytiť do nastavenej pasce.
Vysvetlil, ţe posmrtný ţivot je podstatne iný ako
pozemský. Nikde vo Svätom písme nenájdeme taký
opis večného ţivota, ktorý by ukojil ľudskú zvedavosť. Ani veľkí mystici, ktorí zakúsili niečo z predchute Boţej blízkosti nám nevedeli sprostredko-vať
svoj záţitok. Asi sa to nedá, podobne ako sa nedajú
slovami opísať farby nevidiacim a zvuky nepočujúcim. Naše výrazové prostriedky sú určené na pozemské skutočnosti, zmyslami vnímateľné. Keby
sme aj neviem koľkokrát znásobili najúchvatnejší
moţný záţitok, ešte stále by sme nedosiahli ani
prah neba. Je to asi tak, ako keby niekto chcel vysvetliť embryu, aký ţivot ho čaká po narodení. Čo
by mu povedal? Budeš vidieť kvety a oblohu plnú
hviezd, budeš behať, skákať, tancovať, spievať,
spoznáš veľa ľudí, budeš vnikať do tajov vedy
a umenia, čo by si z toho vedelo predstaviť?
Nuž, nechajme sa prekvapiť a snažme sa
vojsť do radosti, ktorú nám od večnosti pripravil
náš Pán.
M .M.
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* Liturgia *
Tridsiata tretia nedeľa cez rok
Budú nás nenávidieť

Slávnosť Ježiša Krista
Kráľa vesmíru

Keď sa učeníci pýtali Jeţiša, kedy nastanú dni konca, neuviedol ţiaden časový údaj, ale
dal im dôleţité pokyny. Keďţe koniec ešte stále
očakávame, sú tieto pokyny veľmi dôleţité aj pre
nás.
Prvá Jeţišova rada je, aby sme sa nedali
zviesť tými, čo nás budú presviedčať, ţe uţ nastali dni konca. Celé dve tisícročia bola stále aktuálna rada, pretoţe sa vţdy našli ľudia, čo mali
"zaručené informácie" o blíţiacom sa konci sveta. Vieme, ako sa stupňovali takéto predpovede,
keď sa uţ blíţil prechod do tretieho tisícročia.
Ďalšie Jeţišovo upozornenie "neľakajte
sa", je tieţ veľmi potrebné, lebo veď iné ani nepočujeme, iba o vojnách a nepokojoch, ako sa
stavia národ proti národu, kde ľudia umierajú
hladom, kde zúri mor a kde sú prírodné katastrofy.
Krvavé dvadsiate storočie zaţilo aj veľa
krutých prenasledovaní pre náboţenské presvedčenie. A býva to veru tak, ako predpovedal Jeţiš:
"Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní
a priatelia a niektorých z vás pripravia o ţivot".
Aj v časoch relatívnej náboţenskej slobody treba rátať s tým, ţe nás budú nenávidieť
pre Ježišovo meno. Jeţiš bol, je a aţ do konca
sveta ostane znamením, ktorému budú odporovať. Ale pozrime sa na svetové dejiny z nadhľadu, ako skončili všetci, ktorých ţivotným programom bol odpor k viere? Aj keď sa im zdanlivo
darilo, čo iné získali okrem krvavých rúk a rozdrásaného svedomia?
Z dejín sa môţeme dozvedieť veľa, ale
všetko sa vyjaví aţ na konci. Vtedy sa kaţdý
presvedčí, ţe sme verili Pravde. A ak podľa nej
aj ţijeme, naozaj sa nemáme čoho báť.

