
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník IV. - Číslo 6 - Jún 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: Rok Sedembolestnej Panny Márie 
Liturgia: Homílie na jún „Odchádzam, ale prídem k vám“ a „Prí ď, Duchu Svätý, naplň srdcia“ 

Téma: Manželská plodná láska 
Reportáž: Spievajme Pánovi 2014 a Diecézna vedomostná súťaž  

Interview: PhDr. Ladislav Vincze, novic Rytierskeho rádu strážcov Božieho hrobu v Jeruzaleme  
Katechéza: Pád * Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na jún - Misijná krajina Čad 

Fotogaléria: Slávnosť prvých svätých prijímaní vo Farnosti Levice-mesto  
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 „K uzdraveniu 
našich vnútro rodin-
ných vzťahov vedie 
rozjímanie nad boles-
ťami Sedembolestnej 
Matky. Keď jej bolesť 
na Golgote vrcholila, 
práve vtedy nám Ježiš 
povedal, hľa, vaša 
matka. A jej povedal, 
pozri, tvoji synovia    
a dcéry. Tie slová pla-
tia aj po jeho zmŕt-
vychvstaní, veď ide    
o zmŕtvychvstanie vo vzťahoch v rodine. 
Mária počuje Simeonovu predpoveď     
o budúcich ťažkostiach: vtedy pozýva 
matky a otcov, aby v sebe obnovili vzá-
jomnú vernosť v šťastí i nešťastí, v zdra-
ví aj chorobe. Mária sprevádzaná Joze-
fom do Egypta pozýva rodičov, aby na 
vlastné deti nezabúdali za žiadnych 
okolností, aby ich chránili pred novodo-
bými Herodesmi. Mária tri dni hľadá 
svojho Syna Ježiša, aby bolo jasné: ona 
rozumie trápeniu otcov a mám, čo strati-
li dosah na svoje deti oddané zlým závis-
lostiam. Kiež by ich raz našli v chráme, 
pri Ježišovi, v Bohu. Mária, ktorá stúpa 
hore po krížovej ceste a stretáva Syna 
vedeného na popravisko, nás pozýva vší-
mať si vzájomne naše každodenné kríže 
a niesť ich spoločne Golgotami každo-
denného života. Všetko toto môže tvoriť 
spoločnú skúsenosť rodín, môže ich to 
stmeliť do stále zrelších a hlbšie ukotve-
ných vzťahov.“  
 

(z Pastierskeho listu KBS 1. 1. 2014)  
 

 Mnohé negatív-
ne javy v našej spo-
ločnosti, akými sú 
ohrozenie rodín, roz-
padávajúce sa man-
želstvá, počet potra-
tov, a následná potre-
ba uzdravenia zrane-
ní, ktoré so sebou pri-
nášajú, dalo impulz 
našim otcom bisku-
pom na vyhlásenie 
Roku Sedembolestnej 
Panny Márie. Urobili 

tak na prahu roku 2014 pastierskym lis-
tom, ktorým nás vyzvali k aktívnemu 
postoju voči uvedeným ohrozeniam. 
Modlitby vysielané k Bohu prostredníc-
tvom patrónky Slovenska, môžu mnohé-
mu zlu predísť, vyliečiť rany, všetkým 
vliať novú nádej a prehĺbiť dôveru 
v Božiu lásku a jeho milosrdenstvo. 
 Niekto môže namietať, či sa niečo 
zmení, keď sa budeme modliť, putovať 
do národnej svätyne Sedembolestnej 
Panny Márie, alebo do iných svätýň,      
v ktorých je pre tento jubilejný rok mož-
né získať odpustky. Zákony sa predsa 
prijímajú v parlamente. Iní rozhodujú za 
nás. Ak zostaneme iba pri takýchto kon-
štatovaniach, budeme pasívni a nič sa 
nezmení. My sme predsa poslaní samot-
ným Kristom. „Vy ste svetlo sveta, vy 
ste soľou zeme.“ My kresťania nie sme 
odkázaní na vlastné sily a schopnosti. 
Keď sa podľa vzoru Panny Márie odo-
vzdáme Bohu a všetko budeme očaká-
vať od neho, výsledky sa dostavia. Vy-
strojení darmi Ducha Svätého a jeho  

Rok Sedembolestnej Panny MárieRok Sedembolestnej Panny MárieRok Sedembolestnej Panny Márie   
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mocou dokážeme priložiť ruku k dielu. 
Modlitba spravodlivých dosiahne nebe-
sia. Pripomeňme si, že aj samotný Boží 
Syn, Ježiš Kristus sa často modlil 
k svojmu Otcovi. „Ot če, tebe je všetko 
možné.“ Aj on, hoci bol pravým Bo-
hom, pre svoje človečenstvo prosil o silu 
zhora. S Bohom sme silní. „Ak je Boh 
za nás, kto je proti nám?" (Rim 8, 31b) 
pýta sa svätý Pavol. 
 Osobný príklad Panny Márie nás 
k tomu povzbudzuje. Jej „Fiat“,  ktoré 
dala Bohu, bolo vyslovené vedome 
a bez výhrad. Nikdy ho neodvolala, ani 
v najťažších chvíľach. Otvorená pre Bo-
ha, pozorná jeho vnuknutiam a dokonale 
pripravená plniť jeho vôľu, pripravila 
pôdu pre dielo, ktoré Boh zavŕšil ukrižo-
vaním, smrťou a zmŕtvychvstaním svoj-
ho a Máriinho Syna, nášho Pána Ježiša 
Krista. Aktívna spolupráca Božej Matky 
spočívajúca v prijatí Božieho plánu bola 
nevyhnutná. Dala Bohu priestor zasiah-
nuť a konať v ľudských dejinách 
a naplniť tak prísľub daný v raji po hrie-
chu prarodičov Adama a Evy. Ako nová 
Eva napravila svojou poslušnosťou ne-
poslušnosť pramatky Evy. Nechcela 

„byť ako Boh“, chcela byť jeho pokor-
nou služobnicou. Obstála vo všetkých 
skúškach, milovala Boha aj v bolestiach.            
 A práve tým bola silná, svojim sú-
hlasom s bolesťami a svojou odovzda-
nosťou v ich znášaní bola veľká.  Urobi-
la najviac ako mohla, hoci pre mnohých 
sa mohla zdať slabá a bezmocná. Jej prí-
klad nám dokáže pomôcť v znášaní na-
šich životných bolestí, odovzdať ich Bo-
hu, a tak urobiť z nich poklad, ktorý 
„moľ nezožerie, hrdza nezničí a zlodej 
neukradne.“ A ten bude pre nás uložený 
v nebi, nájdeme ho u Boha a naša bolesť 
sa premení na veľkú, nikdy nepominu-
teľnú radosť. 
 Modlime sa spolu s emeritným 
Svätým Otcom Benediktom XVI.: 
 Svätá Mária, Pánova matka, ty si 
zostala verná, keď sa jeho učeníci roz-
utekali. Tak ako si uverila, keď ti anjel 
zvestoval to, čo bolo neuveriteľné – že 
sa staneš matkou Najvyššieho – tak si 
verila aj v hodine jeho najhlbšieho po-
níženia. A tak si sa práve v hodine krí-
ža, v najtemnejšej hodine sveta, stala 
Matkou všetkých veriacich. Prosíme 
ťa: nauč nás veriť a pomôž nám, aby 
sa naša viera zmenila na odvahu slúžiť 
a prejaviť lásku, ktorá pomáha 
a zdieľa utrpenie.  
    

