
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník IV. - Číslo 2 - Február 2014  

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: Stvoriteľ 
Liturgia: Homílie na február „Po čuli ste...“ a O láske k nepriateľom 

Téma: Duchovný most medzi nebom a zemou II.časť 
           Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach  

Katechéza: O svätej omši 
 Misijný úmysel svätého Otca na február - Misijná krajina Lesotho a Svazijsko  

Oznamy:  Kto sme ... Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach  
Fotogaléria: Voľby horliteľov živého ruženca v kostole sv. Michala v Leviciach 

Sviatok Obetovania Pána (Hromnice) 2. 2. 2014 v kostole sv. Michala v Leviciach 
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M I C H A E L  

* Editoriál *                    Ročník IV. Číslo 2  

 

 Katechéza o stvorení je mimoriadne 
dôležitá, pretože nám pomáha odpovedať si 
na dve najzákladnejšie otázky ľudského ži-
vota: Odkiaľ pochádzame a kam ideme. 
Podľa toho, ako si zodpovieme tieto otázky, 
tak nasmerujeme svoj život.  
 Mnohé náboženstvá a filozofie sa sna-
žili zodpovedať si tieto 
otázky. My sa odpoveď 
na ne dozvedáme najmä 
z prvých troch kapitol 
Knihy Genezis. Sväté 
písmo zjavuje, že svet 
bol stvorený na Božiu 
slávu. Čo to znamená? 
 Keď my, ľudia, ro-
bíme niečo slávne, robí-
me to preto, aby sme 
zväčšili svoju slávu, svo-
ju popularitu. Boh ne-
stvoril svet aby zväčšil svoju slávu, pretože 
jeho sláva už nemôže byť väčšia. Boh stvo-
ril svet, aby zjavil a udelil svoju slávu, teda 
svoju dobrotu svetu. V tom spočíva Božia 
sláva – Boh obdarúva svoje stvorenie svo-
jou dobrotou. Len pre toto jediné bol stvo-
rený aj človek – aby zakúšal Božiu dobro-
tu. „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je 
Pán“, píše žalmista. Boh nemal iný úmysel, 
len nám dať účasť na jeho láske. 
 V minulej katechéze sme hovorili, že 
Boh stvoril svet z ničoho, teda nepotreboval 
žiadnu hmotu ani žiadnu pomoc na to, aby 
stvoril svet. Ale táto Božia schopnosť tvoriť 
svet z ničoho nám navyše zjavuje, že Boh je 
schopný aj vzkriesiť človeka z mŕtvych, 
oživiť dušu, ktorá je hriechom mŕtva a dať 
vieru tým, ktorí ho nepoznajú. Asi najkraj-
ším dielom Boha Stvoriteľa je, keď 
v človeku stvorí nové, čisté srdce.  
 Svet bol stvorený ako dobrý. Boh,  
ktorý je dobrý, nemohol stvoril zlý svet. 
Dielo dokonalého Boha nemohlo byť nedo-

konalé. Tento dobrý svet bol stvorený ako 
dar a dedičstvo zverené človeku, ktorý bol 
tiež stvorený ako dobrý.  

To, že Boh stvoril tento svet zname-
ná, že je prvou príčinou všetkého, čo jest-
vuje a je prítomný v najhlbšom vnútri  člo-
veka. O tom píšu niektorí svätí, napr. sv. 

Terézia Avilská, kto-
rá opisuje ľudskú du-
šu ako hrad, v ktorom 
je veľa komnát a v tej 
najvnútornejšej kom-
nate ľudského srdca 
prebýva Boh. Sv. Pa-
vol hovorí: „V Bohu 
žijeme, hýbeme sa 
a sme“ (Sk 17, 28) 
a sv. Augustín: „Boh 
je vnútornejší ako to, 
čo je vo mne najvnú-

tornejšie, a vyšší ako to, čo je vo mne najvy-
ššie“.  

 Boh od nikoho z nás nie je ďa-
leko. Vidíme, že jeho prítomnosť v našom 
živote je hlboko v nás, a takisto jeho prí-
tomnosť, alebo lepšie povedané konajúca 
prítomnosť, teda prozreteľnosť, siaha 
mocne od jedného konca zeme k druhému 
a všetko riadi najlepšie, píše Kniha Múdros-
ti. (Múd 8, 1) Boh je vždy blízko človeku 
a nie len tak, že by bol a bodka, ale jeho prí-
tomnosť je prítomnosť starostlivá, pretože 
celé stvorenie sa ešte stále vyvíja ku koneč-
nej dokonalosti. Svet bol stvorený, ale nie 
úplne dokončený. A opatrenia, ktorými Boh 
vedie svoje stvorenie k tejto dokonalosti, 
voláme Božia prozreteľnosť.  

Starostlivosť Božej prozreteľnosti je 
konkrétna a bezprostredná, Boh sa stará 
o všetko, od najmenších záležitostí až po 
svetové udalosti. Je to pre nás veľká útecha, 
že v tomto svete nie sme odkázaní sami na 
seba. Boh stvoril svet a ďalej sa oň stará. 