Na konci liturgického roka nám Cirkev
predkladá na zamyslenie fascinujúcu udalosť - prvé
svätorečenie.
Ak sám Jeţiš kanonizoval zločinca, je to
pre nás veľká útecha. Na prvý pohľad sa nám dokonca môţe zdať, ţe sa tento burič dostal do nebeského kráľovstva akosi príliš lacno. Ale nie je to tak.
Povedal síce len štyri vety, ale aké...
Prvou vetou zahriakol svojho druha a tým
sa dištancoval od svojej zločineckej minulosti. Potom verejne uznal, ţe trpí spravodlivo. To je úţasný
výkon. Len sa pozrime na seba. Uznávame svoju
hriešnosť a ak ju porovnáme s mnoţstvom milostí,
ktoré sme dostali, vychádza nám z toho obrovský ne
- zaplatiteľný dlh. Ako náhle však príde na nás nejaké trápenie, búrime sa. Stalo sa už vôbec niekedy, že by sme boli naozaj úprimne považovali naše utrpenie za zaslúžené? A keď to
nedokážeme pri menších trápeniach, ako sa
zachováme, keď budeme umierať?
V ďalších dvoch vetách bolo uznanie Jeţišovej neviny a jeho kráľovskej hodnosti. Vtedy sa
všetci naokolo vysmievali zo svojho Kráľa. Dokázali sme sa už niekedy ozvať na obranu našej vysmievanej viery?
Zločincova prosba o spomienku je
zarážajúco pokorná. A asi práve preto mu
otvorila nebo. Ale podstatné bolo, že mal
tento svätec upretý pohľad na ukrižovaného
Pána. V tom je asi zhrnutá celá podstata
svätosti.
A s touto myšlienkou by sme mali vstupovať
do nového cirkevného roka.

M.M.

M.M.
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Ježišu spomeň si na mňa
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Blahoslavená tínedžerka

Chiara Badano sa narodila 29.
októbra 1971 v severotalianskej dedinke Sassello. Bola jediným a vytúţeným dieťaťom svojich rodičov –
Marie Teresy a Ruggera, čakali na
ňu necelých
11
rokov. Rodičia
ju
viedli
k veľkodušnosti a k láske k chudobným.
Ako
malá darovala svoje najlepšie hračky
chudobným deťom a túţila sa stať
detskou lekárkou v Afrike. Keď mala
10 rokov, pripojila sa k dievčenskej
skupinke hnutia Focolare, ktoré zaloţila
počas druhej svetovej vojny Chiara Lubichová.
V roku 1988 sa
dostavili bolesti ramena. Najprv to nevyzeralo váţne, ale
po vyšetreniach prišla zdrvujúca diagnóza:
rakovina
kostí s nádorom na
rebrách. Po prvej
operácii ju počuli povedať: „Ak to chceš
ty, Jeţiš, chcem to
aj ja.“ Čoskoro sa
ukázalo, ţe nie je nádej na vyliečenie. Chiara len postupne začínala
chápať, v akom váţnom stave sa

6

nachádza. Keď sa to dozvedela, leţala polhodinu nehybne na posteli
a nechcela s nikým hovoriť. Potom
vstala a usmievala sa. Neskôr povedala, ţe to boli najťaţšie chvíle jej
ţivota. Chiara
podstúpila
chemoterapiu
a vypadali jej
vlasy, čo ju
veľmi trápilo.
Všetkých prekvapovala jej
o d v a h a
a schopnosť
znášať veľké
bolesti bez sťaţností.
Chiara išla pokojne a vedome
v ústrety smrti. Spolu s najlepšou
kamarátkou vybrala
čítania a pesničky
na pohreb, sama pripravila prosby. Trvala na tom, aby si rodičia kúpili nové šaty, chcela, aby to bola radostná slávnosť
bez plaču. Krátko
pred smrťou sa rozhodla, ţe daruje očné rohovky. Jej posledné slová boli:
„Čau, mama, buď
šťastná, lebo ja som
šťastná.“ Zomrela
7. októbra 1990,
mala necelých
19 rokov.
Za blahoslavenú bola
vyhlásená 25. septembra 2010
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Divadelná hra o jej živote

