
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 

 Ročník IV. - Číslo 4 - Apríl 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: Dobrý kňaz vo farnosti je požehnaním od Boha 

Liturgia: Homílie na apríl „Lazár, poď von!“ a „Liturgia veľkého Trojdnia“ 

Téma: Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach  

Katechéza: Človek * Modlitba: Krížová cesta  

 Misie: Misijný úmysel svätého Otca na apríl - Misijná krajina Saudská Arábia  

Fotogaléria: Krížová cesta na Kalvárii 
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 Mons. Ján Bednár sa narodil 1.apríla 

1954 v Kurime pri Bardejove v pobožnej rodine 

Jána a Anny Bednárovej, rod. Lukáčovej ako 

najstarší zo siedmich detí. Túžba po kňazstve 

ho sprevádzala od jeho prvého svätého prijíma-

nia a neopustila ho ani v období dospievania. 

Odvtedy sa denne modlil  ruženec za uskutoč-

nenie tohto sna. Po maturite na Gymnáziu           

v Bardejove 1973 sa prihlásil do Kňazského se-

minára  v Bratislave. Boh na jeho túžbu odpo-

vedal tým, že bol prijatý a mohol nastúpiť na 

priamu cestu k povolaniu.           

  Za kňaza bol vysvätený 11. júna 1978     

v Bratislave. Od 1. septembra 2008 pôsobí v na-

šej farnosti Levice-mesto ako farár a dekan. 

 Mons. Ján Bednár sa dožil 1. apríĺa  

2014  významného životného jubilea – 60 ro-

kov. Svätý Otec František udelil pánu dekano-

vi Apoštolské Požehnanie pri príležitosti život-

ného jubilea 60 rokov života a zvoláva hojnosť 

milostí a nebeských darov vyprosujúc, aby bola 

jeho kňazská služba vždy ikonou a obrazom 

Kristovej Tváre. 

 Dobrý kňaz je naozaj požehnaním vo far-

nosti, pretože prináša farníkom cez svoju osob-

nosť Boha. Boh je to bohatstvo, ktoré túžime 

nájsť vo svojom kňazovi, lebo on je Boží 

a Kristov človek. 

 Každý kňaz má účasť na kňazstve Božie-

ho Syna, ktorý mu dal moc obetovať jeho vlast-

né telo a dávať ho za pokrm, aby tí, ktorí ho po-

žívajú mohli žiť naveky. Je to povaha úplne 

božská a neporovnateľná s ničím, je to moc nad 

telom Ježiša Krista, ktorú obdivujú aj anjeli      

a moc odpúšťať hriešnikom, je pre nich dôvo-

dom údivu a uznania. Existuje niečo väčšie        

a obdivuhodnejšie? Určite nie! Dobrý kňaz je 

teda veľmi veľká vec! Môže veľa urobiť pre 

spásu svojich farníkov, spôsobiť veľa obrátení, 

od neho závisí prospech kresťanstva... 

 Veľadôstojný pán dekan  Mons. Ján Bed-

nár za svoje viac ako päťročné pôsobenie 

v Leviciach (od 1. 9. 2008) urobil veľa pre našu 

farnosť. Vďaka svojej aktívnej povahe s Božím 

požehnaním vytrvalo ide za svojim cieľom 

a nezastaví sa, pokiaľ započaté dielo nedokončí. 

Množstvo aktivít hovorí samo za seba, spome-

nieme aspoň niektoré: inštalácia nového ozvu-

čenia a osvetlenia farského kostola, revitalizácia 

farského kostola sv. Michala, inštalovanie  no-

vého mramorového oltára, ktorý konsekroval, 

a spolu s ním aj farský kostol sv. Michala, ban-

skobystrický diecézny biskup Mons. Marián 

Chovanec. Bola to veľká farská udalosť 

a slávnosť, ktorej sa zúčastnil aj primátor mesta 

Štefan Mišák a iní významní hostia, medzi nimi 

aj autorka oltára Akad. arch. Mária Sabová zo 

Žiliny. Ďalšie jeho kňazské aktivity: ďalšie zve-

ľadenie levickej Kalvárie, sväté omše a krížové 

cesty na Kalvárii, Kalvárske hody – každý rok 

14. 9., Krížny vrch – na sviatok sv. Urbana slá-

venie sv. omše, agapé na záver školského roka, 

organizovanie náboženských a kultúrnych    

podujatí, každoročný kresťanský letný detský 

tábor, Patrimonium servandi Levice – spoluprá-

ca a pomoc, ZSS Jeseň života na Družstevníc-

kej ul. – vysluhovanie sviatostí a sv. omší, kde 

vo februári t.r. posvätil novú kaplnku, ktorá je 

dôležitou súčasťou poskytovania služieb. Ka-

plnka je teraz dôstojným miestom pre slávenie 

DOBRÝ KŇAZ VO FARNOSTI JE POŽEHNANÍM OD BOHADOBRÝ KŇAZ VO FARNOSTI JE POŽEHNANÍM OD BOHADOBRÝ KŇAZ VO FARNOSTI JE POŽEHNANÍM OD BOHA   

KKK   60. narodeninám správcu farnosti Levice 60. narodeninám správcu farnosti Levice 60. narodeninám správcu farnosti Levice –––   mestomestomesto      
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svätých omší každú tretiu nedeľu v mesiaci 

a slúži i pre individuálne duchovné vyžitie prijí-

mateľov sociálnych služieb. No a nie 

v poslednom rade založil aj farský časopis Mi-

chael a farskú 

webovú strán-

ku. 

 Pán de-

kan má 

i viacero oce-

není za aktív-

nu službu ve-

riacim 

a občanom aj 

na predošlých 

pôsobiskách. 

Napr. 

v Prievidzi sa 

zaslúžil 

o postavenie 

nového chrá-

mu /2003/ sv. 

Terézie 

z Lisieux na 

sídlisku Zapo-

tôčky. Taktiež poskytoval pomoc a podporu pre 

spevácko-umeleckému súboru Holúbky z kríža 

zo Žiaru nad Hronom pri vydaní jeho CD 

s názvom Láskavý Boh. Tento súbor vystupoval 

aj v Leviciach, a mnohé iné... 

 V roku 2008 mu bola udelená Cena mes-

ta Prievidza pri príležitosti 895. výročia jeho pr-

vej písomnej zmienky a 625. výročia udelenia 

kráľovských výsad, za rozvoj duchovnej         

a sakrálnej kultúry v meste Prievidza. 