4.odsek 4.odsek 4.odsek –––   Stvoriteľ (279 Stvoriteľ (279 Stvoriteľ (279 ---   324)324)324) 
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M I C H A E L  
* Editoriál *                        Ročník IV. Číslo 2 

A zaujímajú ho naše obyčajné životy 
a bežné každodenné starosti, do ktorých 
chce zasahovať a riadiť ich. Škoda, že naša 
dôvera v neho je často taká chabá, že nás 
ani len nenapadne obrátiť sa na Boha ako 
na starostlivého Otca a zveriť sa mu s tými 
najprimitívnejšími starosťami. Oveľa ľahšie 
by sa nám žilo, keby sme sa vedeli spoľah-
núť, že Boh sa postará, ako nám to pripomí-
na aj Ježiš: „Nebuďte ustarostení.... Váš ne-
beský Otec predsa vie, že toto všetko potre-
bujete...“ (Mt 6, 31 n.) 

Avšak Boh nekoná sám. Na usku-
točnenie svojich plánov používa aj spolu-
prácu stvorení. Akú veľkú dôstojnosť má 
človek, keď si ho Boh vybral za spolupra-
covníka. Ľudia často 
nevedome spolupracu-
jú s Božou vôľou, ale 
na nás kresťanoch je, 
aby sme čím vedomej-
šie a slobodne vstupo-
vali do tejto spolupráce 
svojimi skutkami, mod-
litbami a utrpením, 
a tak urýchlili  ten Boží 
plán, ktorý má Boh 
s ľudstvom. Boh v nás 
nie len prebýva, ale aj pôsobí v každom 
dobrom konaní človeka. V Liste Filipanom 
2, 13 čítame: „Veď to Boh pôsobí vo vás, že 
aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči.“   

Znova sa nám tu však natíska otáz-
ka: ako sa však v pôsobení Božej prozreteľ-
nosti vysporiadať so zlom? Otázku zla sme 
z časti preberali na minulej katechéze 
v súvislosti s Božou všemohúcnosťou, no 
katechizmus znova otvára túto tému 
v súvislosti s pôsobením Božej prozreteľ-
nosti. Ak Boh stvoril svet a stará sa oň, od-
kiaľ sa berie zlo a aké má miesto v Božom 
pláne? Katechizmus tu nedáva rýchlu 
a vyčerpávajúcu odpoveď, ale znova pripo-
mína, že podmienkou plnej účasti na Bo-
žom živote je sloboda anjelov a ľudí, ktorí 
sa môžu rozhodnúť pre Boha a jeho plán 

alebo ho odmietnuť. Láska bez slobody nie 
je možná. Božia prozreteľnosť je však 
schopná celkom zmeniť sled udalostí zo 
zlých na dobré. Jozef, ktorého jedenásti bra-
tia z nenávisti predali a stal sa z neho otrok 
v Egypte na konci príbehu hovorí svojim 
bratom: „Vy ste síce snovali proti mne zlo, 
ale Boh to obrátil na dobro, aby ... zachrá-
nil život mnohým ľuďom.“ (Gn 50 ,20) Na-
koniec katechizmus pridáva výroky niekto-
rých svätých, ktoré nás povzbudia dôvero-
vať, že Boh dobre riadi naše životy, aj keď 
nepriaznivé okolnosti nás o tom nútia po-
chybovať:  

Svätá Katarína Sienská pripomína 
tým, „ktorí sa rozhorčujú a búria proti to-

mu, čo sa im prihodí“: 
„Všetko pochádza z lás-
ky, všetko je zamerané 
na spásu človeka; všet-
ko, čo Boh robí, robí iba 
s týmto cieľom.“  
Svätý Tomáš Morus 
krátko pred svojou mu-
čeníckou smrťou potešu-
je svoju dcéru: „Nemôže 
sa stať nič, čo by Boh 
nechcel. A čo chce on, je 

v skutočnosti to najlepšie, aj keby sa nám to 
zdalo zlé.“  

A lady Juliána z Norwichu tvrdí:   
„Z Božej milosti som sa naučila, že sa mám 
pevne pridŕžať viery… a nie menej pevne 
veriť, že sa všetko skončí dobre… A sama 
uvidíš, že sa všetko dobre skončí.“  

Pevne veríme, že Boh je Pán sveta   
a dejín. Ale cesty jeho prozreteľnosti sú 
nám často neznáme. Iba na konci, keď sa 
skončí naše čiastočné poznanie, keď bude-
me vidieť Boha „z tváre do tváre“ budeme 
úplne poznať cesty, po ktorých Boh privie-
dol svoje stvorenie aj cez drámy zla a hrie-
chu až k odpočinku tej definitívnej Soboty, 
pre ktorú stvoril nebo i zem. 

 
Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany  
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M I C H A E L  

* Liturgia *                     Ročník IV. Číslo 2 

„Počuli ste...“  
(6. nedeľa v Cezročnom období:                                       

Sir 15, Ž 119, Mt 5, 17-37) 
 

