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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.

Polnočná svätá omša na sviatok Narodenia Pána, Levice, kostol sv. Michala, 24. 12. 2013

Úvodník: Na prahu Nového roka
Liturgia: Homílie na január
Téma: Duchovný most medzi nebom a zemou * Vlastná tvorba: Báseň
Chvály: Hymnus ranných chvál na slávnosť Bohorodičky
Katechéza: Modlitba požehnania * Reportáž: Koledníci Dobrej noviny
Zamyslenie: Modlitba k sv. Michalovi archanjelovi
Oznamy: Oznámenie o zápise detí do 1.ročníka základnej školy
KSŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach
Misijný úmysel svätého Otca na január - Misijná krajina India * Svätí v mesiaci: január
Fotogaléria: Polnočná svätá omša na Narodenie Pána v kostole sv. Michala v Leviciach
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Na prahu nového roku
Nový rok je zakaždým aj novou príležitosťou na začiatok.
Na začiatok zmeny
v našich životoch, ktorá
ale vychádza z ochoty
a snahy zmeniť svoje
srdce a tým aj svoje
postoje,
názory
a železné zvyky. Sami
cítime, že nezmýšľame
vždy správne, že nemáme vždy pravdu a že
nás ten - ktorý zvyk
zotročuje. Konečne je
tu aj príležitosť, najmä
pre nás veriacich katolíkov, na zmenu pohľadu na Cirkev, na zmenu
nášho postoja k nej. Pretože sa stretávame s veľmi odmietavými postojmi,
s dosť neláskavými vyjadreniami tých,
ktorí sa svätým krstom v pravom zmysle
slova do Cirkvi zaštepili. Žiaľ, oni to tak
necítia. Mnohí si stále neuvedomujú, že
tvár Cirkvi tvoria aj oni sami. Cirkev netvoria iba duchovné osoby, ale každý jeden človek, ktorý bol v tejto cirkvi pokrstený. Práve tento rozmer mnohým
z nás zatiaľ chýba. Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša a Najsvätejšej Tváre to plne
chápala a vyslovila: „Milujem Cirkev,
svoju matku.“ Milovala ju takú, aká bola. Hlboko si uvedomovala, že cirkev je
božsko – ľudská ustanovizeň a tá ľudská
časť je veľmi krehká. Kým tá božská
časť je pevná ako skala, tá ľudská stojí
často na labilných nohách. Ľudská tvár
Cirkvi sa mení tak, ako sa menia ľudia
v nej. Každý jeden z nás je zodpovedný
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za vzhľad tejto tváre,
nikto sa nemôže tejto
zodpovednosti vyhnúť.
Aj súčasný Svätý
Otec, pápež František
vyvíja nemalé úsilie,
aby v prvom rade deťom Cirkvi priblížil
túto pravdu. Vychádza
z obrazu Cirkvi ako
matky. „Mama predovšetkým učí kráčať životom, vie, čo je potrebné, aby jej dieťa
kráčalo v živote
správne, a nenaučila
sa to z kníh, ale
z vlastného srdca.“
„Cirkev koná rovnako: usmerňuje náš
život, predkladá ponaučenia k tomu, ako
dobre kráčať. Spomeňme si na Desať
Božích prikázaní: naznačujú cestu dozrievania, aby sme mali pevné body
v našom spôsobe správania sa. Sú ovocím,“ - hovorí: „Prikázania sú ovocím
nežnosti, lásky samého Boha, ktorý nám
ich daroval.“ Svätý Otec nás vyzýva,
aby sme sa nad nimi zamysleli a snažili
sa ich vnímať iným, a to pozitívnym pohľadom. Ak to urobíme, zistíme, „že sa
dotýkajú nášho spôsobu správania sa
k Bohu, k nám samým a k iným. Pozývajú nás, aby sme si nevytvárali idoly
z materiálnych vecí, ktoré nás potom
zotročujú, aby sme pamätali na Boha,
mali v úcte rodičov, boli čestní, rešpektovali toho druhého... „Pápež nám odporúča, aby sme sa pokúsili ich takto
vnímať a považovali ich za také, „ ako-
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by boli slovami a ponaučeniami, ktoré
dáva mama na správnu cestu životom.
Mama nikdy neučí zlým veciam, chce
iba dobro detí, a tak koná Cirkev.“
Ak nájdeme v sebe ochotu zmýšľať týmto spôsobom, uvidíme, že Cirkev
je naozaj láskavou a milosrdnou Matkou. Nie je však benevolentnou a všetko
dovoľujúcou matkou. Tým by svojim
deťom nepomohla. Ona sama hľadí na
prikázania pozitívne, vie, že sú nezmeniteľné a že sú pre dobro človeka. Nemôže
sa od nich odchýliť, akokoľvek na ňu
