
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 

 Ročník III. - Číslo 12 - December 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: Nepoškvrnená, Advent ... Čas radostného očakávania   

Liturgia: Homílie na december * Téma: Vianoce očami našich misionárov  

Misijný úmysel na december, 2015 - rok rehoľných povolaní 

Reportáž: Dom radosti * Vlastná tvorba: Vianoce  

Katechéza: Mariánsky charakter adventu  * Svätí v mesiaci: november          

Fotogaléria: Slávenie prvej adventnej nedele 1.12.2013  
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Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

* Editoriál *           Ročník III. Číslo 12 

 ..náš pohľad priťahuje 

krása Ježišovej Matky, našej 

Matky! S veľkou radosťou ju 

Cirkev kontempluje ako 

«milosti plnú» (Lk 1,28),      

a týmito slovami ju pozdrav-

me všetci spoločne: „milosti 

plná“. Trikrát povedzme: 

„Milosti plná!“ Všetci: 

„Milosti plná!“ [prítomní tri-

krát opakujú zvolanie] A tak-

to na ňu Boh hľadel od prvej 

chvíle jeho plánu lásky. Hľa-

del na ňu, krásnu, plnú mi-

losti. Naša Matka je krásna! 

Mária je nám oporou na na-

šej ceste smerom k Viano-

ciam, pretože nás učí, ako 

prežívať tento čas Adventu    

v očakávaní Pána. Tento ad-

ventný čas je totiž očakáva-

ním Pána, ktorý nás na sviat-

ky všetkých navštívi, ale tiež každého jednot-

livo, v našom srdci. Pán príde! Očakávajme 

ho! 

 Evanjelium sv. Lukáša nám predstavuje 

Máriu, dievča z Nazareta, maličkej lokality   

v Galilei, na periférii Rímskej ríše a aj na pe-

riférii Izraela. Z malej dedinky. A predsa prá-

ve na nej, dievčati zo vzdialenej dedinky, 

spočinul pohľad Pána, ktorý si ju vopred vy-

volil, aby bola matkou jeho Syna. Vzhľadom 

na toto materstvo bola Mária uchránená od 

dedičného hriechu, čiže od toho nalomenia 

spoločenstva s Bohom, s druhými a so stvo-

renstvom, ktoré do hĺbky zraňuje každú ľud-

skú bytosť. Táto zlomenina však bola vopred 

uzdravená u Matky toho, ktorý nás prišiel vy-

slobodiť z otroctva hriechu. Nepoškvrnená je 

zapísaná v Božom pláne, je plodom Božej 

lásky, ktorá zachraňuje svet. 

  A Matka Božia sa od tejto lásky nikdy 

neoddelila: celý jej život, celé jej bytie je jed-

ným „ánom“ voči tej láske, „ánom“ voči Bo-

hu. Nebolo to však pre ňu ľahké! Keď ju anjel 

oslovuje «milosti plná» (Lk 1,28), veľmi je 

tým rozrušená, pretože vo svojej poníženosti 

sa cíti ničím oproti Bohu. Anjel ju utešuje:  

«Neboj sa, Mária, našla si 

milosť u Boha. Počneš      

a porodíš syna a dáš mu 

meno Ježiš» (v. 30-31). 

Táto správa ju znepokojí 

ešte viac, aj preto, lebo 

ešte nebola zosobášená    

s Jozefom. No anjel dodá-

va: «Duch Svätý zostúpi 

na teba... A preto aj dieťa 

bude sa volať svätým, bu-

de to Boží Syn» (v. 35). 

Mária počúva, poslúcha 

vo svojom vnútri a odpo-

vedá: «Hľa, služobnica 

Pána, nech sa mi stane 

podľa tvojho slo-

va»        (v. 38). 

 Tajomstvo tohto 

dievčaťa z Nazareta, ktoré 

je v Božom srdci, nám nie 

je cudzie. Nie je to tak, že 

by ona bola tam, a my tu. Nie, sme spojení. 

Boh v skutočnosti dáva spočinúť svojmu lás-

kavému pohľadu na každom mužovi a na kaž-

dej žene! S menom a priezviskom. Jeho po-

hľad lásky je na každom z nás. Apoštol Pavol 

hovorí, že Boh „si nás ešte pred stvorením 

sveta vyvolil, aby sme boli svätí a nepoškvr-

není» (Ef 1,4) Aj my sme od počiatku Bohom 

vyvolení, aby sme žili svätým životom, slo-

bodným od hriechu. Je to plán lásky, ktorý 

Boh obnovuje zakaždým, keď k nemu prichá-

dzame, osobitne vo sviatostiach. 

 Na tento sviatok, keď kontemplujeme 

našu Matku Nepoškvrnenú, krásnu, uvedomu-

jeme si aj naše pravé určenie, naše najhlbšie 

povolanie: byť milovaní, byť premenení lás-

kou, byť premenení Božou krásou. Hľaďme 

na ňu, našu Matku, a dovoľme jej hľadieť na 

nás, aby sme sa naučili byť pokornejšími       

a tiež odvážnejšími v nasledovaní Božieho 

Slova. Aby sme prijímali nežné objatie jej Sy-

na Ježiša, objatie, ktoré nám dáva život, nádej 

a pokoj.“ 

 

Z príhovoru pápeža Františka 8. 12. 2013                                                       
prevzaté 

NepoškvrnenáNepoškvrnenáNepoškvrnená 
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 Prvou adventnou nedeľou sa 

pre nás kresťanov začína obdobie 

adventu, prípravy na slávenie            

narodenia Pána Ježiša. 