 V prvom čítaní sme počuli, že ak chce-
me, môžeme zachovávať prikázania, môžeme 
zostať verní tomu, kto nám ich dal. Vieme, že 
prikázania boli vpísané do dvoch tabúľ Božím 
prstom. Izraeliti ich uchovávali v arche zmluvy, 
aby mali stále pred očami a na pamäti, ako ma-
jú žiť. Ich Darca im a rovnako aj nám dal mož-
nosť výberu: „Boh položil pred teba oheň 
a vodu, siahni rukou po tom, čo chceš. Pred 
človekom stojí život a smrť; dostane to, čo si 
vyvolí.“ (Sir, 15) 
 Boh natoľko rešpektuje svoje stvorenia, 
že im prenecháva aj možnosť rozhodnúť sa pro-
ti prikázaniam. Zdôrazňuje však, že prijatie 
a zachovanie Desatora, je rozhodnutím pre ži-
vot a odmietnutie je rozhodnutím pre smrť. 
Každý dostane to, pre čo sa sám dobrovoľne vo 
svojej osobnej slobode roz-
hodol. Božie prikázania sú 
jasné a neodvolateľné. Člo-
vek ich môže aj zavrhnúť, 
no ony platia raz navždy. 
Preto je veľmi nemúdre 
žiadať Cirkev, aby ich zme-
nila, alebo aby k nim prida-
la nejaké „paragrafy“ alebo 
„dodatky“. Nemá právo-
moc na takýto zásah.  
 Kto je teda ten, od koho v evanjeliu po-
čujeme: „ Počuli ste... No ja vám hovorím...“ 
Cituje prikázania a dovolí si ich „upravovať.“ 
Tým niekým je večné Slovo, druhá Božská oso-
ba, Ježiš Kristus, Boží Syn. Nie je to upravova-
nie v pravom slova zmysle, lebo svoju reč za-
hajuje nasledovne: „Nemyslite si, že som prišiel 
zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich 
zrušiť, ale naplniť.“ Ak pozorne počúvame, 
alebo čítame jeho výroky, sami zistíme, že pri-
kázania v pravom slova zmysle napĺňa, konkre-
tizuje ich obsah. „Veru, hovorím vám: Kým sa 
nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné 
písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa 
všetko nesplní.“  
 Venujme sa jednému z prikázaní, ktoré 
Ježiš uvádza nasledovnými slovami: „Počuli 
ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto 
by teda zabil, pôjde pred súd“. Vzápätí celkom 

jasne vysvetľuje rozsah a hĺbku piateho priká-
zania. „No ja vám hovorím: Pred súd pôjde 
každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svoj-
mu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľra-
du. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôj-
de do pekelného ohňa“. 
 Sú to veľmi vážne upozornenia. Ježiš ich 
nevyslovil iba pre istú skupinu poslucháčov 
a v istom dejinnom období. Čo povedal, pove-
dal pre všetky časy. Mnohí o sebe vyhlasujú, že 
nemajú hriech, veď nikoho nezabili a podobne. 
Podľa Kristových slov je hriechom voči piate-
mu prikázaniu aj hnev na brata. Mojim bratom 
je každý jeden človek. Keď sa hneváme na nie-
koho, to je, akoby sme nechceli, aby žil, aby 
existoval. Čo je v podstate duchovná vražda. 
Preto nás Ježiš pred hnevom na blížneho dôraz-
ne varuje. Potom pokračuje:  Kto svojmu brato-
vi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu“. A kto 
mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pe-

kelného ohňa“.  Usilujme sa 
zachovať dobrého meno kaž-
dého jedného človeka. Musí-
me veľmi vážne dbať o to, 
aby sme nepošpinili česť svo-
jich blížnych, aby sme zby-
točne neroznášali ich chyby 
(tie má každý) a dokonca, 
aby sme o nich nešírili lži, čo 
je už osočovanie. Hriechom 
je aj pohŕdanie tými menej 
šťastnými, bezdomovcami, 

sociálne slaboduchými alebo inak postihnutý-
mi. Znevažovanie kohokoľvek je vážnym hrie-
chom. Mali by sme sa preto držať Ježišových 
odporučení a veľmi dobre si rozmyslieť, o čom 
a o kom budeme hovoriť, ale najmä ako bude-
me hovoriť. Svoje previnenia v tejto oblasti 
musíme oľutovať a kým žijeme aj napraviť. 
„Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si 
s ním na ceste, ... aby ťa neuvrhli do väzenia. 
Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým neza-
platíš do ostatného haliera.“ Tieto hriechy sú 
vlastne previneniami proti Ježišovi, vzťahuje 
ich na seba. Buďme teda múdri, vpíšme si do 
srdca všetky Kristove evanjeliové rady, nechaj-
me sa poučiť, aby o nás platili slová žalmu: 
„Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, 
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.“ (Ž 119) 

Gitka Tóthová 
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* Liturgia *                                     Ročník IV. Číslo 2 

O láske k nepriateľom  
                   
 V Evanjeliu Matúša 5, 44 - 45 
čítame nasledovné slová Pána Ježiša: 
 „Ale ja vám hovorím: Milujte 
svojich nepriateľov a modlite sa za 
tých, čo vás prenasledujú,  aby ste 
boli synmi svojho Otca, ktorý je na 
nebesiach.  Veď on dáva slnku vychá-
dzať nad 
zlých i dob-
rých a posie-
la dážď na 
spravodlivých        
i nespravodli-
vých. Lebo ak 
milujete tých, 
ktorí vás mi-
lujú, akú od-
menu môžete 
čakať?“ 
 P r v é 
otázky, ktoré 
sa môžu vy-
noriť pri tom-
to čítaní sú: 
Ako je možné milovať tých, čo nám 
robia a želajú zlo ? Ako môžeme mi-
lovať tých, čo sa správajú k nám ne-
spravodlivo, zradili nás, krivo obvini-
li a tým nás zranili príliš  hlboko ? 
Keď budeme takto uvažovať, bude-
me zviazaní hnevom, nenávisťou, 
strachom, posudzovaním        a súde-
ním. Potom nám všetky tieto negatí-
va bránia prežívať lásku  a prijať do 
srdca pokoj, ktorý nám ponúka Boh. 
 Veď Pán Ježiš je Ten, ktorý: 
„vskutku niesol naše choroby a naši-

