
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 

 Ročník IV. - Číslo 3 - Marec 2014 

Svätý Michal archanjel,  

bráň nás v boji,  

buď nám ochrancom proti  

zlobe a úkladom diabla. 

 

Pokorne prosíme,  

nech mu Boh ukáţe svoju moc. 

 

A ty, knieţa nebeských zástu-

pov, Boţou mocou zaţeň do 

pekla Satana a iných zlých du-

chov, ktorí sa na skazu duší 

potulujú po svete. 

Amen. 

Úvodník: Ako sa postiť * Liturgia: Homílie na marec „Zamyslenie nad čítaniami“ a „Zmiluj sa Pane“ 

Téma: Materská škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach, Kríţová cesta, Popolcová streda, O posudzovaní ...  

Reportáţ: Posviacka kaplnky v ZSS „JESEŇ ŢIVOTA“  Levice 

História: levické sakrálne pamiatky * Katechéza: Nebo a zem  

 Misie: Misijný úmysel svätého Otca na marec - Misijná krajina Svazijsko  

Oznamy: Plán činnosti OZ Patrimonium Servandi na rok 2014  

Fotogaléria: Kríţová cesta Frederiky Horňákovej, študentky Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Leviciach  

Kríţová cesta Frederiky Horňákovej – študentky 3. ročníka Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Leviciach 
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 Slovo pôst sa veľmi často spomína 

predovšetkým medzi nami kresťanmi. Via-

cerí vzdelaní a fundovaní ľudia napísali 

o pôste a prispeli tým k jeho hlbšiemu po-

chopeniu. Výzva Pána Jeţiša „Zatiahni na 

hlbinu“  sa týka naozaj kaţdej oblasti nášho 

ţivota. Čiţe aj pôstu. Ako sa máme správne 

a dobre postiť? Je to výzva pre kaţdé pôst-

ne obdobie. Nebudeme 

sa tu zaoberať formami 

pôstu, chceme sa skôr 

spolu zamýšľať nad je-

ho obsahom. Cennými 

myšlienkami nám po-

môţe náš Svätý Otec 

František. Ponúka nám 

moţnosť, aby sme spo-

lu s ním „zatiahli na hl-

binu“ pôstneho obdobia 

a tak nakoniec vyšli 

z neho skutočne obno-

vení na duchu i na duši, posilnení vo viere, 

v nádeji a v láske a boli hlbšie zakotvení 

v dôvere k nášmu Pánovi.   

 Uţ vieme, ţe postiť sa neznamená 

vzdať sa iba mäsitého pokrmu, ale vzdať sa 

všetkého, čo nás vzďaľuje od Boha, čo nás 

zotročuje a robí neslobodnými. Sú to rôzne 

formy závislosti na niečom alebo na nie-

kom. Závislosti a ţiadostivosti, ktoré nedo-

voľujú, aby sme dali Boha na prvé miesto. 

A ak On nemá prvé miesto v našom srdci, 

v našom ţivote, je veľmi ťaţké, ba priam 

nemoţné, zachovávať ďalšie prikázania. Na 

tom prvom totiţ stoja tie ostatné. Podľa slov  

 

 

Svätého Otca sa máme postupne ochudob-

ňovať o vlastné ja, aby sme mohli byť bo-

hatší o Krista. Ochudobňovať sa o naše sla-

bosti, ktoré nás vedú k pádom, o túţby,  

ktoré nás nevedú k dobru, o vlastné videnie 

svojho šťastia, o vlastné chcenie, ktoré pro-

tirečí Desatoru, danému Bohom pre náš 

dobrý ţivot, aby sme sa nakoniec dokázali 

ochudobniť aj o svoju 

vôľu a dokázali ju zjed-

notiť s Boţou vôľou. 

Sám Jeţiš Kristus pove-

dal, ţe neprišiel, aby ko-

nal svoju vôľu, ale aby 

plnil vôľu toho, ktorý ho 

poslal, čiţe vôľu Nebes-

kého Otca. Dal nám do-

konalý príklad, ako sa 

ochudobňovať o to, čo 

nám prekáţa, aby sme 

sa mohli obohatiť Jeho 

milosťami. Svätý Pavol v liste Korinťanom 

píše, ţe Jeţiš Kristus „... hoci bol bohatý, 

stal sa pre vás chudobným...“ „Kristus, 

večný Boží Syn, ktorý je s Otcom jedno v je-

ho moci a sláve, zvolil si byť chudobným; 

prišiel medzi nás a priblížil sa každému        

z nás; odložil svoju slávu a zriekol sa seba 

samého, aby mohol byť vo všetkom ako 

my.“ (pápeţ František).  

 Lipnutie na vlastnej osobe nás robí se-

beckými, uzavretými, slepými pre potreby 

druhých. Potom lipneme aj na svojich pro-

striedkoch a nie sme schopní sa podeliť 

s tými, ktorí sa nemôţu alebo aj nedokáţu 

               Ako  sa  postiť   Ako  sa  postiť   Ako  sa  postiť       
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o seba postarať. Preto je pôstna doba veľmi 

vhodným časom aj na ochudobňovanie sa 

o materiálne prostriedky. Môţeme sa viacej 

zamýšľať nad spôsobmi, ako pomôcť tým 

menej šťastným. Ponúka sa viacero moţ-

ností. Nemôţe nás nechať ľahostajnými, ţe 

sú na svete deti, ktoré sa ani raz za svoj ţi-

vot nemohli najesť, nemali prístrešie nad 

hlavou a zomierajú na ulici. My máme jedla 

dosť, dokonca ho vyhadzujeme do odpadu. 

Nie, rozhodne nie je 

riešením úsilie zaviesť 

v tých krajinách anti-

koncepčné metódy, 

aby sa nerodili deti 

chudobným. Istotne by 

bolo Bohu milé, ak by 

sa prostriedky na anti-

koncepciu, dokonca 

sterilizáciu, pouţili na 

prostriedky, ktoré by 

im pomohli z biedy 

a chudoby. Akým prá-

vom môţe niekto roz-

hodnúť, aby sa iní ne-

narodili a neţili, kým sa na mnohých mies-

tach priam plytvá s prostriedkami, ktoré by 

im pomohli! Boh dokáţe uţiviť všetky svo-

je deti. Ale nechal na nás, aby sme ich 

správne prerozdelili. „Vy im dajte jesť“, po-

vedal Jeţiš apoštolom, keď naliehali, aby 

rozpustil zástupy. Potom, keď sa sami priči-

nili o trochu jedla, ktorého sa chlapec doká-

zal zriecť, Jeţiš ho poţehnal a rozmnoţil 

tak, ţe sa všetci nasýtili, ba aj zvýšilo. Ani 

v našich časoch to nie je inak. Boh aj teraz 

poţehná a rozmnoţí naše odriekanie sa 

v prospech núdznych. Chce, aby sme s nimi 

cítili a pamätali na nich.  

