
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník IV. - Číslo 7 - Júl 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: Kresťanská radosť * Liturgia: Homílie na júl „Hovoril im ve ľa v podobenstvách“ a  
„Pane, počuj moju modlitbu, všimni si hlas mojej úpenlivej prosby“ 

Téma: Príprava na manželstvo a Misia sv. Cyrila a Metoda * Reportáž: Detský letný tábor farského 
spoločenstva v Leviciach * Interview: PhDr. Ladislav Vincze, novic Rytierskeho rádu strážcov Božieho 

hrobu v Jeruzaleme * Katechéza: Verím v Ježiša Krista, jednorodeného Božieho Syna                                            
Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na júl,  Slovenskí misionári na stretnutí v Trnave 

(Zatiaľ ešte) maskované prenasledovanie kresťanov v Európe  
Fotogaléria: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo Farnosti Levice-mesto 19. 6. 2014   

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo Farnosti Levice-mesto 19. 6. 2014   
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 Človek je predurčený 
na život v radosti. V Bohu, 
ktorý človeka chcel, aby sa 
mohol s ním deliť o všetko, 
čo vlastní, je iba radosť, 
dobro a láska. Ako je teda 
možné, že je toľko smútku 
a bolesti v živote? To všetko 
je klamstvo nepriateľa Boha 
a človeka, Diabla. On zasie-
va do života klamstvo, kto-
r ý m B o h a  o bv iňu je 
z každého nešťastia. Koľ-
kokrát počujeme: „Ak Boh 
existuje, prečo dopustí nešťastia, vojny 
a utrpenie nevinných?!“ Boh nezasahuje 
do nášho života bez nášho dovolenia. 
A toto je to, čo nedokážeme pochopiť. 
Ak si my žijeme bez dodržiavania Bo-
žích prikázaní, otvárame dvere dokorán 
Zlému, ktorý prináša iba skazu. Môžeme 
ho vykázať von, ak budeme otvárať dve-
re iba Bohu. Preto nás aj svätý Ján Pavol 
II. povzbudzoval na prahu nového tisíc-
ročia, ktoré začínalo milostivým jubilej-
ným rokom: „Nebojte sa! Otvorte Kris-
tovi brány dokorán!“   
 My, kresťania, máme práve túto 
úlohu. Otvoriť Kristovi brány, aby mo-
hol vstúpiť do sveta. Ale najprv sa mu 
musíme otvoriť my sami. My sme 
vstupnou bránou Boha do tohto sveta. 
My máme tú milosť prijímať Boha vo 
sviatostiach, ktoré nás oč isťujú 
a posväcujú. Odstraňujú z nás smútok, 
ktorý v nás zanecháva hriech a na ich 
miesto prinášajú Boha a všetky dobrá, 
robia z nás svetlo pre tento svet. Jedno 
z tých nespočetných dobier je radosť. 

Pápež František prišiel práve 
s posolstvom radosti, ktorú 
prináša viera v Boha. Vo 
svojej apoštolskej exhortácii 
Evangelium gaudii nás 
v úvode vyzýva: „Radosť 
evanjelia napĺňa srdce a celý 
život tých, ktorí sa stretávajú 
s Kristom. Tí, ktorí sa ním 
nechajú zachrániť, sú oslo-
bodení od hriechu a smútku, 
od vnútorného prázdna        
a izolácie. S Ježišom Kris-
tom sa stále rodí a znovuzro-
dzuje radosť. V tejto exhor-

tácii sa chcem obrátiť na kresťanských 
veriacich, aby som ich pozval do novej 
etapy evanjelizácie plnej radosti a na-
značil cesty napredovania Cirkvi v bu-
dúcich rokoch.“ 
 Jeho výzva nás oslovuje a pohýna 
k skutkom a vytrháva nás z ľahostajnosti 
a nebodaj zo spokojnosti zo žitia svojej 
viery. Dnes mnohí hovoria: „Verím 
v Boha, ale do kostola nechodím. Nepo-
trebujem to, ja sa pomodlím aj sám.“ 
V prvom rade si musíme uvedomiť, čo 
je kostol. Už pre prvákov na Základnej 
škole sa v katechizme kostol definoval 
ako Dom Boží a brána do neba. Vo svä-
tej omši zostupuje samé nebo „Nebeský 
Jeruzalem“ a celá Cirkev sa zjednocuje: 
putujúca, ktorú tvoríme my žijúci, trpia-
ca, ktorú tvoria duše v očistci 
a oslávená, ktorú tvoria s Najsvätejšou 
Trojicou všetci, ktorí sa už v plnosti ra-
dujú s ňou. Telesnými očami to nemôže-
me vidieť, ale o tom je viera. Vyvarujme 
sa preto budovaniu viery podľa seba. Pá-
pež František ďalej hovorí: „Veľkým ne-