   Kto je teda pre nás kňaz? Byť kňazom je 

dar, ktorý dáva Boh tomu, koho si vyvolil. Je to 

povolanie a nie zamestnanie. Chráňme jeho 

česť a pomáhajme mu svojimi modlitbami zís-

kavať duše pre Boha. On si vždy nájde cestu       

k hriešnikovi a snaží sa mu pomôcť, aby tak 

spoločne našli cestu k Bohu. Preto aj my všetci 

potrebujeme dobrého kňaza a takým náš pán de-

kan je spolu s ďalšími kňazmi v Leviciach.  

  

Milý náš duchovný Otec! 
 

 Nebeský otec si Vás vyvolil za ohlasova-

teľa Božieho slova. Dovoľte, aby sme Vám pri 

tejto príležitosti poďakovali za Vašu obetavosť, 

za slová, ktoré padajú  do našich sŕdc s váhou 

Božej autority a prenikajú  naše duše silou vie-

ry, za to, že nám žehnáte kolísku i truhlu, man-

želstvo i katafalk. Ste človekom, pri ktorom si 

ľudia vylievajú svoje slzy a skladajú svoje naj-

väčšie tajomstvá 

v spovednici 

i mimo nej.       

Nikto nie je 

schopný preuká-

zať ľudstvu väč-

šie dobro ako 

skutočný kňaz,  

pretože je spoju-

júcim článkom 

medzi Stvorite-

ľovou všemo-

húcnosťou 

a biedou ľudské-

ho stvorenia. Vy 

ste ten, ktorý 

nás na ceste 

spásy vedie 

a usmerňuje, ste 

láskavý ale aj 

prísny. Život 

kňaza je neustála obeta, môžeme sa len hlboko 

skloniť pred mužom, ktorý sa podujíma na túto 

službu. V každodennom zhone dnešného sveta si 

len málokto uvedomuje a váži milosti, ktorými 

nás Boh požehnáva prostredníctvom Vás - kňa-

za. Ďakujeme Vám za Kristovu lásku, ktorú nám 

odovzdávate. 

 Do ďalších rokov kňazskej služby Vám 

vyprosujeme veľa Božích milostí, ochranu našej 

nebeskej Matky, Panny Márie, pevné zdra-

vie, pokoj a dobro.  

 Pane Ježišu, prosíme ťa, ochraňuj nášho 

duchovného otca, žehnaj mu, aby nás viedol 

k tebe, lebo kde si ty, Pane, na prvom mieste, 

tam je všetko na správnom  mieste. 

 S úctou a láskou Vaši vďační veriaci. 

 

MAMIČKA, OTECKO....  

"KTO JE TO KŇAZ"?  

♥ Dieťa moje, kňaz je druhý "JEŽIŠ".....♥ 

              

 

Alžbeta Kopřivová 
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„Lazár, poď von!“ 
 

 Evanjelium piatej pôstnej nedele nám 

ponúka pôsobivé a veľmi pútavé čítanie 

o vzkriesení Lazára. Ježiš týmto skutkom 

už-už akoby dával bodku za svojím pozem-

ským účinkovaním. Musí zanechať hlbokú 

stopu v pamäti ľu-

dí, aby potom, keď 

ho budú hlboko 

otrasení vidieť tr-

pieť a umierať, ne-

stratili celkom vie-

ru. „A kvôli vám sa 

radujem, že som 

tam nebol, aby ste 

uverili.“   Pán Ježiš 

už predtým vzkrie-

sil syna Naimskej 

vdovy a Jairovu 

dcéru, akoby 

„predohru“ veľkolepého vzkriesenia Lazá-

ra, ležiaceho štyri dni v hrobe. „Pane, už 

páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“  Ježiš 

týmto aktom predviedol svoju božskú moc, 

ukázal, že je Pánom života i smrti. „Ja som 

vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude 

žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo 

mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Táto 

otázka bola adresovaná Marte, ale je nadča-

sová, ako všetko, čo Ježiš povedal. 

V evanjeliu zaznieva rovnako nám 

i všetkým pokoleniam.  

 Pán Ježiš vedel, že o niekoľko dní 

dokoná dielo, na ktoré Ho určil Otec. Polo-

ží svoj život ako obetu za naše životy. Sta-

ne sa hriechom pre naše hriechy. Zoberie 

na seba tresty, ktoré sme mali dostať my. 

Umrie, aby uľahčil naše umieranie. Aby 

zlomil osteň smrti. „Smrť, kde je tvoje ví-

ťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ Ježiš 

chcel aj vzkriesením Lazára povedať, že 

smrť odteraz nemá posledné slovo, on ju 

pokoril, porazil, bola mu „položená priamo 

pod nohy.“  Vzkriesenie Lazára bolo pred-

prípravou Kristovho vzkriesenia.  

 Nemohol predsa hrob držať v zajatí 

Pána života, Svetlo sveta, Pána pánov 

a Kráľa kráľov! Anjel sa prihovoril ženám: 

„Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, 

ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, 

ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde 

ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učení-

kom: ‚Vstal z mŕt-

vych a ide pred 

vami do Galiley. 

Tam ho uvidíte.‘ 

Hľa, povedal som 

vám to.“ 

 Je to odkaz aj 

pre nás, aby sme 

nezostali iba pri 

smútku, keď bude-

me počuť na Veľký 

piatok o Kristovom 

utrpení 

a duchovným zrakom vidieť Jeho bolestnú 

smrť na kríži. Naše slzy nech sú slzami hl-

bokej vďaky a lásky voči Ježišovi, ktorý 

zaplatil za nás priveľkú cenu. „...boli ste 

vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo 

zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhon-

ného a nepoškvrneného Baránka.“ (1Pt 1, 

18-19)    

 Keď prídeme vzdať hold Kristovi le-

žiacemu v hrobe a pobozkáme Jeho rany, 

pozdvihnime svoj zrak aj vyššie 

a zahľaďme sa na Oltárnu Sviatosť zatiaľ 

ešte zahalenú, lebo v nej môžeme adorovať 

už vzkrieseného Pána. A potom 

s radostným „Aleluja!“ vítajme „Krista, 

Svetlo sveta! a s úprimnou radosťou mu 

ďakujme za svoje vykúpenie.  