 Je moţné si napr. adoptovať dieťa 

v projekte Adopcia srdca a mesačne prispie-

vať na jeho ţivobytie. Môţeme sa zriecť 

trocha peňazí, ktoré im postačí na celý me-

siac. To je len jedna z moţností, ako po-

môcť tým, ktorí sú na našu pomoc odkáza-

ní. K tomu nás povzbudzujú aj slová Sväté-

ho Otca Františka: „Pôstne obdobie je naj-

vhodnejším časom na se-

bazapieranie; mali by sme 

sa sami seba pýtať, čoho 

sa môžeme vzdať, aby sme 

pomohli ostatným a obo-

hatili ich našou vlastnou 

chudobou. Nezabúdajme 

na to, že skutočná chudo-

ba bolí: bez tohto rozmeru 

pokánia žiadne sebazapie-

ranie nemá význam. Nedô-

verujem almužne, ktorá 

nič nestojí a ktorá nebolí.“ 

Iba, ak sa my dokáţeme 

ochudobňovať podľa prí-

kladu Pána Jeţiša, vtedy budeme môcť obo-

hacovať druhých. „Nasledujúc nášho Maj-

stra, my kresťania sme povolaní všímať si 

chudobu našich bratov a sestier, dotýkať sa 

jej, vziať ju na seba a urobiť konkrétne kro-

ky na jej zmiernenie.“ Modlime sa, aby sme 

„v chudobnom a vydedencovi videli Kristo-

vu tvár; lebo keď milujeme chudobného      

a pomáhame mu, milujeme Krista a pomá-

hame Kristovi.“ (pápeţ František) 

       

                        Gitka Tóthová 
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Zamyslenie nad čítaniami                                              

pôstnych nedieľ 
 

 V liturgických čítaniach pôstnych nedieľ 

sa najprv dozvedáme, ako Boh stvoril človeka 

a aký bol medzi ním a človekom dokonalý sú-

lad:  „Pán, Boh, stvárnil človeka z prachu zeme 

a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa 

stal človek živou bytosťou.“ „Potom Pán, Boh, 

vysadil v Edene, na východe, záhradu a v nej 

umiestil človeka, ktorého bol 

utvoril.“ A vzápätí sme svedka-

mi rozbitia tejto harmónie. Člo-

veku bolo málo, ţe dostal od 

Boha celý stvorený svet do daru, 

ţe mohol a smel Boha vidieť 

a s ním hovoriť. Chcel sa mu 

vyrovnať a byť s ním rovnocen-

ný. „...otvoria sa vám oči a bu-

dete ako Boh, budete poznať 

dobro i zlo.“ A človek videl, ţe 

„...strom je na pohľad krásny    

a na získanie múdrosti vábivý“  

Prvý hriech človeka bol na sve-

te. V tom momente si Adam      

a Eva do dôsledkov uvedomili, 

ţe stratili priateľstvo Boha, ţe 

postavili medzi seba neprenik-

nuteľný múr. „Obom sa otvorili oči a spoznali, 

že sú nahí.“ Od tej chvíle sa človek usiloval 

získať späť Boţiu priazeň a priateľstvo. Uvedo-

mil si svoju úbohosť a pokoril sa pred Bohom. 

„Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech 

mám stále pred sebou..“ Ak sa hlbšie zamyslí-

me nad dejinami ľudstva, nemôţeme nezbadať, 

ţe sa táto snaha nimi tiahne ako červená niť. Aj 

v súčasnosti sa dajú mnohé skutky človeka cha-

rakterizovať slovami: „Byť ako Boh“. Zasahuje 

do oblastí, na ktoré nemá právo a chce meniť 

ich prirodzený Bohom stanovený poriadok. 

Človek sám chce určovať, čo je dobré a čo zlé. 

Uzurpuje si právo na Boţie privilégiá.  

 Napriek veľkej pýche človeka, ho Boh 

neprestal milovať a hľadať. Dejiny spásy sú 

poznačené Jeho úsilím o zblíţenie. Hriech člo-

veka bol veľmi ťaţký a napraviť ho z ľudských 

síl nebolo moţné. Preto Boh sám pripravil plán, 

ktorý svojim neposlušným deťom otvorí cestu 

domov. Poslal svojho Syna, druhú Boţskú oso-

bu, ktorý si vzal ľudské telo a „stal sa nám vo 

všetkom podobný okrem hriechu.“  

 Čítania, ţalmy a evanjeliá nám pribliţujú 

neposlušnosť človeka a jeho neprestajnú odboj-

nosť. „Nebolo vody a smädný ľud reptal proti 

Mojžišovi: „Načo si nás len vyviedol z Egypta? 

Aby si nás, naše deti a náš dobytok umoril smä-

dom?“ No zároveň nám pribliţujú milosrden-

stvo Boha voči svojmu stvoreniu. „Boh dokazu-

je svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za 

nás, keď sme boli ešte hriešnici.“ 

V evanjeliovom príbehu 

o Samaritánke môţeme sle-

dovať, ako sa Jeţiš k nej pri-

bliţuje a ako usmerňuje roz-

hovor s ňou aţ k jeho vyvr-

choleniu. Pýta si od nej vodu, 

aby jej mohol povedať, ţe on 

sám je prameňom ţivej vody, 

po ktorej uţ človek nedostane 

znovu smäd. „A voda, ktorú 

mu dám, stane sa v ňom pra-

meňom vody prúdiacej do 

večného života.“ Postupne jej 

odkrýva svoju identitu. Ţena 

si uvedomí, ţe sa nerozpráva 

s obyčajným človekom. Naj-

prv sa domnieva, ţe Jeţiš je 

prorokom. Uţ je celkom blíz-

ko pravde, keď povie, „Viem, že príde Mesiáš, 

zvaný Kristus.“ Jeţiš jej priamo odpovie: „To 

som ja, čo sa rozprávam s tebou.“  

 Tento príbeh je aj našim príbehom. Ak 

budeme pozorne počúvať Boţie Slovo 

a dovolíme, aby nás pritom usmerňoval sám 

Jeţiš Kristus, aj nám povie rovnako ako Sama-

ritánke: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ 

Buďme preto pozorní a otvorme sa pre rozho-

vor s Bohom. Úprimne sa modlime spolu so 

ţalmistom: „Pane, daj, aby sme počúvali tvoj 

hlas a nezatvrdzovali si srdcia.“ Aby sa to 

mohlo stať skutočnosťou, snaţme sa intenzívne 

vyuţiť milostivý čas pôstneho obdobia, 

v ktorom sa nám ponúkajú prostriedky na očis-

tenie, na otvorenie uší našej duše: modlitba, 

pôst a pokánie. Verme, ţe len tak môţeme všet-

kým okolo nás presvedčivo povedať: „..sami 

sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ 

sveta.“      

  

     Gitka Tóthová 
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Zmiluj sa Pane,                               

lebo sme zhrešili  

 

 Na Popolcovú stredu sme na 

svätej omši počuli proroka Joela , 

ako k nám Pán hovorí: 

 

 „Obráťte sa ku mne celým svo-

jím srdcom, pôstom i plačom a náre-

kom, roz-

trhnite si 

s r d c i a ,         

a nie rú-

cho, ob-

ráťte sa  

k Pánovi, 

s v o j m u 

B o h u , 

veď je 

dobrotivý 

a milo-

srdný, tr-

p e z l i v ý               

a veľmi 

ľútostivý a môže odvrátiť nešťas-

tie."  (Joel 2,12-13) 

  

 Potom sme sa modlili 51. ţalm. 