Jej ţivot nás natoľko zaujal, ţe sme
sa ako ZMM (Zdruţenie Mariánskej
mládeţe) rozhodli, ţe by sme si to zahrali. Vedeli sme,
ţe to nebude ľahké
a ţe bude treba veľa trpezlivosti. No
pustili sme sa do
toho s radosťou
a veľkým nadšením
V priebehu nácvikov sme si uvedomili ako blízko má
kaţdý z nás k tej
svojej role. Dokonca sme sa aj viac
zblíţili ako ZMM
a sme veľká rodina.
Animátori
nám
oznámili, ţe divadlo
budeme hrať na
Zlete v Košiciach.
Boli sme veľmi
nadšení, no mali
sme aj strach, ako
to dopadne. Predsa, bolo to naše prvé vystúpenie. Dopadlo nad naše očakávania aţ veľmi dobre. Mali sme úspech. No naše divadlo sa tak zapáčilo,
ţe sme ho hrali vo viacerých mestách
a aj dedinách na Slovensku napr. Ruţomberok, Nitra, Levice, Veľké Záluţie
7

a Domadice. Dokonca sme sa dostali
aj do zahraničia nie síce ďaleko, ale
predsa. Hrali sme to v Čechách, boli
sme tam pozvaní na Slet. Divadlo sa
im tam taktieţ ľúbilo.
Divadlo videli aj samotní rodičia Chiary. Stretli sme sa s nimi na
Kvetnom víkende. Bola to jedna akcia,
na ktorej boli ako hostia. Bolo to pre
nás niečo neskutočné sa s nimi stretnúť. Keď sme im povedali, ţe hráme divadlo o ich dcére, boli prekvapení, ale
boli aj šťastní. Keď sme sa s nimi rozprávali, dozvedeli sme sa o Chiarinom
ţivote viac ako sme vedeli a tak sme
niečo aj do nášho divadla popridávali.
Keď sme to hrali
d r u h ý k r á t
v
Leviciach
v kostole sv. Michala, dali sme tam
nové scény. Prišlo
sa na nás pozrieť
mnoţstvo ľudí, ktorým sa to očividne
páčilo. Zoţali sme
veľký
potlesk
a bola to paráda.
Sme
neskutočne
radi, ţe sme začali
vôbec hrať divadlo.
Naše divadlo
nie je len o tom,
aby ľudia vedeli kto
bola blahoslavená
Chiara Badano, ale
nesie v sebe posolstvo a znamená
pre nás viac, ako
len vystúpiť na pódium a zahrať ho.
Dáva nám nádej a radosť do ţivota
a učí nás ako ţiť s Jeţišom.
Terézia Lukáčová a Zuzana Lukáčová
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Hľadáme dobové fotografie a informácie
o súsoší Sv. Trojice v Leviciach