������������������������������������         Kresťanská radosť   Kresťanská radosť   Kresťanská radosť   ������������������������������������   
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bezpečenstvom v dnešnom svete, pozna-
čenom rôznorodou a vtieravou ponukou 
konzumizmu, je sebecký smútok, ktorý 
vyviera z pohodlného a skúpeho srdca,  
z horúčkovitého vyhľadávania po-
vrchných radostí, z izolovaného svedo-
mia. Keď sa vnútorný život uzavrie do 
vlastných záujmov, nezostane v ňom 
miesto pre druhých, chudobní tam už ne-
majú priestor, Boží hlas nepočuť, ustane 
sladká radosť z jeho lásky, vyhasne en-
tuziazmus pre konanie 
dobra.“ Vyberme si teda 
tú správnu cestu. Nie cestu 
sebectva, ktorá prináša 
opak toho, čo očakávame, 
ale cestu Evanjelia, ktorá 
jediná dáva človeku radosť 
a rozširuje jeho srdce pre 
blížnych. Neznamená to 
pravda, že sa vyhneme 
problémom, ktoré však 
z pohľadu pravého kres-
ťanstva, prinášajú zocele-
nie charakteru, rast osob-
nosti a prehĺbenie viery. Radosť rastie 
rozdávaním. Rozdávaním radosti 
z viery, radosti z toho, že sme dedičmi 
všetkého, čo Boh má, radosti z toho, že 
nás miluje a svoju lásku nám preukazuje 
už tu na zemi mnohorakými spôsobmi. 
Môžeme sa radovať z Jeho darov, z daru 
života, z daru krás prírody, z daru slu-
chu, že môžeme počuť vtáčí spev, že 
môžeme počuť krásne melódie, z daru 
zraku, že môžeme vidieť všetku nádheru 
farieb a celého stvorenstva, radosť 
z každého talentu, ktorý pochádza od 
Boha. Umenie, hudba, poézia alebo pró-
za, či veda, všetko pochádza zhora od 
Otca Nebies. On nás chce obšťastniť 
tým všetkým už v tomto živote, lebo nás 

nestvoril pre smútok, nechce, aby sme 
boli ubití a skleslí. Ak nás už pre rôzne 
príčiny, ktoré na tomto mieste nechcem 
rozoberať, predsa stretne bolesť, sám Je-
žiš Kristus nás pozýva: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťaže-
ní a ja vás posilním.“  Boh chce byť 
účastný nášho života a všetko chce zdie-
ľať spolu s nami. „Pozývam každého 
kresťana, nech už sa nachádza na akom-
koľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na 

nové osobné stretnutie s Je-
žišom Kristom alebo aspoň 
ochotne nechať sa stretnúť; 
na každodenné, neprestajné 
hľadanie Krista. Niet dôvo-
du na to, aby si niekto mys-
lel, že takéto stretnutie nie 
je preňho, pretože „nikto 
nie je vylúčený z radosti, 
ktorú daruje Pán“. Toho, 
kto je ochotný riskovať, Pán 
nesklame, a keď niekto čo 
len malým krôčikom vykročí 
ku Kristovi, zistí, že on ho 

už očakával s otvoreným náručím.“-  po-
smeľujú nás slová Svätého Otca Františ-
ka.  
 Využívajme aj letné obdobie na 
priblíženie sa k Bohu. Ďakujme Mu za 
chvíle odpočinku a oddychu, či sme pri 
mori, či v horách, lebo On ich stvoril pre 
naše potešenie. A pre náš rast vo viere 
a bližšie osobné zblíženie sa s Otcom 
skrze Ježiša Krista a mocou Ducha Svä-
tého, môžeme skúsiť púť na niektoré mi-
lostivé miesto alebo sa prihlásiť na du-
chovnú obnovu či duchovné cvičenia. 
Nebude to premárnený čas a odmenou 
nám bude nefalšovaná pravá radosť, kto-
rá jediná dokáže uspokojiť ľudské srdce 
a Boh nám ju s láskou daruje.                                                                                                                              

Gitka Tóthová  
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Hovoril im veľa v podobenstvách 
(Mt 13,3) 