 Slovo ADVENT pochádza z la-

tinského slova "adventus" a zna-

mená PRÍCHOD. 

Symbolom adventného obdobia, 

ktoré trvá štyri týždne, je adventný 

veniec so štyrmi sviecami. Tie sa 

postupne zapaľujú počas štyroch 

adventných nedieľ. 

 Tretia adventná nedeľa sa na-

zýva "Laetare" - Raduj sa ! a opro-

ti ostatným adventným dňom, keď 

liturgická farba je fialová, liturgic-

kou farbou môže byť ružová. 

Prvá adventná nedeľa je zároveň 

začiatkom nového liturgického           

roka. 

 Štvortýždňové obdobie adven-

tu je pre nás veriacich najmä             

časom duchovnej prípravy a poká-

nia pred slávením Vianoc. Je to čas 

očakávania sviatku narodenia Pána 

Ježiša, ale aj čas očakávania Jeho 

druhého príchodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V teologickom zmysle sa            

advent vyznačuje dvojakým očaká-

vaním: 

 sviatku narodenia Ježiša Krista 

 a Jeho druhého eschatologického 

príchodu na konci časov, tzv.            

parúzie. 

 Advent je tiež obdobím osobit-

nej úcty k Ježišovej Matke, Panne 

Márii.  

 Predvianočný čas nám neustá-

le pripomína bezhraničnú dôveru 

Panny Márie, s ktorou sa odovzda-

la Bohu pri zvestovaní archanjela 

Gabriela, že počne Syna a dá Mu 

meno Ježiš.  

 Slovami "Áno, nech sa mi          

stane..." (Lk 1,38) dala svoj súhlas, 

aby sa sám Boh mohol vteliť pod 

jej srdce. 

     Pokorne ťa prosíme, Duch Svätý, 

aby sme boli aj my, v tomto milosti-

vom čase adventu, uschopnení            

prijať s láskou a dôverou do svojich 

sŕdc očakávané Božie Dieťa, Pána 

Ježiša.   
                                                                                                                     

Eva Terézia Maďarová 

Advent ... čas radostného očakávania  Advent ... čas radostného očakávania  Advent ... čas radostného očakávania    
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* Liturgia *            Ročník III. Číslo 12 

Zamyslenie na prvú adventnú nedeľu 
„Preto aj vy buďte pripravený, lebo Syn             

človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ 

 Na polostrove jazera Como je samota Villa 

Acronati. Býva v nej iba starý záhradník. „Ako 

dlho tu bývate?“ – opýtal sa kňaz, ktorý tam pri-

šiel. „Dvadsaťštyri rokov.“ „Koľkokrát tu bol za 

čas majiteľ?“ „Štyri razy.“ – znela odpoveď.      

„A naposledy?“ „Pred dvanástimi rokmi – odpo-

vedal záhradník. Je pravdou, že väčšinou som tu 

sám. Veľmi zriedka sem zavíta nejaký hosť.“ 

Kňaz si všimol, že záhrada, dom a okolie sú upra-

vené a pekne udržiavané. Poznamenal: „Je tu 

všetko v takom poriadku, akoby majiteľ mal prísť 

už zajtra.“ Starý záhradník sa usmial 

a poznamenal: „NIE ZAJTRA, PÁN MOJ, ALE 

DNES!“ 

 Memento, s ktorým sa zhodujeme na za-

čiatku cirkevného roka. Čo vyvolávajú v našich 

mysliach a srdciach slová ako začiatok, štart, prvá 

nedeľa adventu? V každom z nás niečo iné. 

 Optimista s nadšením a elánom začína 

opäť s veľkými plánmi a predsavzatiami, hoci tie 

spred roka nedokončil alebo nesplnil... Pesimista 

už rezignuje, stráca chuť, elán, nadšenie, bojí sa, 

chce mávnuť rukou, hovorí o sebe, že je slaboch, 

vzdáva sa... Realista sa zastaví, premýšľa, hodno-

tí, porovnáva, zvažuje, a až potom si niečo určí, 

rozhodne sa pre niečo. A čo ja? 

Boh chce, aby sme boli realisti – vždy priprave-

ní... 

 Prežime týždne adventu v nádeji, že nikdy 

nie sme sami. Robme všetko na oslavu Boh a pre 

svoju spásu. Spoločne si vyprosujme veľkú túžbu 

po Bohu, ktorý sa prihovára iba v tichu očakáva-

nia. 
Spracované: Kongregácia sestier Matky Božieho 

milosrdenstva 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie 
Dnes slávime počiatok „mesta“, ktoré               

dostalo veľmi vzácneho obyvateľa. 

 Tým mestom je Panna Mária a obyvateľom 

je Ježiš Kristus. Tento obraz pochádza z 87. žalmu.  

Tento žalm má aj duchovný výklad.. Mesto Božie 

znamená Panna Mária, teda pri modlitbe tohto žal-

mu máme na pamäti to, že Panna Mária sa stala mat-

kou Pána Ježiša, teda príbytkom pre neho. Ježiš bol 

obyvateľom tohto mesta na deväť mesiacov. 

