
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník IV. - Číslo 5 - Máj 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: V znamení šesťdesiatky 
Liturgia: Homílie na máj „Ja som pravda, cesta a život“ a „Choďte a učte všetky národy sveta“ 

Téma: Manželstvo ako základ rodiny 
Reportáž: Študentská konferencia a Nedeľa Božieho milosrdenstva 

Vlastná tvorba: Láska a Ovlaž * Súťaž: Biblická olympiáda  
Katechéza: Pád * Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na máj - Misijná krajina Nepál 

Oznamy: Prevádzkový poriadok vyhliadkovej veže na levickej Kalvárii v období máj až október 2014 
Fotogaléria: Nedeľa Božieho milosrdenstva, pobožnosť v kostole sv. Michala v Leviciach, 27. 4. 2014   
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 Čože je to šesťdesiatka, 
keď sa na ňu necítite a ani na 
ňu nevyzeráte?  
V našej farnosti akoby sa vre-
ce roztrhlo s takýmito šesťde-
siatnikmi. V apríli to bol pán 

dekan Bednár, teraz v máji je to Ferko Švec 
– náš skvelý organista a vedúci spevokolu 
dospelých pri kostole sv. Michala. A to nie 
je všetko. Nasledujú ich aj ďalší... 
Počkala som si na Ferka po večernej sv. 
omši, pretože nereagoval na môj mail plný 
otázok, na ktoré som márne čakala odpo-
veď. Chcela som s ním urobiť malé inter-
view pre náš farský časopis Michael.  Chví-
ľu trvalo, kým 
som sa ho dočkala, 
pretože ešte stihol 
za niekoľko minút 
nacvičiť so spe-
váčkami žalm na 
nedeľu... Keď som 
sa opýtala, prečo 
sa mi neozval, len 
s a  u s m i a l 
a povedal, že je 
v časovej tiesni až 
do jesene a na po-
čítač si spomenie len raz za dva týždne. Na-
pokon ochotne odpovedal na moje otázky.  

V týchto dňoch sa dožívate okrúh-
leho životného jubilea. Mohli by ste sa 
pri tejto príležitosti vráti ť v čase do vašej 
mladosti? Zaujímalo by ma, aké boli vaše 
hudobnícke začiatky, ako ste sa dostali 
k hre na taký vznešený hudobný nástroj 
ako je organ? 
„Na organe som začal hrať ako 14 ročný 
tak, že mi to pár krát ukázali. Bolo  to v  ro-
ku 1968, neprestal som ani za totality 
a bolo aj tak, že som hrával naraz v dvoch 
farnostiach – v Starom Tekove                          
i v Leviciach. Ako študent som hral 2 roky   

v dedinke Liptovská Lúžna. Tamojší orga-
nista bol vodičom autobusu a keď bol cez 
víkend v službe, tak som ho zastupoval.“ 

Ako ste sa dostali k hudbe ako ta-
kej? 
Som samouk. Nemám hudobné vzdelanie. 
Za doplnenie  hudobných vedomostí vďačím 
bývalej riaditeľke ĽŠU pani Margite Gréb-
nerovej, ktorá bola v 90. rokoch minulého 
storočia umeleckou vedúcou spevokolu, kto-
rého som bol členom. 

Hráte aj na iný hudobný nástroj? 
Áno. Ako dieťa som túžil po harmonike, no 
brat mi kúpil gitaru, na ktorej som začínal. 
Po čase som dostal aj harmoniku akordeón, 

na ktorej príležitostne 
hrám dodnes. Spomí-
nam si na jednu príhodu 
zo študentských čias. 
Býval som na internáte 
a len dvaja chlapci sme 
vedeli hrať na gitaru. 
Keď sme školu končili, 
na gitaru hrali už vše-
tci, naučili sme ich to. 
Gitaru som využíval aj 
na bigbítových svätých 
omšiach. 

 Už 28 rokov ste vedúcim spevoko-
lu dospelých a organistom v Leviciach. 
Ako to vidíte dnes?  
V Leviciach som začal v roku 1986 na svia-
tok Troch kráľov. V tom čase som bol orga-
nistom a vedúcim spevokolu aj v Starom Te-
kove. V Leviciach spevokol nebol, preto 
som dostal návrh, aby som založil spevokol 
aj v Leviciach. Tak som mal dva spevokoly, 
ktoré som príležitostne spojil. Zásluhu na 
tom má aj Mons. František Procházka. 
Koľko členov mal vtedy spevokol 
a koľko ich má teraz? 
Okolo 50 členov a teraz je nás 25. Chýbajú 
nám mladí. Pri tejto príležitosti pozývam 

V  ZNAMENÍ  ŠESŤDESIATKYV  ZNAMENÍ  ŠESŤDESIATKYV  ZNAMENÍ  ŠESŤDESIATKY    
KKK   60. narodeninám organistu a vedúceho spevokolu dospelých farnosti Levice 60. narodeninám organistu a vedúceho spevokolu dospelých farnosti Levice 60. narodeninám organistu a vedúceho spevokolu dospelých farnosti Levice –––   mestomestomesto      
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všetkých, ktorí si myslia, že vedia spievať, 
nech prídu medzi nás. 

P o s l ú c h a j ú  v á s  v a š i 
„spevokolisti“? 
Keďže spievame 4-hlasne, niekedy sa stane, 
že sa zarozprávajú, pretože najprv nacviču-
jeme len jeden hlas a ostatné tri majú pau-
zu. Na skúškach je trochu voľnejšie, ale keď 
ideme naostro, všetci sú v pozore 
a disciplína nechýba. Ďakujem im za trpez-
livosť, majú mo-
ju pochvalu 
a úctu za to, že 
dokážu obetovať 
svoj voľný čas 
spojený s  náma-
hou. Viem, že by 
to nedokázali, 
keby to nerobili s 
láskou a na väč-
šiu česť a slávu 
Božiu. 

I s t o t n e 
máte veľa zážit-
kov či už hu-
morných alebo smutných. Spomeniete si 
aspoň na jeden? 
Spomínam si na ten, keď sme možno preko-
nali svetový rekord v čakaní na mladú ne-
vestu, ženícha a svadobčanov. Bolo to vo 
februári 1972 v Liptovskej Lúžnej. Sobáš sa 
mal začať o 13.00 hodine. Keď ani po 
dvoch hodinách čakania neprišli, pán kap-
lán rozhodol, že pôjdeme na faru zohriať 
sa. Keď to mladí myslia vážne a chcú sa zo-
sobášiť, nájdu nás na fare. A tak aj bolo, 
prišli o 22.45 hodine! Ženích bol od Prešo-
va, napadlo veľa snehu, autobus havaroval, 
kým zohnali druhý a pozbierali svadobča-
nov, mali 10-hodinové meškanie. 
Spievate a hráte aj inde ako v kostole? 
Samozrejme s harmonikou na rodinných 
oslavách, s kamarátmi, občas aj na svad-
bách ako starejší. V kúpeľni si nespievam 
z ohľadu na susedov.../úsmev/ 

 

Keď máte čas a priestor, ako 
a kde najradšej relaxujete? 
Máme záhradku, kde na čerstvom vzdu-
chu, v krásnej  prírode a pri fyzickej práci 
si najlepšie oddýchnem. 