Gitka Tóthová  
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„Odchádzam, ale prídem 
k vám ...“ 

 

 Počas siedmych týždňov sme sa rado-
vali zo zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša 
Krista. Pán Ježiš sa štyridsať dní zjavoval 
apoštolom a učeníkom, aby ich utvrdil 
v tom, že naozaj vstal z mŕtvych, že nie je 
výplodom ich fantázie a predstáv. Pripravo-
val ich na ďalší zázrak, na svoje vystúpenie 
do neba. Vysvetľoval im, že dokončil dielo, 
pre ktoré prišiel a opäť tam vystúpi. 
„Vystupujem k môjmu Otcovi a k vášmu 
Otcovi.“ Ak sa pri týchto slovách trochu 
zastavíme, objavíme v nich úplne novú 
a úžasnú myšlienku, ktorú oznámil Ježiš 
slovami „...a k vášmu Otcovi.“  
 Táto správa bola priam re-
volučná, lebo dovtedy židia niečo 
také nemohli povedať. Vieme, že 
ani meno Božie nikdy priamo 
nevyslovili. Ježiš povedal aj na-
sledovné slová „Nenechám vás 
ako siroty, odchádzam, ale prí-
dem k vám a vaše srdce sa bude 
radovať.“  A tiež „ Ja som s vami po všetky 
dni...“ Naša radosť teda pokračuje aj po 
ukončení veľkonočného obdobia. Kristove 
slová nás uisťujú, že pre ľudstvo nastalo 
úplne nové obdobie. Boh Otec je naším Bo-
hom a naším Otcom, Boh Syn je naším 
skutočným bratom a Duch Svätý, ktorého 
po Ježišovom vystúpení do neba obaja po-
slali, zostáva s nami. Ak si uvedomíme, že 
Najsvätejšia Trojica je neoddeliteľne 
a nerozlučne spojená, lebo je jedným by-
tím, musíme túto pravdu prijímať s veľkým 
úžasom, s pokorou a s plesajúcim srdcom. 
 Boh v troch osobách nie je od nás 
ďaleko, je s nami a je v nás a môžeme 
s ním nadviazať dôverné spoločenstvo. Le-
bo sa naplnil prísľub daný skrze proroka: 
„Oni budú mojím ľudom a ja budem ich 
Bohom. “  (Ez 11,19-20) V dejinách exis-
tencie ľudstva nie je nič radostnejšie ako 
táto správa. Nastolil sa prvotný Bohom 

ustanovený poriadok a človek má otvorenú 
cestu späť do neba.  
 Boh vie aj to, že sme slabí, nestáli 
a plní nezriadených a nesprávnych túžob. 
Preto nám On sám prichádza na pomoc 
a mocou Ducha Svätého postupne odhaľuje 
všetko, čo je v nás zlé, očisťuje nás 
(„Každú ratolesť, ktorá ovocie prináša, 
čistí...“ Jn,15), choré miesta v našej duši 
uzdravuje a premieňa naše srdce na srdce 
ochotné počúvať a plniť Božiu vôľu. My 
sami vidíme, že to nie je vôbec jednoduchý 
proces. A ak sa tomu bránime, nemôže 
v nás vykonať svoje dielo: „...každú rato-
lesť, ktorá ... neprináša ovocie, odrezá-
va..“ (Jn,15) Všetci sme už vo svojom živo-

te boli smädní a veľmi sme sa túžili 
napiť. V časoch Pána Ježiša bol 
smäd známym pojmom, voda bola 
veľmi vzácna. Preto Jeho poslucháči 
veľmi dobre rozumeli výzve: „Ak je 
niekto smädný a verí vo mňa, nech 
príde ku mne a nech pije.“ O akom 
smäde hovorí Pán Ježiš? O smäde 
ľudskej duše po Bohu. Videli sme už 

film, v ktorom človek blúdiaci po púšti ne-
túži po ničom inom len po vode. A tak ako 
smädný človek zo všetkých síl vyhľadáva 
zdroj vody, aby uhasil svoj smäd, tak musí 
vyhľadávať Boha, aby uhasil smäd svojej 
duše a svojho srdca! Svätý Augustín, keď 
po mnohých rokoch blúdenia a hľadania po 
„púštiach sveta“ našiel Boha, vyslovil nám 
známu vetu: „ Pre seba si nás stvoril, ó Pa-
ne, a nespokojné je naše srdce, kým ne-
spočinie v tebe.“ Poučme sa na príklade sv. 
Augustína a naším životným mottom nech 
sú jeho slová:  „Správne žiť nie je nič iné 
ako milovať Boha.“ (Vyznania) Sýťme 
svoju dušu životodarnou vodou zo svätých 
sviatostí, z pokrmu Božieho Slova 
a Božieho Tela, aby sme boli živými rato-
lesťami prinášajúcimi bohaté ovocie, ktoré 
zostáva pre večný život. Amen.  
 
                                    Gitka Tóthová 
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 Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich  
veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky 

 

  "Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoš-
toli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá 
sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, 
vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť 
v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej 
siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub 
a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a 
Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a 
Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne 
zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, 
s Ježišovou matkou Máriou a s jeho brat-
mi" (Sk 1, 12-14). 
 V nedeľu 8. júna 2014 slávi Katolícka 
cirkev 50 dní po Veľkej noci 
slávnosť  Zoslania Ducha Sväté-
ho – Turíce. 
 Na štyridsiaty deň po veľ-
konočných udalostiach Pán Je-
žiš predtým ako vystúpil do ne-
ba k Otcovi, vyzval učeníkov, 
aby sa modlili za dar z výsosti. 
 Svätý Lukáš začína  Skut-
ky apoštolov Ježišovým prísľu-
bom apoštolom : „Keď na vás 
zostúpi Duch Svätý, dostanete 
silu“ ( Sk 1, 8). 
 Cirkev sa už po stáročia pripája k tej-
to modlitbe apoštolov a deväť dní pred Tu-
rícami sa modlí za dar Ducha Svätého. Te-
da 50 dní trvá veľkonočné obdobie. Toľko 
času je medzi Veľkou nocou, keď oslavuje-
me Ježišovo zmŕtvychvstanie a Turícami, 
keď sme vyzvaní nanovo prijať vyliatie Du-
cha Svätého do nášho života. 
 Skutky apoštolov opisujú, ako Ježišo-
vi učeníci boli pri zázraku Turíc naplnení 
Duchom Svätým a začali hovoriť rôznymi 
jazykmi: „Keď prišiel deň Turíc, boli vše-
tci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle 
strhol hukot z neba, ako keď sa ženie 
prudký vietor, a naplnil celý dom, v kto-
rom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazy-
ky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich 
spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch 

Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako 
im Duch dával hovoriť“ (Sk 2, 1-4). 
 Sväté písmo chápe Ducha Svätého 
ako tvorivú silu všetkého života. Podľa 
učenia Cirkvi je Duch Svätý poslaný do 
sveta ako Oživovateľ, aby neustále oživo-
val osobu, slovo a dielo Ježiša Krista. Bib-
lia hovorí o Svätom Duchu v mnohých ob-
razoch a volí na to výraz, ktorý má súčasne 
význam „dych, vánok, vietor“. Jeho pôso-
benie je popísané ako „oheň“, alebo „živá 
voda“. Až neskôr sa symbolom Ducha Svä-
tého stala holubica. 
 Duch Svätý je tretia Božská osoba 
Najsvätejšej Trojice, ktorému sa vzdáva tá 
istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi, 

lebo je tej istej podstaty a veleb-
nosti. 
 Poznáme 7 darov Ducha 
Svätého:  Dar múdrosti, Dar 
rozumu, Dar rady, Dar sily, Dar 
poznania, Dar nábožnosti a Dar 
bázne Božej. 
 Tradícia Cirkvi uvádza 
dvanásť Plodov Ducha Svätého:  
Láska, Radosť, Pokoj, Trpezli-
vosť, Zhovievavosť, Vľúdnosť, 
Dobrota, Miernosť, Vernosť,  

Tichosť, Zdržanlivosť a Čistota. 
 Ďakujme Pánovi za dar Ducha Posvä-
covateľa a Tešiteľa, za dar Ducha Lásky. 
 Ďakujme za mnohonásobné pôsobe-
nie Ducha Svätého v našich životoch. 
 Odprosujme Pána za hriechy pýchy, 
za vzbury svojho života, zatvrdnutosť srd-
ca, kedy sme chceli žiť bez Boha a podľa 
svojich predstáv. S čistým a pokorným srd-
com prosme Ducha Svätého o potrebné mi-
losti a dary, aby sme ochotne a s láskou slú-
žili Bohu, spoločenstvu v Cirkvi a všetkým 
blížnym. 
 Matka Cirkvi, Panna Mária, milovaná 
Nevesta Ducha Svätého, prosíme Ťa, oro-
duj za nás ! 

 
   Eva  Terezia Maďarová 
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 Manželská láska je 
„záväznou“ láskou. Vo všetkých 
svojich prejavoch sa rodí 
a vzmáha z reality, ktorá ju 
presahuje a ktorá zároveň dáva 
zmysel životu oboch manželov. 
Je jedinečná a má znaky, ktoré 
ju odlišujú od ostatných foriem 
lásky. Druhý vatikánsky koncil 
a encyklika Humanae vitae ju 
opisujú prívlastkami „plne 
ľudská“, „totálna“, „verná a výlučná“ či 
„plodná“.1 
 Poznaniu plodnosti je dôležité učiť sa. 
Nie je možné, aby manželstvo bolo plodné, ak 
sa neprijme plodnosť ako dar. Krása a význam 
plodnosti sa objaví len vtedy, keď ju človek 
spozná. Toto je úlohou centier, ktoré propagujú 
prirodzené metódy regulácie počatia, ale i oni 
to často krát môžu realizovať len s pomocou 
a podporou kňazov. 
Autenticita tejto lásky sa nutne spája 
s rešpektovaním dôstojnosti osoby a významu 
jej sexuálnej komunikácie. 
 Manželstvom sa ustanovuje medzi 
mužom a ženou ako zväzok alebo manželské 
spoločenstvo, vďaka ktorému „už nie sú dvaja, 
ale jedno telo“ (Mt 19, 6; porov. Gn 2, 24). Tak 
muž i žena zostávajú každý plne individuálnou 
osobou, no spolu tvoria „duálnu jednotu“, ako 
sexuálne odlišné a vzájomne sa dopĺňajúce 
bytosti. Zväzok, ktorý takto vzniká, 
nepredstavuje len viditeľné puto, ale aj puto 
morálne, sociálne či právne. Toto puto je také 
bohaté a obsiahle, že si od oboch strán 
vyžaduje „rozhodnutie samotných manželov 
spolu žiť celý životný údel, totiž, čo majú a čím 
sú“. Manželstvo teda nemožno zredukovať len 
na jednoduchý vzťah spolužitia či kohabitácie. 
Jednota v „tele“ odkazuje na celkový rozmer 
mužskosti a ženskosti na rôznych úrovniach, 
kde sa vzájomne dopĺňajú: na úrovni tela, 
charakteru, srdca, poznania, vôle i duše. Táto 
jednota znamená opustiť jeden spôsob života, 
aby vznikol iný „životný stav“. 
 Lebo ak „byť len jedno telo“ znamená 

„jednotu dvoch“ ako ovocie 
skutočného darovania seba 
samého, potom sa táto realita 
existenciálne utvára ako 
spoločenstvo života a lásky. Je to 
požiadavka, ktorá „vyviera zo 
samotného bytia a znamená pre 
č l o v e k a  d y n a m i c k ý 
a existenciálny rozvoj “ . 
Manželia si „dlhujú“ lásku, 
pretože manželstvom obaja 

začali byť jeden pre druhého skutočnou 
súčasťou navzájom. Táto „ logika 
odovzdanosti“ vlastná manželskému zväzku 
nutne potvrdzuje, že manželstvo má byť, vďaka 
s v o j mu  v n ú t o r n é mu  d y n a mi z mu , 
spoločenstvom života a lásky; len tak sa môže 
aj uskutočniť v pravde.2 

Manželské „odovzdanie sa“ sa má 
uskutočňovať podľa Božieho poriadku, ktorý 
Boh vpísal do plodnosti oboch, muža a ženy. 

Spojením manželov uskutočňuje sa 
dvojaký cieľ manželstva: dobro samých 
manželov a odovzdávanie života. Tieto dva 
významy alebo hodnoty manželstva nemožno 
oddeliť bez toho, aby sa nenarušil duchovný 
život manželov a nevystavili sa nebezpečenstvu 
dobrá manželstva a budúcnosť rodiny.3 

Preto manželia nesú zodpovednosť za 
rozpoznanie času plodnosti a neplodnosti. 

Plodná láska znamená otvorenosť pre 
život. Svojou povahou a dynamizmom je 
manželská láska zameraná na svoje 
pokračovanie v novom živote; nevyčerpá sa 
celá len medzi manželmi. Nejde o autentickú 
manželskú lásku, ak v nej nie sú obaja manželia 
súčasne a úplne zaangažovaní: muža a žena ako 
ľudské osoby, v celistvosti svojho bytia ako 
vteleného ducha. Sexualita nemá len biologický 
ráz „dotýka sa vnútorného jadra ľudskej 
osobnosti ako takej“. Na druhej strane toto 
zameranie na prokreáciu je imanentným 
rozmerom sexuality, z čoho možno uzavrieť, že 
otvorenosť voči počatiu nového života je 
vnútornou požiadavkou pravdivosti manželskej 
lásky a kritériom jej autentickosti. Tento cieľ 

������������������������������������   Manželská plodná láska Manželská plodná láska Manželská plodná láska ������������������������������������         
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jej bol vnútorne daný ako účasť manželov na 
stvoriteľskej Božej láske a ako ich 
sebadarovanie sa prostredníctvom sexuality. 