zvonka dorážajú. Môže ich však predkladať vždy s láskou, so súcitom
a s pochopením toho, kto ich porušil
a opustil. „Vždy sa snaží pomôcť, povzbudzovať aj tie svoje deti, ktoré zablúdili a robia chyby; nikdy nezatvorí dvere
domu, nesúdi, ale ponúka Božie odpustenie, ponúka jeho lásku, ktorá
pozýva znova nastúpiť na cestu aj
tie deti, ktoré
padli do hlbokej
priepasti. Mama
sa nebojí vstúpiť
do ich noci, aby
im priniesla nádej. A Cirkev sa
nebojí vstúpiť do
našej noci, keď
sme v tme duše,
v tme svedomia, aby nám dala nádej:
Cirkev je Matka a takto aj koná!“
Opustenie Božích prikázaní nerobí
človeka šťastným, neprináša mu vytúženú slobodu, naopak, vrhá človeka do nepokoja srdca, do nešťastia a beznádeje,
často do zúfalstva a bezvýchodiskovosti.
Sme svedkami toho, ako sa človeku
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predkladajú falošné hodnoty, nepravá
vidina slobody a lásky, čo má za následok stratu dôstojnosti a ľudskosti. Snahou zdiskreditovať Cirkev, ktorá je svedomím sveta a ľudstva, vyhľadávaním
škandálov, úsilím o zbúranie jej vierohodnosti, chcú človeka zneistiť a urobiť
ho manipulovateľným. Pozrime sa do
histórie, vzdialenej i blízkej, hľadajme
pravdu a nenechajme sa zmiasť polopravdami a dokonca lžami. Vždy je tu
Matka Cirkev, ktorá podľa slov Svätého
Otca Františka „modlitbou vkladá do
Pánových rúk všetky situácie svojich detí. Dôverujme sile modlitby Matky Cirkvi: Pán neostane necitlivý. Dokáže nás
vždy prekvapiť vtedy, keď to neočakávame. A Matka Cirkev to vie! Viďme v Cirkvi dobrú mamu, ktorá nám naznačuje
cestu, akou máme v živote kráčať; ktorá
vie byť vždy
trpezlivá, milosrdná, chápajúca a vie
nás vložiť do
Božích rúk.“
Otvorme sa
novému vid e n i u
a chápaniu
Cirkvi, správajme sa ako
jej pravé deti, nedajme
sa pomýliť a budeme svedkami veľkých
zmien a úžasných Božích skutkov
v našom živote. „Skúste a presvedčte
sa, aký dobrý je Pán.“
Túto milosť vyprosujem sebe
i vám všetkým na prahu nového roka.
Gitka Tóthová
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Narodenie Pána
„Na chválu Božiu jasaj celá zem;
plesajte, radujte sa a hrajte.“
Aký je dôvod na radosť a plesanie?
Dnes sa naplnila odveká túžba ľudstva
i celého stvorenia. Po prvom hriechu sa duša človeka a všetko tvorstvo s ním ponorili
do tmy. Človek prišiel o dôverné spoločenstvo so svojím Stvoriteľom. Stratil svetlo
lásky, šťastia a pokoja. Dnes Boh splnil
svoje
prisľúbenie,
ba prevýšil prvotné spoločenstvo s človekom v raji.
Dnes sa Boh sám stal človekom! Mocné Slovo, ktoré bolo na počiatku
u Boha, Slovo, skrze ktoré
všetko povstalo, ktorým
bol stvorený svet, si vzalo
ľudské telo a prišlo medzi
nás. Vrátilo ľudstvu stratené svetlo lásky, šťastia
a pokoja. „Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.“
„A svetlo vo tmách svieti,
a tmy ho neprijali.“ Boh
sa
opäť
stretáva
s neprijatím, s odmietnutím. Lebo ľudia
viac milovali tmu ako svetlo. Tmu egoizmu, násilia, vášní a rozkoší, tmu požívačnosti, pýchy a svojvôle, tmu falošnej sebestačnosti milovali viacej ako svetlo lásky,
pokoja a istoty, skromnosti, poslušnosti
a vďačnosti voči Bohu. A tieto tmy neprijali pravé Svetlo, ktoré prišlo na svet. On
„prišiel do svojho vlastného, ale vlastní
ho neprijali.“ V raji sa prvý človek stretával dôverne s mocným Bohom, vedel, že od
neho má všetko do daru. Boh mu dal všetko
ako na podnose. Celé dielo stvorenia bolo
kvôli človeku a pre človeka. Ako čistý, nezištný akt lásky. Boh nič iné za to od človeka nechcel, iba dôveru ako dobrovoľný,
čistý akt lásky. Človek zlyhal vtedy, človek
zlyhal aj teraz. Napriek tomu, že pravé
Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka
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prišlo v telíčku novorodeniatka. Maličké,
bezbranné a bezmocné stvorenie by už vari
dokázal človek milovať. Komu nezmäkne
srdce pri pohľade na malé bábätko? Ale