Najdôležitejší ľudia vo vašom ži-
vote? 
Samozrejme na prvom mieste je moja rodi-
na. Mám dve krásne vnúčatá, ktoré mám 
veľmi rád.  Oni sú pre mňa najlepšie dobí-

jacie batérie. Keďže 
n e b ý v a j ú 
v Leviciach, nemô-
žem byť s nimi tak 
často, ako by som 
želal. Som vďačný 
mojej manželke za 
to, že mi nebráni 
robiť to, čo mám 
rád a toleruje moju 
neprítomnosť doma 
v čase, ktorý trávim 
so spevokolom. 
Oddýchnem si aj      
v kostole, pretože 

keď spievam, moja duša sa raduje a môj 
duch jasá, lebo to robím s radosťou 
a láskou nielen pre seba ale hlavne na Bo-
žiu oslavu. 

Rozhovor s vami  je veľmi zaují-
mavý a príjemný, mohli by sme v ňom 
pokračovať ešte dlho... Čo by ste odkáza-
li Levi čanom cestou do kostola? 

Len toľko, aby sa viacej zapájali do 
spievania v kostole, lebo ten, kto spieva, 
dvakrát sa modlí. 

Milý Ferko, dovoľte mi, aby som 
vám v mene levických farníkov zaželala 
všetko najlepšie k vaším narodeninám, 
veľa zdravia, šťastia, pokoja a lásky, ra-
dosti zo života, hojné Božie požehnanie, 
ochranu Panny Márie, aby ste nás ešte 
mnoho rokov povznášali na duchu vaším 
hudobným umením. 

Ďakujem vám za rozhovor a váš čas. 
Alžbeta Kopřivová  
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Ja som cesta, pravda a život                  
Jn 14, 1-12 

 

 Hriech prvých ľudí bol taký ničivý, ako 
atómová bomba. Všetko rozvrátil a spustošil. 
Atómová bomba má dlhotrvajúce neviditeľné 
účinky aj po tom, ako sa odstránia jej viditeľné 
účinky, akými sú trosky budov a mŕtvi. Posta-
via sa nové budovy a narodia sa noví ľudia. Ale 
vysoká radiácia, ktorú nie je vidieť  voľným 
okom, pôsobí ničivo aj stáročia na zdravie ľudí. 
Hriech v tomto zmysle má oveľa ničivejšie, 
okom viditeľné ale aj neviditeľné účinky. Tie 
viditeľné sú násilie, vojny, vykorisťovanie, mo-
ci chtivosť, krutosť, bezcitnosť, nemorálnosť 
a všetky možné zlá, ktoré nás trápia a budú trá-
piť do konca sveta. Oni sú však iba dôsledkom 
tých neviditeľných škôd, ktoré spôsobuje 
hriech v ľudskej duši. Všetko začína v ľudskom 
srdci, lebo „odtiaľ vychádzajú všetky zlá: žiar-
livosť, závisť, zloba...“ 
 Ľudstvo v dôsledku ničivých následkov 
hriechu stratilo cestu k svojmu Stvoriteľovi. 
Bola zasypaná troskami. Ježiš hovorí: „Ja som 
cesta“. Jeho príchod, jeho život a jeho skutky 
nám vyšliapali novú cestu k Otcovi a sú vidi-
teľnými smerovkami na tejto novej ceste. Ale 
k tomu, aby sme ju videli, musíme nevyhnutne 
odstraňovať  zo svojej duši „trosky“, ktoré spô-
sobuje hriech, ľútosťou vo sviatosti zmierenia. 
Inak tú cestu nie je možné vidieť. 
 Hriech rozvrátil aj schopnosť človeka 
rozpoznať a prijať pravdu. Ježiš hovorí: „Ja 
som pravda.“ Ak chceme opäť spoznať pravdu 
o živote, nevyhnutne musíme spoznávať Ježiša. 
Je to úloha na celý život. Spoznávať nezname-
ná iba vedieť o ňom niečo. V Evanjeliách 
a v knihách Nového zákona máme zachytené 
všetko, čo treba o Ježišovi Kristovi poznať. 
Jeho slová sú „duch a život.“ Jeho slová sú ako 
ostrý dvojsečný meč, ktoré prenikajú do hĺbky 
ľudského srdca a „rozsudzujú myšlienky 
a úmysly srdca.“  Ako to chápať? Ak Kristove 
slová a jeho učenie prijímame ochotne a 
s otvoreným srdcom, ony nám jasne ukážu, 
v čom sme pravdiví a v čom nie. A to, čo nie je 
pravdivé a správne, treba zmeniť. Spovedné 
zrkadlá nám pomôžu. Stojí to námahu aj seba-
zaprenie, priznať si, že mnohé vo mne nie je 
pravdivé a správne. Ale Ježiš nám ponúka, aby 