Bez tohto zamerania sa na plodnosť 
nemôžeme manželský vzťah považovať za 
prejav lásky. Manželská láska je esenciálne, vo 
svojom najhlbšom uskutočnení, bezvýhradným 
„darom“ a na základe svojho vlastného 
dynamizmu si vyžaduje od manželov plnú 
otvorenosť a odovzdanosť. Preto nevyhnutne 
zahŕňa aj otvorenosť voči prokreácii, možnosti 
otcovstva alebo materstva.4 

Dva rozmery manželského spojenia, 
zjednocujúci a plodiaci, nemožno umelo 
rozdeliť bez toho, aby sa nenarušila intímna 
pravdivosť samotného manželského úkonu. 

Toto stále učenie Cirkvi, ale aj 
„znamenia časov“, ktorých sme svedkami, 
poskytuje nové dôvody, aby sa 
zdôrazňovali s mimoriadnou 
naliehavosťou. Svätý Pavol, 
taký pozorný k pastoračným 
požiadavkám svojho času, 
vyžadoval jasne a neochvejne 
n a l i e h ať  „ v h o d 
i nevhod“ (porov. 2 Tim 4, 2), 
bez strachu o to, že ľudia 
„ n e z n e s ú  z d r a v é 
učenie“ (porov. 2 Tim 4, 3). Jeho slová sú 
veľmi známe tým, ktorí až do krajných 
dôsledkov chápu udalosti nášho času 
a očakávajú, že Cirkev nielenže neopustí 
„zdravé učenie“, ale že ho bude ohlasovať 
s obnovenou silou, hľadajúc v súčasných 
„znameniach časov“ dôvody na jeho ďalšie 
a prozreteľné prehĺbenie. Mnohé z takých 
dôvodov sú obsiahnuté už vo vedách, ktoré sa 
zo starobylých základov antropológie rozvinuli 
do rôznych špecializácií ako sú biológia, 
psychológia, sociológia a ich ďalšie odvetvia. 
Všetky sa určitým spôsobom dotýkajú 
medicíny, vedy a súčasného umenia (ars 
medica) v službe ľudského života a zdravia. 
Ale dôvody, na ktoré sa tu poukazuje, 
vychádzajú predovšetkým z ľudskej skúsenosti, 
ktorá je mnohoraká a v určitom zmysle 
predchádza i nasleduje samotnú vedu. 

Manželia sa z vlastnej skúsenosti 
naučia, čo znamená zodpovedné otcovstvo 
a materstvo; naučia sa to aj vďaka skúsenosti 

iných párov, ktoré žijú v podobných 
podmienkach a sú tak otvorenejší voči 
vedeckým faktom. Dalo by sa povedať, že 
„bádatelia“ akoby sa učili od manželov, aby 
boli potom aj oni pripravení poučovať 
vhodnejším spôsobom o význame 
zodpovedného plodenia a o spôsoboch, ako ho 
uskutočňovať.5 
 Prvé prostredie, kde viera osvecuje 
ľudské mesto, je rodina. Myslím predovšetkým 
na stály zväzok muža a ženy v manželstve. 
Vzniká z ich lásky, ktorá je znamením 
a prítomnosťou Božej lásky; z uznania 
a prijatia dobra pohlavnej rôznosti, ktorá 
manželom umožňuje zjednotenie v jednom tele 
(porov. Gn 2, 24)  a vďaka ktorej, sú schopní 
zrodiť nový život – prejav dobroty Stvoriteľa, 
jeho múdrosti a jeho plánu lásky. Na základe 

tejto lásky muž a žena si môžu 
sľúbiť vzájomnú lásku gestom, 
ktoré zahŕňa celý život a ktoré 
pripomína mnohé črty viery. 
Sľúbiť lásku navždy je možné, 
len ak človek objaví väčší plán 
než sú jeho vlastné projekty, 
ktorý nás odopiera a umožňuje 
darovať milovanej osobe celú 
budúcnosť. Okrem toho viera 

pomáha pochopiť v celej jeho hĺbke 
a bohatstve aj rodičovstvo, pretože v ňom dáva 
spoznať tvorivú lásku, ktorá nám dáva 
a zveruje tajomstvo nového človeka.6 
 
Použitá literatúra: 
1 ŠPANIELSKA BISKUPSKÁ KONFERENCIA. 
Pravda o láske človeka, s. 19.  
2 ŠPANIELSKA BISKUPSKÁ KONFERENCIA. 
Pravda o láske človeka,  s. 19-20.      
3  KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI bod. 
2363, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1999.  
4  ŠPANIELSKA BISKUPSKÁ KONFERENCIA. 
Pravda o láske človeka,  s. 23-24.  
5  JÁN PAVOL II.  List rodinám. Trnava: SSV, 
1994, s. 43-44.   
6  FRANTIŠEK. Lumen Fidei. Trnava: SSV, 2013, 
s. 61. 
 
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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„Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ 

(sv. Augustín) 
 

 Dňa 20. mája 2014 sa pod taktovkou 

Diecézneho školského úradu v Banskej 

Bystrici uskutočnila tradičná súťaž v speve 

ľudových a duchovných piesní – 

Spievajme Pánovi. V Základnej škole sv. 

Alžbety v Novej Bani sa zišli veľkí i malí 

speváčikovia z celej Banskobystrickej 

diecézy.  
 

 Našu  ško lu  veľmi  pekne 

r e p r e z e n t o v a l i  M a r i a n n a 

Trungelová (2.B), Iveta Kocunová              

(4. roč.) a Miloš Harmady (4. roč.). 
 

 Svojím nádherným spevom a hrou na 

hudobných nástrojoch spestrujú nejednu 

svätú omšu vo farnosti Levice – Rybníky. 

Prajeme im, aby svojimi melódiami aj 

naďalej chválili Boha a tešili ľudské srdcia. 