 V dnešný deň si pripomíname vznik tohto 

slávneho mesta, inými slovami okamih počatia Pan-

ny Márie. Rodičia Panny Márie – Joachim a Anna – 

boli otvorení životu, prijali ho , aj keď podľa tradí-

cie boli už vo vysokom veku. Nebáli sa však. Poča-

tie ich dieťaťa bolo pre nich požehnaním a radosťou. 

A to, že prijali nový život, má veľký význam dodnes 

pre všetkých nás. 

 Táto skutočnosť nás napĺňa radosťou i vďač-

nosťou voči Bohu a voči Joachimovi a Anne. Spolu-

práca človeka s Bohom vždy prináša dobré ovocie. 

Od počatia sa v matke vyvíja nový život, ktorý má 

právo na to, aby bol chránený. Človek nemá právo 

naň siahať. V našej dobe – chvála Bohu – sa veľmi 

chráni život. Lekári robia niekedy priam zázraky. 

To, čo v minulosti nebolo možné, dnes často už ve-

da možným urobila. Žiaľ, keď zostaneme iba pri 

vede bez Boha, sme schopní byť najväčšími barbar-

mi. Ľuďmi, ktorí sú schopní zabiť bezbranného          

a nevinného. My, vyspelá civilizácia, nemáme prob-

lém so zabitím niekoho, kto za nič nemôže, ničím sa 

neprevinil. Keby mal aspoň možnosť sa brániť.  

Počaté dieťa sa stáva obeťou ľudskej túžby po po-

hodlí, komforte a bezproblémovým životom. Nevin-

ný zomiera a s ním zomiera aj požehnanie národa, 

zdravotníctva a rodiča. 

 Dnes sa tešíme z toho, že Joachim a Anna 

prijali počatie svojho dieťaťa – Panny Márie. Záro-

veň oslavujeme to, že ju Boh vyvolil na také veľké 

veci, vďaka ktorým sa jej hriech ani len nedotkol. 

Myslime a modlime sa, aby sme konečne všetci       

v národe pochopili, že každé počaté dieťa je vzác-

nym obyvateľom matky, ktorého treba chrániť. Tým 

viac, že je bezbranný. Len tak nás bude môcť Boh 

požehnať. Amen.                                      Kňazi.sk
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Zamyslenie na druhú adventnú nedeľu          
„Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu                 

Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ 

„Robte pokánie, lebo sa priblížilo                                 

nebeské kráľovstvo.“ 

 Hlasy dvoch veľkých biblických 

osobností nás pripravujú na stretnutie 

s Pánom. Izaiáš 700 rokov pred Kristom 

a Ján Krstiteľ necelých 30 rokov po Kristo-

vi. Čo môžu povedať nám žijúcim 2013 

rokov po narodení Krista? 

 Nemecký inštitút porovnával kvalitu 

ciest v Európe. Zistil, že v porovnaní 

s ostatnými krajinami má Slovensko cesty 

na jednotku. Problém však nastáva, keď 

zaradím dvojku alebo vyšší prevodový stu-

peň... 

 Aj náš život je na prvý pohľad na jed-

notku? Nepotrebujeme vyrovnať chodník 

pre Pána? 

Stíhame s dychom pri preraďovaní do dvoj-

ky?  

 On prichádza plný múdrosti 

a rozumu, ktorý nebude súdiť podľa zdania 

očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale 

podľa spravodlivosti bude súdiť chudob-

ných a podľa práva bude rozhodovať 

v prospech ponížených zeme. 

 V dňoch adventného očakávania sa 

budem snažiť o to, aby moje oči, uši 

a jazyk boli milosrdní, aby som nikdy niko-

ho neupodozrieval a nesúdil podľa vonkaj-

šieho zdania, nehovoril zle o blížnych, ale 

pre každého mal slovo útechy a odpustenia.  
Spracované: Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva 

 

 

Tretia adventná nedeľa 
Múdrosť Jána Krstiteľa 

 Dnes sme počuli, že aj ten „najväčší z naro-

dených zo ženy“ sa pýta. 

Ján Krstiteľ sa dostal do pochybností. Nebolo mu 

celkom jasné, čo a ako sa deje okolo Krista. Priro-

dzené. Ľudské. Normálne. Obmedzený ľudský ro-

zum sa nie raz dostane do úzkych, do situácie, keď 

si už sám nevie pomôcť. Ján Krstiteľ riešil svoju 

nevedomosť veľmi dobre. Napriek tomu, že mno-

hým ukazoval cestu, nebál sa priznať aj svoju           

slabosť, obmedzenosť svojho rozumu a poslal svo-

jich ľudí za Ježišom, aby sa mu situácia objasnila. 

Nemohol ísť sám. Bol vo väzení. Nielen telom bol 

uväznený, ale aj jeho duša bola uväznená v zajatí 

pochybností. Z toho „duchovného väzenia“ sa dostal 

práve vďaka svojej pokore a otázke, na ktorú mu 

Ježiš odpovedal. 

 Ježiš ho napriek tejto pochybnosti a otázke, 

ktorú od neho dostal, neodsúdil. Naopak. Ešte viac 

ho vyzdvihol. Obracia sa na zástup, ktorý bol okolo 

neho: „Čo ste vyšli vidieť? Trstinu? Človeka v jem-

ných šatách? Takého, ktorý sa nevie popasovať so 

životom?“ Ježiš ho napriek jeho pochybnostiam 

vyzdvihuje. Hovorí, že Ján je viac ako prorok. Po-

sol, ktorý oznamuje príchod Mesiáša. Posol, ktorý 

pripravuje cestu Pánovi do ľudských sŕdc. Toto je 

Ján Krstiteľ. Najväčší zo všetkých. Napriek tomu, že 

pochybuje. 