sme mu to všetko odovzdávali vo sviatosti jeho 
milosrdenstva, a On nás toho zbaví a v našom 
srdci nastolí poriadok. Potom budeme poznať 
pravdu o sebe, o Bohu a o zmysle našej existen-
cie. On vie, že nás to stojí veľkú námahu, preto 
nás povzbudzuje a vyzýva:  „Zapri sám seba, 
vezmi svoj a kríž a nasleduj ma.“ 
 Hriechom sme stratili pravý život. Ten 
prvotný, aký nám daroval Boh Stvoriteľ. Stvo-
ril nás pre šťastie a pre radosť. Dal nám k tomu 
všetky prostriedky. Vo Svätom Písme sa ten 
pravý život volá raj . Človek nepoznal bolesť, 
strach, smútok, nešťastie, chorobu ani smrť. 
Bol Bohu tak blízko, že sa s ním mohol rozprá-
vať zoči voči. Hriech rozbil túto harmóniu na 
márne kúsky. Adam a Eva sa pred Bohom skry-
li. Aj my sa po hriechu schovávame pred Bo-
hom. A tí, ktorí v hriechu chcú zotrvať, sa skrý-
vajú neustále. Dokonca bojujú proti Bohu 
a chcú, aby neexistoval, aby ich neusvedčoval 
z hriechu. Ale Boh ich hľadal: „Adam, kde si?“ 
Takto hľadá každého z nás. Oslovuje nás kaž-
dého jedného po mene a pýta sa, „M., kde si?“ 
Ježiš prišiel, ako sám hovorí, aby nás našiel, 
aby nás ošetril a očistil, aby nám ukázal správ-
nu cestu, pravdu o Bohu a aby nám daroval 
nový život. Nič nám nechce vziať, iba hriech 
a zlo, ktoré hriech spôsobuje, chce nás z neho 
uzdraviť a nastoliť v nás ten prvotný poriadok. 
„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali 
hojnejšie.“ Život, ten pravý, zmysluplný nám 
môže dať iba on. Preto prišiel, trpel, zomrel ale 
vstal z mŕtvych! Zanechal nám sviatosti, v kto-
rých nám dáva sám seba, lebo povedal: „Ja 
som život.“  A pokračuje: „Nik nepríde k Otco-
vi, iba cezo mňa.“ 
 Ježišov veľkonočný dar je nový život, 
ktorý nám získal svojou obetou na kríži 
a svojim zmŕtvychvstaním. Môžeme si byť ab-
solútne istí jeho prísľubom: „V dome môjho 
Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, 
bol by som vám povedal, že vám idem pripra-
viť miesto?! Keď odídem a pripravím vám 
miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby 
ste aj vy boli tam, kde som ja.“  A tak sa ko-
nečne nastolí poriadok po ničivom výbuchu, 
ktorý spôsobil prvý hriech a pre všetkých ľudí, 
ktorý uveria v Krista a nasledujú ho, je pripra-
vený nový život, pre ktorý sme boli stvorení. 

     Gitka Tóthová 
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  Choďte a učte všetky národy              
Mt 28, 16-20 

  

 
  „Jedenásti učeníci odišli do Galiley 
na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho 
uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochy-
bovali.  Ježiš pristúpil k nim a povedal im: 
„Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. 
Choďte teda, učte všetky národy a krstite 
ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého        
a naučte ich zachovávať všetko,  čo som 
vám prikázal.  A hľa, ja som s vami po 
všetky dni až do skončenia sveta.“ 
 Pán Ježiš pred svojim nanebovstúpe-
ním zveruje učeníkom veľmi dôležitú úlo-
hu: 

 
„CHO ĎTE A UČTE                                       

VŠETKY NÁRODY.“ 
 
 Táto výzva platí nielen pre učeníkov 
tých čias, ale pre všetkých ľudí, ktorí uveri-
li v Ježiśa Krista a to až do skončenia sveta. 
Keď nás Pán   Ježiš vyzýva evanjelizovať 
ľudí, chce, aby sme prebudili duchovne 
mŕtvych a priviedli ich do života s Ním.  
Chce, aby sme boli Jeho svedkami. Chce, 
aby sme každý deň využili príležitosť uká-
zať ľuďom, ktorí ešte nepoznajú Boha, ako 
je možné stretnúť sa s Ním a povstať z du-
chovnej smrti k novému životu. 
 
  

Evanjelizácia je veľmi náročná úloha. Vy-
žaduje odvahu, ochotu hovoriť s inými, vy-
žaduje istú dávku odhodlania, ale aj láskavé 
slovo pre druhých. A predovšetkým sve-
dectvo vlastného života s Ježišom Kristom. 
Evanjelizácia pomáha aj nám v duchovnom 
živote, aby sme lepšie spoznali evanjelium, 
aby rástla naša viera, aby rástla naša láska  
k Bohu a k všetkým ľuďom bez rozdielu.  
Pán nás povoláva, aby sme ohlasovali slová 
života, slová nádeje, slová znovuzrodenia 
tým bratom a sestrám, ktorí sú duchovne či 
emocionálne mŕtvi alebo umierajú. Sme 
povolaní, šíriť Ježišove slová: „Kto verí vo 
mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije 
a verí vo mňa, neumrie naveky“ (Jn 11, 25–
26). Ohlasovanie evanjelia nespočíva len     
v tom, že naberieme odvahu hovoriť o Ježi-
šovi. Skôr, než sa pokúsime šíriť evanje-
lium, najprv sa musíme modliť, viesť svia-
tostný život a odovzdať ho Pánovi. 
 Prosme Boha o milosť živej viery, 
aby na nás vylial mocou Ducha Svätého 
dary a milosti potrebné pre evanjelizáciu. 
 Pán Ježiš k evanjelizácii potrebuje 
naše ruky, naše nohy a naše slová, aby sme 
oslovili tých, ktorí to potrebujú. Ale to 
všetko sa začína až vtedy, keď Mu s dôve-
rou, vierou a láskou odovzdáme svoje srd-
ce. 
 V našich slabostiach je Boh našou 
silou. Keď s Ním každý deň trávime čas       
v modlitbe, žijeme sviatostne, tým prekoná-
vame svoje ohraničenia, veď v Bohu nám 
je všetko možné.  Nech nás k tomu posilní 
Duch Svätý, ktorý dáva život celej Cirkvi. 
Nech nás naša milovaná Nebeská Matka - 
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slo-
venska,  ktorá dala život Spasiteľovi sveta, 
povzbudzuje a pomáha nám, aby sme ohla-
sovali evanjelium a tak privádzali blížnych 
k večnému životu v spoločenstve s našim 
Pánom Ježišom Kristom.  Amen. 

                                                                                                                             
   Eva  Terezia Maďarová 

    



6 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
* Téma *                                Ročník IV. Číslo 5 

 M a n ž e l s t v o  s a 
v kánonickom manželskom 
práve určuje termínom 
matrimonium, ktorý vychádza 
z dvoch latinských výrazov: 
mater – matka a munus – 
poslanie, povinnosť. Poukazuje 
na úlohu matky v rodine a jej 
prvoradú úlohu vo výchove 
detí. Nie je odvodením z tzv. 
matriarchátu, veď rímske 
právo, odkiaľ je termín 
matrimonium prevzatý, tento 
d r u h  r o d i n n e j  f o r m y 
nepoznalo. Tak isto tento termín 
neznamená menšie postavenie otca 
v rodine. Termín soniugium používajúci sa 
v prameňoch kanonického práva namiesto 
matrimonium odvodzuje sa zo slov 
comunne iugum – spoločná ťarcha. Na 
označenie manželstva sa tiež používajú 
termíny connobium alebo nuptiae od nubo 
– vydať sa, rozumie sa za muža, taktiež sa 
možno stretnúť s výrazom consortium – 
spoločenstvo, pretože manželia tvoria 
hlboké životné spoločenstvo. 1 
 Prirodzené manželstvo nachádza 
svoje korene v záhrade Eden (na našej 
časovej osi), hoci Boh ho ustanovil kvôli 
Kristovi, v ktorom bol stvorený celý svet 
(na Božskej časovej osi). Prvý pád zranil 
spoločenstvo jednoty tiel Adama a Evy. 
Našťastie, keďže prirodzené manželstvo 
bolo stvorené v Kristovi, práve on má moc 
obnoviť jeho predošlú slávu. Preto prvou 
úlohou kresťanského manželstva je obnoviť 
sviatosť stvorenia, kedysi zranenú 
hriechom. Manželia sa majú stať žijúcim 
znakom lásky medzi Kristom a Cirkvou: 
 Muži, milujte svoje manželky, ako aj 
Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal 
za ňu, aby ju posvätil Očistným kúpeľom 
vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev 