Päťkrát sme opakovali odpoveď : 

"Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.“ 

Túto kajúcu modlitbu máme niesť vo 

svojom „roztrhnutom“ srdci počas 

štyridsaťdňového pôstneho obdobia, 

ktoré je prípravou na slávenie  VEĽ-

KONOČNÉHO TROJDNIA. 

  

 Rozjímanie o slovách proroka 

Joela a kajúci 51. ţalm nás pobáda 

vyznať všetky svoje hriechy, celým 

srdcom ich oľutovať, mať úprimnú 

snahu sa polepšiť a potom radostne 

prijímať a oslavovať Boţie milosr-

denstvo a odpustenie. Uvedomovanie 

si vlastnej hriešnosti nás má viesť 

k pokore a milosrdenstvu aj voči 

blíţnym. Vedomie, ţe aj ja som hrieš-

ny mi má pomáhať pochopiť slabosti 

a hriechy druhého človeka, čo však 

n e z n a m e n á 

s ú h l a s i ť                

s hriechom. 

  

 Slová 

Pána Jeţiša    

v reči na vrchu 

"Blahoslavení 

čistého srdca, 

lebo oni uvi-

dia Boha"  (Mt 

5,8)                    

nás učia, ţe 

ten, kto je ne-

čistý, kto nie 

je svätý, nemôţe sa stretnúť               

s Bohom. 

 Prosme nášho nebeského Otca  

o milosť pokánia,  aby sme nasledo-

vali hlas Ducha Svätého  „Zmeňte 

zmýšľanie!". Úprimne sa snaţme      

o vnútornú zmenu ţivota, s opravdi-

vou ľútosťou nad svojimi hriechmi        

a vytrvajme v dobrých predsavza-

tiach.  

 Nech nám v tomto pomáha mi-

losrdný a milostivý Pán, Jeţiš Kris-

tus. Amen. 
 

  

Eva  Terézia Maďarová 
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 „Tešme sa, keď sa druhému niečo podarí 

a požíva väčšiu úctu, keď nad nami vyniká ta-

lentami, milosťami a cnosťami.“ /Sv. Vincent 

de Paul/ 

 Materská škola je umiestnená 

v priestoroch Katolíckej spojenej  školy sv. 

Vincenta de Paul v Leviciach, na Saratov-

skej ulici 87, na území farnosti Levice - Ryb-

níky. 
 So začiatkom školského roka 2010/2011 

začala poskytovať celodennú výchovnú starost-

livosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odlo-

ţenou povinnou školskou dochádzkou.  Do MŠ 

teraz chodí 91 detí rozdelených podľa veku 

do 4 tried: 

Ţabky: 2-3 ročné deti  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Motýliky: 3-4 ročné deti  
   

 

 

 

 

 

 

 

Včielky: 4-5 ročné deti   
  

 

 

 

 

 

 

 

Lienky: 5-6 ročné deti 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z histórie materskej školy 

 

 Prerábanie priestorov pavilónu G, KSŠ sv. 

Vincenta de Paul: január – apríl 2010 

 Prvý zápis do MŠ: marec 2010 

 Posvätenie prvej triedy a priestorov MŠ, 

Deň otvorených dverí: 12. apríl 2010 

 Materská škola otvorená: 1. september 

2010, počet detí 19 vo veku 3 – 6 rokov 

 September 2011 – MŠ rozšírená o nové 

priestory: 45 detí vo veku 3 – 6 rokov 

v dvoch triedach 

 Posvätenie priestorov 2. triedy: 8. september 

2011 

 Prerábanie priestorov pavilónu G – poscho-

die: jún – august 2012 

 Materská škola otvorená: 1. septembra 

2012, 74 detí vo veku 3 – 6 rokov 

 Posvätenie priestorov 3. a 4. triedy: 8. sep-

tember 2012 

Materská škola sv. Vincenta de Paul vMaterská škola sv. Vincenta de Paul vMaterská škola sv. Vincenta de Paul v   LeviciachLeviciachLeviciach      
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Starostlivosť o duchovný rozvoj detí 
 

 Materská škola, prirodzene, sleduje tie 

isté kultúrne ciele a humánnu výchovu detí ako 

ostatné materské školy. Avšak je pre ňu charak-

teristické, ţe u detí utvára ovzdušie preniknu-

té evanjeliovým duchom slobody a lásky. 
Starostlivosť o duchovný rozvoj detí je zapra-

covaný do Školského vzdelávacieho plánu – 

Zvedavé slniečka. Deklarácia o kresťanskej 

výchove – Gravissimum Educationis je mo-

delom pre pedagogickú a výchovnú činnosť ôs-

mich pani učiteliek, ktoré svoju prácu vykoná-

vajú s láskou a so vznešeným poslaním. 

 

Prepojenie výchovno-vzdelávacieho                

procesu so ZŠ, mestom, farským                   

úradom a rodičmi 
 

 Priestory Katolíckej spojenej školy, jej vyba-

venie a jej dispozičné riešenie vytvárajú ide-

álne podmienky pre kvalitné fungovanie ma-

terskej školy. 

 V prepojení organizačných zloţiek MŠ         

a ZŠ sa zabezpečuje plynulý, bezstresový 

prechod detí materskej školy do základnej. 

 Zveriť svoje dieťa katolíckym pedagógom 

vyuţili aj rodičia predškolákov z iných 

materských škôl z Levíc a okolia. Celkovo 

do školských lavíc v 1. ročníku v budúcom 

školskom roku zasadne 38 prváčikov.  

 Učitelia ZŠ sú zaradení do výchovno-

vzdelávacieho procesu materskej školy – pre 

ţiakov MŠ realizujú krúţok anglického ja-

zyka, vyučovanie katolíckeho náboţen-

stva, intenzívnu športovú prípravu, krú-

ţok predškolák. 

 Deti materskej školy sa priamo zúčastňujú 

podujatí a prezentácií organizovaných 

KSŠ, čo vytvára pozitívny vplyv na ich ve-

rejný prejav. 

 Vo farnosti Levice – Rybníky sa vytvára 

spoločenstvo detí, rodičov, učiteliek a ľudí      

z farnosti na detských svätých omšiach, po 

ktorých majú moţnosť spolu tráviť chvíle 

v priestoroch pastoračného centra. Tam 

rodičia pre svoje deti realizujú rôzne tvorivé 

nápady, napríklad výrobu adventných 

a vianočných ozdôb, dni so svätými, listova-

nie a čítanie rozprávok.  

 

Prezentácie a vystúpenia, na ktorých               

sa deti MŠ pravidelne zúčastňujú 
 

 Vystúpenie pre starých rodičov – stret-

nutie starých rodičov, rodičov a deti 

v príjemnom prostredí, spojené s krátkym prog-

ramom a poďakovaním. 
 

 Dom radosti – podujatie, pripravené pre 

širokú verejnosť s mnohými aktivitami, sa kaţ-

doročne teší vysokej účasti. Škola sprístupní 

svoje priestory a pre veľkých či malých náv-

števníkov sú pripravené rôzne dobroty, výstav-

ky spojené s predajom, tvorivé aktivity, či len 

tak si môţu posedieť v školskej cukrárni.  
 