 „Pane Ježišu, zapáľ naše srdce láskou 

k Tebe a daj, aby sme raz aj my počuli 

Tvoje volanie: „Vstaň z mŕtvych, ... Vstaň, 

dielo mojich rúk! Vstaň, moja podoba, stvo-

rená na môj obraz! Vstaň, vyjdime stadiaľ-

to!“ (Zo starobylej homílie na svätú a veľkú 

sobotu)  

   
     Gitka Tóthová 
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Liturgia veľkého Trojdnia 
 

 Vrcholom liturgického roku je Veľko-

nočné trojdnie, nedeľa nedieľ.                                                      

Po latinsky sa tieto tri dni nazývajú Triduum 

paschalis, Paschálne trojdnie.  Jeho vrcholom je 

Veľkonočná vigília, noc, počas ktorej si Cirkev 

pripomína a osobitnými obradmi slávi víťaz-

stvo Krista nad hriechom, 

smrťou a diablom. Tieto 

veľkonočné tajomstvá sú 

centrom kresťanského ži-

vota.             Veľkonočné 

trojdnie sa začína na Zele-

ný štvrtok večer a končí sa  

večernými chválami na 

Veľkonočnú nedeľu.  

                                                                                                                                                         

 Zelený štvrtok  

 Centrom tejto sláv-

nosti je láska, ktorú Pán 

Ježiš prejavuje veľmi kon-

krétnymi  znakmi a skutka-

mi: ustanovenie sviatosti 

kňazstva, ustanovenie Eu-

charistie, umývanie nôh a 

príkaz lásky. Táto svätá 

omša ukrýva       v sebe aj veľmi hlbokú sym-

boliku. Začína sa Pánova Pascha, Pánov pre-

chod. Ak nebudeme poznačení krvou nevinné-

ho, nepoškvrneného Baránka, zomrieme. Pred-

obrazom tohto je slávenie paschy Izraelitmi v 

Egypte. Krvou baránka natreli oboje verají do-

mu, aby ich obišiel anjel smrti, keď Pán bil 

Egypt. Krv Ježiša Krista, ktorou sme pri krste 

poznačení, nás chráni pred večnou smrťou. 

                                                                                                                                         

Veľký piatok   

 Je to jediný deň v roku, kedy sa neslávi 

svätá omša. Obrady tohto dňa sa začínajú úko-

nom kajúcnosti, ale v osobitnej forme. Kňaz     

s asistenciou prichádza k oltáru a ľahne si na 

zem. Humiliatio. Od slova humus, zem. Je to 

uznanie nehodnosti pred Bohom. Ako v kaž-

dom cirkevnom zhromaždení tak aj pri týchto 

obradoch sa číta Božie slovo. Spievajú sa pašie. 

Čítania zdôrazňujú obetný význam Ježišovho 

utrpenia a smrti, dokazujú, že Kristus je pravý 

veľkonočný Baránok. Po čítaniach nasledujú 

veľmi slávnostné prosby. Táto spoločná modlit-

ba na desať rôznych úmyslov nás učí, že ani 

jedna svätá omša  nemôže byť zameraná len na 

"môj" úmysel. Učí nás modliť sa za celý svet, 

za všetkých a za všetko. Potom nasleduje odha-

ľovanie kríža, ktorý nám sprítomňuje obetu 

víťazného Krista. Po odhalení a uctení sa kríž 

kladie k oltáru. Na oltár sa prinášajú konsekro-

vané hostie z predchádzajúceho dňa, čím sa 

zdôrazňuje prepojenie ta-

jomstva Pánovej večere s 

krížom. Obrady sa končia 

záverečnou modlitbou bez 

požehnania.  

                                                                                                                                                         

 Biela sobota                                                                                                                                              
 Náš Pán Ježiš Kristus 

je v hrobe. Dnes sa stretáva-

me len na spoločnej modlit-

be liturgie hodín pred sláve-

ním dlhej vigílie Veľkej no-

ci. Veľkonočná vigília sa 

začína úplne nezvyčajným 

úkonom kajúcnosti - tmou ! 

Tma je symbolom hriechu, 

smrti, beznádeje, stratenia 

sa. Do tejto tmy zažiari Kris-

tus v symbole nového ohňa, od ktorého sa za-

paľuje veľkonočná svieca - paškál. To je prvé 

zvestovanie zmŕtvychvstania. Zmŕtvychvstanie 

sa ohlasuje vo chvíli, keď kňaz zapáli sviecu a 

spieva            "Kristus, svetlo sveta". Po zapá-

lení paškála sa postupne zapaľujú sviece v ru-

kách veriacich. Ďalšia časť Veľkonočnej vigílie 

je bohoslužba slova, nasleduje homília a litur-

gia vody a krstu - obnovenie krstných sľubov. 

Obrady potom pokračujú eucharistickou mod-

litbou, svätým prijímaním a požehnaním. Pro-

cesia vzkriesenia je tiež dôležitá. Vychádzame 

z chrámu s radosťou Veľkej noci. Nech všetci 

vidia, že Mesiáš prišiel a oslobodil nás ! 

 

 Majme všetci v srdci jednu veľkú túžbu. 

Aby sme s čistým srdcom prežívali slávenie 

Veľkonočného Trojdnia v Božom chráme v spo-

ločenstve veriacich, a tak sa stali radostnými 

svedkami SVETLA SVETA, nášho zmŕtvych-

vstalého Pána Ježiša Krista. Amen.  

   
Eva  Terézia Maďarová 
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Marec bohatý na aktivity 
 V tomto mesiaci plnom pôstneho nády-

chu a zároveň prebúdzania sa všetkého živého 

to v KSŠ sv. Vincenta de Paul všestrannou akti-

vitou a prípravou na slávenie Veľkej Noci len 

tak vrelo. 

 Duchovná formácia, ktorá je v tejto 

škole na 1. mieste, prebieha na rôznych úrov-

niach. Okrem pravidelných štvrtkových sv. 

omší, ktoré slávia deti spolu so svojimi učiteľ-

mi v školskej kaplnke ešte pred začiatkom vyu-

čovania, 

v pôstnom období 
s pravidelnosťou 

piatkového rána 

rozjímajú nad Ježi-

šovým utrpením. 

Jednotlivé triedy si 

aktívne pripravujú 

modlitby krížovej 

cesty. Pán kaplán 

Mgr. Štefan Čun-

derlík realizuje 

pôstne katechézy, 

ktoré v rámci slá-

venia sv. omší ve-

nuje rôznym veko-

vým skupinám. 

Niektorí žiaci, 

zvlášť tí menší, sa s radosťou zúčastňujú det-

ských sv. omší v kostole Zoslania Ducha Svä-

tého a po nich sa opäť vydávajú na krížovú 

cestu po jednotlivých zastaveniach v kostole. 