slávnu, na ktorej niet škvrny ani 
vrásky ničoho podobného, ale 
aby bola svätá a nepoškvrnená. 
(Ef 5, 25-27) 
 Úloha, ku ktorej Pavol 
vyzýva kresťanských manželov, 
sa môže zdať neuskutočniteľná 
a môže odrádzať. Avšak tento 
dojem sa vytráca, len čo si 
spomenieme na to, že Kristus 
neponecháva kresťanských 
manželov iba ich vlastným 
možnostiam. On sa s nimi delí 
o lásku, ktorá podnecuje celý 

jeho život ako Syna a Ženícha, a to od jeho 
počatia až po jeho sebadarovanie za Cirkev 
na kríži. Okrem toho, láska, ktorú Cirkev 
zveruje kresťanskému páru, nie je vec (ako 
nejaká osobná „energia“), ale osoba – Duch 
Svätý, ktorým zmŕtvychvstalý Pán dýcha 
na manželov, aby očistil ich ľudskú lásku 
a priviedol ju k naplneniu. Kresťanské páry 
nemusia strácať nádej, že vo svojom živote 
nedokážu naplniť nový evanjeliový rozmer 
manželskej lásky, pretože dar Ducha 
privádza ich ľudskú lásku k plnosti 
manželskej lásky. 
 Láska, darovaná Bohom, sa v tomto 
kontexte nazýva „manželská“, pretože 
manželský život je dejiskom, v ktorom sú 
manželia povolaní, aby stelesnili túto 
lásku.2 
 Boh ktorý povoláva, dáva aj 
prostriedky a tým je sviatosť. 
 Manželské spojenie je najkrajšia 
modlitba manželov. Oni ako pastorační  
spolupracovníci môžu veľa urobiť aj 
prostredníctvom tejto modlitby, lebo pri ich 
spojení sa na nich, ich rodinu a na farnosť 
aj svet vylieva Božie požehnanie. Na 
vyformovanie manželov je  potrebné 
hľadať správne pastoračné spôsoby. 
 

������������������������������������   Manželstvo ako základ rodiny Manželstvo ako základ rodiny Manželstvo ako základ rodiny ������������������������������������         
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Pastoračným východiskom 
v y s l u h o v a n i a  s v i a t o s t i 
manželstva je teológia tejto 
s v i a t o s t i .  M e d z i 
n e d o s t a t k a m i 
pastorácii manželstva 
t reba spomenúť 
nedostatočnú prípravu 
v  r á m c i 
p r e d m a n ž e l s k e j 
katechézy. 
 Predmanželská 
katechéza „vzdialených“ 
bude spočívať v ich obrátení 
a vysvetlení sviatostného znaku 
manželstva. U „praktizujúcich“ 
bude spočívať v ich postupnej iniciácii do 
tajomnej skutočnosti sviatostného znaku 
ľudskej lásky. Kritéria pre predmanželskú 
katechézu sú: predstaviť manželstvo 
v perspektíve Božieho plánu; objasniť, že 
tento plán sa uskutočňuje v Kristovi 
a v Cirkvi; zdôrazniť, že manželstvo je 
službou v Cirkvi. 3 

Pápež František hovorí: Rodina je 
založená na manželstve. Prostredníctvom 
aktu slobodnej a vernej lásky kresťanskí 
manželia dosvedčujú, že manželstvo ako 
sviatosť je základom, na ktorom je rodina 
založená a upevňuje spojenie manželov         
a ich vzájomné darovanie. Manželstvo je 
akoby prvá sviatosť ľudstva, len keď 
človek objaví sám seba, pochopí sám seba 
vo vzťahu k druhým a vo vzťahu lásky, 
ktorá je schopná prijímať a dávať. 
Manželská a rodinná láska tiež jasne 
poukazuje na povolanie človeka k láske 
jedinečnej a trvalej, a že skúšky, obety       
a krízy páru, ako aj rodiny, sú krokmi pre 
vzrastanie v dobre, pravde  a kráse. 
 V manželstve dávame sami seba 
úplne bez vypočítavosti, podmienok alebo 
rezerv, zdieľame všetko, dary i obete, 
zverujúc sa Božej prozreteľnosti. Toto je 
skúsenosť, ktorú môžu mladí ľudia získať 
od svojich rodičov a starých rodičov. Je to 

skúsenosť viery v Boha                 
a vzájomnej dôvery, 

h lbokej  s lobody, 
svätosti, pretože to 

v š e t k o 
p r e d p o k l a d á 
verné darovanie 
sa a obetu 
dennodenne po 
celý život! Ale  

v  m anže ls t v e 
existujú problémy. 

Neustále odlišné názory, 
žiarlivosť, hádky. Musíme 
mladým párom odporúčať, 
aby nikdy neskončili deň 

bez vzájomného zmierenia. Sviatosť 
manželstva sa obnovuje v tomto skutku 
zmierenia po hádke, nedorozumení, skrytej 
žiarlivosti, dokonca aj po hriechu. 
Uzmierenie dáva rodine jednotu, a toto 
povedzte mladým ľuďom, mladým párom, 
že nie je ľahké ísť touto cestou, ale táto 
cesta je taká krásna. Naozaj, taká krásna. 
Treba to povedať! 4 
 
Použitá literatúra: 
1 PAWLUK, T.  Posväcovacia úloha Cirkvi 
Manželstvo,  skriptá . s. 4.  
2 ANDERSON, C. GRANADOS, J.: Povolaní 
milovať., Bratislava: Redemptoristi , 2014, s. 
172-173. 
3 SZENTMÁRTONI, M. Úvod do pastorálnej 
teológie, s. 53-54. 
4 FRANTIŠEK PÁPEŽSKEJ RADE PRE 
RODINU [online]. [cit. 2014-03-02]. Dostupné 
na internete: http://sk.radiovaticana.va/
news/2013/10/25/
frantisek_papezskej_rade_pre_rodinu:_%E2%
80%9Erodina_je_motor_sveta%E2%80%9C/
slo-740769  
 