OZ Patrimonium servandi pa. Z ikonografického hľadiska súv lete tohto roku dokončilo realizá- sošie znázorňuje korunovanie
ciu projektu revitalizácie levickej Panny Márie. Na vysokom sokli
Kalvárie. Trvalým cieľom aktivít stĺpa s pôdorysom rovnoramennénášho zdruţenia je záchrana ho kríţa stáli pôvodne 4 sochy
a p r o p a g á c i a h i s t o r i c k ý c h svätcov (Sv. Sebastián, Sv. Ján
aj sakrálnych
Nepomucký,
pamiatok
Sv. Ján Krstiteľ
v
Leviciach
a
Sv.
Róa na okolí.
chus ), obráteNaším súné tvárou na
časným záme4 svetové strarom je obnoveny. V minulosti
nie historickej
bolo zvykom
a
zárostavať podobveň sakrálnej
né
trojičné,
pamiatk y
mariánske,
v starom cenmorové stĺpy
tre mesta - súa súsošia na
sošia
Svätej
verejných prieTrojice.
Ţiaľ,
stranstvách
uţ v torzovitej
ako
výraz
podobe
stojí
prosby o BoTrojičný
stĺp
v
roku
1899
na
voľnom
ţiu ochranu, či
priestranstve
prejav vďaky
medzi budovou bývalého kláštora za záchranu pred rôznymi pohrofrantiškánov (teraz sídlo rímskoka- mami, ako bol poţiar, povodeň, aj
tolíckej farnosti Levice – mesto) epidémie cholery a moru.
a prvou budovou učiteľského ústaNezmenenú zostavu si
vu, kde sídli maďarské cirkevné uchoval trojičný stĺp v Leviciach
gymnázium. V klasicistickom štýle 180 rokov, aţ do 50. rokov minuz kameňa vytvorený „trojičný stĺp“ lého, 20. storočia. Svedčí o tom
nechal v roku 1777 postaviť Ján z o p á r s t a r ý c h p o h ľ a d n í c
Huszár, občan Levíc. Súsošie Svä- a fotografií, ktoré máme dosiaľ
tej Trojice (Boh Otec, Boh Syn k dispozícii. Podľa fotografie z roku
s kríţom v rukách a Boh Duch 1970 však ostali na podstavci uţ
Svätý v podobe holubice) s posta- len prví dvaja svätci. Nevieme, kevou Panny Márie tvorili vrchol stĺ- dy a kam sa podeli sochy Sv. Já8
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na Krstiteľa a Sv. Róchusa, ani rých albumoch, obecných či školako boli znázornení, keďţe doteraz ských kronikách, alebo v pamätzískané dobové pohľadnice ných knihách sa dodnes nachádza
a fotografie trojičného stĺpa ho nejaká fotografia, kde je aj levický
zachytili len z jedného bočného, trojičný stĺp hoci nebol hlavným obalebo z čelného pohľadu. Pohľad jektom pozornosti. Pri tomto súsona zadnú stranu pôvodného súso- ší sa do konca 50. rokov staval na
šia, alebo od tesviatok Boţieho
rajšieho hradnétela jeden zo
ho parku nemá4
oltárov
–
me k dispozícii.
„búdičiek“, kde
Súsošie
Sv.
mala zastávku
Trojice, prázdny
eucharistická
podstavec stĺpu
procesia veriaa sochy Sv. Secich s kňazom.
bastiána a Sv.
Tu slúţil pred
Jána Nepomucvyše polstorokého sa zachočím svoju privali dodnes, ale
mičnú sv. omšu
sú veľmi poškoMons. Ján Redené. Ich hodpiský.
Voľný
novernej obnopriestor pri súve pomôţe čím
soší
ponúkal
viac vizuálnych moţnosť
na
fotografických
skupinové fotoa kreslených dografovanie Levikumentov, ako
čanom i návTrojičný
stĺp
v
roku
2001
tieţ informácie,
števníkom mesna ktorom ramene podstavca boli ta. Máme záujem zapoţičať si kaţumiestnený Sv. Ján Krstiteľ a Sv. dý obrázok levického trojičného stĺRóchus. Nájdu sa pamätníci na ro- pu, ktorý by sa našiel. Vďačne priky 1953 aţ 1970.
jmeme na skopírovanie tieţ doboLevice majú len zopár vé pohľadnice a fotografie iných
hmotných
h i s t o r i c k ý c h starých pamiatok nášho mesta. Po
a umeleckých pamiatok, svetských digitálnom skopírovaní zapoţičané
aj cirkevných. Chceme osloviť čo dokumenty majiteľovi okamţite
najširší okruh ľudí ochotných po- vrátime.
môcť pri ich záchrane a ochrane.
pripravila:
Prosíme o pomoc obyvateľov Le- Rubriku
PhDr. Katarína Holbová
víc aj širokého okolia. Snáď medzi podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi
rodinnými fotografiami, v sta- 0902/573151, katka.holbova@gmail.com
9
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„Svoj život si bez Ježiša neviem predstaviť...“

V ostatných mesiacoch sme s istou bezmocnosťou a v modlitbách sledovali, ako sa
nám pred očami stráca pod vplyvom zákernej
choroby vzácna ţena, dlhoročná a obetavá
členka Spolku sv. Vincenta de Paul - naša
sestra Katka Medňanská.
Katkino srdce sa
zastavilo siedmeho novembra 2013, jej ţivot
tu na zemi skončil a my
sme stáli pri jej rakve
11. novembra, aby sme
jej vzdali poslednú úctu.
Pri zaopatrovaní
sa pán dekan opýtal
Katky, či miluje Pána
Jeţiša? Katka s rozţiarenou tvárou odpovedala, ţe si bez Jeţiša nevie svoj ţivot predstaviť!
Jeţiš bol naozaj u nej na prvom mieste. Utrpenie a bolesť by bez Neho len ťaţko zvládala.
Svojim ţivotom to aj viditeľne dokazovala.
Katkina ţivotná púť sa začala 24. novembra 1959 a čoskoro by sa doţila 54 rokov.
Členkou Spolku bola od roku 2001, kedy ju
oslovil páter Miroslav, ktorý v tom čase viedol
misie v Leviciach.
„Nestačí mať lásku v srdci a na perách.
Musí prejsť do činov, lebo až vtedy je dokonalá,
keď v srdciach tých, ktorých milujeme, vzbudzuje lásku“ hovorí sv. Vincent. Naša Katka to
presne tak robila.
Pomoc núdznym a ich problémy riešila
vţdy s veľkou pozornosťou a láskou. Nepoznala únavu, nedbala na čas a vţdy stála na svojom mieste vo svojom poslaní, pretoţe
v kaţdom z nich videla uväzneného, ukriţovaného Krista. Jej osobnosť vyţarovala pokoj,