Študenti gymnázia a starší žiaci sa spolu so 

svojimi rodičmi zúčastňujú modlitieb krížovej 

cesty na levickej Kalvárii počas nedeľných po-

poludní. 

 Katolíckym učiteľom, zvlášť tým, ktorí 

majú mandát od Cirkvi na výchovu 

a vzdelávanie detí v katolíckej škole, je posla-

ním šíriť Ježišovo slovo nielen priamou peda-

gogickou činnosťou, ale aj celým svojím živo-

tom. Jednou z foriem duchovnej formácie 

a spoločných modlitbových stretnutí je učiteľ-

ská modlitba krížovej cesty. V kostole  Ducha  

Svätého v Leviciach – Rybníkoch sa uskutočni-

la v posledný marcový piatok, kedy sa učitelia 

KSŠ sv. Vincenta de Paul modlili spolu 

so svojimi žiakmi i s celou farnosťou.   

 V marci si svoje hlavičky potrápili nielen 

žiaci 9. ročníka, ktorí úspešne zvládli Celoslo-

venské testovanie 9, ale aj naši gymnazisti, 

ktorí si napísali písomky z maturitných pred-

metov. 

 V týchto dňoch žiaci I. stupňa ZŠ navští-

vili Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre: ne-

starnúce dielo Josefa Čapku O psíčkovi 

a mačičke, veľmi nadchol malých divákov. Pre-

svedčili sa, 

že skrom-

nosť 

a dobrota sú 

vzácne hod-

noty. Nie-

ktorí žiaci sa 

zúčastnili 

exkurzie 

v  odd. od-

bornej litera-

túry Tekov-

skej knižni-

ce, navštívili 

Hasičskú 

stanicu. 

Ďalších nad-

chla zaují-

mavá prednáška prírodovedcov Smetanových 

v Tekovskom múzeu „Prírodné hodnoty okolia 

Levíc“,  prednášku o chodcoch       a cyklistoch 

v cestnej premávke s pani dopravnou policajt-

kou si v priestoroch školy vypočuli malí prvá-

čikovia a žiaci MŠ. Tí starší, väčší nezbedníci,  

zasa navštívili priestory Mestskej polície 

a dozvedeli sa tak veľa zaujímavostí  o jej práci 

s mládežou. Deti z našej MŠ a I. stupňa ZŠ svo-

jím výchovným koncertom uchvátil hudobník 

Anton Budinský z Očovej. Žiaci I. stupňa ZŠ 

si pripomenuli Deň vody rôznymi tvorivými 

aktivitami, tvorbou projektov a výtvarnými prá-

cami. Za osobitnú zmienku stojí poznávacia 

exkurzia, počas ktorej si vyše 80 žiakov II. 

stupňa ZŠ pozrelo mesto Komárno, jej Ná-

mestie Európy, či pevnostný systém a vodné 

dielo Gabčíkovo. 

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul 
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Deti tvorili, kreslili, recitovali,                     

počítali na školskej, regionálnej 

i medzinárodnej úrovni: 
 

 V okresom kole súťaže Európa v škole 

uspeli Alžbetka Kurinová(4. ročník) za li-

terárnu prácu – 3. miesto, Šimon Betin  

(9. A trieda) za multimediálnu prácu –           

2. miesto, Amy Tomašovská a Lenka 

Kóšová, za výtvarnú prácu – 3. miesto. 

 Hviezdoslavov Kubín – je to úporné hľa-

danie textov, 

nácvik 

a odvaha vystú-

piť pred obe-

censtvo 

a povedať text 

podľa vlastné-

ho pocitu. Tí, 

ktorí prekonali 

samých seba 

a aj svojich ka-

marátov 

v škole, sa zú-

častnili aj ob-

vodného kola. 

Najväčší ús-

pech sa skrýva medzi tými najmenšími –  

1. miesto získala Agátka Vargová       
z 2. A triedy a vybojovala si tak postup do 

regionálneho kola. Žiačka Rebeka Vozári-

ková  (8. B trieda) získala vo svojej kate-

górii 3. miesto. 

 Zdravé Levice očami najmenších – pod 

týmto sloganom sa skrýva výtvarná súťaž, 

ktorá sa konala v rámci projektu „Zdravé 

mesto Levice“. Malí maliari svojimi práca-

mi opäť potvrdili, že majú na život v meste 

zdravý pohľad. Dokázali, že svoje zdravie 

a zdravie ostatných im nie je ľahostajné 

a vedia si ho vážiť. Ich odmenou sú nielen 

malé darčeky, ale hlavne výstavka prác 

v priestoroch Polikliniky Sanat.  

  Aj tento rok sa spolu 62 žiakov zapojilo 

do najväčšej medzinárodnej matematickej 

súťaže Matematický klokan. Jaj vyhlaso-

vateľom je asociácia Kangourousnasfron-

tiéres so sídlom v Paríži a organizátorom 

na území Slovenskej republiky EXAM tes-

ting, s. r. o. Cieľom súťaže je ukázať aj 

„obyčajným“ žiakom, že matematika môže 

byť zdrojom zábavy a v prípade úspechu aj 

radosti. 

 Krajské kolo Olympiády vo francúz-

skom jazyku – naše Gymnázium sv. Vin-

centa de Paul úspešne reprezentovali 

Laura Adamiová(4. ročník): 1. miesto 

v kat. 2B a Jozef Dudáš(2. ročník):              

2. miesto v kategórii 2A. Obaja postúpili 

do celoštátneho kola. 

 Krajské kolo Geografickej olympiády 

kategórie Z: štu-

dent 3. ročníka 

Gymnázia sv. 

Vincenta de Paul 

Matúš Chvojka 
získal vo svojej ka-

tegórii 2. miesto, 

a tak postúpil do 

celoslovenského 

kola.  

 Krajské kolo 

Biologickej olym-

piády posterovej 

časti: Juraj Maďar, 

žiak 2. ročníka 

v boji s vysokou 

konkurenciou so svojím projektom 

„Vtáctvo Vodnej nádrže Veľké Kozmálov-

ce: vplyv sezóny a výšky vodnej hladiny“ 

získal 1. miesto a postúpil do celoštátneho 

kola.  
 