 Po tieto dni budeme uvažovať viac nad sebou 

a nad svojím konaním. Pristúpime k sviatosti zmie-

renia. Pri spytovaní svedomia máme šancu sa doz-

vedieť, čo je v našom konaní a vzťahu k Bohu dobré 

a čo nie. Kde máme rezervy a ako to zmeniť. Nebáť 

sa vyznať svoju slabosť v pravdivom svetle. Tak 

ako Ján Krstiteľ. Majme pred očami Kristovo počí-

nanie: Jána nezhodil, nezavrhol, naopak, ešte viac 

vyzdvihol a pochválil pred všetkými. Ak aj my 

spoznáme svoj hriech v pravdivom svetle a pravdivo 

ho vyznáme, „stúpneme“ v Kristových očiach. Je to 

vec múdrosti a pokory. Pripravme si srdce, aby 

Kristus skutočne mohol prísť do nášho srdca.  Nech 

tá svätá spoveď nie je len formalita, ale vec nášho 

srdca, vec našej múdrosti.      Kňazi.sk 
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Bolívia                                        
P. Ondrej Pešta 

 Vianoce v Bolívii slávime 
viac vo farskom spoločenstve. 
Organizujú sa rôzne dobročinné 
akcie, ktorých cieľom je pomoc 
ľuďom nachádzajúcich sa 
v hmotnej alebo duchovej núdzi. 
Samotné slávenie Vianoc vo far-
nostiach je, samozrejme, spojené 

Čo ma pri myšlienke na svätú Rodinu príjemne dojíma,  

je moja predstava o celkovom obyčajnom živote...  

V jej živote sa všetko odohralo takisto ako v našom. 

sv. Terézia z Lisieux  

 VIANOCEVIANOCEVIANOCE   OČAMIOČAMIOČAMI   NAŠICHNAŠICHNAŠICH   MISIONÁROVMISIONÁROVMISIONÁROV      
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so slávnostnou liturgiou, ktorá je 
však veľmi živá a radostná. Jej 
súčasťou je aj tanec, divadelné 
predstavenia Ježišovho narode-
nia, ohňostroj i zábava 
s pohostením po sv. omši. Pre 
deti sa zvyknú počas celého Ad-
ventu pripravovať stretnutia, kde 
sa im prostredníctvom katechéz 
približuje tajomstvo Vianoc a tiež 
sa s nimi nacvičujú vianočné ko-
ledy. Zvláštnosťou  je, že na ob-
dobie Adventu v Bolívii pripadá 
tiež koniec školského roka. 
V mnohých farnostiach sa slávi 
prvé sv. prijímanie detí, krsty, pr-
vé sv. prijímanie či birmovky mla-
dých a dospelých. Pre mnohé ro-
diny je tak Advent bezprostred-
nou prípravou na Vianoce spoje-
nou so skutočnou duchovnou ob-
novou ich náboženského života. 
V tomto období ma asi najviac 
oslovuje úcta k Božiemu Dieťaťu. 
Vari niet bolívijskej rodiny, kde by  
nemali Jezuliatko.  

 
Japonsko  

P. Pavol Filadelfi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vianoce v Japonsku sa pre-
žívajú viac-menej v spoločenstve 
veriacich v kostole, alebo sa ko-
najú vianočné večierky. Myslím 
si, že v rodinách tak, ako sme na 
to zvyknutí na Slovensku, sa Via-
noce prežívajú menej. Vianočnú 
atmosféru možno zažiť aj na uli-
ciach, pretože i tu sa Vianoce sta-
li obľúbeným komerčným sviat-
kom. Ich hlavným hrdinom je 
Santa Claus.  
 Vianoce sa končia 25. de-
cembra, pretože potom nasleduje 
novoročné zdobenie. Príprava na 
Vianoce sa začína adventnou du-
chovnou obnovou, ktorá spočíva 
z prednášky a spoločnej svätej 
spovede. I nekresťania sa z časti 
zaujímajú o to, aká je podstata 
Vianoc.  
 Počas polnočnej svätej omše 
je zvykom krstiť dospelých. Je to 
preto, že na Vianoce prichádza 
väčší počet ľudí, medzi nimi aj tí, 
ktorí premýšľajú o krste, a takto 
sa aj oni môžu povzbudiť.  
 Podíďme tento rok 
k jasličkám a v hĺbke srdca sa po-
kloňme tomu, komu jedinému má 
počas Vianoc patriť naša úcta 
a pozornosť. Ďakujme za dar 
kresťanskej viery. Ďakujme za to, 
že dieťatko uložené v jasličkách, 
pred ktorým pokľakáme, nesprí-
tomňuje iba ľudskú tradíciu, ktorú 
neskôr možno nahradiť inou, ale 
že je to práve On, náš jediný Boh, 
Ježiš Kristus, živý Spasiteľ. 
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Nemecko                                          
P. Jozef Bištuť 