toto Dieťa tmy prenasledovali hneď po narodení. Ohrozovalo totiž ich panstvo.
V osobe krutého tyrana Herodesa zúril proti
Dieťaťu a chcel ho zabiť. Vládca temnôt sa
nemienil len tak vzdať svojho klamstvom
a podvodom nadobudnutého panstva. Nie
sme svedkami tohto boja aj po tisícročiach?
Zmenilo sa niečo v postoji človeka od prvého zlyhania? Človek naďalej tvrdohlavo odmieta Boha, odmieta Svetlo, odmieta vykúpenie, odmieta lásku a šťastie, pokoj a život
v hojnosti, ktorý mu priniesol
Ježiš Kristus, večné Slovo, ktoré sa pre človeka stalo Telom.
Odmieta večný život, ktorý mu
Boh vo svojej nezištnej láske
pripravil a ponúka.
„Ale tým, ktorí ho prijali, dal
moc stať sa Božími deťmi,
tým, čo uverili v jeho meno.“
Lebo niet iného mena daného
ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
Preto je dôvod na veľkú radosť. To mnohí
vo svojich srdciach pociťujú aspoň na Vianoce. Tieto sviatky naozaj prinášajú viacej
svetla do ľudských sŕdc. Máme skutočný
dôvod na plesanie, lebo „ jednorodený
Boh, ktorý je v lone Otca, priniesol
o ňom zvesť.“ Kto vidí Ježiša, vidí Otca,
lebo On a Otec sú jedno. A Ježiš chodil po
tejto zemi a všade dobre robil. Nemôžeme
preukázať Bohu väčšiu vďačnosť za nesmierny a nevysloviteľný dar Jeho Syna,
iba tým, že otvoríme svoje srdcia na jeho
prijatie, že dovolíme, aby v nás rástol a aby
nás premieňal na svoju čoraz slávnejšiu podobu. Preto je stále aktuálna výzva evanjeliového verša z tohto dňa: „..poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi.“
Gitka Tóthová
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"PRI VŠETKOM VZDÁVAJTE
VĎAKY" ( 1 Sol 5, 18 )
Pravá duchovná vďačnosť spočíva vo vzdávaní vďaky Bohu za všetko
v celej našej minulosti, za dobré udalosti a rovnako aj za zlé, za chvíle radosti
a šťastia, ako aj za chvíle smútku a žiaľu. Veď všetko, čo sme prežili, dobré aj
zlé, sme prežili v milujúcej Božej prítomnosti, ktorý
aj to zlé premieňa na dobro.
Všetko,
čím sme a čo
sme
doteraz
v živote zažili,
je Božím darom ! Božím
darom je náš
život, všetky
naše intelektuálne aj duchovné schopnosti.
Božím darom
sú pre nás ľudia, ktorí sú nám najbližší, ale aj tí, ktorí
žijú v našom okolí.
Denne dostávame od Boha mnoho
darov, ktoré sú nevyhnutné pre náš život. Dnešný človek sa často chová tak,
akoby mal nárok na všetko a hneď.
Niektorí ľudia sa bez prestania ponosujú, reptajú, protestujú. Dávajú najavo svoju nespokojnosť nielen s vlastným životom, ale aj s vlastným výzorom, pretože nezodpovedá ideálu krásy.
Znepokojujú svoju myseľ závisťou pre
majetok iných, či pre postavenie
a schopnosti druhého. Zabúdajú na to,
že Boh nám dal všetkým vo svojej múdrosti rôzne talenty a je na nás, ako ich
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zúročíme.
Vzdávanie vďaky v pokore srdca
nám otvára oči, aby sme videli všetko
to, čím nás obdarováva Boh, aby sme
videli aj vlastnú hodnotu.
Ten, kto Bohu ďakuje za všetko, si
je vedomý toho, že on sám nie je pôvodcom svojej existencie a uznáva, že to, čo
potrebuje k životu, nie je v jeho moci,
ale musí mu
to byť Bohom
darované.
Učme sa
od Panny Márie – Božej
a našej Matky.
Ona vyspievala Bohu najkrajší hymnus
vďaky, svoje
„Velebí moja
duša Pána“ za
všetky „veľké
veci“ , ktoré
osobne
jej
a jej národu
i celému svetu
– urobil Boh (porov. Lk 1, 46).
Mária vyznala, že za všetko, čo má
a čím je, vďačí iba Bohu a nie sebe.
Všemohúci Bože, buď zvelebený,
oslávený a chválený za všetky Tvoje
dary a dobrodenia, ktorými nás obdarúvaš v celom našom živote a aj v budúcnosti nás obdaríš. Pomáhaj nám mocou
Ducha Svätého na mocný príhovor Panny Márie, aby sme nepremárnili Tvoje
dary. O to Ťa prosíme skrze Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.
Eva Terézia Maďarová
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DUCHOVNÝ MOST MEDZI NEBOM A ZEMOU
Z histórie Trojičného stĺpu v Leviciach
rokovej architek-