Biblická olympiáda základných                      

a stredných škôl v šk. r. 2013/2014 
 

 Vyhlasovateľmi súťaže je MŠVVaŠ SR        

a spoluvyhlasovateľom KBS.  Jej obsah je zameraný 

na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky zo štú-

dia Biblie.  Poslaním BO pre žiakov navštevujúcich 

predmet katolícke náboženstvo, či náboženská vý-

chova je rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedo-

mosti z Biblie – Svätého písma a nadobúdať zruč-

nosti, skúsenosti a návyky pri ich aplikovaní na ži-

vot. Katechéti a kňazi, ktorí sa žiakom venujú, 

vzbudzujú tak hlbší a trvalý záujem o Bibliu ako zá-

klad náboženského života, vedú žiakov 

k samostatnej tvorivej činnosti. Okrem toho vycho-

vávajú a vedú deti a mládež k uvedomelému 

a zodpovednému vzťahu k mravným hodnotám. 

 Dekanátne kolo Biblickej olympiády 

2013/14 sa pod vedením Mons. Mgr. Jána Bednára 
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uskutočnilo v Pastoračnom centre vo farnosti Le-

vice – Rybníky. Tento rok boli predmetom štúdia 

tieto knihy Svätého Písma: Evanjelium podľa Jána, 

Exodus (1. – 24. kapitola) a Kniha proroka Jonáša. 

Ústrednou témou bola myšlienka: Z tmy do svetla. 

 V stredu, dňa 26. marca 2014 si zmeralo si-

ly 9 trojčlenných družstiev z deviatich základných 

škôl dekanátu. Žiaci II. stupňa ZŠ hľadali správne 

odpovede v teste, zaoberali sa biblickými obrazmi, 

počúvali ukážky nielen ušami, ale aj srdcom, zamýš-

ľali sa nad zmyslom a posolstvom textu, hľadali pô-

vodcu biblického inzerátu. Veľmi pôsobivým bolo 

kolo venované dramatizácii – družstvá predviedli 

pripravenú biblickú scénku. Niektorí žiaci boli 

v tejto súťaži nováčikovia, iní svoje viacročné skú-

senosti zúročili a to sa prejavilo vo výsledkoch tejto 

poriadne náročnej súťaže. 

 

1. miesto si vybojovala ZŠ A. Kmeťa v Leviciach, 
ktorej družstvo bude levický dekanát reprezentovať 

v diecéznom kole BO v Banskej Bystrici v zložení: 

Anna Borsíková, Adam Jurík a Mária Lehocká . 

  

2. miesto získalo družstvo zo ZŠ s MŠ sv. Vincen-

ta de Paul, Šimon Herc (8.A), Rebeca Vozáriková 

(8.B) a Hanka Mihálková (6.B), ktorí si svoje vedo-

mosti v súťaži vyskúšali po prvýkrát. 

 

3. miestom sa môže pochváliť GAV Levice. 

 

 Vo štvrtok, dňa 27. marca 2014 o bodový 

postup do diecézneho kola bojovali tri stredné školy 

z dekanátov Levice, Turčianske Teplice a Nová Ba-

ňa. Všetky družstvá získali bodovú úspešnosť  

a môžu svoj dekanát reprezentovať v Banskej Bys-

trici. S najväčším počtom bodov však súťaž zvládlo 

Gymnázium sv. Vincenta de Paul v zložení: Simo-

na Bagalová (3. ročník), Juraj Maďar (2. ročník), 

Andrea Grausová (3. ročník). 

 

Pripravujeme a pozývame 
 

 Už teraz žiaci, členovia spevokolov ZŠ 

s MŠ sv. Vincenta de Paul a GsV pozýva-

jú všetkých veriacich na Ruženec Božie-

ho Milosrdenstva, ktorý sa budú vrúcne 

modliť a spievať v kostole Ducha Sväté-

ho v Leviciach – Rybníkoch, dňa 27. ap-

ríla 2014, o 15.00 hod. (Nedeľa Božieho 

Milosrdenstva). 

 S veľkou radosťou pripravujeme blížiacu 

sa púť do Ríma žiakov deviateho roční-

kaz ákladnej školy (v dňoch 5. – 10. mája 

2014).  

Kontakt: 

Katolícka spojená škola  

sv. Vincenta de Paul Levice 

Saratovská 87, 934 05 Levice 

tel./fax: 036 6 312 083 

email: vincent.levice@gmail.com 

Rubriku Téma pripravila : Renata Trungelová 

Pedagogička KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 

Momentky z Biblickej olympiády v Leviciach 
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 Týmto odsekom sa dotýkame 

v dnešnej dobe a kultúre veľmi ožehavej té-

my a tou je človek a jeho hodnota. Od za-

čiatku stvorenia je človek na muške Boha 

ale aj diabla. Na človeka je zasvietený 

reflektor na pódiu sveta, človek je to 

naj stvorenie, na ktoré je zamera-

ný pohľad a záujem Bo-

ha a diabla. V celých 

dejinách ide 

o človeka. Je to zá-

pas o človeka. A je 

to preto, lebo člo-

vek má vo svete 

jedinečné miesto. 

Prečo je 

o človeka taký 

záujem, prečo sa 

o človeka toľko zau-

jíma Boh, že dokázal darovať svojho Syna 

na smrť, aby zachránil človeka? Čo je na 

človeku také jedinečné a strhujúce, že dia-

bol ho tak nenávidí, že keby mu to Boh do-

volí, zničil by celé ľudské pokolenie? 

 Skúsme poodhaliť odpoveď na tieto 

otázky veršom z Knihy Múdrosti, kde číta-

me: „Áno, nesmrteľným stvoril Boh člo-

veka, urobil ho ako obraz svojej vlastnej 

prirodzenosti.“ (Múdr 2, 23) Keby sme 

doslovne preložili tento verš, znelo by to: 

„... urobil ho ako obraz toho, čo mu je 

vlastné“, alebo: „urobil ho ako obraz 

svojej vlastnej večnosti“, alebo „svojej 

vlastnej podoby.“ Človek je práve preto 

tak jedinečným a výnimočným stvorením, 

ktorému niet obdoby na zemi ani na nebi, 

pretože vo svojej podstate nesie podob-

nosť s podstatou Boha a to znamená, že 

skrze svoju dušu a telo je schopný prijí-

mať lásku a dávať lásku, teda mať účasť 

na láske Najsvätejšej Trojice. Človek je te-

da výnimočný tým, že bol stvorený na Bo 

ží obraz, tzn., že v sebe nesie podobu to-

ho, čo je Bohu najvlastnejšie a to je 

schopnosť večnej lásky. 