 V Nemecku, v porovnaní 
s tradičným slávením týchto sviat-
kov na Slovensku, možno nájsť 
určité rozdiely. Darmo by ste na 
štedrovečernom stole hľadali ry-
bu, zemiakový šalát či opekance 
alebo iné bezmäsité pokrmy. Ani 
vianočnú oblátku s medom by ste 
tu nenašli. Na stole v tento večer 
nesmie chýbať pečená hus 
s červenou kapustou a knedľami, 
prípadne zemiakmi. Ale okrem 
večere niet v slávení vianočných 
sviatkov väčších rozdielov. Naše 
darčeky chcú byť odrazom či ob-
razom toho najväčšieho daru, 
akého sa nám kedy dostalo. Ne-
beský Otec nám daruje s láskou 
to najdrahšie, čo mal. Boh nám 
daroval svojho jediného Syna. My 
vieme, ako bol tento najväčší dar 
v dejinách ľudstva prijatý. Pre nie-
ktorých bol na hnev a pohoršenie, 
no pre niektorých na spásu. Na 
Vianoce si pripomíname tento 
dar. Vianoce sú pre mňa sviatka-

mi „obdarovania“. Rok čo rok sme 
pozvaní prijať Ježiša, ktorého 
sme dostali do daru – nezaslúže-
ne, z lásky. Záleží len na nás, čo 
s týmto darom urobíme...  
 Prial by som si, aby sme si 
dokázali nájsť – a to nielen na 
Vianoce – viac času pre Toho, 
ktorý k nám prišiel v onom malom 
betlehemskom dieťati. Prajem 
všetkým, ktorí slávia Vianoce ako 
sviatky narodenia Pána, aby mu 
dokázali otvoriť svoje srdcia 
a náruč, aby ho prijali s radosťou 
a úprimnosťou. Lebo on prišiel... 
„aby prebýval medzi nami“.  
 

Mexiko  
Michal Vrták                                    

seminarista na misijnej skúsenosti OTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na začiatku adventu slávime 
hody. Náš kostol, a s ním aj celá 
farnosť (19 komunít), je zasväte-
ný sv. Barbore (4. december). 
Slávnosti predchádza novéna, 
ktorá trvá 20 dní a každý deň sa 
slávi sv. omša v jednej z komunít. 
V našej farnosti máme na Štedrý 
deň 12 svätých omší. Posledná 
končí približne o polnoci a po nej 
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nasleduje čas na spoločnú šted-
rovečernú večeru.  
 Misijných priateľov na Slo-
vensku by som chcel poprosiť, 
aby sa neprestávali modliť za mi-
sie a nových misionárov a aby 
tieto nádherné sviatky pokoja 
a Božej lásky rozhojnili v našich 
srdciach milosť a radosť z toho, 
že sme kresťania. 
 

Írsko                                               
P. Gašpar Habara 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vianoce v Írsku sú podobné 
tým našim doma na Slovensku. 
V kostoloch a v rodinách je to 
slávnostná atmosféra, veľmi obľú-
bený sviatok hlavne pre deti. Od-
lišnosťou je štedrá večera. 
V Írsku sa všetko oslavuje v prvý 
vianočný deň, a to hneď ráno, 
keď deti vstanú a utekajú 
k stromčeku a vybaľujú svoje dar-
čeky. Potom ide celá rodina do 
kostola sláviť Božie narodenie 
a po krásnej sv. omši je slávnost-
ný obed doma. Tradičným jedlom 
je morka. Ľudia sú väčšinou do-
ma, v rodinách, snažia sa, aby ni-
kto nebol v tento deň sám, a to 
ani bezdomovci.  

Brazília                                           
P. Pavol Baláž 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slávenie Vianoc v Amazonii 
je úplne iné ako na Slovensku. 
Vianoce trvajú jeden deň 25. de-
cembra. Obyčajne býva tento deň 
časom rodinnej pohody, kedy sa 
celá rodina stretne. Prípravu po  
duchovnej stránke sa snažíme ro-
biť intenzívne. Veriaci sa schá-
dzajú vo svojich komunitách, aby 
sa modlili vianočnú novénu. Vo 
veľkej väčšine tieto modlitbové 
stretnutia bývajú v domoch veria-
cich. Čo ma najviac zaujalo na 
slávení Vianoc v Amazonii? Asi tá 
nádherná vysoká teplota vzdu-
chu, počas ktorej si dovolím ísť 
na neďalekú pláž s dobre vychla-
denou Coca colou v ruke.  Teraz 
som si spomenul na goralské via-
nočné vinšovanie: Vinšujem vám 
na šťastie, na zdravie, na to Bo-
žie narodenie, aby sme sa dočka-
li ďalšieho Božieho narodenia... 
A teraz to moje osobné: „a ak by 
sme sa náhodou nedočkali, ... 
alebo hlavne, aby sme mali dobre 
poupratované v duši a v srdci“.  

M. Š., krátené 
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Misijný úmysel na december 2013 
 

Aby kresťania, osvietení vteleným Slovom,  
pripravili ľudstvo na príchod Spasiteľa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tejto noci, kedy sa Boh z lásky ku mne 
stal    slabým a trpiacim, urobil ma silnou 

a odvážnou. Obliekol ma do svojho brnenia 
a od tejto požehnanej noci som neutrpela 

v boji nijakú porážku. Naopak, ponáhľala 
som sa od jedného víťazstva k druhému 

a začali sa veľké „preteky“... 
sv. Terézia z Lisieux  

 

 2015 - rok rehoľných povolaní 
(Vatikán) 

 V roku 2015 bude Katolícka cirkev 

sláviť Rok rehoľných 

povolaní. Oznámil to 

pápež František 

v piatok predstave-

ným rehoľných spolo-

čenstiev vo Vatikáne. 