mi bôľmi sa obťažil ... a jeho ranami 
sme uzdravení"   (Iz 53, 4-5) On je 
Ten, ktorý zomrel na kríži za nás aj 
preto, aby sme boli uschopnení milo-
vať a odpúšťať tak ako On. 
 Ak sa teda na výzvu milovať         
a odpúšťať pozrieme očami evanjelií, 
uvedomíme si, že keď sa nám zdá ne-
možné plniť toto prikázanie,  máme 

sa obrátiť    
k  B o h u        
a hlbšie roz-
jímať nad 
Jeho milo-
srdnou lás-
kou.  Aj my 
máme byť 
m i l o s r d n í 
ako je On. 
Teda neod-
povedať na 
zlé zlým, ale 
dobrým. Ne-
odpovedať 
na preklína-
nie preklína-

ním, ale modlitbou a žehnaním. Je to 
jediná cesta, ako prekročiť hranice 
vlastnej slabosti  a byť naplnení po-
trebnou Božou mocou. 
 Ďakujem Ti, Otče, že si ma 
stvoril pre lásku. Chcem prijímať 
tvoju pretrvávajúcu milosť, milovať 
aj svojich nepriateľov a odpúšťať      
a tým urobiť ďalší krok k dokonalos-
ti, ku ktorej ma povolávaš. Amen. 
 
 
      E. T. M 
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* Téma *                 Ročník IV. Číslo 2 

Trojičný stĺp v Leviciach vznikol 

v roku 1777 z dôvodu doposiaľ nezná-

mej udalosti, preto ho nezaraďujeme 

medzi tzv. morové stĺpy. Postaviť ho 

dal miestny obyvateľ Ján Huszár, jeden 

z prísažných mesta, ktorý sa v roku 

1774 uchádzal o post mestského hadna-

ďa. Ako člen mestského magistrátu sa 

tešil veľkej vážnosti a dôvere magistrá-

tu, pretože v máji roku 1775 spolu 

s hadnaďom mesta Štefanom Keserűm 

v otázkach urbárskej regulácie 

(nariadenie regulujúce vzťahy medzi 

zemepánmi a ich poddanými) navštívili 

cisársky dvor vo Viedni. Isté je, že stĺp 

bol postavený na pamiatku mimoriadnej 

udalosti, ktorá sa udiala v donátorovej 

rodine, čo zohralo dôležitú úlohu i pri 

voľbe zobrazených svätcov. Vlastné 

uzdravenie či uzdravenie niektorého 

člena jeho rodiny evokujú sv. Šebastián 

a sv. Rochus, tradične uctievaní ako po-

mocníci proti moru a iným chorobám. 

Postavy sv. Jána Nepomuckého a sv. Já-

na Krstiteľa pravdepodobne predstavo-

vali patrónov donátora. 

DUCHOVNÝDUCHOVNÝDUCHOVNÝ    MOSTMOSTMOST   MEDZIMEDZIMEDZI    NEBOMNEBOMNEBOM   AAA   ZEMOUZEMOUZEMOU       
ZZZ   histórie Troji čného stĺpu v Leviciach  II. histórie Troji čného stĺpu v Leviciach  II. histórie Troji čného stĺpu v Leviciach  II.    

Pohľadnica s Trojičným stĺpom z roku 1899 
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M I C H A E L  

 * Téma *                       Ročník IV. Číslo 2 

Miesto, kde bolo umiestnené sú-

sošie Najsvätejšej Trojice v dobe jeho 

vzniku predstavovalo hlavné námestie 

Levíc. Toto voľné priestranstvo lemo-

vali dôležité budovy mesta, ako kostol 

a kláštor františkánov či Dobóovský 

kaštieľ a tu ústila i hlavná ulica vedúca 

do hradného areálu. Dos-

tatok priestoru preto 

predpokladal dôstojné 

a viditeľné miesto pre 

umiestnenie stĺpu. 

Kamenný klasicis-

tický Trojičný stĺp s figu-

rálnou sochárskou výzdo-

bou bol dielom regionál-

nej kamenosochárskej 

dielne, pravdepodobne 

v Novej Bani. Základňu hladkého ka-

menného stĺpu tvorí rovnoramenný kríž, 

vytvárajúci v podstavci štyri krídla, na 

ktoré bola umiestnená plastická sochár-

ska výzdoba v podobe postáv štyroch 

svätcov- sv. Jána Krstiteľa, sv. Jána Ne-

pomuckého, sv. Šebastiána a sv. Rócha. 

Na stĺpe ukončenom korintskou hlavi-

cou je umiestnené súsošie Najsvätejšej 

Trojice – Boha Otca, Syna ako Ježiša 

Krista a Ducha Svätého ako holubice 

obklopenej nebeskou žiarou, ktorí koru-

nujú kľačiacu postavu Panny Márie.  

Na fotografiách trojičného stĺpu 

zo začiatku 20.stor. a z medzivojnového 

obdobia sú plastiky svätcov osadené 

v inom poradí, ako sme ich poznali do-

nedávna. Posledných 60 

rokov sa pamiatka stala 

cieľom bezohľadného 

vandalizmu a bola viac-

krát vážne poškodená. 

Dve sochy nenávratne 

zmizli Levičanom z očí 

aj z pamäti. V roku 

2008 bola rozbitá socha 

sv. Šebastiána. O rok 

neskôr zhodil z podstav-

ca plastiku sv. Jána Nepomuckého hru-

bý zlomený konár smutnej vŕby, rastú-

cej v susedstve trojičného stĺpu. Obe 

poškodené plastiky boli načas uložené 

v priestoroch farského úradu 

a Tekovského múzea v Leviciach. 