Stĺp
Najsvätejšej Troji-

túry

ce na Ulici sv. Mi-

Mariánske

chala predstavuje

sa stavali na slávu

jednu z najstarších

Panny Márie, čas-

historických

pa-

to na znak vďaky

drobnej

za ukončenie mo-

sakrálnej architek-

ru či inú výz-

túry v meste Levi-

namnú

pomoc.

ce. V minulosti

Účelom

týchto

miatok

podobné stĺpy hl-

Trojičný stĺp v roku 1899

a zbožnosti.
stĺpy

stĺpov bola obvykle oslava cir-

boko späté s vierou vznikali po takmer celej Európe

kvi a viery, motív moru či inej katastro-

a podľa symboliky a svätcov spodobe-

fy však tiež zohral svoju úlohu.

ných na súsošiach, rozlišujeme marián-

Budovanie stĺpov so sochou Pan-

ske, morové a trojičné stĺpy. Mnohokrát

ny Márie pochádza najmenej z 10. sto-

sa však ich zasvätenie prelína. Za kaž-

ročia, ale bežným sa stalo najmä v ob-

dým z týchto stĺpov stáli ľudia, ktorí tú-

dobí protireformácie po Tridentskom

žili po úteche, milosrdenstve či nádeji,

koncile (1545–1563). Jedným z prvých

alebo cítili vďaku za božiu pomoc. Ich

bol stĺp na Piazza Santa Maria Maggio-

budovanie bolo rozšíreným spôsobom

re v Ríme. Neskôr slúžil ako vzor pre

manifestácie viery v katolíckych kraji-

mnohé stĺpy v Taliansku a ďalších eu-

nách najmä v 17. a 18. storočí v období

rópskych krajinách. Prvým stĺpom tohto

rekatolizácie. Tieto stĺpy sa takto stali

typu na sever od Álp bol tzv. Mariensä-

jedným z najviditeľnejších znakov ba-

ule postavený v Mníchove roku 1638
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ako poďakovanie za to, že mesto preži-

v roku 1709, ale počas zimných mesia-

lo útok švédskej armády a mor. Inšpiro-

cov vplyvom tuhých mrazov choroba

val najmä mariánske stĺpy v Prahe

ustúpila a na jar v roku 1710 sa opäť in-

a Viedni, ale veľmi rýchlo nasledoval

tenzívne rozšírila a zasiahla dokonca aj

celý rad ďalších. V krajinách, ktoré boli

Viedenský dvor. Morové stĺpy mali

súčasťou Habsburskej monarchie, je

funkciu duchovného mosta medzi ne-

veľmi ťažké nájsť staré mesto bez ná-

bom a zemou, pomocou ktorého sa

mestia s takýmto stĺpom, obvykle

k nebu vysielali úpenlivé prosby oby-

umiestneným

čajných ľudí, aby sa im mor vyhol. Pre-

na

najvýznamnejšom

to trojičné stĺpy ľudovo nazývali moro-

mieste.
Vznik väčšiny trojičných stĺpov

vé. Vplyvom týchto udalostí vznikli

na území dnešného Slovenska sa tradič-

najkrajšie

trojičné

stĺpy

Slovenska

ne viaže k miestnym udalostiam stavov-

v Kremnici a Banskej Štiavnici.