Od stredy 27. novem-

bra do piatku 28. no-

vembra sa konalo 

v Ríme 82. generálne 

zhromaždenie združe-

nia vyšších rehoľných 

predstavených. Na 

audiencii pre 120 členov vyšších rehoľných 

predstavených pápež zdôraznil veľký výz-

nam reholí pre život Katolíckej cirkvi 

a šírenie viery.  

 Rehole zhromažďujú „mužov a ženy, 

ktorí dokážu prebudiť svet,“ ako povedal 

pápež František, ktorý sám je členom reho-

le jezuitov. Ich život je prorockou misiou a 

„najkonkrétnejšou formou“ nasledovania 

Ježiša: „Boh nás povoláva opustiť naše 

hniezdo a nechať sa vyslať až na končiny 

sveta“, povedal pápež. Avšak aj od každého 

kresťana sa vyžaduje „radikálnosť“ pri uvá-

dzaní viery do života.  

 „V súčasnosti prekvitajú rehole 

v tých regiónoch sveta, v ktorých je Cirkev 

ešte mladá,“ pokračoval František. „To si 

vyžaduje od reholí mimoriadnu kompeten-

tnosť v medzi-kultúrnom dialógu.“ Pápež 

predstaveným pripomenul, aby túto kultúr-

nu mnohorakosť realizovali aj pri zostavo-

vaní vedúceho personálu. Členovia reholí 

z rôznych kultúrnych kruhov prinášajú so 

sebou aj rôzne výrazové formy charizmy.  

 Rehole sa musia vyhýbať každému 

druhu pokrytectva a klerikalizmu, povedal 

pápež, ktorý si podľa informácie vatikán-

skej tlačovej kancelárie vzal na otázky re-

hoľných predstavených 3 hodiny času. Du-

chovné vzdelávanie členov reholí je dielom 

duchovného umenia a nie nejaká policajná 

práca, ako zdôraznil pápež a povedal: 

„Cieľom je formovať rehoľníkov, ktorí ma-

jú nežné srdce a nie srdce, ktoré skyslo od 

octu.“ 

 Rehoľná služ-

ba podľa jeho slov si 

vyžaduje bratstvo 

v rámci spoločen-

stva. Rozdiely 

a konflikty treba vy-

držať. Okrem toho 

biskupi nemajú po-

važovať rehoľné 

spoločenstvá proste 

iba za pomocníkov 

pri svojom poslaní, 

ale ako obohatenie diecéz.  

– zg –  
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Svätý Otec vybral témy troch              

rokov Svetových dní mládeže 

 

 Svätý Otec František určil témy 

najbližších troch rokov na Svetové 

dni mládeže. Vyšpecifikoval tak eta-

py duchovnej prípravy, ktorá bude 

v priebehu troch rokov smerovať 

k medzinárodnému stretnutiu 

s Petrovým nástupcom v júli 2016 

v Krakove: 

 

 Rok 2014 „Blahoslavení chu-

dobní v duchu, lebo ich je nebeské 

kráľovstvo“ (Mt 5,3) 

 

 

 

  

       Rok 2015 „Blahoslavení čistého 

srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8) 

 

 Rok 2016 (Krakov) 

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni do-

siahnu milosrdenstvo“ (Mt 5,7). 

 

 Tieto tri témy vychádzajú 

z blahoslavenstiev. Svätý Otec už 

v Rio de Janeiro na stretnutí 

v Katedrále Sv. Šebastiána (25. júla 

2013) požiadal mladých, aby znovu 

a znovu čítali blahoslavenstvá 

a urobili ich konkrétnym životným 

programom.  

 

 
 

 

Rubriky Téma a Misie pripravila: Edita Kottrová 

Zdroje: www.misijnediela.sk 

Hlasy z domova a misií 12/2013 

Život Cirkvi vo svete 48, 49/2013 
Foto:  internet 
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 Dobrý deň... Tak, a zase sme tu!  Kde sa 
môžeme rozložiť?  Zase nás tu máte! Či je to tu 
krásne a útulné! 
Takéto a podobné zvolania bolo počuť 
s úsmevom na perách 30. novembra 2013 vo 
vestibule Katolíckej spojenej školy sv. Vin-
centa de Paul v Leviciach.  
    Ľudia známi, prichádzajúci každý rok 
presne ako hodinky, ľudia, ktorí ešte nevedeli, 
čo ich tu čaká, ľudia, ktorí už počuli čo-to od 
iných, ale všetci zvedaví a dobre naladení 
vchádzali cez otvorené dvere do Domu rados-
ti. Otvoril ich pán riaditeľ Mgr. Miloš Harmady 
krátkym  príhovorom, hneď za ním si zaspievali 
a zatancovali deti folklórneho súboru Radost-
ník, deti  speváckeho súboru, malí i veľkí 
škôlkári, všetci nadšene podávajúc svoje naj-
lepšie výko-
ny. Pán 
kaplán Šte-
fan Čun-
derlík nás 
pozval na 
posviacku 
veľkého 
adventné-
ho venca, 
ktorý bol 
postavený 
v átriu ško-
ly . Bola to 
duchovná 
potrava pre 
všetkých 
zúčastne-
ných. Uve-
domili sme 
si, že prvou adventnou nedeľou sa k nám míľo-
vými krokmi približujú najkrajšie sviatky lásky 
a porozumenia, Vianoce. 
  No a po tomto duchovnom úvode sa 
hostia mohli venovať svojej zvedavosti. Veď  
bolo tu čo pozerať, vyskúšať, ochutnať!  Hneď 
po vstupe vás vítala veselá hudba neodmysli-
teľnej ľudovej kapely Javorinka. Aby sa vám 
dobre počúvalo, mohli ste si pohodlne sadnúť 
do „cukrárne“ a pochutnať si na výborných zá-
kuskoch a koláčikoch  mamičiek našich detí, či 
popíjať si kávičku, čajík. Prejedli sa vám slad-
kosti? Nuž  pochutnali ste si na zemiakových 
plackách s rôznymi plnkami, na varenej kukuri-
ci, ešte horúcej, na pukanských párancoch  