KKC hovorí, že zo všet-

kých viditeľných stvorení 

jedine človek je schop-

ný poznať a milovať 

svojho Stvoriteľa, je je-

diný tvor na zemi, kto-

rého Boh chcel pre ne-

ho samého, on jediný 

je povolaný, aby mal 

poznaním a láskou 

účasť na Božom živote. 

Na tento cieľ bol stvorený 

a v tomto je hlavný dôvod je-

ho dôstojnosti. A preto, že člo-

vek bol stvorený na Boží obraz, že je 

schopný s Bohom zdieľať jeho život, člo-

vek má dôstojnosť osoby, je niekým, nie 

niečím, je schopný poznať seba, byť pá-

nom seba samého, slobodne sa dávať 

a vstupovať do spoločenstva s inými oso-

bami. 
 Nemyslite si, bratia a sestry, že tento 

pohľad na človeka je v dnešnej dobe samo-

zrejmý. Opak je pravdou. To, čo najviac 

bránil bl. Ján Pavol II. bola dôstojnosť 

ľudskej osoby. On videl, že sám človek 

začína na seba samého hľadieť nesprávne, 

čo vedie človeka k sebadeštrukcii. Ak bu-

deme človeka považovať len za inteligen-

tnejšie zviera či za zhluk buniek a hmoty, 

zničíme človeka. A dnes sú veľké snahy 

urobiť z ľudí len bytosti, ktoré si majú užiť, 

alebo ktoré treba len použiť. Preto máme 

my, kresťania, veľkú zodpovednosť za člo-

veka, aby sme každému človeku skrze našu 

vieru pomohli objaviť jeho nekonečnú hod-

notu a dôstojnosť. 

 Človek je výnimočný aj tým, že sa 

v ňom spája hmotný a duchovný svet a to 

vo forme tela a duše. Možno v nás drieme 

akési vnímanie, že duša je niečo lepšie ako 

telo, pretože duša je nesmrteľná a telo star-

ne, chorľavie a po smrti podľahne rozkla-

            6. odsek 6. odsek 6. odsek –––   Človek (355Človek (355Človek (355---   384)   384)   384)    
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du. Určite duša je to, čo robí telo živým, ale 

nesmieme upadnúť do mienky, že telo je 

len akási plechovka, v ktorej je duša uväz-

nená. Tým by sme z tela urobili len vec, 

ktorá je hodná použitia či zneužitia. Jedno-

ta duše a tela je taká hlboká, že vytvára 

jedného človeka. Človek nie je celým člo-

vekom tak bez duše ako aj bez tela. To, že 

duša bez tela nie je úplným človekom, vy-

hlasujeme aj vo 

Verím v Boha, 

kde vyznáva-

me, že veríme 

vo vzkriesenie 

tela. Tzn., že 

duša človeka sa 

po smrti odlúči 

od tela, ale znova 

sa spojí s telom 

pri jeho koneč-

nom vzkriese-

ní. 

 Bl. Ján 

Pavol II. práve 

v katechézach 

s názvom Teo-

lógia tela ro-

zoberá ne-

smierny význam tela človeka, ktoré je te-

lom muža a telom ženy, a práve telo ukazu-

je, kto je muž a kto žena. Človek bol stvo-

rený na Boží obraz ako muž a žena. Teda 

práve muž a žena svojimi telami a ich 

vzájomným dopĺňaním a spájaním zja-

vujú kto je Boh. Vidíme, ako úzko je člo-

vek spojený so svojím Stvoriteľom – nie 

len skrze nesmrteľnú dušu ale aj skrze po-

hlavnosť tiel – mužské a ženské. Celý člo-

vek je muž a žena a tento celý človek skrze 

svoje mužské a ženské telo zjavuje, kto je 

Boh. Pritom muž a žena sú si vo svojej dôs-

tojnosti rovní. 

 To, že muž a žena boli stvorení spolu, 

ukazuje, že boli stvorení jeden PRE druhé-

ho. To neznamená, že muž a žena sú skla-

dačkou zloženou z dvoch častí a keď jedna 

časť chýba, tak dá druhá je len polovičatá. 

Toto „PRE“ znamená, že muž a žena sú 

stvorení pre vzájomný vzťah, pre vytvo-

renie spoločenstva osôb, v ktorom každý 

môže byť „pomocou“ pre druhého, lebo sú 

rovnakí ako osoby a zároveň sa dopĺňajú 

ako muž a žena. V tomto sebadarovaní sa 

jeden druhému obaja objavujú kým vlastne 

sú a čo je zmyslom ich existencie. 

 Prvý človek, Adam a Eva, 

bol stvorený ako dobrý, čo zna-

mená, že žil v priateľstve so 

svojím Stvoriteľom, 

v súlade so sebou sa-

mým a v súlade so 

stvorením. Tento 

stav, v ktorom žili 

Adam a Eva v raji 

voláme stav pr-

votnej svätosti 

a spravodlivosti. 

Takto mal človek 

účasť na Božom ži-

vote. 

 Tzn., človek žil 

pod vládou Božej 

milosti, Božieho 

života. Táto mi-

losť prenikala celý život človeka. Ak by 

človek vytrval v tomto stave, nemal ani 

umrieť, ani trpieť. 

 „Vláda“ nad svetom, ktorú dal Boh 

človekovi na počiatku sa uskutočňovala 

v prvom rade tak, že človek ovládal sám 

seba. Celá bytosť človeka bola neporušená 

a usporiadaná, človek nebol otrokom zmy-

selných rozkoší, nedychtil po pozemských 

dobrách a nekonal proti svedomiu. 

 Aj prácu, ktorou Boh poveril prvých 

ľudí, bola spoluprácou muža a ženy na zdo-

konaľovaní viditeľného sveta. Teda práca 

nie je trestom. 

 Celý tento súlad prvotnej spravodli-

vosti človek stratil prvým hriechom. 
 

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany 
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Zastavenie I.                               
Pán Ježiš odsúdený na smrť 

Pred súdom Boží Syn,                      
Pilát sa len díva. 

„Na kríž !“ „Ukrižuj ho!“                  
z davu sa ozýva.         

Pilát, Pilát, vstáva, vstáva,         
rozsudok smrti na zvesť dáva. 

Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 

 
Zastavenie II.                          

Pán Ježiš berie kríž                        
na svoje plecia. 

Kvôli mne, Ježišu,                    
objímaš drsný kríž. 
Za život človeka,                                 
život svoj položíš. 

 
 

Hľadám, hľadám, slová, slová, 
veľmi je mocná láska Tvoja.           

Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 

 
Zastavenie III.                          

Pán Ježiš prvýkrát padá                  
pod krížom. 