ského povstania Františka II. Rákóczy-

PhDr. Ladislav Vincze

ho a k veľkej morovej epidémii v ro-

Foto: naskenované pohľadnice sú zo súkromnej
zbierky G. Kosztolányiho

koch 1710-1711. Vlna moru vypukla už

Trojičný stĺp v roku 1899 na historickej pohľadnici
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BÁSEŇ
(Gn 10, 32)

Hospodin stvoril človeka
a právom zvolil počet dní,
ktoré pobudne na zemi.

Z troch bratov určil jedného,
najstaršieho a verného,
by otcom Semitov sa stal.

Že protivil sa? Spurný bol?
Záplavy naňho uvrhol!
V židovskej stojí Biblii.

Keď potom prišiel Mesiáš,
miesto či v srdci preňho máš?

V tom roku bola potopa.
Od Adama po Noacha
tisíc a šesťsto dlhých Dní.

Preto tých synov v úcte maj,
za klince pomstu nežiadaj.
On za každého umieral!

Adam i Eva, Ábel a Set,
odišli všetci, viac ich niet,
národy vstali vtedy, keď
Sem, Cham a Jafet
vzali svet.
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národ ten cudzí, stal sa náš.

Pavla Sivčáková
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HYMNUS Ranných chvál na slávnosť
Bohorodičky Panny Márie

Hľa, vzácna brána prečistá
už otvára sa pre Krista
a len čo prejde Kráľ sveta,
ostane, jak prv, zavretá.
On, Najvyššieho Otca Syn,
k nám prišiel lonom panenským;
bohatier Cirkvi, Spasiteľ,
jej Ženích a náš Stvoriteľ.
Ozdoba, radosť matkina,
veriacich nádej jediná,
jak kameň padá z výšky hôr
a svet napĺňa milosťou.
Nech každá duša zaplesá:
ten, ktorý stvoril nebesia,
prináša nám liek na ranu
a svetu večnú záchranu.
Kriste, ty jednorodený
Syn, z Boha Otca zrodený,
z Márie Duchom počatý
narodil si sa, sláva ti. Amen.
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Modlitba požehnania
Nech ťa Pán žehná a ochraňuje.
Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou
a daruje Ti pokoj.
Nech je v tebe ako svetlo,
ktoré v tebe rozsvecuje všetku temnotu.
Nech prebýva v tebe ako sila,
ktorá premieňa tvoje slabosti.
Nech je v tebe ako útecha,
ktorá ťa potešuje,
ktorá ti dáva pevnosť v tvojej neistote.
Nech je v tebe ako prameň lásky,
ktorý nikdy nevyschne.
Nech je pred tebou ako štít,
ktorý ťa chráni pred každým zlom.
Nech je za tebou ako Otec,
ktorý ťa povzbudzuje.
Nech je pod tebou ako ruka,
ktorá ťa nosí.
Nech je nad tebou ako chrániaca strecha,
ktorá zadržiava všetko hrozivé.
Nech je v tvojej slabosti a v tvojej sile,
v tvojej bezmocnosti a v tvojej nádeji.
Nech je s tebou tam,
kam vedie tvoja cesta.
Nech ťa sprevádza na tvojich cestách.
Nech prenikne tvoje srdce svojou nežnou láskou.
To nech ti udelí milostivý a milosrdný Boh Otec,
Syn i Duch Svätý.
Amen
(Anselm Grün OSB)
10
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Koledníci Dobrej noviny
Tento rok rovnako ako viac rokov pred ním som si na Vianoce
„objednala“ domov detských koledníkov Dobrej noviny. Keď sviatočné
popoludnie pokročilo a stále neprichádzali, pomyslela som si, že snáď
na mňa zabudli.
Niečo po tretej však zazvonili
pri našom vchode a o chvíľku sa nimi kuchyňa naplnila. Potešilo ma, že
koledníkov bolo tento rok spolu s ich
sprievodcom až jedenásť, temer ako
apoštolov. Predošlé roky ich bývalo
menej. Vinšovanie striedali vianočné
pesničky a hru na gitare striedal hlas
píšťalky. K radostnému spevu koledníkov som sa veru pridala aj ja,
dúfam, že som nespievala veľmi falošne. Mladých však bolo treba viackrát núkať, aby sa nehanbili ochutnať
z pripravených koláčov a ovocia, do
spevu ich núkať nebolo treba. Tiež
sme sa chvíľku porozprávali, veď poniektorí boli u mňa koledovať už
v predošlých rokoch. Svojou
„troškou“ som prispela do kasičky,
aby som podporila projekty na pomoc deťom z africkej Keni
a Ugandy.
Bola som skutočne šťastná, že
som na Božie narodenie mala doma
takýchto milých mladých hostí.
Text a foto: K. Holbová