 
 
 

s tvarohom alebo zemiakmi . Ak vám nestačilo 
predjedlo dobrôt, dobrý hustý teplý guláš vás 
naplnil. 
  Aby ste náhodou nepribrali, o to sa po-
starali naši telocvikári pri lezeckej stene, pri 
volejbale, floorbale, kde ste si mohli do 
„popuku“ zahrať dospelí proti dospelým, deti 
proti dospelým, alebo ste fandili svojim ratoles-
tiam. 
 Ani váš duch neobišiel naprázdno. Mohli 
ste si zalistovať v knihách, dokonca na dvoch 
rôznych miestach a utajujúc kúpu pred drobiz-
gom, ste si ich mohli zabezpečiť pod stromček. 
Mohli ste obdivovať literárnu kreatívnu tvorbu 
vašich detí, smeli ste pozorovať a potom aj vy-
skúšať rôzne techniky umeleckých výrobkov, 
poprípade už hotové výrobky si aj kúpiť. Mali 

sme tu per-
nikára, čip-
kára, hrnčia-
ra, tkáča, 
pri ktorých, 
ak ste boli 
dobrí učni, 
ste sa mohli 
mnohému 
priučiť. Oči 
sa mohli 
popásť na 
nádherných 
vianočných 
ozdobách, 
ikebanách, 
vyrezáva-
ných svieč-
kach, háč-
kovaných 

a pletených výrobkoch.  Kto chcel, mohol sa 
pokojne porozprávať so psycholó-
gom, kňazom, rodičia budúcich prvákov 
s budúcoročnými prváckymi pani učiteľka-
mi. 
   Do Domu radosti s dokorán otvorenými 
dverami  sa prišiel pozrieť aj pán dekan Mons. 
Ján Bednár, ktorému tiež pohrával úsmev na 
perách vo virvare toľkej farebnosti 
a rôznorodosti.  
 No nezbiehajú sa vám slinky na budúco-
ročný Deň radosti? Príďte! Dvere sú otvorené! 

 
Mgr. Terézia Meszárosová 

KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 

D O M    R A D O S T I                              D O M    R A D O S T I                              D O M    R A D O S T I                                 
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Sviatky SlovaSviatky SlovaSviatky Slova   

čosi nesú,čosi nesú,čosi nesú,   

požehnanípožehnanípožehnaní   

plnú misu,plnú misu,plnú misu,   

všetkých ľudívšetkých ľudívšetkých ľudí   

pozývajúpozývajúpozývajú   

kkk   štedrovečernémuštedrovečernémuštedrovečernému   

stolu.stolu.stolu.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Čuj, koledyČuj, koledyČuj, koledy   

zaznievajú,zaznievajú,zaznievajú,   

živú voduživú voduživú vodu   

   nalievajúnalievajúnalievajú   

aaa   kto by sakto by sakto by sa   

napiť zdráhal,napiť zdráhal,napiť zdráhal,   

nech mu padnenech mu padnenech mu padne   

dolu brada!dolu brada!dolu brada!   

   

   

   

Na Vianoce,Na Vianoce,Na Vianoce,   

na Hromnice,na Hromnice,na Hromnice,   

ružovej jeružovej jeružovej je   

farby líce,farby líce,farby líce,   

pretože sú,pretože sú,pretože sú,   

boli, budú,boli, budú,boli, budú,   

jak Turícejak Turícejak Turíce   

majú silu.majú silu.majú silu.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Príchod zhoraPríchod zhoraPríchod zhora   

UčiteľaUčiteľaUčiteľa   

ospevujúospevujúospevujú   

stále znova,stále znova,stále znova,   

za hraniceza hraniceza hranice   

duše, tela,duše, tela,duše, tela,   

kkk   Bohu vedú,Bohu vedú,Bohu vedú,   

kkk   Duchu mieria.Duchu mieria.Duchu mieria.   

Pavla SivčákováPavla SivčákováPavla Sivčáková   

            VIANOCE    VIANOCE    VIANOCE       
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S Máriou v ústrety Ježišovi 

 V tomto čase naše myšlienky 

smerujú k udalostiam súvisiacim       

s narodením Ježiša v Betleheme, kde 

má neodmysliteľné miesto i Panna 

Mária. 

      Celá adventná doba má marián-

sky charakter a preto v jednotlivých 

týždňoch Adventu sa 

môžeme zastaviť aj 

pri živote Panny Má-

rie a za pomoci ume-

leckých obrazov k jed-

notlivým etapám jej 

života hľadať vzor     

v nasledovaní Ježiša. 