 

 
 

Spievajme Pánovi 2014Spievajme Pánovi 2014Spievajme Pánovi 2014   
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 Z príležitosti svätorečenia Jána Pavla 
II.  sa pod záštitou biskupského vikára pre škol-
stvo ThLic. Martina Ďuračku konala dňa 5. jú-
na 2014 diecézna vedomostná súťaž o živote, 
poslaní a odkaze tohto obľúbeného svätca. 
 V priestoroch diecézneho pastoračného 
centra Jána Pavla II. v Banskej Bystrici sa ziš-
lo 9 trojčlenných súťažných družstiev. Našu 
školu reprezentovalo družstvo žiakov v zložení: 
Šimon Herc (8. A), Radoslava Jakubíková 
(7. roč.) a Miloš Harmady (4. roč.). 
 Po svätej omši, ktorú celebroval ThLic. 
Martin Ďuračka, súťaž otvorila p. riaditeľka 
Diecézneho školského úradu Ing. Mgr. Janka 
Brázdilová. Po absolvovaní vedomostného  tes-
tu družstvá predviedli pripravené dramatizova-
né epizódy zo života Jána Pavla II. Neskôr ab-
solvovali odbornú prehliadku Kostola Nane-
bovzatia Panny Márie. Výsledky súťaže sa 
mohli vyhlásiť až po rozstrelovom kole, ktoré 
rozhodlo o definitívnom výsledku: 
 

1.  miesto: Katolícke gymnázium Š. Moyse-
sa, B. Bystrica 
2.  miesto: Katolícka spojená škola sv. 
Vincenta de Paul, Levice 
3.  miesto: Katolícka spojená škola sv. 
Františka Assiského, B. Štiavnica 
 

 Šimonovi, Radke a Miloškovi ďakujeme 
za reprezentáciu a blahoželáme k peknému 
umiestneniu. Zároveň vyjadrujeme nádej, že 
štúdium života Jána Pavla II. obohatilo aj ich 
životy a tak povzbudilo k radostnému objavo-
vaniu sveta, aby mal bližšie človek k človeku,  
v duchu jeho odkazu: 
 

 
 
 

 

„ Môžeš Boha opustiť, 
ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa hľadal. 

Môžeš Boha nenávidieť, 
ale nemôžeš zabrániť,                                 
aby Ťa On mal rád. 

Môžeš sa rozhodnúť proti Kristovi, 
ale On sa rozhodol na Golgote                       

pre Teba. 
Môžeš sa vyhýbať jeho slovu                               

a jeho Cirkvi, 
ale jeho slovo a jeho Cirkev                          
Ťa napriek tomu hľadajú. 

Môžeš zabrániť, aby Ťa Boh neviedol, 
môžeš ho zapierať, preklínať, 

ale nemôžeš zabrániť aby bol.“ 
 

/Ján Pavol II./ 

Diecézna vedomostná súťažDiecézna vedomostná súťažDiecézna vedomostná súťaž   

Dvojstranu Reportáž pripravila:                           
Renata Trungelová 

Pedagogička KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 
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 Pred rokom ste sa stali novicom                
Rytierskeho rádu strážcov Božieho             
hrobu v Jeruzaleme, ktorý vznikol ešte 
počas križiackych výprav vo Svätej zemi. 
Napriek tomu, že tento rád pôsobil i na 
území dnešného Slovenska, je málo zná-
my. Môžete našim čitateľom priblížiť je-
ho históriu. 
  

� � � 
  
� Rád skutočne vznikol ešte v stredove-
ku v období križiackych výprav. Písomné 
pramene ho spomínajú už v roku 1103,        
v roku 1122 ho pápež Kalixt II. uznal ako 
cirkevný rád, vďaka čomu patrí medzi naj-
staršie katolícke cirkevné rády. Jeho členo-
via sa riadili podľa reguly sv. Augustína, 
ich hlavnou úlohou bola obrana Baziliky 
svätého hrobu a ochrana pútnikov do Svätej 
zeme. Potom, čo v roku 1291 bolo Jeruza-
lemské kráľovstvo definitívne rozvrátené 
sultánom Kálilom, rád sa vracia do Európy. 
Na konci 13. storočia vlastnil 288 kláštorov 
takmer po celej Európe. Medzi najvýznam-
nejšie patril kláštor v Poľskom Miechove, 
kde rád vystaval dôvernú kópiu Božieho 
hrobu. Hrob je možné navštíviť 

i v súčasnosti. Prvá správa o Rehoľných ka-
nonikoch strážcoch Svätého hrobu 
v Jeruzaleme na území dnešného Slovenska 
je z roku 1212, keď ich uhorský kráľ On-
drej II. obdaril výsadnými právami a územ-
nými majetkami v širšom okolí dnešného 
Chmeľova a Medzianok. V roku 1313 ka-
nonici odišli na Spiš, kde získali výmenou 
od pánov z Veľkej Lomnice a Brezovice 
majetok Lendak a na tomto území mali svoj 
kláštor až do roku 1593. Koncom 15. storo-
čia nastal zlom v živote rehole strážcov 
Svätého hrobu. Pápež Inocent VIII., v sna-
he posilniť rehoľu johanitov v boji proti 
Turkom, bulou z marca 1489 zlúčil ju s re-
hoľou kanonikov Sv. Hrobu. Množstvo re-
hoľných domov tak padlo za obeť, keďže 
väčšina kláštorov v krajinách Európy prešla 
týmto do rúk prevažne rytierskej rehole jo-
hanitov. Pápež Alexander IV. po mnohých 
intervenciách svetských feudálov síce zrušil 
inkorporáciu a obnovil rehoľu kanonikov 
strážcov Sv. Hrobu už roku 1494, no rehoľa 
sa k svojej pôvodnej sile už nikdy nevrátila.  
  
� Rytierska vetva rádu bola znovu zalo-
žená po obnovení Latinského patriarchátu  
v Jeruzaleme v roku 1847. Pápež Pius IX. 
priznal právo pasovať rytierov výlučne 
patriarchovi a už jestvujúci rytieri mali byť 
organizovaní do jednej skupiny pod jeho 
správou. Neskôr ten istý pápež zreorganizo-
val rytierov a udelil im status pápežského 
rádu. Od roku 1888 sa členmi rádu mohli 
stať aj ženy a to s titulom Dáma.  

  
Ďakujem za rozhovor 

 
Karol Mladý 

 
 

... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle   

Rozhovor s PhDr. Ladislavom Vinczem, novicom                                                                      Rozhovor s PhDr. Ladislavom Vinczem, novicom                                                                      Rozhovor s PhDr. Ladislavom Vinczem, novicom                                                                      
Rytierskeho rádu strážcov Božieho hrobu v Jeruzaleme Rytierskeho rádu strážcov Božieho hrobu v Jeruzaleme Rytierskeho rádu strážcov Božieho hrobu v Jeruzaleme             
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Tým, že Boh 
stvoril človeka na svoj 
obraz, urobil človeka 
svojim priateľom. 
Lenže vieme, že každé 
priateľstvo a vzťah 
lásky si vyžaduje 
schopnosť slobodne sa 
pre toho druhého 
rozhodnúť. Bez tohto 
slobodného 
rozhodnutia nie je možné vytvoriť priateľstvo. 
Priateľstvo medzi Bohom a človekom je 
charakteristické tým, že sa vytvára medzi 
dvoma nie rovnocennými osobami. Boh 
absolútne prevyšuje človeka všetkým a je 
tvorcom človeka. Preto priateľstvo medzi 
Bohom a človekom spočíva v tom, že človek sa 
slobodne podriadi Bohu. Slobodné 
rozhodnutie je v tomto prípade slobodným 
podriadením sa Bohu. Môžeme povedať, že 
toto podriadenie sa Bohu znamená, že človek 
uzná, že Boh je Boh. Strom poznania dobra 
a zla, z ktorého mali Adam a Eva zakázané jesť 
symbolicky pripomína práve túto hranicu alebo 
rozdiel medzi Bohom a človekom, ktorý má 
človek slobodne uznať a s dôverou rešpektovať. 
Jednoducho ako stvorenia sme závislí od 
Stvoriteľa. 
 A práve tento postoj bol terčom 
diablovho útoku v rajskej záhrade. Pod 
vplyvom tohto pokušenia človek prestal 
dôverovať svojmu Stvoriteľovi, zneužil svoju 
slobodu a neposlúchol Boží príkaz. V tomto 
spočíval prvý hriech človeka. Všimnime si, ako 
katechizmus opisuje prvý hriech človeka. Tento 
hriech nezačína prestúpením príkazu – to bola 
až posledná fáza hriechu. Prvý hriech začal 
stratou dôvery v dobrotu Boha. Hriech, teda 
neposlušnosť voči Bohu a jeho poriadku, začína 
stratou dôvery v jeho dobrotu. Z toho vyplýva, 
že čím viac sme presvedčení o Božej dobrote, 
čím užšie je naše priateľstvo s Bohom, tým je 
menšia pravdepodobnosť, že budeme hrešiť. 
 Najtragickejšie na tomto hriechu bolo to, 
že sa ním človek nepostavil len proti Bohu ale 
aj proti sebe samému, proti vlastnému dobru. 

Hriechom sa človek 
vždy stavia proti sebe 
s a mé m u .  P r v ý m 
hriechom dal človek 
prednosť sebe samému 
pred Bohom a tým 
Bohom pohrdol. Chcel 
byť ako Boh, ale bez 
Boha. 
 K a t e c h i z m u s 
ď a l e j  h o v o r í 

o následkoch tohto prvého hriechu. Adam 
a Eva okamžite stratili nevinnosť prvotnej 
svätosti, dostali strach z Boha, o ktorom si 
urobili falošnú predstavu ako o Bohu, ktorý je 
žiarlivý na svoje výsady. Týmto hriechom sa 
porušili aj ďalšie vzťahy: súlad, v ktorom žili 
vďaka prvotnej spravodlivosti, je zničený; 
vláda duchovných schopností duše nad telom 
je podlomená; spoločenstvo muža a ženy 
podlieha napätiam; ich vzťahy budú poznačené 
žiadostivosťou a panovačnosťou. Súlad so 
stvorením je porušený: viditeľné stvorenie sa 
človekovi odcudzilo a stalo sa mu 
nepriateľským – zem bude mužovi rodiť 
bodliaky a on sa bude musieť veľa namáhať, 
aby sa uživil. Vinou človeka je stvorenie 
podrobené „márnosti “ a „otroctvu 
skazy“   (Rim 8,20-21). A napokon príde aj 
následok, ktorý bol výslovne predpovedaný pre 
prípad neposlušnosti: človek sa vráti do prachu, 
z ktorého bol utvorený. Do dejín ľudstva 
vstupuje smrť. 
 Po tejto neposlušnosti prvých ľudí svet 
doslova zaplaví hriech. Môžeme sa pýtať: 
„Prečo kvôli hriechu dvoch ľudí musí znášať 
celé ľudstvo následky hriechov a ešte aj páchať 
hriechy?“ Sv. Tomáš Akvinský hovorí, že 
v Adamovi je celé ľudské pokolenie „akoby 
jedným telom jediného človeka.“ Adam 
dostal prvotnú nevinnosť nie len pre seba, ale 
pre celé ľudstvo, pre všetkých potomkov, pre 
ľudskú prirodzenosť ako takú. A preto, keď 
Adam porušil svojim prvým hriechom vlastnú 
prirodzenosť, porušil ju každému človekovi 
všetkých čias až do konca sveta. Je to ako 
s otcom, ktorý zanechá svojmu dieťaťu ako 

   ������������������������������������         7. odsek 7. odsek 7. odsek –––   Pád (384Pád (384Pád (384---   395) 395) 395) –––   2.časť  2.časť  2.časť  ������������������������������������ 
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dedičstvo rozpadajúci sa dom. Otec zomrie, ale 
jeho dieťa bude bývať v tom, čo mu otec 
zanechal. Preto sa tento dedičný hriech, 
náklonnosť na páchanie zla, prenáša z človeka 
na človeka rozmnožovaním. Adam a Eva 
počali deti už v padlom stave, pozbavení 
prvotnej svätosti, preto ich deti boli narodené 
tiež s porušenou prirodzenosťou. 

Každý človek sa rodí v stave dedičného 
hriechu. Tzn., že každý človek je pozbavený 
prvotnej svätosti a spravodlivosti, naša 
prirodzenosť nie je úplne skazená, ale je 
zranená, máme oslabenú vôľu, zatemnený 
rozum, podliehame utrpeniu , moci smrti, sme 
náchylní na hriech (túto náchylnosť voláme 
žiadostivosť). Práve krstom a prijatím milosti 
posväcujúcej sa začína táto naša porušená 
prirodzenosť uzdravovať. 

V Cirkvi sa vyskytli aj bludy, 
nesprávne náuky, ktoré inak vysvetľovali stav 
našej ľudskej prirodzenosti. Napr. v 5. storočí 
niektorí kňazi tvrdili, že človek môže 
z vlastných síl žiť dobrý život bez pomoci 
Božej milosti. Čiže ak človek vie, čo je dobré, 
je schopný to konať a nepotrebuje Božiu 
milosť. To je jeden extrém. Druhým extrémom 
bolo tvrdenie, s ktorým prišiel Martin Luther, 
a to, že ľudská prirodzenosť, a teda aj ľudská 
vôľa, bola prvotným hriechom úplne zničená 
a človek, nie je schopný rozhodnúť sa a konať 
žiadne dobro. 