 Vitaj sv. Mikuláš – deti sa prezentujú 

spevom, recitáciou, dramatizáciou. 
 

 Jasličková poboţnosť v Kostole Ducha 

svätého v Leviciach – Rybníkoch –

upevňovanie farského spoločenstva so školou, 

oslava narodenia Pána v kostole Ducha Sväté-

ho. 
 

 Karneval – deti vyjadrujú radosť 

z fašiangového času. 
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 Deň matiek – vystúpenie detí 

a vyjadrenie ich úcty k mamičkám, starým ma-

mám a matke Boţej, Panne Márii. 
 

 Deň otcov – stretnutie detí, otcov, sta-

rých otcov pri príleţitosti Dňa otcov spojené so 

súťaţami a hrami. 
 

 Deň rodiny – oslavy spojené s farským 

spoločenstvom rodín kostola  Ducha Svätého. 

Stretnutie rodín detí Materskej školy. 
 

 Mladý zdravotník – deti sa zúčastňujú 

súťaţe s podporou Červeného kríţa mesta Levi-

ce 
 

 Výtvarné súťaţe – deti sú zapájané do 

rôznych súťaţí vypísaných mestom, prípadne 

inými organizáciami na území SR. 
 

 Materská škola sv. Vincenta de Paul je 

úspešnou materskou školou, a to hlavne vďaka 

rodičom, ktorí jej odovzdali svoje deti, vďaka 

sponzorom, ktorí sú voči jej potrebám štedrí, 

vďaka pedagógom, ktorí svoje „školské deti“ 

nosia v srdci, vďaka vedeniu školy, rímsko-

katolíckej cirkvi v Leviciach i diecéze, vďaka 

mnohým modlitbám, ktoré prúdia z úprimných 

pier veriacich, vďaka všetkým, ktorí akýmkoľ-

vek spôsobom mysl ia ,  podporujú 

a poţehnávajú tento stánok.  
 

  „Pedagógov nech spája medzi se-

bou i so žiakmi kresťanská láska a nech sa dajú 

viesť apoštolským duchom, aby svojím životom 

a vyučovaním dávali svedectvo jedinému Učite-

ľovi – Kristovi. ... Nech sa snažia podnecovať 

osobnú činnosť svojich žiakov a nech ich aj po 

skončení štúdií sprevádzajú svojou radou, pria-

teľstvom... Posvätný cirkevný snem vyhlasuje, 

že činnosť týchto učiteľov je naozajstným apoš-

tolátom, zvrchovane aktuálnym a potrebným 

i v našich časoch... Katolíckych rodičov zase 

upozorňuje na povinnosť zverovať svoje deti 

katolíckym školám, nakoľko to dovoľujú miest-

ne podmienky a okolnosti, podporovať ich pod-

ľa svojich možností a spolupracovať s nimi pre 

dobro svojich detí.“ (Gravissimoeducationis 8). 

 
 

Adriana Lieskovská, učiteľka MŠ sv. Vincenta de Paul 

Renata Trungelová, KSŠ sv. Vincenta de Paul 

 Levice 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Materská škola 

sv. Vincenta de Paul Levice 

Saratovská 87 

934 05 Levice 

+421949530707 

msvincent@gmail.com 
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Kríţová cesta 
 

 Frederika Horňáková je štu-

dentkou 3. ročníka Gymnázia sv. 

Vincenta de Paul. Uţ počas jej štú-

dia na našej základnej škole vyni-

kala v rôznych umeleckých čin-

nostiach, rada kreslila, recitovala, 

či písala krásne slohy a príbehy. 
 

 Nádherné výtvarné dielko – 

Kríţovú cestu nášho Pána Jeţiša 

Krista predstavila verejnosti dňa 

5. marca 2014. Štrnásť rozjímaní, 

štrnásť zastavení, štrnásť obráz-

kov... do ktorých vliala celý svoj 

duchovný a umelecký rozmer. 

Maľbu akrylovými farbami na 

plátno o rozmeroch 30 x 40 cm 

posvätil p. kaplán, Mgr. Štefan 

Čunderlík, za prítomnosti celého 

pedagogického zboru, zamest-

nancov školy a Frederikiných 

spoluţiakov.  
 

 Prvá kríţová cesta, na Popo-

lcovú stredu, bola tak trochu výni-

močná, viac symbolická, moţno aţ 

slávnostná. Podfarbená gitarou, 

spoločným spevom, vrúcnymi 

m o d l i t b a m i  p e d a g ó g o v 

a ďakovaním... Frederike – za jej 

voľný čas a snahu, obetavosť 

a úsilie, za odovzdanie svojho ta-

lentu do Boţích rúk... a Pánu Bohu 

– za jeho neustále poţehnávanie 

našich ţiakov. 
 

Mgr. Renata Trungelová 

KSŠ sv.  Vincenta de Paul,  Levice 
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Popolcová streda 

Aj deti z I. stupňa našej základnej školy prijali 

značenie popolom na znak pokánia na svojich 

čielkach počas svätej omše v školskej kaplnke, 

z rúk p. kaplána Mgr. Štefana Čunderlíka. 
 

Renata Trungelová 

KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 

O posudzovaní ... 
 

Keď sudca rozsudok vyhlásiť má, 
často sám seba pýta sa: 

prečo ten človek tak a tak konal  
a čo jeho čin obnáša. 

 
S rutinou a celkom vecne  

porýpe sa v cudzom svedomí. 
 

Ibaže... 
Kto vidí človeku do duše? 

Kto pozná jej hlbiny? 
 

Nech prvý hodí kameňom,                               
kto bez viny. 

 
O skutkoch,  

čo nekalé sa byť zdajú, 
múdry tohto sveta vraví: 

protirečia právu! 
 

Za každým činom, 
človek, sudca, srdce hľadaj 

a možno... 
bolesť v ňom. 

Skrývaná pred zrakom sveta, 
pestovaná každým dňom. 

 
Okuliare lásky na oči si daj, 

cez ne na hriešnika hľaď. 
Že ublížil?  

Boh odpustí mu snáď. 
 

Ježiš i zaň bol na kríži! 
Nuž – nesúď! 

Nauč sa mať ho rád. 
                                                     RT 

Rubriku Téma pripravila : Renata Trungelová 

Pedagogička KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 
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Posviacka kaplnky v ZSS    

„JESEŇ ŢIVOTA“  Levice 
 

 "V tomto živote nemôžeme robiť 

veľkolepé veci. Môžeme robiť len 

malé veci s veľkou láskou." 
 bl. Matka Tereza 

  

 Zariadenie sociálnych sluţieb 

„JESEŇ ŢIVOTA“ v Leviciach poskytuje 

sociálne sluţby formou celoročnej pobyto-

vej starostlivosti uţ od roku 1976. Dôleţi-

tou súčasťou poskytovania sluţieb je aj za-

bezpečovanie duchovnej sluţby klientom 

zariadenia. Na zabezpečovanie duchovnej 

činnosti slúţi spoločenská miestnosť ZSS, 

chýbalo však dôstojné miesto na náboţen-

ské obrady a individuálne modlitby. Mies-

to, ktoré by bolo malou oázou pokoja, kde 

sa človek môţe na chvíľu zastaviť, stíšiť sa, 

byť sám s Bohom, alebo aspoň sám so se-

bou, kde môţe načerpať sily... 