 Vo Svätom písme 

nájdeme niekoľko 

krátkych správ:          

o zvestovaní v Naza-

rete (Lk 1, 26-38),      

o   pôrode v Betlehe-

me (Lk 2, 1-20), o úte-

ku do Egypta (Mt 2, 

13-14). Potom nasle-

duje tridsaťročné ml-

čanie, niekoľko zmie-

nok o Márii, ktorá sto-

jí pri Ježišovi počas 

jeho verejného účinkovania a vo 

chvíľach bolestného utrpenia a smrti 

na kríži (Jn 19, 25-27). Posledná uda-

losť je Máriina prítomnosť na mod-

litbách s prvotnou Cirkvou pred zo-

slaním Ducha Svätého (Sk 1, 12-14). 

Vo Svätom písme máme základnú 

osnovu života Panny Márie a prijí-

mame ju s istotou viery. O rodičoch, 

iných predkoch a o jej narodení ne-

vieme nič. 

 Máriini rodičia boli Joachim  

(hebr. Pán pozdvihne) a Anna (hebr. 

milosť). V liturgii ich uctievame od 

10. storočia, vždy 26. júla. Joachim 

pochádzal z Galilei. 

Bol pastierom a bol 

to bohatý, nábožný    

a veľmi dobrý muž. 

Zo svojich majetkov 

rozdeľoval na tri časti 

– pre chrám, pre chu-

dobných a pre seba. 

Anna bola dcérou 

kňaza Matana z Bet-

lehema. Jej príbuznou 

bola sv. Alžbeta, mat-

ka Jána Krstiteľa. 

 Mária žila nor-

málnym životom ži-

dovskej ženy tej doby 

- modlievala sa, pra-

covala, chodila do sy-

nagógy. Každý jej 

skutok bol však žitý  

v dokonalej jednote    

s Ježišom v láske, ktorá vyvrcholila 

na Kalvárii v spoluprežívani utrpenia 

s bolesťou srdca. Jej život bol ne-

ustálym opakovaním úvodného 

„fiat“.  

      Po Kristovom nanebovstúpení 

Mária žila tri roky na Sione, tri roky 

Mariánsky charakter adventu                              Mariánsky charakter adventu                              Mariánsky charakter adventu                                 
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v Betánii a deväť rokov v Efeze, kam 

ju odviedol apoštol Ján. Tu pocítila 

veľkú túžbu navštíviť Jeruzalem, Pe-

ter a Ján ju tam odviedli. 

 Francúzki lazaristi v Turecku po 

prečítaní diela bl. Anny Kataríny sa 

rozhodli zorganizovať archeologický 

výskum, ktorý potvrdil pravdivosť 

opisov a tvrdení. Za pomoci miest-

nych roľníkov našli osamelý polo-

zrúcaný dom, zákla-

dy Máriinho domu. 

Štyri tisícky kresťa-

nov, starých Efeza-

nov tu verne zacho-

vávali svoje tradície 

i pamiatku domčeka 

Panny Márie. Nazý-

vali ho Kaplnka Ce-

lej svätej alebo 

Dom našej Matky 

Márie. V jeho blíz-

kosti bola jaskyňa, 

v ktorej bola Panna 

Mária pochovaná. 

Vďaka spisom bl. 

Anny Kataríny mô-

že aj dnešný pútnik 

navštíviť tieto miesta. Navštívili ich 

aj ostatní pápeži: Pavol VI (1967), bl. 

Ján Pavol II. (1979) a Benedikt XVI. 

(2006). 

 Miestom posledných rokov Pan-

ny Márie aj jej nanebovzatia bol 

Efez. Tu si Panna Mária urobila krí-

žovú cestu, ktorú denne prechádzala 

a chválila Pána za jeho lásku. Vediac 

o blížiacom sa konci pozemského 

putovania Bohorodičky boli apoštoli 

povolaní do Efezu, aby sa poslednýk-

rát stretli s Ježišovou matkou. Z rúk 

sv. Jána prijala Mária Ježišovo eu-

charistické telo a krv. Po smrti jej te-

lo pripravili na pochovanie podľa ži-

dovských zvykov s veľkou úctou       

a láskou. Prišli všetci apoštoli, iba 

Tomáš meškal, prišiel až o tri dni. 

Keď ho priviedli na miesto, kam po-

ložili Máriino telo, jaskyňa bola na-

plnená zvláštnou 

vôňou a bola 

prázdna. Mária bo-

la vzatá do neba aj 

so svojim telom. 

Bl. Anna Katarína 

vo videní opisuje 

ako Máriino telo 

sa spojilo s dušou 

a spolu s Pánom 

vystúpilo do neba. 

Potom sa apoštoli 

rozišli, aby ohlaso-

vali evanjelium po 

celom svete, v Efe-

ze zostal iba sv. 

Ján. 

 Všetci sme 

Máriine deti. Túto Máriu zveril Ježiš 

na kríži milovanému učeníkovi. Ján 

pod krížom zastupoval nás všetkých. 

Odvtedy jej môžeme vravieť ako jed-

notlivci „moja matka“ a ako spolo-

čenstvo „naša matka“. Ako Božie de-

ti nás zaujímajú podrobnosti zo živo-

ta našej matky Márie a sú pre nás 

vzácne, aby sme ju mohli viac milo-

vať. 
 

Podľa podkladov  www.dkuspis.sk                  
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