11

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto

MICHAEL
Ročník IV. Číslo 1

* Zamyslenie *

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi
Pápež Lev XIII., vlastným menom Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, je jedným z najväčších pápežov histórie. Pápežom sa
stal v roku 1878 a vybral si meno Lev XIII.
(1878 – 1903). Dosiahol rekord v druhom najdlhšom pontifikáte v histórii Cirkvi po svojom
predchodcovi Piovi IX.
Ale prečo spomíname meno pápeža Leva
XIII.? Je to preto, že práve tento pápež zostavil
modlitbu k sv. Michalovi Archanjelovi. Čo
tomu prechádzalo a kde sa to odohrávalo, sa
môžete
dočítať
v nasledovnom úryvku
z knihy Posledný exorcista
od pátra Amortha. Detailne
v ňom opisuje, čo sa stalo,
keď bol pápež Lev XIII. 13.
októbra 1884, teda presne
33 rokov pred veľkým zázrakom slnka vo Fatime, na
sv. omši:
Totiž vždy potom, ako
prvú svätú omšu celebroval,
potom na druhej asistoval.
Bola to ďakovná sv. omša.
Ľudia, ktorí stáli v jeho blízkosti, v istej chvíli zbadali,
že zdvihol hlavu smerom
hore. Pozerá priamo pred
seba, akoby mal videnie.
Lev XIII. sa zdá byť prestrašený. V niektorých
momentoch je doslova zdesený. O krátku chvíľu
na to, akoby sa nič nestalo, sa postaví
a rýchlym krokom smeruje do svojej pracovne.
„Svätosť, necítite sa dobre? Niečo sa stalo?“
pýtajú sa ho prestrašene jeho sekretári. „Nič,
nič. Nechajte ma osamote. Nič sa nestalo.“
V skutočnosti sa niečo stalo. Lev XIII. si sadá
za písací stôl a ponára sa na niekoľko minút do
hlbokého a intenzívneho písania. Píše. Píše bez
prerušenia. O chvíľu zavolá jedného z úradov
rímskej kúrie. Bez toho, aby niečo povedal, mu
dáva papier. „Nechajte to vytlačiť a rozšíriť to
v celej Cirkvi,“ nariaďuje. Sekretár vyjde
z pracovne, otvorí lístok a číta slová, ktoré ho
rozrušia. Je to modlitba ku svätému Michalovi
Archanjelovi, tomu, ktorý v posvätnom texte
bráni vieru v Boha pred útokmi satana.
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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“
Prečo táto modlitba? Bolo to videnie,
ktoré sa dotýkalo budúcnosti Cirkvi. Išlo
o obdobie, približne sto rokov vopred, kedy
satanova moc dosiahla svoj vrchol. V podstate
ide o našu dobu. Lev XIII.
počul dva hlasy: jeden
sladký a láskavý, druhý
chrapľavý a ostrý. Ihneď
chápal, že sladký a láskavý
hlas patrí Ježišovi Kristovi,
zatiaľ čo chrapľavý a ostrý
satanovi. Satan pyšne tvrdil, že môže zničiť Cirkev,
ale aby to mohol uskutočniť, pýtal si viac času a viac
moci. Ježiš súhlasil
a satanovi dal čas a moc,
ktorú od neho žiada. Dal
mu aj plnú slobodu využiť
to, ako chce: ale Cirkev
nezničí.
Lev XIII. zostal touto
skúsenosťou taký otrasený,
že napísal modlitbu k sv. Michalovi Archanjelovi na ochranu Cirkvi a nariadil, aby sa ju veriaci modlili po každej svätej omši.
„Svätý Michal, archanjel, príď nám na
pomoc so svojimi anjelmi. Nauč nás uvedomiť
si temnoty zla. Nauč nás bojovať s tvojou pokorou. Nauč nás bojovať v mlčaní a byť poslušný Bohu. Nauč nás milovať a byť verný
ako Mária. Prosme teda Boha pokoja, aby
zvíťazil nad satanom, aby už nemohol držať
ľudí vo svojich putách a škodiť Cirkvi. Prednes Najvyššiemu naše modlitby, aby nám Pán
neváhal preukázať svoje milosrdenstvo.“
Sv. Michael Archanjel, patrón nášho
kostola a našej farnosti, oroduj za nás. Amen.
rh
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Misijný úmysel svätého Otca
Január 2014