V roku 2013 sa dostali do rúk reštaurá-

torov, kde čakajú na svoje znovuzrode-

nie. 

PhDr. Ladislav Vincze 

Foto: A. Reško, 2001 
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 Je jednou z organizačných zložiek Kato-
líckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul na 

Saratovskej ulici 87. 

 V súčasnosti navštevuje školu 101 štu-

dentov, pracuje v nej 16 pedagogických za-

mestnancov. Gymnázium sa za 9 rokov svojej 

existencie plnohodnotne etablovalo v sieti 

stredných škôl nášho regiónu, o čom svedčia je-

ho úspechy, konkurencieschopnosť a plné trie-

dy študentov, ktorí nám dali dôveru. 

 Sme gymnázium, ktoré nie je obrovským 

„kolosom“... Naopak, takmer v rodinnom du-

chu sa ľudia, ktorí v ňom pôsobia, snažia vy-

tvárať vzájomnú priateľskú atmosféru. Vážime 

si študentov ako osobnosti. Snažíme sa ich nie-

len vyučovať, ale aj viesť cestou duchovnej for-

mácie mladého človeka s hodnotovými posto-

jmi kresťanskej osobnosti. Mladý, ale odborne 

kompetentný a kvalifikovaný  pedagogický 

zbor a charizma našich duchovných vytvárajú 

na to adekvátne predpoklady.  

 Súčasná doba vyžaduje od mladého člo-

veka veľmi dobrú znalosť cudzích jazykov, ako 

aj ovládanie nových informačných 

a komunikačných technológií, preto je vyučo-

vací proces posilnený najmä v týchto               

oblastiach: 

� Školský vzdelávací program je  zamera-

ný na cudzie jazyky a spoločenskovednú       

oblasť. 

� Do vyučovacieho procesu sú zaradené 

predmety: tvorivé písanie, informatika 

a do krúžkovej činnosti napr. podnikateľské 

vzdelávanie. 

� Jednou hodinou je posilnené vyučovanie 

cudzieho jazyka a náboženskej výchovy. 

 

 A v duchu tohto zamerania sa škola snaží 

vyvíjať svoje aktivity. Ciele a úlohy sprievod-

ných akcií  vyplývajú z pedagogických kompe-

tencií školského vzdelávacieho programu, čiže 

vytvárať podmienky na rozvoj kultúry, jazyko-

vej gramotnosti, stimulovať záujem mladých 

ľudí o aktuálne problémy a vedieť reagovať na 

ne. 
 

Vyučovanie cudzích jazykov 
� Vyučujú sa povinne dva cudzie jazyky 

(výber: anglický, nemecký, francúzsky jazyk 

a ruský jazyk). Na vyučovanie cudzích jazykov 

využívame jazykové učebne, multimediálnu 

učebňu a pripravovanú konferenčnú miestnosť. 

� Študenti majú pravidelne možnosť na-
vštíviť Viedeň,  absolvovali už poznávací vý-
let do Paríža, Londýna, Krakowa, Vadovíc 
a Osvienčimu... Navštívili už aj Prahu, Bru-
sel, Strasbourg a Luxemburg... V júni pri-
pravujeme letecký zájazd do Ríma. 
 

Podujatia a školský život 
� Dobrým zvykom sa stal pravidelný      

zoznamovací výlet budúcich prvákov  

s budúcim triednym profesorom a s duchovným 

správcom gymnázia. 

� V novembri sa organizujú Dni európskej 

kultúry s pozvanými hosťami z politického 

a spoločenského života (významní hostia: Da-

niel Lipšic, Michal Kaščák, Róbert Žitňanský, 

Jana Žitňanská, prorektor Katolíckej univerzity 

Stanislav Košč, hovorca KBS vdp. Jozef Ková-

čik, páter Pavol Hudák ...). 

� Deň študentstva  študenti  oslavujú  

imatrikuláciami. 

� V mesiacoch  marec - apríl si študenti or-

ganizujú už pravidelný seminár Študentská 

Gymnázium  sv. Vincenta de Paul vGymnázium  sv. Vincenta de Paul vGymnázium  sv. Vincenta de Paul v   LeviciachLeviciachLeviciach      
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konferencia s pozvanými lektormi z verejného 

a duchovného života. 

� Fašiangové obdobie sa ukončí tradičným 

gymnaziálnym plesom, ktorý pripravuje            

študentská rada gymnázia. 

� Gymnazisti majú možnosť zahrať si vo 

futbalovom mužstve, ktoré vedie náš pán kap-

lán a zároveň triedny profesor III.A Mgr. Šte-

fan Čunderlík. Družstvo sa volá KŠK Rybníky 

a súťaží v levickej minilige. 
 

Duchovný život školy 
� Výchova a vzdelávanie  je  postavené 
na kresťanských hodnotách a duchovnom 
odkaze patróna školy sv. Vincenta de Paul. 

� Duchovní otcovia – správca školy, kap-

lán, Mgr. Štefan Čunderlík, PhDr. Marián Děd, 

PhD., administrátor Levice – Rybníky, diakon 

Mgr. Dezider Szabó a spolupracujeme aj             

s ostatnými kňazmi z okolitých farností... 