 
 Malé deti sa často pýtajú: „Čo budeme 
robiť v nebi?“ Cezročné nedele v tomto mesiaci 
nám hovoria o Ježišových podobenstvách. Ľu-
dia boli vždy zvedaví, aké je Božie kráľovstvo? 
Keď Ježiš učil veľké zástupy, bez podobenstva 
im nič nehovoril. Cez ne sa snažil počúvajúcim 
priblížiť Nebeské kráľovstvo. Pán Ježiš ako 
dobrý učiteľ používal obrazy, ktoré ľudia dô-
verne poznali z bežného života a mohli cez ne 
pochopiť, čo sa im hovorí.  
 V čase žatvy bol obraz o dozretej pšenici 
všetkým známy. Pán Ježiš vo svojom výklade 
o Božom kráľovstve hovoril o rozsievačovi, 
ktorý sial zrno. Ono v závislosti od toho, do 
akej zeme padlo, neprinieslo rovnakú úrodu. 
Ježiš Kristus ako rozsievač, 
rozsieva zrno Božieho slo-
va, Evanjelium, radostnú 
zvesť o vykúpení spod nad-
vlády Zlého. Napriek tomu, 
že ho počúva niekoľko tisí-
cový zástup a rovnako ho-
vorí ku každému, nenájde 
u všetkých rovnakú dispo-
novanosť a pripravenosť na 
jeho prijatie a preto ani 
rovnakú odpoveď. Tí, ktorí 
sú pokrstení rovnakým krstom a stávajú sa rov-
nako Božími synmi a dcérami, nepreukážu vo 
svojom živote rovnaký život viery. V zástupe 
veriacich zhromaždených v Božom dome počas 
svätej omše každý počúva tie isté modlitby, to 
isté čítanie Božieho slova, je účastný tej istej 
obety Ježiša Krista a predsa sa to neodzrkadlí 
rovnako na živote každého z nich. Pán Ježiš to 
obrazne a priliehavo vyjadril „Keď niekto po-
čúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichá-
dza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srd-
ca.“  
 Čo teda robiť, aby počuté slovo prinieslo 
v nás dobrú úrodu? V prvom rade si musíme 
uvedomiť, že sme bez vlastných zásluh dostali 
nesmierne cenný dar, poklad viery. „Nebeské 
kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému 
v poli... Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kup-
covi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde 
veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má 

a kúpi ju.“(Mt 13, 44;45) Byť synmi a dcérami 
Nebeského Otca, je nezištný dar od Pána Ježi-
ša, za ktorý zaplatil vlastným utrpením a smr-
ťou. Týmto darom sme sa stali dedičmi Nebes-
kého kráľovstva. Nám zostáva iba 
s vďačnosťou ho prijať a chrániť ho ako oko 
v hlave. Božie kráľovstvo je ako ten poklad 
ukrytý v poli, pre ktorý človek predá všetko, čo 
má, aby si to pole mohol kúpiť. Je ako veľmi 
cenná perla, pre ktorú kupec predá všetko, čo 
má, aby túto perlu mohol vlastniť. Aj my by 
sme pre tento poklad, ktorý nám doslova padol 
do lona, mali zanechať všetko, aby sme ho 
mohli naplno vlastniť. Zanechať vlastnú pýchu, 
sebectvo, hnev, závisť, nenávisť, neodpustenie, 
žiarlivosť, pomstychtivosť, sváry, zvady, roz-
kolníctvo, smilstvo, ... čo je ovocie Zlého. Aby 
sme ich dokázali zanechať, najprv si ich musí-
me priznať, nečičíkať sa tým, že ja taký nie 

som. Potom toto zlé ovo-
cie, ktoré sa rodí v našom 
srdci, odovzdajme Kristovi 
vo sviatosti zmierenia. On 
ich prijme a následne nám 
očistí a uzdraví srdcia, 
v ktorých sa až potom mô-
že ujať semeno viery, môže 
vyrásť a priniesť mnohoná-
sobnú úrodu, ak sa oň dob-
re staráme a zalievame 
modlitbou, pravidelným 

prijímaním svätých sviatostí, najmä Eucharis-
tie. Až potom môžeme priniesť dobrú a bohatú 
úrodu a zarodiť ovocie dobrých skutkov: 
„Ovocím Ducha Svätého je láska, radosť, po-
koj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láska-
vosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržan-
livosť, čistota.“  
 Myslím, že nikto z nás nechce byť tým 
kúkoľom z podobenstva, čiže prázdnym kla-
som. Lebo o ňom hovorí Pán Ježiš, že v čase 
žatvy (už v hodine smrti pri osobnom súde) 
„...pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do 
snopov na spálenie...“  „Tam bude plač 
a škrípanie zubami.“ 
 Usilujme sa teda zo všetkých síl milovať 
Pána Ježiša a zachovávať Jeho prikázania. Lebo 
my sami nič nemôžeme bez Ježiša Krista, ale 
s ním môžeme všetko.  