Katolícke učenie hovorí, že krstom je 
zotretý dedičný hriech, tzn., začíname sa spájať 
so strateným Božím životom, avšak aj po krste 
následky našej oslabenej prirodzenosti 

ostávajú a vyzývajú nás do duchovného boja. 
Odsek, ktorý začína bodom 407 má 

názov „Tvrdý boj“.  O tomto boji hovorí jeden 
z dokumentov Cirkvi: „Celými ľudskými 
dejinami sa tiahne tvrdý boj proti mocnostiam 
temnosti, ktorý sa začal hneď na počiatku sveta 
a potrvá, ako hovorí Pán, až do posledného 
dňa. Človek, zatiahnutý do tohto boja, musí 
ustavične zápasiť, aby sa primkol k dobru,       
a iba za cenu veľkého úsilia je schopný             
s pomocou Božej milosti dosiahnuť svoju 
vnútornú jednotu.“ (GS 37) Z týchto slov 
vidíme, že hriechom prvých rodičov diabol 
získal určitú, nie absolútnu, nadvládu nad 
človekom i svetom a tento hriech i všetky 
osobné hriechy sveta spôsobujú hriešny stav 
sveta, ktorý sv. Ján označuje ako „hriech 
sveta“ (Jn 1, 29) Veľmi veľa vecí v ľudskej 
spoločnosti je budovaných na hriechu, na 
nespravodlivosti, proti Božiemu poriadku a to 
spôsobuje ďalšie a ďalšie zlá. A táto tragická 
situácia sveta, ktorý „je celý v moci 
Zlého“     (1 Jn 5, 19), robí zo života človeka 
boj. Naša najväčšia námaha a úsilie ako 
kresťanov spočíva práve v ustavičnom 
zápasení o posvätenie seba a sveta, v zápasení 
proti mocnostiam zla, v zápasení o Božiu 
milosť, o čistotu srdca. Preto všetko, čo ako 
kresťania robíme – modlitby, sviatosti, obety.... 
musíme robiť s vedomím toho, že ak to robiť 
nebudeme, tak v tomto boji zahynieme, ako 
vojak, ktorý na fronte ani neútočí, ani sa 
nebráni. Taký padne najrýchlejšie. 

Katechizmus uzatvára tento odsek 
bodom 412: 
Ale prečo Boh nezabránil prvému človekovi 
zhrešiť? Svätý Lev Veľký odpovedá: 
„Nevýslovnou Kristovou milosťou sme dostali 
väčšie dobrá, ako sme stratili diablovou 
závisťou.“ A svätý Tomáš Akvinský tvrdí: „Nič 
nebráni tomu, aby po hriechu bola ľudská 
prirodzenosť povznesená k niečomu vyššiemu. 
Boh totiž dopúšťa, aby sa stalo zlo, aby z neho 
vyvodil niečo lepšie. Preto sa v Rim 5, 20 
hovorí: ,Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte 
väčšmi rozhojnila milosť.“ A preto aj pri 
požehnaní veľkonočnej sviece sa hovorí:       
„Ó šťastná vina, ktorá sa stala hodná mať 
takého vznešeného Vykupiteľa!‘“  

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany 
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Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                
svätého Otcasvätého Otcasvätého Otcasvätého Otca    

––––        ––––        ––––        
Jún  2014Jún  2014Jún  2014Jún  2014    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
    

    
Aby Európa znovu                      Aby Európa znovu                      Aby Európa znovu                      Aby Európa znovu                      

objavila svoje kresťanské     objavila svoje kresťanské     objavila svoje kresťanské     objavila svoje kresťanské     
korene vďaka                          korene vďaka                          korene vďaka                          korene vďaka                          

svedectvu veriacich svedectvu veriacich svedectvu veriacich svedectvu veriacich     
 
 

"Život je tvoja lo ď,                 "Život je tvoja lo ď,                 "Život je tvoja lo ď,                 
nie domov."nie domov."nie domov."   

sv. Terézia zsv. Terézia zsv. Terézia z   LisieuxLisieuxLisieux      
 
 

Po prvý raz od roku 1949 
kontemplatívny kláštor                  

 

 V Číne po prvý raz od roku 
1949 znovu založili kláštor 
s kontemplatívnymi mníškami. 
Ako informovalo Rádio Vatikán     
v Lintou v severnej provincii 
S h an x i  p o s v ä t i l i  k l áš to r 
augustiniánok. Na zakladacej 
svätej omši, ktorá sa slávila už       
1. mája, sa zúčastnili 2 biskupi,  
50 kňazi a 1700 katolíkov. 
R e g i o n á l n i  f u n k c i o n á r i 
komunistickej strany a vládnej 
kancelárie pre náboženské 
záležitosti mali príhovory.   
 Kláštor v Lintou podľa správy 
f inancovala hlavne britská 
m i m o v l á d n a  o r g a n i z á c i a  
„Exchange with China“, ktorá 
napomáha dialóg medzi katolíkmi 
Č íny  a  Veľke j  Br i tán ie . 
Ku kláštoru mníšok s názvom 
„Záhrada sv. Augustína“ patrí aj 
starobinec. Mníšky sa venujú 
modlitbe a kontemplácii.  
 Miestny biskup Jean-Baptiste 
Wang Jin z Diecézy Yuci podľa 
správy Rádia Vatikán dal súhlas so 
založením kláštora s odôvodne-
ním, že vo väzení lepšie pochopil 
cenu modlitby a kontemplácie. 
Súčasný biskup ako kňaz strávil 
20 rokov vo väzení, z toho 10 ro -
kov na samotke. 

– zg –  
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Štyridsaťjeden zákonov 
v Európe obmedzí kresťanov 

v praktizovaní viery 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Protikresťanské postoje prenikajú               
aj do politiky a legislatívy 

 

 Pre jav y  ne to le ranc ie             
a nenávisti voči kresťanom        
v Európe sú všeobecným javom. 
Niet dňa, kedy by vo Francúzsku 
alebo v Nemecku nedochádzalo 
k profanácii kresťanských 
posvätných miest. Informáciu 
zverejnila TKKBS. 
 Na nie veľkom belgickom 
území zaznamenáva polícia 
incidenty tohto druhu každé dva 
až tri dni, uvádza to správa 
viedenského Observatória 
netolerancie a diskriminácie 
voči kresťanom v Európe. 
 Výročná správa za minulý 
rok cituje ako príklad 241 

zdokumentovaných prípadov 
netolerancie. V 133 prípadoch 
ide o prejavy vandalizmu. Podľa 
autorov správy sú incidenty 
tohto druhu veľmi rozšírené. 
Získať presné štatistiky však nie 
je ľahké, pretože vo väčšine 
európskych krajín polícia 
antikresťanské motivácie činov 
nešpecifikuje. 
 Protikresťanské postoje 
prenikajú tiež do politiky           
a legislatívy. Vlani bolo             
v Európe schválených 41 
zákonov, ktoré obmedzujú 
kresťanov v náboženskej praxi. 
Ide napríklad o zákony týkajúce 
sa výhrady svedomia, slobody 
slova a zhromažďovania či 
rozhodovania o výchove 
vlastných detí. 
 