� Študenti sa raz do roka zúčastňujú      

duchovných cvičení. 
� Celonočné adorácie v kaplnke, krížové 

cesty na levickej Kalvárii 

� Sväté omše nielen počas prikázaných 

sviatkov, možnosti spovede 

� Duchovné obnovy s p. kaplánom Štefa-

nom Čunderlíkom 

� Posilnené vyučovanie náboženstva       
2 hodiny týždenne, náboženstvo ako maturitný 

predmet, vyučujúci p. kaplán a p. diakon 

� Besedy s duchovnými osobnosťami,    

svedectvá 

� Žiakom školy sa môže stať aj študent, 
ktorý ešte neprijal sviatosti alebo aj študent 
s iným vierovyznaním. 
� Viac informácií o škole nájdete na  

www.vincent-levice.sk alebo www.gsv.sk 
 

Renáta Trungelová, KSŠ sv. Vincenta de Paul  Levice 
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 V súčasnosti sa často stretá-
vame s viacerými nepriaznivými 
prejavmi veriacich voči svätej 
omši. Viacerí hovoria: „Kde je to 
napísané, že musíme chodiť do 
kostola?!“ Ďalší sa ohradzujú, že 
sa môžu pomodliť aj doma. Mnohí sa vy-
hovárajú, že si vypočujú svätú omšu cez 
rádio Lumen, alebo si ju pozrú na TV 
Lux. Je chvályhodné, že chcú aspoň tak-
to byť účastný svätej omše. No, je to 
vhodné pre chorých, pre imobilných, pre 
starších, ktorí už nevládzu zájsť do kos-
tola a túžia prežívať svätú omšu. Pre 
tých, ktorým ni č nebráni, aby sa jej zú-
častnili, je určite oveľa užitočnejšie osob-
ne byť na nej prítomní. V posledných ro-
koch sa k týmto postojom pridal ďalší. 
Od veriacich odchádzajúcich z nedeľnej 
svätej omše počuť výroky: „Dnes to bolo 
dlhšie..., dnes to bolo kratšie..., tento 
kňaz šikovne skončí, tamten kňaz dlho 
káže, idem radšej tam, kde je to krat-
šie...a podobné poznámky počuť priam 
pravidelne. Je azda svätá omša súťaž 
v behu!? Zvíťazí ten rýchlejší!? Pre všet-
kých tých, ktorí azda takto premýšľajú, 
ktorých postoj nabral nesprávny smer, 
prinášame slová niekoho, kto je v tejto 
oblasti naslovovzatý odborník, Svätý 
Otec František. K jeho homílii sme pri-
dali iba tento úvod a ďalej sa spolu za-
mýšľajme nad jeho slovami, ktoré od-
zneli 10. februára 2014 vo Vatikáne:  

Pápež v homílii:                                

Svätá omša je Božím časom        

a priestorom  
 Znovu objaviť zmysel pre 

posvätno, pre mystérium skutočnej 

prítomnosti Boha vo svätej omši je 

pozvanie pápeža Františka z homílie 

dnešnej eucharistickej slávnosti, ktorej 

predsedal ráno v Dome sv. Marty. Prvé 

čítanie dňa (1 Kr 8, 1-7. 9-13) hovorí           

o teofánii, zjavení Boha za dní kráľa Ša-

lamúna. Pán zostupuje ako oblak na 

chrám, ktorý je naplnený Božou slávou. 

Pán hovorí k svojmu ľudu mnohoraký-

mi spôsobmi: skrze prorokov, kňazov, 

Sväté písmo. Ale cez teofániu (t.z. Boh 

sa zjavuje) hovorí iným spôsobom, odliš-

ným od slova: skrze konkrétnejšiu prí-

tomnosť, bez sprostredkovania, z blízka. 

Je to jeho prítomnosť. „To sa deje v li-

turgickom slávení. Slávenie liturgie nie 

je spoločenská udalosť, pekné spoločen-

ské gesto, ani nie je zhromaždením ve-

riacich, aby sa spoločne modlili. Je to 

niečo iné. V liturgii je prítomný Boh.“ 

Vo svätej omši je skutočne a reálne prí-

tomný Pán: 

 „Keď slávime svätú omšu, nerobí-

me predstavenie poslednej večere. Nie, 

je to niečo iné: Je to sama posledná ve-

čera. Je to opätovné prežívanie Pánov-

   ������������������������������������            O SVÄTEJ OMŠI  O SVÄTEJ OMŠI  O SVÄTEJ OMŠI  ������������������������������������   
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ho utrpenia a spásonosnej smrti. Je to 

teofánia. Pán sa sprítomňuje na oltári 

skrze obetovanie 

sa Otcovi za spásu 

sveta. Počúvame 

alebo hovorieva-

me: „Musím ísť na 

omšu, musím po-

čúvať omšu.“ Om-

ša sa nepočúva, na 

omši sa zúčastňu-

jeme, podieľame 

sa na tejto teofánii, na tomto mystériu 

Pánovej prítomnosti medzi nami.“ 

 Jasličky, krížová cesta sú predsta-

vením, znázornením, pripomienkou, zo-

pakoval Svätý Otec, avšak svätá omša 

je skutočným sprítomnením, teda teofá-

niou. Boh prichádza, je s nami a my sa 

zúčastňujeme na 

mystériu vykú-

penia. Žiaľ , 

mnohokrát sa 

počas svätej om-

še pozeráme na 

hodiny, počíta-

me minúty. Nie 

je to postoj, kto-

rý sa od nás vyžaduje počas liturgie.  