 V snahe  zvýšiť štandard poskytova-

ných sluţieb v ZSS bol doteraz nevyuţitý 

menší priestor vedľa spoločenskej miest-

nosti stavebne upravený a zariadený najmä 

zo sponzorských finančných prostriedkov. 

Cennými radami k zariadeniu kaplnky po-

mohol dekan farnosti Levice - mesto Mons. 

Ján Bednár, ktorý kaplnku poţehnal 

v nedeľu 16. februára 2014. Na slávnostnej 

svätej omši sa zúčastnili viacerí obyvatelia 

ZSS, ich rodinní príslušníci, členky Spolku 

sv. Vincenta de Paul v Leviciach, ako aj za-

mestnanci ZSS „JESEŇ ŢIVOTA“. Pani 

riaditeľka poďakovala pánovi dekanovi 

a všetkým, ktorí prispeli k zriadeniu tohto 

stánku modlitby a ktorý bude dôstojným 

miestom pre slávenie svätých omší, 

v kaţdú tretiu nedeľu v mesiaci 

v popoludňajších hodinách, i pre  individu-

álne duchovné vyţitie klientov.  

 Po slávnosti sa prítomní stretli na 

agapé, hodoch kresťanskej lásky. 

 Kaplnka bude dôstojným miestom aj 

pre poboţnosti Kríţovej cesty pri jej štrnás-

tich zastaveniach. Pán dekan daroval pre 

kaplnku pekný obraz – Poslednú večeru 

a drevený kríţ. Nech kaplnka slúţi obyva-

teľom, návštevníkom i zamestnancom za-

riadenia „JESEŇ ŢIVOTA“ k prehlbovaniu 

ich duchovného ţivota a na slávu Boţiu.  

 

Edita Kottrová 
ZSS „JESEŇ ŢIVOTA“ Levice 
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 Vo farskom časopise Michael sme 

v minulých číslach priniesli informácie 

z histórie „trojičného stĺpu“, ktorý je 

v súčasnosti veľmi poškodený. OZ Patrimo-

nium Servandi sa ujalo po revitalizácii levickej 

Kalvárie aj zabezpečenia obnovy tejto vzácnej 

sakrálnej pamiatky v historickom centre mesta, 

ktorý v roku 1777 dal zhotoviť obyvateľ mesta 

Ján Huszár. Ďalej uvádzame článok v jeho pl-

nom znení. 

 V Leviciach máme viac takýchto malých 

sakrálnych objektov (kaplnky, boţie muky, stĺ-

py, prícestné kríţe a sochy). Denne alebo občas 

prejdeme popri nich 

a moţno si ich ani nevšim-

neme. Mnohým nič neho-

voria, nevieme odkiaľ, 

prečo a kedy sa tam obja-

vili. Pritom oni zhmotňujú 

kus histórie mesta a jeho 

obyvateľov. Ţiaľ niekoľko 

takýchto sakrálnych pa-

miatok nenávratne zmizlo, 

alebo v lepšom prípade sú 

v torzovitej podobe uloţe-

né na bezpečnom mieste. 

V roku 2010 vydalo Mesto 

Levice bohato ilustrovanú 

informačnú broţúrku 

„Potulky po meste“, ktorej 

text (v 4 jazykových ver-

ziách) spracoval Mgr. La-

dislav Vincze, odborný 

pracovník levickej poboč-

ky štátneho oblastného archívu.  Nájdeme v nej 

6 malých sakrálnych objektov priamo z Levíc, 

ale to nie sú všetky. Niečo nájdeme aj 

v monografii Levíc, vydanej v tom istom roku. 

Nech je ďalším príspevkom do mozaiky infor-

mácií i tento článok. 

             Začneme tými pamiatkami, ktoré do-

dnes stoja na svojom mieste. Najvýznamnejším 

je uţ spomenutý stĺp so súsoším Sv. Trojice, 

ktorá korunuje Pannu Máriu. Na jeho kríţovom 

podstavci boli aţ do polovice minulého storočia 

sochy Sv. Sebastiána, Sv. Jána Nepomuckého, 

Sv. Róchusa a Sv. Jána Krstiteľa. Stojí na býva-

lom „Trojičnom námestí“, v susedstve hradné-

ho areálu. Na ľavej strane ulice Sv. Michala, 

v nike – výklenku na priečelí kláštorného alebo 

„malého“ kostola Sv. Jozefa, je umiestnená ka-

menná socha tohto svätca s Jeţiškom v náručí. 

V 90. r. 20. stor. ju dal vyhotoviť a tam umies-

tniť Levičan pán Jozef Tesák starší. Na tejto 

ulici pred kostolom evanjelickej reformovanej 

cirkvi stojí „mariánsky stĺp“ z roku 1786. Jeho 

vrchol tvorí socha Immaculaty – Nepoškvrne-

nej Panny Márie. Temer oproti, v parčíku po  

ľavej strane farského kostola Sv. Michala ar-

chanjela stojí na kamennom 

sokli veľký liatinový kríţ. 

Bol postavený zrejme v 20. 

r. minulého storočia, na pa-

miatku padlých v 1. sveto-

vej vojne 1914 – 1919. 

V susedstve schátralého 

amfiteátra,  na ulici Fr. 

Hečku stojí od r. 1777 mu-

rovaná kaplnka Sv. Urbana 

patróna vinohradníkov. 

V interiéri bol pôvodne ob-

raz tohto svätca – pápeţa. 

Do r. 1992 tvoril pozadie 

kaplnky ešte kmeň stároč-

ného „Rákócziho stromu“, 

ktorého mohutnú korunu 

zničil viac rokov predtým 

blesk.  V dolnej časti Hlbo-

kej ulice vedúcej na sídlisko 

Vinohrady, pri odbočke 

k viničným domčekom – „hajlokom“, stojí na 

kamennom  stĺpe s datovaním 1934 kamenná 

socha Sv. Urbana. Nie je isté, či tieţ samotná 

socha je z toho roku alebo je staršia. 

V preliačine na ľavej strane Druţstevníckej uli-

ce v smere na Kalinčiakovo stojí v záhrade pred 

hajlokom malá murovaná kaplnka z 1. tretiny 

19. storočia. Vo veľkej nike stojí kamenná so-

cha Sv. Jána Nepomuckého. Po ľavej strane vý-

padovej cesty z Levíc do Bátoviec, v priehlbine 

pod socialistickým „tankodromom“ stojí muro-

vaná „boţia muka“. V malom výklenku moţno 

LEVICKÉ  SAKRÁLNE  PAMIATKYLEVICKÉ  SAKRÁLNE  PAMIATKYLEVICKÉ  SAKRÁLNE  PAMIATKY   

Kríţny vrch – socha sv. Urbana 
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ešte je starý tlačený obrázok Kaina a Ábela, 

s biblickým výjavom bratovraţdy. Pôvodne bo-

la vo výklenku kamenná socha Exce Homo - tŕ-

ním korunovaného Krista. Vo vinohradoch 

Kríţny vrch, na rázcestí poľnej cesty vedúcej 

sem z mesta popri ţidovskom cintoríne, stojí 

od roku 2005 na vyššom podstavci nová ka-

menná socha Sv. Urbana. Vyhotoviť ju dalo 

Zdruţenie vinohradníkov Kríţny vrch, 

s podporou Ministerstva poľnohospodárstva. 