10

lásku, dôveru a istotu korunovanú nezabudnuteľný úsmevom. Mali sme moţnosť vidieť
s akou láskou sa venovala aj svojej rodine manţelovi a dvom synom, ktorí isto budú dôstojnými pokračovateľmi jej ţivota.
Napriek predčasnému odchodu dala
svojmu ţivotu konkrétny rozmer, dielo svoje dokončila. Bolesť a utrpenie znášala bez jedinej
výčitky, ticho, s pokorou a odovzdanosťou do
Boţej vôle rovnako, ako aj všetky ťaţkosti svojho ţivota. Bola láskavá a dobrá ku všetkým bez
rozdielu.
Milá Katka, budeš nám tu chýbať, mali
sme ťa radi a ty si mala rada nás. Nikdy nezabudneme na teba, na tvoju láskavú a usmiatu
tvár, spájať nás bude navţdy modlitba a tvoje
orodovanie v nebi za
nás.
Lúčim sa s tebou
v mene všetkých členov Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku, dobrodincov, všetk ýc h
c h u d o b n ýc h
a núdznych, do ţivota
ktorých si vniesla svetlo, nádej a lásku
a zároveň aj Kristovu
radostnú zvesť. Lúči sa
s tebou aj Ruţencové
bratstvo a Mariánska
légia, ktorých si bola členkou. Ďakujem ti za
všetku námahu, ktorú si vo svojom ţivote
s veľkou a nezištnou láskou vynaloţila
v prospech všetkých nás. Verím, ţe máš uţ
svoju odmenu v nebi.
Tvoj ţivot nám bude vţdy príkladom
a povzbudením. Je nám cťou, ţe si bola našou
spolusestrou, navţdy budeš ţiť v našich srdciach.
Posledný pozdrav
šepkáme do ticha,
že sa raz v nebi stretneme
je naša útecha.
P.S.
Ďakujem dôstojnému pánu dekanovi
Mons. Jánovi Bednárovi, Mons. Františkovi
Procházkovi, dp. kaplánovi Petrovi Tóthovi
i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k dôstojnej rozlúčke s Katkou.
Alţbeta Kopřivová
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túto zbierku môţeme podporiť nielen
kúpou medovníkového srdiečka, ale
Celoslovenská zbierka Boj proti aj zaslaním SMS správy, či neposledhladu, ktorú organizuje národné nom rade modlitbou sprevádzajúcou
zdruţenie Spolkov kresťanskej lásky zbierku, ktorá znie takto:
sv. Vincenta de Paul na Slovensku,
slúţi na pomoc hladujúcim, trpiacim
„Milujúci Boh Otec, Tvoj Syn
a negramotným ľuďom na Haiti, Ježiš Kristus povedal, že chudobHondurase, Ukrajine, v Rusku a Al- ných budeme mať vždy medzi sebou.
bánsku.
Prosíme Ťa, Bože, nech nás Duch
––––––––––––
Svätý naučí poznávať potreby núdzNaša Katolícka spojená škola nych. Podľa vzoru sv. Vincenta, zasv. Vincenta de Paul sa do tejto zbier- páľ v srdciach ľudí dobročinnú lásky zapojila aj tento rok. Úlohou pre ku, aby sme v chudobných spoznali
ţiakov bolo napiecť, zabaliť a ná- tvár Tvojho trpiaceho Syna.“
sledne aj predávať medovníkové sr––––––––––––
diečka v škole. Ţiaci sa ochotne
Preto nech Duch Svätý prebýva
zhostili tejto neľahkej úlohy a predaj- v našich srdciach, aby sme neboli ľaom medovníkových srdiečok sme hostajní voči potrebám chudobných,
získali 96 eur. Neskôr sme tieto vy- a aby sme vţdy mali láskavé srdce
zbierané peniaţky poslali na účet pre všetkých.
zbierky.
Deti sa uţ tento rok tešia na buMgr. Renáta Harmadyová
dúcoročnú zbierku. Ako určite viete,
KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice

Zbierka na Boj proti hladu
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Misijný úmysel na november 2013

Aby cirkevné spoločenstvá v Latinskej
Amerike posielali misionárov
do ďalších cirkevných spoločenstiev

Sestry ustavičnej poklony
a predsa misionárky?
Dnes, rovnako ako kedysi, mnohí
nevedia pochopiť, že činná misia
a mlčiaca kontemplácia majú tak veľa
spoločného. Sestry ustavičnej poklony
sú súčasťou Steylskej rehoľnej rodiny,
ako tretie a najmladšie spoločenstvo,
ktoré
založil
sv. Arnold Janssen. Bol hlboko preniknutý
myšlienkou, že
bez Božej milosti sa nedá
dosiahnuť nič,
ale každú milosť a pomoc si
treba od Pána
Boha vyprosiť.
Pre neho bola
preto misijná práca predovšetkým prácou modlitby. Vedel, ţe svojim misionárom nemôţe dať nijakú lepšiu pomoc
ako zástup modliacich sa sestier, ktoré
pred eucharistickým trónom neustále
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zvolávajú Boţie poţehnanie na misijnú
prácu. Tak zaloţil „kontemplatívnomisijnú“ kongregáciu; chcel, aby celý
ich ţivot slúţil dielu šírenia viery. Modlitbou, adoráciou, kaţdodennou prácou
a obetou vyprosujú milosti pre kňazov,
pre misie, zvlášť pre misionárov verbistov a misijné sestry. Zabezpečujú misionárom duchovnú pomoc aj cez múry
kláštora, ktoré samy neopúšťajú. Svoju
misionársku úlohu spĺňajú modlitbou
a obetou obyčajného ţivota skrytého
v klauzúre pred Jeţišom prítomným
v Najsvätejšej sviatosti, pamätajúc na
slová, ktoré sv. Arnold kládol na srdce
svojim sestrám: „Od vás sa nevyţaduje,
aby ste sa modlili na svoje drobné
úmysly, ktoré sa týkajú len vás samých;
tie treba ponechať Boţej dobrote. Vy sa
však máte modliť na veľké úmysly sveta. Sv Teréziu z Avily tieţ často ţiadali
o modlitbu za drobné veci. Ale ona dôrazne napomínala svoje dcéry, aby nestrácali z pohľadu dôleţité veci, ktoré sa
týkajú Boţej
slávy, dosiahnutia večných
dobier, obrátenia sveta. Za
to sa musíte
modliť. Musíte byť ako
Mojţiš.
On
vystrel svoje
r u k y
k
modlitbe,
keď Izrael tiahol do boja. Keď ich drţal zdvihnuté,
víťazil Izrael; keď ich však nechal klesnúť, víťazil Amalek. Táto úloha pripadla vám a raz budete súdené z toho, či ste
ju verne plnili.“
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Centrom spoločenstva kaţdej jednej
sestry je Eucharistia. Účasť na slávení
svätej omše je vrcholom dňa. Podľa
moţnosti je potom v ich kláštoroch vo
dne i v noci poklona pred vyloţenou
Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia je verejným svedectvom viery
a lásky a zároveň vďaky vzdávaním za
tento úţasne veľký dar. Adorácia nášho
Pána a Spasiteľa v Eucharistii je neoceniteľnou a vzácnou formou modlitby. Je
v nej obsiahnuté všetko, čo slúţi ţivému