Liturgia je Boží čas a priestor pre Boha       

a my máme doň vstúpiť, do tohto Bo-

žieho času a priestoru, nie sa pozerať na 

hodinky: 

 „Liturgia skutočne znamená vstú-

piť do mystéria Boha, nechať sa pritiah-

nuť mystériom      

a zotrvať v ňom. 

Napríklad, som si 

istý, že všetci sem 

prichádzate, aby 

ste vstúpili do ta-

jomstva, aj keď 

možno niekto po-

vie: ‚Ja musím ísť 

na omšu v dome 

Santa Marta, pretože v programe turis-

tickej prehliadky Ríma je návšteva pá-

peža v Dome sv. Marty. Každé ráno je 

tu turistické miesto, nie je to tak? Vy 

všetci sem prichádzate, aby ste vstúpili 

do tajomstva, ktorým je liturgia. Je to 

Boží čas, Boží priestor, Boží oblak, kto-

rý všetkých ob-

klopuje.“ 

 P á p e ž 

František ďalej 

pripomenul istú 

pieseň z obdo-

bia, keď sa ako 

dieťa pripravo-

val na prvé svä-

té prijímanie, v ktorej sa spievalo, že ol-

tár je strážený anjelmi, na posilnenie 

zmyslu pre posvätno, pre Božiu slávu, 

Boží priestor, Boží okamih. A keď sa 

pri nácviku prinášali hostie, hovorievalo 

sa deťom: „Pozrite sa, tieto nie sú tie, 

Roman Karaffa
Obdĺžnik

Roman Karaffa
Obdĺžnik
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ktoré prijmete. Tieto neznamenajú nič, 

ale budú premenené“. Sláviť liturgiu, 

uzatvoril pápež, znamená mať túto 

ochotu vstúpiť do Božieho mystéria, do 

jeho priestoru, do jeho času a s dôverou 

sa vložiť do tohto mystéria. 

 „Bude dobré, keď dnes poprosíme 

Pána, aby nám všetkým dal ‚zmysel pre 

posvätno‘, tento cit, vďaka ktorému po-

chopíme, že jedna vec je modliť sa do-

ma, modliť sa v kostole, modliť sa ruže-

nec, modliť sa mnoho krásnych modli-

tieb, urobiť krížovú cestu, mnoho iných 

krásnych vecí, čítať Bibliu, avšak ďalšia 

vec je slávenie Eucharistie. Počas slá-

venia vstupujeme do mystéria Boha, na 

tú cestu, ktorú nemôžeme ovládať. Iba 

On jediný, On, ktorý je sláva, On, ktorý 

je mocný, On, ktorý je všetko. Vyprosuj-

me si túto milosť, aby nás Pán naučil 

vstúpiť do Božieho mystéria“.  
 

 Slová Svätého Otca nám môžu 

pomôcť v úsilí o nadobudnutie správ-
neho postoja k svätej omši 

a o prehĺbenie nášho prežívania Božej 

prítomnosti v liturgii slova ako aj 

v liturgii obety. Nám všetkým treba 
vyvíjať snahu vážiť si Božiu dobrotu 

a lásku, ktorý sa nám vo svätej omši 

bezo zvyšku dáva, aby nás premieňal 
a tak urobil schopnými a súcimi zau-

jať svoje miesto v Jeho kráľovstve 

lásky, spravodlivosti, pokoja a večnej 

radosti.  
 

 Spracovala Gitka Tóthová podľa TKBS  

Kňazské rekolekcie v Leiciach 7. 11. 2013, kostol sv. Michala 
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Misijný úmysel  svätého OtcaMisijný úmysel  svätého OtcaMisijný úmysel  svätého OtcaMisijný úmysel  svätého Otca    
    

Február  2014Február  2014Február  2014Február  2014    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Aby kňazi, rehoľníci i laici                      Aby kňazi, rehoľníci i laici                      Aby kňazi, rehoľníci i laici                      Aby kňazi, rehoľníci i laici                      
spoločne a veľkodušne pracovali  spoločne a veľkodušne pracovali  spoločne a veľkodušne pracovali  spoločne a veľkodušne pracovali      

na evanjelizáciina evanjelizáciina evanjelizáciina evanjelizácii    

 
Misijná krajina                                     

Lesotho a Svazijsko 
 

 Lesotho spoločne so Svazijskom tvoria 
dve enklávy na území Juhoafrickej republiky. 
Lesothské kráľovstvo je jedinou krajinou, kto-
rej celé územie leží vyššie ako tisíc metrov nad 
morom. Najnižší bod v krajine má výšku 1400 
m. Povrch krajiny je tvorený náhornou plošinou 
z čadiča, ktorej výška na niektorých miestach 