Aby kresťania
kres ania rôznych vierovyznaní
napredovali k jednote, ktorú
žiada Kristus.

svete hlása duchovné, náboženské
a morálne hodnoty a účinným spôsobom sa
zasadzuje v prospech pokoja a väčšej spravodlivosti,“ uviedol hovorca Svätej stolice.
Pripomenul tiež, že pápež sa nesnaží
o slávu a úspech, pretože ohlasovať Božiu
lásku všetkým považuje za povinnosť.
„Pápež je spokojný, ak to priťahuje ľudí
a dáva im to nádej. Ak táto voľba za osobnosť roka znamená, že mnohí aspoň implicitne porozumeli tomuto posolstvu, prirodzene sa tomu teší,“ dodal P. Lombardi.
Pápež František nie je prvý pápež, ktorého
americký Time zvolil za Osobnosť roka.
V roku 1962 takto ocenil pápeža Jána
XXIII. a v roku 1994 aj Jána Pavla II.

Misijná krajina India

Časopis Time zvolil Svätého Otca
Františka za Osobnosť roka
Americký magazín Time zvolil za
„Osobnosť roka 2013“ Svätého Otca Františka. Toto ocenenie býva od roku 1927
udeľované osobnosti, páru, či skupine, ktorá istým spôsobom ovplyvnila udalosti daného roku. Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi v reakcii na túto správu
uviedol, že vzhľadom na rozsiahlu pozornosť venovanú pontifikátu pápeža Františka
nejde o prekvapivú informáciu. „Je pozitívnym
znamením,
že
jedno
z najprestížnejších ocenení v oblasti medzinárodnej tlače je venované tomu, kto vo
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India je rozsiahla krajina s veľkým počtom
rôznorodého obyvateľstva. Je druhou najľudnatejšou
krajinou na svete, ako aj domovom niekoľkých starovekých civilizácií. Nemenej známa je aj svojimi
bohatými náboženskými tradíciami.
Územie Indie možno rozdeliť na tri hlavné
oblasti, ktoré sa odlišujú svojim geologickým vývojom ako aj charakterom povrchu. Celá krajina je
rozdelená na 28 štátov, sedem zväzových teritórií
a teritórium hlavného mesta Dillí. Úplnú nezávislosť
získala India 26. júla 1950. India má bohaté
a unikátne kultúrne dedičstvo. Dokázala si zachovať
svoje tradície počas histórie aj napriek preberaniu
nových zvykov, tradícií a myšlienok, najmä od rôznych útočníkov a imigrantov. A to i napriek tomu,
že indická spoločnosť je široko pluralitná, mnohojazyčná a mnohonárodnostná. Vzdelanie je v Indii
vysoko cenené členmi každej sociálnoekonomickej
vrstvy. Tradičné indické hodnoty, ako rodina, sú
rešpektované a považujú sa za posvätné. Nábožen-
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stvo a jeho prežívanie je v Indii veľkou spoločenskou udalosťou. Vyznačuje sa množstvom rôznych
praktík, ktoré sú sprevádzané veľkou pompéznosťou
i vitalitou. Je súčasťou každodenného života obyvateľstva. India je domovom vyše jednej miliardy obyvateľov. Podľa etnického zloženia obyvateľstvo
tvoria 72 % Indo-iránci, 25% Dravidiani, 3% Mongoloidia a ďalšie skupiny. Oficiálnym jazykom je
hindčina, angličtina a ďalších 21 miestnych jazykov. Okrem nich sa používa i okolo 700 dialektov.
Celková gramotnosť obyvateľstva je 64,8%.
V Indii je dominantným náboženstvom hinduizmus, hlási
sa k nemu asi
80,5% obyvateľstva. Hinduistická spoločnosť sa delí na
rôzne
hierarchicky zriadené
kasty,
pričom
nižšie kasty sú
v y l ú č e n é
a
zaznávané.