Viedeň 21. mája (HSP/TKKBS/Foto: TASR) 
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Čadská Cirkev prežíva jar 
 
 

 Keď minulé leto navštívil Slovensko 
čadský arcibiskup Matias z  Ndjamény 
v sprievode slovenského misionára Daniela 
Pravdu SDB, prosil Konferenciu biskupov 
Slovenska o kňazov pre túto stredoafrickú 
krajinu. Na jeho žiadosť zareagoval 
bratislavský diecézny kňaz Juraj Augustín, 
v súčasnosti farár v Lábe. Do Čadu sa 
vybral v januári tohto roka a po mesačnej 
skúsenosti sa rozhodol, že sa do krajiny 
vráti.  
 Mohli by ste predstaviť túto 
stredoafrickú krajinu? Čo je pre Čad 
charakteristické?  
 Čad má 12,5 milióna obyvateľov 
a rozlohu 1280000 km2, čo je ako 26 našich 
republík. V krajine žije asi sto kmeňov, 
každý má svoju vlastnú reč. Úradnou rečou 
je francúzština a arabčina. Povinná školská 
dochádzka je šesť rokov, úroveň je nízka, 
škôl je veľmi málo, musia sa platiť a preto 
veľa detí nechodí do školy, mnohí ľudia sú 
analfabeti. Krajina nemá železnicu, 
elektrinu, ani poštu. Elektrinu si vyrábajú 
agregátmi alebo solárnymi panelmi. 
Asfaltových ciest je asi 500 km, ostatné sú 
poľné, prašné. Väčšinu obyvateľov tvoria 
moslimovia, časť vyznáva pohanské 
náboženstvá, kresťanov je vyše dvoch 

miliónov, polovica z nich sú katolíci. 
Katolícka Cirkev i katolícke školy tam majú 
mimoriadne dobré meno. Čad má osem 
diecéz, v ktorých pôsobí asi 150 
domorodých i misijných diecéznych 
a rehoľných kňazov. V malom počte tam 
pôsobia rehoľné sestry z cudziny, no 
pomaly sa ukazujú aj ojedinelé rehoľné 
povolania. Sestry pôsobia ako katechétky, 
učiteľky, lekárky, ošetrovateľky. Štvrtý rok 
pôsobí v Čade slovenský salezián Daniel 
Jozef Pravda, ktorý je v Centre Don Bosco 
a je farárom vo farnosti Emanuel. 
Chudobní ľudia majú postavené chatrčky 
z blata alebo tehál, spia na rohožkách vnútri 
alebo vonku, jedia raz za deň okolo štvrtej 
popoludní. Jedávajú rukami všetci zo 
spoločnej nádoby a obyčajne to isté, kašu 
zvanú bul. Ľudia sa nedožívajú vysokého 
veku, úmrtnosť detí je veľká. Chorôb je 
veľa, zdravotná starostlivosť biedna. 
V januári je tam obdobie zimy, teploty 
v noci neklesnú pod 17°C a cez deň 
nevystúpia nad 35°C. Vo februári fúka 
z juhu silný vietor. Potom príde obdobie 
dažďov a napokon veľkých horúčav, až 47°
C. V zime slnko vychádza okolo šiestej ráno 
a zapadá okolo šiestej večer, v lete vychádza 
o hodinu skôr a zapadá o hodinu neskôr. 
Ľudia sa venujú obyčajne 
poľnohospodárstvu, rybolovu a chovu 
dobytka.  
 Čad je mladá kresťanská krajina, kam 
prišli misionári až v roku 1929. Aká je tam 
situácia Katolíckej cirkvi v súčasnosti? 
Cirkev v Čade prežíva jar. V každej dedinke 
či komunite je jeden človek, ktorý je 
zodpovedný za organizáciu náboženského 
života, a katechéti, ktorí sa venujú 
katechéze. Zodpovední a katechéti majú 
mobil, pomocou ktorého s nimi kňaz 
komunikuje. Každá dedinka sa snaží 
vybudovať kaplnku či už z prútia, 
nepálených či pálených tehál. V krajine je 
v súčasnosti množstvo katechumenov. 
Katechumenát trvá štyri roky a môže ho 
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obyčajne začať ten, kto má 11 rokov. Prvý 
rok je predkatechumenát, druhý je 
katechumenát, na konci ktorého katechumen 
prijme sviatosť krstu a Eucharistie. Potom 
pokračuje dva roky v príprave na 
birmovanie. Farár má zoznam dediniek 
a program, kedy ktorú dedinu či komunitu 
navštívi. Kňaz vedie kartotéku farníkov 
odvtedy, ako sa prihlásil niekto za 
katechumena. Ak sa presťahuje, farár mu 
vypíše preukaz s jeho osobnými údajmi, aby 
sa mohol začleniť do novej komunity. 
Katechéti majú zoznam katechumenov, do 
ktorého zaznačujú účasť na katechézach. 
Katechéza 
býva každý 
pondelok 
a štvrtok. Ak 
v nedeľu nie 
je svätá omša, 
veriaci sa 
schádzajú na 
bohoslužbu 
slova. 
Stretnutie 
komunít 
základňových 
spoločenstiev 
býva v stredu 
na dvoroch 
určených rodín. Pri kaplnke na strome je 
zavesený veľký disk z nákladného auta, 
ktorý zvoláva veriacich na bohoslužby. 
Svätá omša sa slúži po francúzsky, čítanie 
Božieho slova je i v reči ľudu a katechéta 
prekladá do miestneho jazyka kňazov 
príhovor. Ľudia veľmi radi spievajú a hrajú 
na hudobné nástroje. V sobotu sa stretávajú 
miništranti, lektori, chóry, veriaci prídu 
upratať kostolný dvor. Ak má kňaz 
možnosť, premieta náboženský film, ľudia 
sú hladní po Bohu. 
Ako slávia čadskí kresťania liturgiu? V čom 
sa líši od slávenia u nás? 
Pri liturgii veľa spievajú, tancujú, pri 
evanjeliu sa sedí, vyberanie do zvončeka sa 

deje tak, že ľudia prichádzajú odovzdať svoj 
milodar dievčatkám, ktoré stoja 
v rovnošatách v priestore hangáru. Kto 
nemá peniaze, prispieva 
poľnohospodárskymi plodmi. Krst detí býva 
obyčajne raz do roka, a to na Vianoce. Vo 
všedný deň sa slávi svätá omša v kaplnkách, 
v nedeľu v hangároch, kde môžu prísť tisíce 
ľudí.  
Čo môžu urobiť slovenskí kresťania na 
podporu kresťanov v Čade? 
V prvom rade je to modlitba a obety za 
misie. Druhou možnosťou je priama pomoc 
našich kňazov a rehoľníkov, rehoľníčok aj 

laikov, 
ochotných 
odísť na 
nejaké 
obdobie do 
Čadu. Laici 
môžu prísť 
pracovať ako 
dobrovoľníci 
a poslúžiť 
svojou 
profesiou. 
Dôležitá je aj 
finančná 
pomoc, 
pretože 

chudoba je veľká a všetko je veľmi drahé. 
Úroveň života sa, hoci pomaly, predsa 
dvíha.  

Viktor Jakubov, riaditeľ PMD 
 
 

Nikdy som nevidel, že by dakto 
vo chvíli smrti nariekal, 

že urobil veľa dobra. 
(sv. Don Bosco) 

 
 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: Život Cirkvi vo svete 21/2014, Svetové misie 1/2014 
www.misijnediela.sk 
Foto:  internet 
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Slávnosť prvých svätých prijímaní                                                                                            
vo Farnosti Levice-mesto 2014 

ZŠ ul. Sv. Michala a ZŠ Školská ul.  (11. máj) 

ZŠ Andreja Kmeťa (18. máj) 

ZŠ Gyulu Juhásza (25. máj) 

ZŠ ul. Pri Podlužianke (1. jún) 
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