dosahuje až 3000 m nad morom. Na východe 
a juhu sa týčia Dračie vrchy s najvyšším          
vrchom Thabana. Celú krajinu obklopuje úze-
mie Juhoafrickej republiky.  
 Lesotho má vlhké subtropické podnebie, 
ktoré je ovplyvnené nadmorskou výškou kraji-
ny. Na západe územia prevláda suché podnebie, 
ktoré je typické pre vysokohorské oblasti. Zima 
tu začína v máji a končí v októbri. V tomto ob-
dobí klesá teplota pod bod mrazu. 
 Pôvodní obyvatelia boli Krováci, ktorých 
neskôr vytlačili banutské kmene. Lesothské 
kráľovstvo bolo založené jedným so sothských 
náčelníkov Mošešom. V roku 1868 sa územie 
dostalo pod kontrolu Britov. V r. 1884 sa zo 
sothského územia vytvoril protektorát Basut-
sko. V roku 1966 vzniklo nezávislé Lesothsko 
ako Lesothské kráľovstvo. V ďalšej dobe sa tu 
vyskytlo niekoľko štátnych prevratov. Po roku 
1996 nastal v krajine poriadok na základe inter-
vencie juhoafrickej armády. Juhoafrické vojská 
opustili krajinu v máji 1999. 
 Lesotho je malý štát. Svojou rozlohou je 
menší ako naše Slovensko a má vyše dvoch 
miliónov obyvateľov (2009). Správne je rozde-
lený do desiatich dištriktov. Podľa národnost-
ného zloženia tu žije 90% Basothov a zvyšok 
tvoria Indovia, Európania a miešanci. Úradným 
jazykom je sothčina a angličtina. Hlavným 
mestom je Maseru. Priemerná dĺžka života 
u mužov je 34 rokov a u žien 36 rokov. Miera 
rastu populácie má v Lesothu klesajúcu tenden-
ciu v dôsledku pandémie HIV/AIDS. Výskyt 
zdravotníckych zariadení je obmedzený. Kva-
litná zdravotná služba je k dispozícii 
v Juhoafrickej republike.  
 Ako uvádza kardinál Tomko, prví misio-
nári sem prišli v roku 1862 z rádu oblátov Ne-
poškvrnenej. Významným misionárom medzi 
nimi bol otec Joseph Gérard, ktorý pochádzal 
z Francúzska. Jeho misijná činnosť bola obdi-
vuhodná. Zomrel v roku 1914, ale jeho pamiat-
ka ostala živá v pamäti tamojšieho obyvateľ-
stva.  
 Pápež Ján Pavol II. ho prišiel vyhlásiť za 
blahoslaveného 15. septembra1988. Jeho ohla-
sovanie prinieslo hojnú úrodu v počte kresťa-
nov, ktorých je v krajine do 90% a sú zaradení 
do štyroch diecéz. 
 

 P. Karol Bošmanský SVD 
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Diskriminácia kresťanov aj 
v západnej Európe 

 
 Nielen v Afrike, Ázii a na Blízkom 
Východe sa na kresťanov útočí kvôli ich 
viere, ale aj v západnej Európe. 
„Dokumentačné centrum pre netoleran-
tnosť a diskrimináciu kresťanov“ vo Viedni 
registruje od počiatku roka už 12 takýchto 
prípadov – v Belgicku, vo Francúzsku, 
v Nemecku, Špa-
nielsku, vo Švaj-
čiarsku, Švédsku, 
v Nemecku a vo 
Veľkej Británii.  
 Vo Fran-
cúzsku zlovoľne 
vážne poškodili 
tri katolícke kos-
toly. Obeťami 
vandalizmu sa 
stali Božie domy 
v Gensacu (južné 
Francúzsko)                 
a  v departemente 
Haute-Saone. Dedinský kostol  v  západo-
francúzskom Aibre podpálili.  
 V španielskej Malage pomazali štyri 
katolícke kostoly heslami za potrat 
a poškodili inventár.  
 V Belgicku zničili vianočný betlehem 
v kostole.  V bavorskom Neumarkte zne-
svätili cintorín vo štvrti Pölting. Postŕhali 
drevené kríže z hrobov a zastrčili ich hla-
vou dolu do zeme. To boli podľa polície 
indície satanizmu.  

 

Viedeň/Schwerte, 27.1.2014 (kath.net/idea) 
 

Satan, hriech a sociológia 
 

 Mnohým katolíkom by urobilo dobre, 
keby si nanovo uvedomili realitu diabla, 
píše americká profesorka sociológie 
a spisovateľka Anne Hendershottová na 
blogu v Catholic World Report. 
 Už v r. 1950 kresťanský spisovateľ 
T.S. Eliot konštatoval, že ľudia stratili ve-
domie hriechu. To sa nahradilo „kultúrou 

terapie“, píše 
Hendershotto-
vá. Kto príliš 
veľa pil, bral 
drogy alebo sa 
správal bez-
ohľadne sa po-
važoval za obeť 
choroby, nad 
ktorou mal má-
lo kontroly, ale-
bo žiadnu. Táto 
„mentalita tera-
pie“ prenikla aj 
do Cirkvi, ako 
uvádza autorka 

blogu ďalej. Na miesto „kresťanského“ člo-
veka, ktorý si bol vedomí svojej hriešnosti 
a potreby vykúpenia, nastúpil 
„psychologický človek“, ktorý oboje              
odmieta. Odvrhnutím hriechu sa dostal do 
zabudnutia aj pôvodca zlého, diabol.  
 V kázňach pápeža Františka sa tieto 
témy stále znova vynárajú, ako uvádza 
Hendershottová. Najlepším trikom diabla 
je, že svoju vlastnú existenciu bagatelizuje. 
To sa mu v západných sekularizovaných 
spoločnostiach vynikajúco darí. Časté pou-
kazy pápeža na realitu diabla a hriechu túto 
klamlivú ilúziu odkrývajú.  
 

Milford, 30.1.2014 (kath.net/jg) 

Rubriky Téma a Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: www.misijnediela.sk 
Život cirkvi vo svete 4/2014 
Hlasy z domova a misií 11/2013 
Foto:  internet 

Nemôžeme urobiť nič dobrého,  
keď hľadáme seba samých. 

 
sv. Terézia z Lisieux 
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