Opustený, tak sám,                          
nesie Ježiš kríž.  

krv premoká z tých rán,                        
čo zanechal bič. 

Rany, rany, pália, pália, 
do prachu Ježiš s krížom padá.   

Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 
 

               Krížová cesta   Krížová cesta   Krížová cesta       
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Zastavenie IV.                              
Pán Ježiš sa stretá                   
so svojou matkou 

Spoznávaš Matka tvár,                      
hľa to je tvoj Syn. 

On, Láska bez hraníc,                        
nesie ťarchu vín. 

Bolesť, bolesť, vniká, vniká, 
do srdca ako ostrá dýka. 

Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 

 
Zastavenie V.                                   

Šimon z Cyrény pomáha               
niesť Pánu Ježišovi kríž. 

Na smrť odsúdený,                             
pomoc potrebuje. 
Strážou prinútený,                               
Šimon sa zľutuje. 

Spolu, spolu, idú, idú, 
tam hore až na Kalváriu.   

Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 

 
Zastavenie VI.                           

Veronika podáva                                   
Pánu Ježišovi šatku 

Čo ukrýva šatka,                               
Kristovi podaná? 
Dar pre Veroniku                               
od samého Pána. 

Obraz, obraz, tváre, tváre, 
krvavé črty a kropaje. 

Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 
             

Zastavenie VII.                             
Pán Ježiš druhýkrát  

padá pod krížom. 
Syn Boží nevládze,                             

na pleciach ťaží kríž, 
vysilený padá,                                    

nad hlavou sviští bič. 
Znova, znova, vstáva, vstáva, 

slabosti tela odoláva. 
Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 

 
Zastavenie VIII.                               

Pán Ježiš napomína  
plačúce ženy.        

Ženy, vaše ruky,                                  
láskavé sú k deťom, 
keď hýbu kolískou,                              
tak hýbu aj svetom.  

Ježiš, Ježiš, vraví, vraví 
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aby ste hriechy oplakali. 
Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 

 
Zastavenie IX.                                     

Pán Ježiš tretíkrát padá  
pod krížom        

Ježiš, Tvoja láska,                             
objíma hriešnika, 

srdce tvoje má smäd                             
po láske človeka. 

Padáš, padáš, znova, znova, 
láska a bolesť puto tvoria. 

Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 

    
Zastavenie X.                            

Pánu Ježišovi zvliekajú šaty 
Kam to až zachádzaš,                           

zaslepený človek, 
Lásku si ponížil,                               

dal si jej šat zobliecť. 
Zloba, zloba, hasí, hasí,  

svetlo, čo Kriste rozdával si. 
Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 

 
Zastavenie XI.                              

Pána Ježiša pribíjajú na kríž                      
Golgota predkladáš                          

kalich horkosti. 
Údery kladiva, výkriky bolesti.  

Ježiš, Ježiš, volá, volá, 
„Nevedia Otče, že čo robia.“ 

Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 

 
Zastavenie XII.                                          

Pán Ježiš na kríži zomiera 
Ježiš sa nakloní,                                

ubúda mu síl. 
Svoj boj dokonáva,                              

aby nás vykúpil. 
Koniec, koniec, mukám, mukám. 
„Otče môj prijmi môjho ducha!“ 

Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 

 
Zastavenie XIII.                                

Pána Ježiša skladajú z kríža 
To srdce matkine                                      
bolesťou plakalo 

keď telo strýznené                        
s nehou objímalo. 

„Synu, Synu, Láska moja, 
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naplnila sa Božia vôľa.“ 
Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 

 
Zastavenie XIV.  

Pána Ježiša pochovávajú 
Za mňa si život dal,                              

čo viac si mohol dať ? 
Tvoj život za ten môj,                            
lebo ty máš ma rád. 

Odpusť, odpusť, Pane, Pane, 
že vďačnosti tak málo máme. 

Volám, volám, 
Pane, Pane, 

Pane, odpusť nám. 
 
 
 
 
 

 
Brat, sestra, spomeň si,                       

keď uvidíš kríž, 
že Láska je silnejšia                          

ako nenávisť. 
Ježiš, Ježiš, volá, volá, 

tam kde sa srdcia                         
v láske spoja. 

Náš Pán, náš Pán,                   
Ježiš Kristus 

nad smrťou zvíťazil! 
 
 

Vierka Karvašová 
  

Obrázky k textu: 

Krížová cesta Frederiky Horňákovej              

študentky 3. ročníka Gymnázia                          

sv. Vincenta de Paul v Leviciach  
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Misijný úmysel                                
svätého Otca 

–  –  –  
Apríl  2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aby vzkriesený Pán napĺňal              

nádejou srdcia tých,  
ktorí sú skúšaní bolesťou 

a chorobou.  

 

 

Modlitba 
 

 Dobrý Bože, ty si povolal svo-

jich služobníkov Arnolda a Jozefa 

nasledovať tvojho Syna, Božie Slo-

vo, a všetkým národom ohlasovať 

evanjelium. Zapálení láskou 

k nemu a naplnení jeho Duchom 

zasvätili svoj život šíreniu tvojho 

kráľovstva, ktoré je kráľovstvom 

lásky a pokoja. Ich príklad podne-

coval mnohé generácie misionárov 

vo všetkých častiach sveta. Zapáľ 

aj naše srdce vrúcnou láskou ku 

Kristovi, ktorý aj nám zveril to isté 

poslanie. Nauč nás vytvárať spolo-

čenstvá, ktoré budú miestami dia-

lógu a životodarných vzťahov. 

Vzbudzuj v našich spoločenstvách 

ducha obetavej lásky, s akou sa 

nám tvoj Syn dáva v Eucharistii, 

aby sme sa mohli stať znakmi tvo-

jej milosrdnej lásky vo svete. Veď 

nás k radosti z bohatstva rozmani-

tosti národov a daj nám srdcia, 

ktoré by boli ochotné objať všetky 

národy sveta. Premeň tento náš 

svet a daj mu srdce, ktoré by čer-

palo z Kristovho Ducha plnosť ži-

vota.  

Amen.  
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Sedem miliónov pútnikov na        

svätorečenie pápežov (Rím) 
 

 Na svätorečenie pápežov Jána 

XXIII. a Jána Pavla II. 27. apríla ako aj 

na predchádzajúce sviatky Veľkej noci 

mesto Rím očakáva sedem miliónov 

návštevníkov z celého sveta. Informovali 

o tom talianske noviny „La Repubblica“ 

s odvolaním sa na prípravný štáb mest-

skej správy. Nedávno sa hovorilo o ma-

ximálne 5 miliónoch návštevníkoch.   