A práve tieto
nižšie
kasty
si tým viac vážia kresťanstvo,
ktoré hlása rovnosť a lásku
medzi všetkými
ľuďmi. Postupom času sa však vytvorili rôzne skupiny, hlavne
vplyvom mohamedánov, ktorí majú vplyv na vládu
a zároveň budia v ľuďoch odpor voči kresťanom.
Tvrdia, že kresťanstvo je západné náboženstvo, ktoré s Indiou a jej kultúrou nemá nič spoločné. Kresťanov je 2,3%, z toho katolíkov je vyše šestnásť
a pol milióna. Napriek vysokému počtu hinduistov,
je India taktiež domovom tretej najväčšej populácie
moslimov na svete (13,4%) po Indonézii
a Pakistane. Ďalšie náboženské skupiny zahŕňajú
sikhov (1,84%), budhistov (0,8%), džainistov
(0,4%) a rôzne malé skupiny náboženstiev (Židia,
zoroastristi, bahaisti a iní). India, ako multietnický
a multináboženský štát, zažila niekoľko náboženských násilností a povstaní v rôznych častiach krajiny, čo však ale nemalo nejaký dramatický dosah na
jej demokraciu. India je známa svojimi bohatými
náboženskými tradíciami – štyri z najrozšírenejších
náboženstiev sveta – hinduizmus, budhizmus, džinizmus a sikhizmus – majú svoje korene v Indii.
Prví misionári Spoločnosti Božieho Slova
prišli do Indie v roku 1932. Postupne v priebehu
nasledujúcich rokov prichádzali ďalší a v roku 1952
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ich bolo toľko, že pracovali v deviatich diecézach.
Dnes pôsobia misionári SVD v Indii v štyroch provinciách a v jednej régii. SVD má momentálne
v Indii 710 členov, z toho 8 biskupov, 466 kňazov,
160 bohoslovcov a 31 novicov. Rehoľných bratov
laikov je 45 (údaj z roku 2013).
SVD na Slovensku má významnú misijnú
spoluprácu s Indiou. V Indii pôsobili štyria slovenskí misionári – P. Andrej Topoľ, P. Pavol Šebesta,
P. Ján Jamrich a P. Michal Slivka. Dvaja kňazi
z Indie u nás v Bratislave vyštudovali, prijali kňazskú vysviacku a pastoračne na Slovensku i pôsobia
( P. Martin Madassery a P.
Johny George
Ambattu).
V súčasnosti sú
v
Misijnom
d o m e
v Bratislave na
štúdiu teológie
ďalší dvaja seminaristi
z Indie – br.
Robin Joseph
a br. Donie Sequeira.
Vzd elávací proces je
v Indii vo všetkých
provinciách rovnaký.
Venuje sa predovšetkým veľká pozornosť vzdelaniu
dorastu. Medzinárodný dialóg sa v Indii stretáva
medzi jednotlivými skupinami s veľkým ohlasom.
India je bohatá na vieru a duchovné povolania. Predstavuje najpočetnejšie katolícke spoločenstvo vo vlastnej Ázii, odhliadnuc od Filipín. Je však
potrebné popriať jej obyvateľstvu, aby rozvíjalo
misijného ducha s uvedomením si svojho poslania
v krajine domácej i okolitých.
Zaujímavosti z Indie:
je najväčším producentom čaju (chai) na svete
a je to zároveň aj národný nápoj
má 6 ročných období: leto, jeseň, zima, jar a tiež
letný monzún a zimný monzún
v Indii vznikol šach
na pohreboch ľudia nosia smútočnú bielu farbu
obleku, nie čiernu
Rubriky Téma a Misie pripravila: Edita Kottrová
Zdroje: www.misijnediela.sk
Hlasy z domova a misií 1/2014
Mladý misionár 1/2013
Foto: internet
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* Fotogaléria *
Polnočná svätá omša - Narodenie Pána
Levice, kostol sv. Michala, 24. 12. 2013
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