vzťahu medzi Bohom a človekom. Tu
sa pred Pána Boha prednášajú všetky
celosvetové záleţitosti bez toho, ţe by
ich bolo potrebné vyjadrovať slovami.
Pápeţ Benedikt XVI. hovorí, ţe adorácia je v najhlbšom zmysle objatím Jeţiša, pri ktorom mu hovorím: „Ja patrím
Tebe a prosím Ťa, buď aj Ty stále so
mnou!“
Keďţe Sestry ustavičnej poklony sú na
Slovensku iba krátko, je komunita zatiaľ
ešte veľmi malá, preto nemôţu mať
ustavičnú poklonu, no s pomocou aktívnych laikov môţe byť poklona denne
takmer počas celého dňa a trikrát do
týţdňa aj celú noc. Veríme, ţe Pán pošle
nové sestry, aby mohli plniť poslanie
ustavičnej poklony aj tu na Slovensku.
Spracované podľa Sr. Márie Stelly, SSpSAP
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Cirkevný summit pre
Blízky východ v novembri
vo Vatikáne
Za prítomnosti pápeţa Františka,
patriarchov a vyšších arcibiskupov východných cirkví sa 21. novembra vo
Vatikáne bude konať summit cirkevných predstaviteľov zameraný na Sýriu,
Irak a Blízky východ. Informoval o tom
prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri 26. októbra na pôde Pápeţského východného ústavu v Ríme pri otvorení akademického
roka. Summit bude príspevkom k hľadaniu reálnej moţnosti mieru v Sýrii, Svätej zemi a na Blízkom východe a momentom kolegiálneho zjednotenia
v modlitbe za kresťanov postihnutých
krajín. Nadviaţe na podobné stretnutie
v roku 2009, konané z iniciatívy pápeţa
Benedikta XVI. a uskutoční sa v súvislosti s plenárnym zasadnutím dikastéria
pre východné cirkvi v dňoch 19. – 22.
novembra na tému „Východné katolícke
cirkvi päťdesiat rokov po Druhom vatikánskom koncile“.

♥
Pohliadni na dúhu a zvelebuj toho,
kto ju stvoril,
veľmi je utešená svojim leskom.
Svojim skvostným oblúkom
sa vinie po nebi,
ruky Vznešeného ju rozopäli.
(Sir 43, 12-13)