  

 Podľa správy je už rezervovaných 

85 percent hotelových izieb Ríma a aj po 

ubytovniach v okolí Večného mesta je 

veľký dopyt. Tomuto obrovskému počtu 

pútnikov je potrebné umožniť sledovanie 

svätorečenia, preto umiestnia veľké ob-

razovky aj na Cisárskych fórach, na ná-

mestiach Piazza del Popolo a Piazza 

Santa Maria Maggiore. Na Námestí sv. 

Petra bude miesto pre 100 000 ľudí 

a ešte viac ľudí bude na Piazza Pio XII. 

a na širokej Via della Conciliazione. 

Návštevníci nepotrebujú vstupenky. Iba 

z Poľska, domoviny Jána Pavla II. (1978

-2005), pricestuje podľa správy mesta 

300 000 pútnikov, množstvo ďalších 

z talianskej provincie Bergamo, odkiaľ 

pochádza Ján XXIII. (1958-1963).  

  

 Pre obe skupiny je na Námestí sv. 

Petra rezervovaných po 5000 miest. Or-

ganizátori predpokladajú, že časť náv-

števníkov pricestuje už na Veľkú noc – 

týždeň pred svätorečením. Už tradičná 

krížová cesta na Veľký piatok s pápežom 

Františkom pri Koloseu, 18. apríla, bude 

mať zrejme väčšiu účasť ako zvyčajne.  

  

 Ako mesto ďalej oznámilo, 

v predvečer svätorečenia budú mnohé 

kostoly Ríma otvorené na modlitby až 

do noci. 
 –zg- 
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Misijná krajina 

Saudská Arábia 
 

 Saudská Arábia je 

najväčším arabským štá-

tom tak rozlohou, ako aj 

počtom obyvateľstva, 

ktorý sa náramne zväčšu-

je jednak pôrodnosťou, ako aj vysokým príli-

vom emigrantov. Krajina zaberá tri štvrtiny 

Arabského polostrova v oblasti juhozápadnej 

Ázie. Väčšinu územia krajiny zaberá púšť, pod-

nebie je suché a horúce. V krajine sa nachádza 

jedna z najvyprahlejších púští sveta, kde teplo-

ty vystupujú niekedy až na 45 stupňov Celzia. 

V noci je však chladnejšie. Prudké vetry 

a piesočnaté búrky bičujú púštnu a skalnatú 

krajinu vo vnútrozemí. V oblasti pohorí sa vy-

skytujú nočné zrážky, vo vnútrozemí sú zrážky 

veľmi neobyčajné.  

 Z histórie je známe, že osmanskí Turci 

ovládli severo-

západné oblasti 

krajiny od 16. 

do 20. storočia. 

Počas prvej 

svetovej vojny 

boli vytlačení 

Arabmi, kto-

rých povstanie 

zorganizoval 

britský plukov-

ník T. E. Law-

rence. Otcom 

modernej Saud-

skej Arábie bol 

však Ibn Saúd, 

ktorý v kmeňových vojnách v rokoch 1902-

1924 zjednotil štyri hlavné oblasti Nadžd, al 

Hása, Hidžaz a Asúr. V r. 1932 vyhlásil krá-

ľovstvo Saudskej Arábie a stal sa jej prvým pa-

novníkom. Od roku 2003 kráľovskú rodinu tvo-

rí 5000 princov, ktorí stoja na čele vládnych 

úradov.  

 Dnes žije v krajine 9 195 895 obyvate-

ľov (2012). Rasové a národnostné zloženie vy-

kazuje: Arabi 90% a Afroázijčania 10%. Ná-

rodným náboženstvom je islam. Katolíkov je 

3,5%, hinduistov 2,5% a budhistov 2,5%. Ako 

uvádza kardinál Tomko, z vysokého počtu 

emigrantov je necelý milión katolíckych robot-

níkov, ktorým však štátna moc vo všeobecnosti 

nedovoľuje prejavy náboženskej slobody. Za-

kázaný je dovoz Biblie do krajiny, ako aj nábo-

ženských predmetov. Nedovoľuje sa účinkova-

nie katolíckych kňazov ani stavby kaplniek či 

kostolov. Dôvodom je, že celé územie štátu ako 

miesto narodenia a pôsobenia Mohameda 

v Mekke a Medine je „posvätné“. Každé pre-

stúpenie predpisov sa prísne trestá. Napriek 

veľkým snahám sa zatiaľ v Saudskej Arábii ne-

podarilo vytvoriť vykonávanie misijnej činnos-

ti.  

 V krajine je menej známy turistický sek-

tor, ktorý sa začal viac rozvíjať len v ostatných 

rokoch. Pôvodne bol väčší prílev návštevníkov 

spojený s tradičnými náboženskými púťami do 

Mekky a Mediny na západe krajiny. 

V súčasnosti sa krajina otvára turistom pro-

stredníctvom budovania veľkých prímorských 

komplexov s vysokým štandardom. Prístav 

Džída na pobreží 

Červeného mora 

je obchodným 

a diplomatickým 

strediskom kraji-

ny a zároveň 

vstupnou bránou 

pútnikov, ktorí 

sa každoročne vo 

veľkom počte 

vydávajú do 

Mekky 

a Mediny. Sväté 

mesto Mekka je 

známe veľkou 

mešitou Haram 

so svätyňou Kába, kde sa nachádza posvätný 

čierny kameň, ktorý v dávnej minulosti vraj 

spadol z neba. Medina je chránená dvojitými 

hradbami s deviatimi bránami. V miestnej me-

šite sú hroby Muhammada, jeho dcéry Fatimy 

a Chlifa Omara. V meste je taktiež islamská 

univerzita. Všetci Moslimovia sa snažia aspoň 

raz v živote navštíviť Mekku a Medinu. Ľudom 

iného vyznania je však vstup do týchto miest 

zakázaný.             P. K. Bošmanský, SVD (krátené) 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 

Zdroje: Hlasy z domova a misií 3/2013, Život Cirkvi vo svete 

12/2014, www.misijnediela.sk 

Foto:  internet 

Najvyššia hodinová veža na svete sa týči nad hotelovým komplexom Abraj 

Al-Bait, Mekka, Saudská Arábia.  Nachádza sa neďaleko Veľkej mešity, 

kam každoročne prichádzajú milióny pútnikov.         (AP Photo/Amr Nabil) 
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