Autorom sochy z umelého kameňa je akade-

mický sochár Milan Marciňa z Nitry. Názov asi 

dostali vinohrady v tejto časti levického chotára 

podľa prícestného kríţa, zaznačeného uţ na vo-

jenskej mape z konca 18.storočia. Na tomto 

mieste, na východnom konci viníc Kríţny vrch, 

dnes stojí medzi kriakmi ukrytý novší veľký 

betónový kríţ s datovaním 1777 – 1966. Na zá-

padnom konci, na hranici s Kusou horou, stojí 

z pálenej tehly v r. 1910 – 1912 postavená ma-

riánska kaplnka. V jej interiéri je na prostom 

oltári umiestnená kamenná socha Piety – Se-

dembolestnej Panny Márie s mŕtvym Kristom 

v náručí. Socha je určite podstatne staršia ako 

kaplnka, pri ktorej sa v strede augusta kaţdý 

rok koná púť na sviatok Nanebovzatia Panny 

Márie. Cennými pamiatkami sú ešte dva veľké 

kamenné kríţe v katolíckej časti levického cin-

torína. Známy je ten, kde 1. novembra mnohí 

z nás zaţíhame kahance za svojich príbuzných, 

ktorých hroby uţ nemôţeme navštíviť. Ako 

uvádza datovanie na jeho vysokom podstavci, 

vyhotovený a umiestnený bol v roku 1927. Sto-

jí v zadnej časti katolíckeho cintorína. Menší 

a starší, ale bez datovania, nájdeme medzi 

hrobmi v prednej časti, neďaleko domu smút-

ku. V r. 1999 ho obnovili levickí veriaci.  

        Uţ len krátka informácia, kde sa nachá-

dzajú niektoré sochy a časti malých sakrálnych 

objektov, ktoré boli v našom meste. Sv. Seba-

stián a sv. Ján Nepomucký z „trojičného stĺpu“ 

je pod patronátom OZ Patrimonium servandi. 

Kamenná socha Sv. Floriána z r. 1777, ktorá 

stála v susedstve terajšej SOŠ na ul. Sv. Micha-

la, rozbitá na viac kusoch v 80. r. minulého sto-

ročia  čaká svoje „znovuzrodenie“ uţ temer 20 

rokov u  levických poţiarnikov. Pôvodný obraz 

Sv. Urbana je uloţený na rímskokatolíckej fare 

v budove bývalého kláštora. Kamenná socha tr-

piaceho Krista - Exce Homo je zbierkovým 

predmetov a majetkom Tekovského múzea. 

V priestoroch múzea našla svoj dočasný azyl 

tieţ kamenná socha Sv. Jána Nepomuckého, 

ktorá  donedávna stála pod ruinou hradu na 

hradnej skale od ul. P.O.Hviezdoslava. 

             

Katarína Holbová, OZ Patrimonium servandi 

 (uverejnené Novinky z levickej radnice - 2014) 

Kusá hora – mariánska kaplnka Murovaná kaplnka na Druţstevníckej ulici 
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 Vo svätej omši voláme: „Svätý, 

Svätý, Svätý, Pán, Boh všetkých sve-

tov...“ Boh a stvorený svet, to nie je 

len to čo vidíme. Boh stvoril aj svet, 

ktorý je síce neviditeľný, ale je reál-

ny, skutočný. Zem je viditeľný svet 

a nebo nie je len označením oblohy či 

vesmíru, ale najmä miesta, kde prebý-

va Boh a duchovné stvorenia – anjeli. 

Človek, ako jediné stvorenie, je pre-

pojený aj s pozemských aj s nebeským svetom, 

pretoţe má telo i dušu. 

 Táto pravda viery nás vedie k postoju, 

aby sme začali brať váţne tento neviditeľný 

svet, ktorý nás ovplyvňuje. Katechizmus tu po-

ukazuje na existenciu anjelov, ktorí sú duchov-

nými bytosťami slúţiacimi Bohu. Sú to osobné 

a nesmrteľné stvorenia, majú rozum a vôľu, 

preto je moţné mať s nimi vzťah 

a spolupracovať s nimi na spáse svojej 

i blíţnych. V súčasnosti sa veľmi rozšírila mó-

da uctievania rôznych anjelov, ktorým sa prira-

dili rôzne mená a funkcie, napr. anjel Akaniáš 

vládne trpezlivosti a tajom prírody, anjel Lela-

chel je anjelom talentu, finančníctva a vyrovna-

nosti..., ľudia sa obdarovávajú soškami anjelov, 

knihami o anjeloch, sú veštice či liečitelia, ktorí 

komunikujú s anjelmi a radia sa s nimi, ako 

vám pomôcť... Nedajme sa týmto trendom na-

chytať, pretoţe všetko je to podvod 

a spolupráca so zlými duchmi a mágiou, čo ne-

má nič spoločné s katolíckou vierou 

v prítomnosť anjelov a ich poslanie v našom ţi-

vote. 

 My nepotrebujeme poznať ich mená, ani 

to, čo majú na starosti. Našou úlohou je sa 

k nim v modlitbách utiekať a počítať s ich po-

mocou k spáse, aby nám pomáhali ţiť sväto 

a vzoprieť sa všetkým nástrahám diabla. Sv. 

Bazil Veľký povedal: „Nik nebude popierať, 

ţe kaţdý veriaci má pri sebe anjela akoby 

ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie ţivo-

tom.“ Ku viere v existenciu anjelov a ich sluţ-

bu človeku nás vedú najmä texty Starého 

a Nového zákona, kde vidíme ich akoby samo-

zrejmú prítomnosť v ţivote biblických postáv. 

  

 

 

 

 Stvorenie viditeľného sveta – zeme 

a vesmíru – máme symbolicky opísané hneď 

na začiatku Písma. Šesťdňový opis stvorenia 

a siedmy deň odpočinku nehovorí o tom, ţe 

Boh naozaj za jeden týţdeň stvoril svet, ale 

týmto opisom Písmo predstavuje dielo Stvo-

riteľa ako postupnú Boţiu prácu. Svet sa vy-

víjal postupne. Texty Sväté písma nehovoria 

o tom ako a kedy vznikol svet – to skúma ve-

da. Cez Písmo nám Boh zjavuje aký má 

zmysel celý stvorený svet, aká je jeho hodnota 

a tieţ, ţe je zameraný zjavovať Boţiu slávu, 

dobrotu, krásu. 

 Všetko, čo Boh stvoril, má svoju vlastnú 

dobrotu a dokonalosť. Teda všetko to, čo Boh 

stvoril, stvoril aj s poriadkom a zmyslom, kto-

rý vloţil do daného stvorenia. Nič nebolo stvo-

rené len tak, bez zmyslu, náhodou, omylom či 

zbytočne. Dokonalý Boh mohol vytvoriť len 

dokonalé stvorenie. A toto stvorenie, kaţdé 

vlastným spôsobom, odzrkadľuje nekonečnú 

Boţiu múdrosť a dobrotu. A človek má tento 

zmysel kaţdého stvorenia rešpektovať, aby sa 

vyhol nezriadenému pouţívaniu vecí, čo by 

malo neblahý vplyv na celé stvorenie a bolo by 

zároveň opovrhnutím Bohom. 