Anna Siekelová, 

regionálna zástupkyňa Fóra života 
z Hontianskych Trsťan  

 

... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle   
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 Dňa 29. 04. 2014 vyučovanie 
v Gymnáziu sv. Vincenta de Paul 
v Leviciach prebiehalo trochu inak, 
netradične. Rady študentov sa rozšírili 
o pozvaných hostí, či budúcich 
uchádzačov o štúdium. Konal sa          
6. ročník Študentskej konferencie GsV 
na tému „Cestujeme“. Študenti zo 
všetkých ročníkov sa aktívne zapojili 
do prípravy a realizácie nasledovných 
stanovíšť: 
 
� Spoznaj krajiny podľa syra 
� Cesta časom s hudbou 

a významnými skladateľmi 
� Situácia na Ukrajine 
� Cestujeme s vírusmi 
� Židia a ich cesta 
� Okienko do prijímačiek 
� So športom za hranicami – Sardínia, 

Izrael 
 
 Tento rok pozíciu hlavného hosťa 
prijal Mgr. Juraj Makai,  pedagóg 
geografie a histórie z Galanty 
a zároveň vášnivý cestovateľ. Jeho 
prednáška a prezentácia – Obrázky zo 
šiestich kontinentov mimoriadne 
študentov zaujala. 
 
 Jednotlivé témy konferencie boli 
plodným zdrojom úvah, debát, či 
variabilných rozhovorov. A o to práve 
išlo – nadchnúť sa pre ďalšie štúdium, 
rozširovať svoje obzory, spoznávať 
a učiť sa rešpektovať názory iných. 

 

 
 

 

 

 
 

Študentská konferencia 2014Študentská konferencia 2014Študentská konferencia 2014   
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 Medzi rôznymi formami pobož-
ností, ktoré nám zanechala sv. Faustí-
na, zaujíma osobitné miesto sviatok 
Božieho milosrdenstva. Vyplýva to 
hlavne z množstva prisľúbení, ktoré 
Ježiš spojil so slávením tohto sviat-
ku - v prvú nedeľu po Veľkej noci.          
V ten deň sa má z kazateľníc ohlaso-
vať chvála Milosrdenstva, ktoré neza-
staví nijaká ľudská bieda. Ježiš pove-
dal: „ Kto v tento deň pristúpi k pra-
meňu života, dosiahne úplné odpuste-
nie hriechov a trestov .“  
 
 Popoludní, o 15. hodine, Hodine 
Božieho milosrdenstva sa na celom 
svete kresťania modlia Ruženec Bo-
žieho milosrdenstva. Ježiš sestre 
Faustíne povedal: "Ktokoľvek sa ho 
bude modliť, okúsi v hodine smrti moje 
veľké milosrdenstvo. Keby to bol aj 
najzaťatejší hriešnik, keď sa čo i len 
raz pomodlí tento ruženec, bude účast-
ný milostí môjho milosrdenstva...“ 
 
 Aj vo farnosti Levice – Rybníky, 
v prvú nedeľu po Veľkej noci, 27. ap-
ríla 2014, žiaci KSŠ sv. Vincenta de 
Paul pozvali farníkov na túto krásnu 
spevavú modlitbu do kostola Zosla-
nia Ducha svätého. Stretnutie oboha-
tili spevom veľkonočných piesní 
a  s c é n k o u  o  o d p ú šť a n í 
v každodennom živote.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Nedeľa Božieho milosrdenstvaNedeľa Božieho milosrdenstvaNedeľa Božieho milosrdenstva   
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LáskaLáskaLáskaLáska    
 

Láska je ako kvet, 
zarastá celý svet. 

Láska je ako páperie. 
S ľahkosťou ti na srdce prirastie. 

Láska ťa príjemne hreje, 
aj keď vonku silný dážď leje. 

 
Láska je druhého šťastným urobiť 

a nič za to si od neho neprosiť. 
Láska , to nie je len vec, 

berie ju tak iba chamtivec. 
Láska je však krásny cit, 

neboj sa jej vyjadriť svoj pocit. 
 

Láska je naučiť sa                                       
druhého milovať 

aj jeho názory rešpektovať. 
Láska znamená nehľadať                          

na inom chyby, 
i keď na srdci zanechá ti ryhy. 

Lásku musíš ochutnať, 
jej sladkú chuť spoznávať. 

 
Láska nás všetkých spája, 

privádza nás do                                         
krásneho raja. 

Láska je všetko navôkol, 
stačí, aby si si ju obliekol. 

Na lásku si vždy spomenieš, 
keď nájdeš človeka,                                       

koho miluješ. 
 

Simona Hríbiková, 9.roč....    

    

OvlažOvlažOvlažOvlaž    
 

Ovlaž, Bože, dažďom slova 
suché pláne sŕdc. 

Pozri, prosia znova, 
noria sa do horkých sĺz. 

 

Si nad vecou,  
triezvo hľadíš na Zem. 

Bolesť i krivdu dopustíš, 
biely deň sa stáva nocou, 

či zmysel to má,  
často nechápem... 

 

Koľko a čo môže človek  
od Boha žiadať? 

 

Tu prieči sa myšlienka každá 
len v úlohe prosebníka byť. 
 

„Človeče,  
kde svoje talenty  

skryté máš? 
Či necháš ich naveky v zemi hniť? 

Vstaň a prilož ruku k Dielu!“ 
 

To svedomie už zvyšuje na mňa hlas. 
 

Tak vkladám nádej do srdca vrelú, 
že možno raz... 

...porozumiem Tvojim plánom 
a aj iných budem dvíhať, 

už teraz vravím svoje ÁNO, 
veď nik nesmie v Tvojom nebi  

chýbať. 
 

Renata Trungelová 

Rubriky Reportáž a Vlastná tvorba pripravila: 
Renata Trungelová 

Pedagogička KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 
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 Dňa 29. 4. 2014 sa v aule Kňaz-
ského seminára sv. Františka Xaverské-
ho v Badíne uskutočnilo diecézne kolo 
Biblickej olympiády pre základné školy. 
Súťažili 3-členné družstvá, ktoré museli 
zdolať náročné 6 kolové súťaženie. Boli 
to napríklad vedomostné otázky, biblic-
ká geografia, práca s obrazmi či biblic-
ká scénka z daných kníh. V tomto škol-
skom roku 2013/2014 sme spoločnými 
silami študovali a objavovali tajomstvá 
3 kníh zo Svätého Písma, a to Ex1-24, 
Jon, Jn.  
 Regulérnosť súťaže zabezpečovali 
krycie názvy pre skupiny. Súťažilo spo-
lu 12 družstiev, ktoré zastupovali jed-
notlivé dekanáty v našej Banskobystric-
kej diecéze. Náš Levický dekanát, po 
víťazstve v dekanátnom kole, zastupo-
vali žiaci zo ZŠ Andreja Kmeťa 
v Leviciach pod vedením katechétky 
Mgr. Magdalény Bogyóovej. Súťažné 
družstvo s krycím menom „Ovečky Pá-
nove“ v zložení Adam Jurík  (IX.B), 
Mária Lehocká (IX.B), Anna Borsí-
ková (VII.D). Získali sme vynikajúce 
2. miesto. 