♥
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HALLOWEEN V RAKÚSK
RAKÚSKU
U
MLÁDEŽ KRITIZUJE V
VYVOLÁVANIE
YVOLÁVANIE STRACHU
Pred Halloweenom, aj v Rakúsku ţiaľ obľúbenom
sviatku vyvolávania
hrôzy, „Katolícka
mládeţ“ (KJS) vyzvala rodičov, aby
oslávili „31. október
bez strachu a aby
deťom vysvetľovali
tému
smrť
a smútok“.
„ Z á b a v a
z tohto z USA importovaného zvyku sa končí tam, kde sa
zraňuje duševné a fyzické zdravie detí.
Namiesto toho by na Halloween malo byť
v popredí zaobchádzanie so strachom,
umieraním a predstavami o druhom svete,“ zdôraznila Sigrid Kickingerederová
spolková predsedníčka, Katolíckej mládeţe v rozhovore pre
„Kathpress“.
Halloweenové party, strašidelné kostýmy
a tzv. zvyk „trick or treat“- (sladké alebo bude
kyslé) sa aj v Rakúsku
stále viac šíria. Hravý
prístup k vyvolávaniu
strachu je pre mnohé deti
veľmi príťaţlivý, ako
hovorí Kickingerederová. Toto bláznivé dianie
okolo Halloweenu nie je vţdy také nevinné: „Rozprávajú sa strašidelné príbehy
alebo pozerajú hororové filmy, ktoré nie
sú vţdy určené pre vek detí a ide
o pokusy cielene vyvolať v deťoch strach.
Hranice medzi trochou hrôzy a pravým
strachom sú často plynulé. Deti musia
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mať sami moţnosť určovať, do akej miery sa
vystavia hrôzostrašnej
situácii a mali by
v kaţdom prípade mať
kontrolu nad týmto dianím. Rodičia by sa mali
predtým oboznámiť
s prípadným nebezpeč e n s t v o m
a porozprávať sa o tom
s deťmi. Rozumné je
napríklad, stanoviť určitú trasu a čas, kedy sa
to strašenie musí skončiť. Rozumné je aj
ukazovať situácie, pri ktorých je odváţnejšie a lepšie sa nezúčastniť.“
Anketa v Rakúsku ukázala, ţe polovica opýtaných detí, ktoré na Halloween
zvonia pri dverách, dostanú sladkosti. Katolícka mládeţ sa k tomu stavia kriticky
a vyzýva rodičov, aby
pôsobili na deti, aby sa
vzdali zlých kúskov, či
dokonca násilia voči neo c h o t n ý m d a r c o m.
„Dostať sladkosti s hrozbou zlého kúsku odporuje úctivému vzťahu detí
a dospelých,“ zdôraznila
Kickingerederová.
Smrť a smútok u detí
Smrť je na Halloween všade prítomná, preto je potrebné
hovoriť s deťmi o umieraní a smútku. Rodičia môţu napríklad ísť s deťmi na cintorín a hovoriť im o smrti a ţivote, ako
hovorí Kickingerederová. „Deti sa majú
povzbudzovať, aby kládli otázky o téme,
o ktorej sa inak hovorí iba zriedka váţne
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a bez kŕčovitosti. Deti majú svoj individuálny prístup k umieraniu alebo smrti.
Dospelí by mali deťom umoţniť chránené
prostredie pre príslušný druh diskusie.“
„Predovšetkým je dôleţité, aby deti
boli dobre informované a zapojené do
diania,“ vysvetlila aj Silvia Langthalerová
pre „Kathpress“. Táto systémová terapeutka pre rodiny pôsobí v „Rote Anker“ (Červenej kotve), poradenskom centre pomoci viedenského spoločenstva duchovných sestier „Caritas Socialis“ (CS)
pre deti a mládeţ konfrontované so smrťou. Aj ona zdôrazňuje, ţe deti smútia
inak ako dospelí: „Keď dospelí smútia,
tak od rána do večera. Deti smútia len
občas. Tu sa môţe stať, ţe dieťa plače,
pretoţe niekto zomrel a o niekoľko minúť
sa uţ veselo hrá.“
Tak ako dospelí aj deti musia po
smrti človeka najprv „pochopiť smrť ako
realitu“, zdôraznila Langthalerová. „Na to
potrebujú deti veľa informácií, ktoré by
im dospelí mali poskytnúť. Aţ do veku
škôlkarov deti ešte nedokáţu svojimi
kognitívnymi schopnosťami vôbec pochopiť, čo sa v prípade smrti deje. Napriek tomu by sme mali hovoriť aj s nimi:
Tu by sme mali veci jednoducho iba nazvať menom,“ radí psychoterapeutka.
„Deti v predškolskom veku napríklad dokáţu pomaly chápať, čo sa deje, predovšetkým aj definitívnosť konca. A čím sú
staršie, tým im je to jasnejšie.“
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„Deti potrebujú rituály“
„Pomocou pre deti sú aj rituály:
Rituály dávajú istotu. Aj dospelí potrebujú rituály, ale problémom je, ţe mnohí také rituály uţ nepoznajú,“ povedala
Langthalerová. „Tu je našou prácou
spoločne s dospelými rituály znova nachádzať,“ povedala o svojej práci
v centre.
Moţnosťou sú rôzne veci – od tradičného vystavenia mŕtveho doma, cez
modlitbu ruţenca, krabicu so spomienkami na mŕtveho, výmenu spomienok
aţ po maľovanie hrobových svetielok
na hrob. Deti treba brať aj na tradičnú
návštevu hrobu na Všetkých svätých uţ
od malička. Aj pritom moţno napr. urobiť rituál, ţe pri kaţdej návšteve zomrelého sa zaspieva iná naučená detská pieseň.
Psychoterapeutka vie o úsilí podľa
moţnosti chrániť deti pred utrpením.
„Ale keď zomrie blízky príbuzný, tak
trpieť budú – a na to aj majú mať moţnosť,“ zdôraznila. „To musíme my ako
dospelí tieţ vydrţať.“
–zg–
Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová
Zdroje: www.misijnediela.sk
Listy z Vatikánu, Rím 24.-30. Október 2013
Mladý misionár 3/2013
Život Cirkvi vo svete 43/2013
Foto: internet
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