 Pozorujúc okolitý svet, vesmír, vidíme 

mnohorakosť stvorení, kvety, stromy, zvieratá 

najrôznejších druhov, čo hovorí o vzájomnej 

závislosti jedného stvorenia na druhom. Vzá-

jomne sa dopĺňajú, slúţia si a nie sú schopné 

preţiť jedno bez druhého. Keď človek objavuje 

túto krásu stvorenia a zákony v ňom, môţe 

spoznávať krásu ich Stvoriteľa. Boh miluje 

všetky stvorenia a stará sa o ne svojou prozre-

teľnosťou. 

 Opis stvorenia končí siedmym dňom, 

v ktorom Boh odpočíval od všetkých svojich 

diel. Táto pravda znamená, ţe celé stvorenie, aj 

stvorenie človeka bolo uskutočnené so zrete-

ľom na siedmy deň, a teda na kult a adoráciu 

Boha. Teda celé stvorenie hovorí svojím bytím 

o svojom Stvoriteľovi, od ktorého má svoj po-

čiatok i svoje naplnenie, preto nedeľný deň pat-

rí Bohu ako Stvoriteľovi tohto sveta, ale aj ako 

Spasiteľovi, pretoţe v nedeľu Pán Jeţiš vstal 

z mŕtvych a stal sa začiatkom nového stvorenia. 
 

 Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany  

            5.odsek 5.odsek 5.odsek –––   Nebo a zem (325Nebo a zem (325Nebo a zem (325---   354)   354)   354)    
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Misijný úmysel                                
svätého Otca 

 

Marec  2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aby mnohí mladí prijali                     
pozvanie Pána  

na zasvätenie svojho života                           
ohlasovaniu evanjelia  

 
 

Misijná cirkev pomáha                   

malomocným 
 

 Katolícka cirkev prevádzkuje vo sve-

te 567 centier pre malomocných. Podľa naj-

novšej štatistickej ročenky Katolíckej cir-

kvi, je to o 20 viac ako v predchádzajúcom 

roku. Počet centier pre malomocných podľa 

kontinentov: Afrika 211, Amerika 65, 

v Ázii je ich 281, v Európe 6 a v Oceánii 

4. Štáty, v ktorých je najväčší počet centier 

pre malomocných: V Afrike sú to: Tanzá-

nia (32), Demokratická republika Kongo 

(26), Madagaskar (26), Juhoafrická republi-

ka (23). Severná Amerika: Spojené štáty 

americké (1), Mexiko (10), Haiti (3), Brazí-

lia (22), Peru (6) Ekvádor (5). Ázia: India 

(219), Vietnam (18), Indonézia (13). 

V Oceánii je to Papua-Nová Guinea (4).      

V Európe: Francúzsko (2), Belgicko (1), 

Španielsko (1), Poľsko (1) a Taliansko (1).  

 V nedeľu 26 januára 2014 sa oslavo-

val 61. Svetový deň chorých na malomo-

censtvo, ustanovený v roku 1954 Raoulom 

Follereauom, francúzskym spisovateľom       

a novinárom. Misijná cirkev má dlhú tradí-

ciu sluţby malomocným, často opusteným 

aj ich vlastnými rodinnými príslušníkmi,     

a navyše k lekárskej starostlivosti a du-

chovnej pomoci poskytuje aj praktické 

moţnosti ich opätovného začlenenia do 

spoločnosti. V mnohých krajinách sveta 

jestvuje váţna diskriminácia týchto pacien-

tov.  

 V Katolíckej cirkvi nechýbajú príkla-

dy svätých misionárov, ktorí zasvätili svoje 

ţivoty na zmiernenie utrpenia malomoc-

ných pacientov, akým bol napr. Svätý Da-

mián De Veuster SSCC, ktorý je všeobecne 

známy ako apoštol malomocných na ostro-

ve Molokai, a svätá Marianna Cope, OSF, 

ktorá strávila 35 rokov na ostrove Molokai 

pomáhajúc s ostatnými spolusestrami pri 

práci otcovi sv. Damiánovi. Známy je aj 

blahoslavený Ján Beyzym, SJ, ktorý slúţil 

malomocným na Madagaskare, alebo bla-

hoslavená Matka Tereza z Kalkaty a slu-

ţobníci Boţí Marcello Candia a Raoul Fol-

lereau.     

(vj) - PMD 
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Misijná krajina Svazijsko 
(pokračovanie z minulého čísla) 

 

 Svazijsko je menší ako Lesotho. Kraji-

na je v dvoch tretinách obkolesená Juhoafric-

kou republikou. Iba na východnej strane su-

sedí s Mozambikom. Svazijsko je rozlohou 

a počtom obyvateľov jednou z najmenších 

krajín Afriky, má niečo vyše milión obyvate-

ľov (2011). Svazijské kráľovstvo je adminis-

tratívne usporiadané do štyroch dištriktov 

a dvoch samostatných miest 

(municipality). 

 V 12. storočí sa tu usa-

dili kmene z jazykovej skupi-

ny Bantu, ktoré sa spojili 

s miestnymi obyvateľmi 

a zaloţili štát. Na začiatku 19. 

storočia došlo k miestnym 

bojom medzi kmeňmi. V 20. 

storočí sa stalo územie brit-

ským protektorátom. V r. 

1968 sa stalo Svazijsko nezá-

vislým štátom v rámci Brit-

ského spoločenstva národov. 

V r. 1978 bola prijatá nová 

ústava, ktorá umoţňovala kráľovi vládnuť 

absolutisticky.  

 Väčšina obyvateľstva (74%) sa zaoberá 

poľnohospodárstvom a výrobou potravín, 

nápojových koncentrátov a cukru, čo predsta-

vuje hlavnú zloţku vývozu. Krajina mala 

predtým zásoby vysoko kvalitných rúd ţele-

za. Ťaţba nerastov však stratila v krajine 

v poslednej dobe na dôleţitosti.  

 Úradným jazykom je svazijčina 

a angličtina. Rasové a národnostné zloţenie 

tvoria Svazijčania 84%, Zulu 10%, Šongovia 

8%, Indovia 2% a iní 1%. Priemerná dĺţka 

ţivota u muţov je 54 rokov a u ţien 57 ro-

kov. Analfabetizmus sa v krajine vyskytuje 

u 23% obyvateľstva. Dojčenská úmrtnosť je 

5,7%. Rozvrstvenie obyvateľov podľa nábo-

ţenského vyznania: 20% katolíci, 40% africkí 

kresťania, 10% moslimovia, 30% vyznávači 

rôznych kmeňových náboţenstiev.  

 Ako uvádza kardinál Tomko, Svazij-

sko, ako dlhodobé feudálne kráľovstvo, má 

vlastné tradície, medzi ktoré patrí aj polyga-

mia. Vo svojom príspevku uvádza, ţe mladý 

kráľ mal šesť manţeliek 

a  s i e d m u  s n ú b e n i c u 

z poprednej rodiny. Týmito 

manţelstvami si zaisťoval 

spojenectvo s mocnými rodi-

nami. Jeho otec mal asi sto 

ţien a zanechal 76 synov, 

dievčence nepočítajúc. 