Magdaléna Bogyóová 

    ������������������������������������            Biblická olympiáda   Biblická olympiáda   Biblická olympiáda   ������������������������������������    
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Boh je nekonečne dobrý a všetky 
jeho diela sú dobré.“ Touto vetou začína 
tento odsek. A je to dôležité si uvedomiť 
práve teraz, keď je pred nami téma hľada-
nia pôvodu zla a hriechu, aby sme si ujasni-
li, že Boha nemôžeme viniť za existenciu 
zla. Odkiaľ teda zlo pochádza, ak nemá 
svojho stvoriteľa? Veď to, čo existuje, exis-
tuje len vďaka tomu, že Boh to stvoril, či už 
viditeľné alebo neviditeľné. Ak Boh nemá 
so zlom nič spoločné, prečo je zlo realitou 
nášho živo-
ta? Keď si 
sv. Augus-
tín kládol 
túto otázku, 
napísal: 
„H ľadal 
som, od-
kiaľ je zlo 
a nebolo 
riešenia.“  
 Avšak 
pôvod všet-
kých vecí 
nás učí, že 
čokoľvek jestvuje, musí mať nejakú príči-
nu, musí byť nejaký spúšťač toho, čo zaží-
vame. Je preto normálne, že sa snažíme zis-
tiť aj príčinu zla. Hľadajme teda prameň, 
z ktorého zlo vyviera. 
 Čo je pre nás, ľudí, najväčším zlom, 
tým, čo nám najviac škodí, ubližuje? Mys-
lím, že to nie sú prírodné katastrofy, ani 
akási smola, ktorú občas zakúšame, keď sa 
nám niečo nedarí. Nie sú to ani choroby 
a fyzická bolesť či smrť, ktoré sú iste veľ-
kým zlom, ale predsa. Je tu niečo horšie 
ako toto všetko. Niečo, čo nás poškodzuje 
oveľa viac ako všetky tieto zlá dokopy, kto 
ré zasahujú svet okolo nás a telo, v ktorom  
žijeme. Čo to je? Je to zlo, ktoré nosíme 
v sebe, ktoré pramení z nášho srdca a je to 
hriech – osobné zlo. Zlo, ktoré sa rodí 

z nášho rozhodnutia a je proti rozumu, proti 
Božiemu poriadku. „Lebo znútra, z ľud-
ského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, 
smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá 
chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, ne-
cudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlú-
posť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra 
a poškvrňujú človeka.“ (Mk 7, 21-23) Ur-
čite môžeme ísť ďalej a zisťovať, kde sa 
v človeku zobrala táto náklonnosť 
k hriechu. Ale zastavme sa najskôr pri hrie- 

chu ako ta-
kom. Totiž, 
človek má 
tendenciu 
hriech nevi-
dieť ako 
hriech, ale 
ho popie-
rať alebo 
mu dávať 
iné mená, 
napr. omyl, 
psychická 
slabosť, ná-
sledok zle 

usporiadanej spoločnosti... A naozaj, bez 
poznania Boha, nie sme schopní skutočne 
poznať, čo je to hriech, odhaliť jeho zlo, že 
je to odmietnutie Boha, odporovanie Bo-
hu, že je to zneužitie slobody, ktorú nám 
Boh dal nato, aby sme mohli milovať je-
ho i seba navzájom. Hrôzu a závažnosť 
hriechu nám nezjavujú len jeho dôsledky, 
ale aj skutočnosť, že na to, aby bol hriech 
zničený, musel prísť Boží Syn, stať sa člo-
vekom a obetovať svoj život za nás. Boh 
musel dať všetko, aby mohli byť odpustené 
hriechy sveta. Dokonca KKC hovorí, že 
učenie o prvotnom hriechu Adama a Evy je 
základnou pravdou viery, pretože keď sa 
spochybní toto učenie, prestáva dávať zmy-
sel Kristovo vtelenie, umučenie, smrť 
a zmŕtvychvstanie. Hoci Sväté písmo pou-

   ������������������������������������         7. odsek 7. odsek 7. odsek –––   Pád (384Pád (384Pád (384---   395) 395) 395) –––   1.časť  1.časť  1.časť  ������������������������������������ 
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žíva pri opise prvého hriechu obraznú reč, 
hovorí o fakte, ktorý sa stal na začiatku de-
jín človeka. 
 Práve cez Sväté písmo nám Boh zja-
vuje, že človek sa pre spáchanie hriechu 
nerozhodol len tak, zrazu, z ničoho nič, 
sám od seba. Bola tu príčina, ktorá ho 
k tomu doviedla, hoci človek toto rozhod-
nutie spravil slobodne a vedome. Tou príči-
nou je hlas zvodcu – diabla, satana. Satan 
je jedným z anjelov, teda duchov, bytostí 
stvorených v neviditeľnom svete, ktorý bol 
stvorený Bohom ako dobrý. On sám, spolu 
s ďalšími anjelmi, sa však stal zlým. Volá-
me ich aj padlými anjelmi, pretože sa odde-
lili od Boha, odpadli od spoločenstva 
s ním. Tento ich 
pád spočíva 
v slobodnej voľbe 
týchto duchov, 
ktorí zásadne 
a neodvolateľne 
odmietli Boha 
a jeho kráľov-
stvo. A keďže 
urobili toto roz-
hodnutie neodvo-
lateľne, ich 
hriech nemôže 
byť odpustený, 
podobne ako ne-
ľutované ťažké 
hriechy človeka po smrti. 
 Len pre zaujímavosť, jeden benedik-
tínsky mních Anscar Vonier (1875 - 1938) 
vysvetľuje pád zlých duchov takto: „Toto 
bol hriech Luciferov. Anjeli, teda Lucifer      
a jeho stúpenci, nemohli zhrešiť v dôsledku 
svojich vášní. Ich jediným ohrozením bolo 
zaľúbenie v sebe, ba dokonca vo svojich 
nadprirodzených schopnostiach bez toho, 
že by sa zverili vôli, ktorá bola vyššia, teda 
vedeniu Ducha Svätého, Pána a Stvoriteľa. 
Nadprirodzené schopnosti všetkých anje-
lov, vrátane Lucifera, boli dobré. Nedobré 
však bolo, hľadať v nich zaľúbenie pre nich 