 Ďalej kardinál Tomko 

uvádza, ţe sprevádzal pápeţa 

Jána Pavla II. pri jeho návšte-

ve v Svazijsku. Spomína, ţe 

na svätej omši sa na peknom 

štadióne zišlo okolo 30.000 

ľudí. V homílii Svätý Otec 

pokojne vysvetlil katolícku náuku 

o manţelstve a rodine, vrátane jednoţenstva. 

Zo štadióna potom spoločne odišli do kráľov-

ského paláca na zdvorilostnú návštevu. Boli 

prekvapení, keď videli, ţe ministri sa blíţili 

ku kráľovskému trónu kolenačky a s veľkými 

úklonmi, nikdy nie vzpriamení. Po tomto zá-

ţitku si moţno predstaviť, aké prekáţky mu-

sia prekonávať katolícki veriaci, keď majú 

ţiť v takejto spoločnosti. Posilniť ich vo viere 

bolo jednou z pohnútok tejto návštevy ná-

stupcu svätého Petra. Treba však pozname-

nať, ţe malé cirkevné spoločenstvo 

v Svazijsku rastie vďaka výchovnej činnosti 

misionárov servítov, teda sluţobníkov Panny 

Márie, ktorí tam došli v roku 1913. 

 
P. Karol Bošmanský SVD 

 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 

Zdroje: www.misijnediela.sk 

Hlasy z domova a misií 11/2013 

Foto:  internet 

Tvoje náručie Ježišu, je výťah,                                   

ktorý ma pozdvihne až k nebu.  

Nepotrebujem rásť. Naopak, musím                             

ostať malou, byť stále menšou.  

Môj Bože, Ty si prevýšil moje                                   

očakávania a ja chcem chváliť 

Tvoje milosrdenstvo. 
 

sv. Terézia z Lisieux 
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PLÁN  ČINNOSTI                                                           

OZ  PATRIMONIUM  SERVANDI 

NA  ROK  2014 
           

  

 V roku 2014 chceme zabezpečiť obnovu Trojič-

ného stĺpu v historickom centre Levíc, priebeţnú údrţ-

bu a prevádzku obnoveného areálu na Kalvárii.   

 

A. Hľadať zdroje na finančné a materiálne zabezpe-

čenie obnovy trojičného stĺpu a údrţbu kalvárske-

ho areálu (% z dane za rok 2013, granty, dotácie, 

dary, iné). 

B. Obnova Trojičného stĺpu v historickom centre 

Levíc z roku 1777 vrátane schodov a ohrady,  pod-

ľa dobových vyobrazení.  

C. Zabezpečiť priebeţnú údrţbu sakrálneho areálu 

a susediaceho náučno-rekreačného areálu „Zelená 

učebňa pre všetkých“. Úlohy realizovať formou 

brigád dobrovoľníkov z radov dospelých priaznivcov 

a najmä študentov levických stredných škôl 

 

1. V jarnom období vyčistiť cestičky a ohnisko 

v lesoparku; upraviť  priestor vedľa torza kostolí-

ka a pred vstupom do 

lesoparku. 

2. Pravidelne kosiť celú plo-

chu nového areálu a na jar 

i jeseň vyhrabať staré 

lístie. 

3. Starať sa o údrţbu pôvod-

nej skalky a vytvoriť mini 

- skalku pri päte vyhliad-

kovej veţe. 

4. Vzhľadom na úbytok cho-

rých borovíc v sakrálnom 

areáli vysadiť tam dreviny 

a trvalky z miestnych druhov, tieţ pri plotoch 

susedných pozemkov v hornej časti sakrálneho 

areálu.   

5. Natrieť ochranným náterom betónové časti kapl-

niek kríţovej cesty; ochranným náterom ošetriť 

drevené stojany informačných panelov a drevené 

lavičky v sakrálnom areáli; obnoviť ochranný 

farebný náter na doštenom štíte strechy na torze 

kostolíka. 

 

D. Propagovať obnovu trojičného stĺpu, nového areá-

lu na Kalvárii, aktivity OZ 

 

1. Propagovať činnosť OZ (obnova trojičného stĺpu, 

prevádzka vyhliadkovej veţe a ďalšie aktivity) 

v regionálnych a celoštátnych masmé-

diách, v informačnej skrinke OP PS pri farskom 

kostole a vo farských novinách MICHAEL 

2. Dať vyrobiť pečiatku so symbolom vyhliadkovej 

veţe na Kalvárii a umiestniť vo vyhliadkovej veţi 

knihu návštev levickej Kalvárie. 

3. Podľa záujmu reinštalovať výstavu o levickej 

Kalvárii v inštitúciách, školách, farách na pôde 

mesta Levice i na vidieku. 

E. Vyuţívať nový areál na Kalvárii: 

1. Poboţnosti a sväté omše budú na Kalvárii v roku 

2014 v nasledovných termínoch: 

        poboţnosť kríţovej cesty bude počas veľko-

pôstneho obdobia kaţdú nedeľu popoludní,      

       na Kvetnú nedeľu (13.apríla) a na Veľký piatok 

(18.apríla);  

        výročná sv. omša bude poslednú júlovú nedeľu 

(27. júla);  

        na   sviatok Povýšenia sv. Kríţa  (v nedeľu 14. 

septembra popoludní) bude sv. omša, po nej bude 

agapé (pohostenie pre účastníkov kalvárskych 

hodov).  

2. Spolupracovať so záujemcami pri organizovaní  

exkurzií, poznávacích vychádzok a iných podujatí 

na Kalvárii.  

3. Spolupráca so Spojenou školou internátnou 

v Leviciach 

        apríl (22.4) - Svetový deň Zeme - vyčistiť prí-

chodové cestičky a ohnisko lesoparku (2 skupiny 

ţiakov a pedagogický dozor);  

        jún (5.6.)  - Svetový deň ţivotného prostredia - 

vyčistiť príchodové cestičky a ohnisko lesoparku 

(2 skupiny ţiakov a pedagogický dozor); 

        október (4.10.) - Svetový deň ochrany zvierat 

(2 skupiny ţiakov a pedagogický do-

zor) - montovanie a oprava krmitok 

a búdok pre vtáčiky, vyčistenie, zber 

odpadov; 

        november (9.11.) - Svetová 

charta ochrany prírody (1skupina ţia-

kov a pedagogický dozor) - prikrmo-

vanie vtáčikov (podľa počasia). 

4. Spolupracovať so Zdruţenou kato-

líckou školou sv. Vincenta de Paul    

5. V sezóne od mája do októbra 2014 

zabezpečiť sluţbu dobrovoľníkov pri 

vyhliadkovej veţi podľa prevádzkového poriadku, 

schváleného členmi OZ Patrimonium servandi.  

7. Podieľať sa na vypracovaní koncepcie náučno-

poznávacej trasy po historickom centre Levíc a tak 

podporiť rozvoj kultúrneho turizmu v meste. 
 

Plán bol schválený na výročnej schôdzi 24.2.2014.   
 

Katarína Holbová 

             podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi 
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