samotných, užívať ich pre seba, nenechať 
sa viesť Duchom Svätým.“ 
 Kniha Múdrosti hovorí, že smrť pri-
šla na svet závisťou diabla. Teda diabol 
zo závisti zviedol prvých ľudí, aby odmietli 
Boha ako on. Ak už on nemohol žiť 
v spoločenstve s Bohom, nechcel to dopriať 
ani človekovi. Písmo nazýva diabla luhá-
rom, otcom lži a vrahom. V 1 Jn 3, 8 číta-
me: „Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril 
diablove skutky.“ Najzávažnejším 
z týchto diablových skutkov bolo práve 
zvádzanie človeka k neposlušnosti Boha 
v raji. 
 Diabol a padlí anjeli stále pôsobia vo 
svete z nenávisti voči Bohu a ich pôsobenie 

zapríčiňuje každé-
mu človekovi 
i spoločnosti veľké 
škody duchovné 
i fyzické. Ale hoci 
je satanova moc 
veľká, nie je neko-
nečná. On je iba 
stvorenie. Nemôže 
prekaziť budovanie 
Božieho kráľovstva. 
Božia prozreteľnosť 
mocne a láskavo 
riadi dejiny človeka 
a sveta, preto do-
púšťa toto diablovo 

pôsobenie, pretože tým, čo Boha milujú, 
všetko slúži na dobré. Najlepšie to vidíme 
na Ježišovom živote – Ježiš využil diablove 
zbrane proti samému diablovi. Smrť, kto-
rou chcel diabol Ježiša zničiť, sa stala pre 
nás dôkazom Božej lásky k nám a Ježišovej 
lásky k Otcovi a tiež lásky nebeského Otca 
k Ježišovi tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. 
Boh je tak dobrý, že diabol, so všetkou 
svojou zlobou, v konečnom dôsledku aj 
tak slúži Božím plánom lásky a spásy. 
 

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany 
obrázky:  zdroj  internet 
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Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                
svätého Otcasvätého Otcasvätého Otcasvätého Otca    

––––        ––––        ––––        
Máj  2014Máj  2014Máj  2014Máj  2014    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Aby Mária ako Hviezda                          Aby Mária ako Hviezda                          Aby Mária ako Hviezda                          Aby Mária ako Hviezda                          

evanjelizácie viedla Cirkev evanjelizácie viedla Cirkev evanjelizácie viedla Cirkev evanjelizácie viedla Cirkev     
pri ohlasovaní Krista                          pri ohlasovaní Krista                          pri ohlasovaní Krista                          pri ohlasovaní Krista                          

všetkým národom.všetkým národom.všetkým národom.všetkým národom.    
    
 

Kardinál Parolin považuje                    
prekvapujúce misie                                 

pápeža za možné 
  
 Štátny sekretár kardinál Pietro Paro-
lin považuje prekvapujúce návštevy pápeža 
Františka v krízových oblastiach za mysli-
teľné. „Pápež stále znova dvíha hlas za po-
koj, ak je ohrozený a bez toho, že by sa sta-
ral o riziko, že ho nejaká strana použije ako 
nástroj,“ povedal kardinál Parolin v inter-
view, z ktorého citovali vatikánske noviny 
«Osservatore Romano».  
 

  
 „On bude túto lásku k pokoju realizo-
vať možno aj svojou celkom náhlou prí-
tomnosťou na miestach konfliktov,“ pove-
dal kardinál. Pápež by mohol pritom nájsť 
«tie najúčinnejšie a najprekvapujúcejšie» 
gestá. Z hľadiska Parolína nezamestnávala 
nijaká téma pápežov minulých 150 rokov 
tak veľmi ako pokoj vo svete. Svedčia 
o tom nespočetné encykliky, dokumenty, 
posolstvá a príhovory, ako zdôraznil. Ako 
príklady uviedol okrem iných pápežov 
dvoch svetových vojen Benedikta XV. 
(1914-1922) a Pia XII. (1939-1958). Ján 
XXIII. (1958-1963) prispel dôležitým prí-
nosom k vyriešeniu kubánskej krízy        
v r. 1963 a Ján Pavol II. (1978-2005) sa 
stále znova – pokiaľ mu to dovolili – odo-
beral do krízových oblastí, aby kázal pokoj.   
 

„Cirkev sa nedáva do pohybu, aby 
žiadala práva či privilégiá pre seba, ale aby 
bránila práva každého muža a každej ženy, 
predovšetkým, keď sa na nich pácha nási-
lie,“ povedal kardinál Parolin. Interview sa 
nachádza v knihe «I Papi della pace. 
L'eredita dei santi Roncalli e Wojtyla per 
Papa Francesco» (Pápeži pokoja. Dedičstvo 
svätých Roncalliho a Wojtylu pre pápeža 
Františka) od Niny Fabriziovej a Fausta 
Gasparroniho. Vydáva sa ku svätorečeniu 
Jána XXIII. a Jána Pavla II.  

– zg –  
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 Nepálska federatívna republika 
je ázijský štát. Na severe má spoloč-
nú hranicu s Čínou a na juhu 
s Indiou. Nepál leží vo vysokých ho-
rách Himalájí, ktoré tvoria zároveň 
jeho severnú hranicu. V strednej časti 
krajiny je pásmo pohorí, ako aj úrod-
né nepálske údolia. V južnej časti 
krajiny sú nížiny a močiare, trávnaté 
savany a tropické džungle.  
 Z dejín je zaujímavý vznik kra-
jiny – už v roku 1768. Istý čas patrila 
krajina pod anglickú správu. Úplnú 
nezávislosť získala v roku 1923. Dňa 
28. mája 2008 Ústavná rada Nepálu 
odhlasovala zrušenie 240 ročnej mo-
narchie a vyhlásila Nepál za sekulár-
nu republiku. 
 Nepál je rozlohovo trikrát väčší 
ako Slovensko, má 26,5 milióna oby-
vateľov (2011) zahŕňajúcich rôzne et-
nické skupiny, rasy a kmene. Ide pre-
dovšetkým o Indo-iráncov, Tibeťa-
nov, Mongolov a Tibeto-Barmáncov. 
Celé územie sa delí na 14 administra-
tívnych zón, ktoré sa zas rozdeľujú 
na 75 okresov. Hlavné mesto je Kát-
hmandu. Úradný jazyk je nepálčina. 
Je známe, že Nepál patrí k jedným 

z najchudobnejších krajín sveta 
s vysokou negramotnosťou, ktorá sa 
uvádza na viac ako 60 %. Poľnohos-
podárstvo zamestnáva 81 % pracov-
nej sily, služby 16 % a manufaktúry  
3 %. Miera nezamestnanosti je vyso-
ká, preto si veľa Nepálcov hľadá prá-
cu v okolitých krajinách. Aj keď Ne-
pál patrí k najchudobnejším oblas-
tiam na svete, z miestnych nepál-
skych ľudí vyžaruje radosť zo života, 
bezstarostnosť a energia, ako aj múd-
rosť.  
 Nepál je krajina, v ktorej sa na-
rodil Budha. Hlavnými náboženstva-
mi Nepálu sú hinduizmus (89,5 %) 
a budhizmus. Je tu prítomné i nízke 
percento stúpencov islamu, kresťan-
stva (2,5 %) a džinizmu. Tieto nábo-
ženské skupiny žijú vedľa seba 
v pokoji náboženskej tolerancie. 
 Jedinečnými architektonickými 
pamiatkami nepálskej kultúry sú ma-
jestátne chrámy a pagody, ktoré vyni-
kajú dokonalým remeselným spraco-
vaním, rezbárskou prácou, kovote-
pectvom a kamennými sochami.  
 V polovici 18. storočia začali 
svoju misijnú činnosť v tejto krajine 

Misijná krajina Nepál 
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kapucíni. Počas svojej počiatočnej 
činnosti tu postavili kostol, ale po nie-
koľkých rokoch účinkovania misiu 
zanechali. Po dlhšej prestávke začali 
v krajine v roku 1951 pracovať jezui-
ti. Svoju misijnú činnosť zamerali 
predovšetkým na školy. Tie prvé 
otvorili v oblasti, kde sa vychovávali 
deti z hinduistických rodín, čo zaruči-
lo misionárom 
dovolenie pobytu. 
V tom istom čase 
rehoľné sestry za-
ložili ďalšie školy 
v niektorých zó-
nach. Tak sa 
v Nepále na nie-
ktorých miestach 
zriadila samostat-
ná misia a v roku 
1996 sa zriadila 
dokonca apoštol-
ská prefektúra. To 
boli prvé známky misijnej činnosti 
v Nepále, ako aj prvé znaky určitého 
rastu. Iným znakom bola stavba prvé-
ho oficiálne uznaného kostola 
v krajine, ktorý dokončili v roku 
1995. V začiatkoch sem prišli praco-
vať aj sestry Matky Terézie, ktoré 
hneď po svojom príchode otvorili 
dom pre siroty a dom pre opustené 
deti. Ďalšie sestry zamerali svoju čin-
nosť na starostlivosť o ženy – prosti-
tútky, ktorým pomáhali objaviť svoju 
stratenú ľudskú dôstojnosť. Postupne 
sa v krajine budovali strediská, kde sa 
vykonávala starostlivosť o drogovo 
závislú mládež. V priebehu času sa 

zriadili ďalšie školy a výchovné ústa-
vy. V Nepále, a vôbec v Ázii, sa Cir-
kev stretáva s prastarými nábožen-
stvami a kultúrami. Takouto prekáž-
kou je hinduizmus so svojou vysokou 
prevahou, čo sa týka počtu obyvateľ-
stva. Postupom času tu Matka Tereza 
z Kalkaty otvorila dom pre kontem-
platívne sestry, aby svojimi modlitba-

mi pod-
porovali 
rozmach 
misijnej 
činnosti 
v Nepále.  
 Ako 
uvádza 
kardinál 
Tomko, 
naša no-
vodobá 
misia 
v Nepále 

je iba v začiatkoch, ale i napriek tomu 
sa pekne rozvíja. Treba len dúfať, že 
štátne hinduistické náboženstvo ne-
spôsobí prenasledovanie kresťanov. 
Dnešní kresťania musia robiť na mi-
sijnom poli, čo je v ich moci. Výsled-
ky sú v rukách Pána času a dejín.  
 

P. K. Bošmanský, SVD  
 

Iba modlitbou a obetou môžeme                
byť Cirkvi užitoční. 

sv. Terézia z Lisieux 
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Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: Život Cirkvi vo svete 16-17/2014, Mladý misionár 2/2014 
www.misijnediela.sk 
Foto:  internet 
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Pravidlá prevádzky: 
 

� Výstup na vyhliadkovú vežu je na vlastnú zodpovednosť návštevníkov                      
� Veža bude sprístupnená každú nedeľu v prípade priaznivého počasia od 14:00 do 

16:00 hod. V prípade nepriaznivého počasia (dážď, búrka, silný vietor) nebude 
vyhliadková veža sprístupnená. 

� Prístup do veže bude zabezpečený dvoma dospelými osobami. 
� Do priestorov veže môže vstúpiť naraz maximálne 5 dospelých osôb (nad 18 ro-

kov), maximálne 8 osôb. 
	 Pobyt na vyhliadkovej terase veže je vymedzený v rozsahu maximálne 20 minút. 

 Pri fotografovaní z veže treba rešpektovať súkromie obyvateľov domov v jej su-

sedstve. 
� Deti (od 6 do 15 rokov) môžu vstúpiť do priestorov veže len v sprievode dospelej 

zodpovednej osoby (rodič, učiteľ, ...). Deti vo veku do 6 rokov nemajú vôbec povo-
lený vstup do priestorov vyhliadkovej veže. 

� Vstup do priestorov pre organizované skupiny mimo vymedzeného času možno 
dohodnúť minimálne 5 dní  vopred so zástupcom OZ Patrimonium servandi.     
Pre aktuálne obdobie je kontaktnou osobou:                                                               
PhDr. Katarína Holbová, mail: katka.holbova@gmail.com       

 Dobrovoľný finančný príspevok na prevádzkovanie a udržiavanie vyhliadkovej 
veže môžete odovzdať pri vstupe do jej priestorov. 

� Aktuálne informácie k prevádzkovaniu vyhliadkovej veže budú zverejňované 
v informačnej tabuli na ulici Sv. Michala pri rímsko-katolíckom farskom kostole. 

 
Prevádzkovateľ:         

OZ Patrimonium servandi,        
Sv. Michala 43,  934 01  Levice 

Poriadok prevádzkovania vyhliadkovej veže na levickej Kalvárii  
obdobie: 1.máj 2014 – 26.október 2014 
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Nedeľa Božieho milosrdenstva  
Pobožnosť v kostole sv. Michala                                         

Levice, 27. 4. 2014  