                                 Gitka Tóthová 
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Pane, počuj moju modlitbu, všimni 
si hlas mojej úpenlivej prosby         

16. nedeľa cez rok Žalm 86, 5-6 
 

Ty, Pane, si dobrý a láskavý * 
a veľmi milostivý voči všetkým,                           

čo ťa vzývajú. 
 Pane, počuj moju modlitbu, * 

 všimni si hlas mojej úpenlivej prosby. 
 

  
 Tieto verše sú oslavou Božej lásky    
a milosrdenstva voči ľuďom a prosbou       
o vypočutie modlitby. Modlitba 
je  povznesením duše k Bohu, cez vieru      
a lásku. Modlitba je podstatným aktom 
kresťanského života. Je dôležité pochopiť, 
že modlitba je vnútorná snaha a ochota 
duše obracať sa na Boha. Je potrebné 
porozumieť a uveriť, že modlitba je 
n e v y h n u t n ý  a  j e d i n eč n ý  
prostriedok na prežívanie kresťanského 
života. Svätá Terézia Ávilská to potvrdzuje 
slovami:  
 „Existuje iba jedna cesta, ktorá 
vedie k Bohu a to je modlitba.“                                                  
 Čo je modlitba ? Najjednoduchšia 
definícia modlitby sa môže vyjadriť takto: 
ROZPRÁVANIE SA S BOHOM. 
 Modlitba nemôže byť monológ. Je to 
prostriedok, ktorý spája človeka na priamu 
komunikáciu a kontakt so Stvoriteľom 
sveta.  Modliť sa znamená viesť dialóg       
s Bohom, hľadať ho, utiekať sa k nemu. 
Modliť sa, to je tiež volanie k Bohu            
a prosiť Ho vrúcne a úpenlivo o pomoc. 

 Modliť sa nemáme len za seba, ale 
prihovárať sa aj za niekoho, za jeho dobro. 
 Modlitba často znamená akoby 
duchovnú zbraň kresťana. Skutočne 
správna modlitba dojíma srdce Boha           
a pohýna Jeho otcovskú ruku k činu. 
 Rozlišujeme: 1. modlitbu v Cirkvi       
a s Cirkvou   2. modlitbu osobnú v tajnosti, 
v skrytosti svojej duše. 
 Obidve tieto modlitby sú potrebné        
a nerozlučiteľné, vzájomne sa dopĺňajú. 
Modlitbou sa stávame opravdivými Božími 
deťmi. V rôznych životných situáciách 
môžeme a máme prosiť Boha Otca a Pána 
Ježiša cez Ducha svätého. Svätý Pavol        
v liste Rimanom to zdôrazňuje:                    
 „Tak aj Duch prichádza na pomoc 
našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo 
sa máme modliť, ako treba, sám Duch sa 
prihovára za nás nevysloviteľnými 
vzdychmi.“    (Rim 8,26)  
 Panna Mária, milovaná Nevesta 
Ducha Svätého, Matka Božieho Syna - 
Ježiša Krista a aj naša milovaná nebeská 
Matka, sa právom nazýva Prostrednicou, 
Orodovnicou a Pomocnicou v našich 
modlitbách. Svätý Lukáš (Lk. 1,46-49) 
uvádza v Svätom Písme nádhernú modlitbu 
- chválospev, Magnificat, ktorým Mária 
ďakuje Bohu za udelené milosti:                 
 „Velebí moja duša Pána a môj duch 
jasá v Bohu mojom Spasiteľovi, lebo 
vzhliadol na poníženosť svojej 
služobnice.“   
 Prosiť o príhovor u Boha za naše 
potreby, môžeme a aj máme svätých, aj 
svojich patrónov a anjelov. 
 Prosme Ducha Svätého, aby nás 
naučil modliť sa a aby nás viedol v našich 
modlitbách. Musíme veriť, že Boh 
odpovedá na naše prosby a modlitby, ale 
nie iba podľa nášho priania, ale vždy podľa 
Jeho múdrosti. Verme, že tým, čo milujú 
Boha, všetko slúži na dobré. 
 

Eva  Terezia Maďarová 
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 Príprava na manželstvo, na 
manželský a rodinný život, má osobitný 
význam pre dobro Cirkvi, pretože 
s v i a t o sť  m a n ž e l s t v a 
predstavuje veľmi veľkú 
hodnotu pre celé kresťanské 
spoločenstvo. To platí 
v prvom rade pre 
s n ú b e n c o v .  I c h 
r o z h o d n u t i e  p r e 
manželstvo je také 
závažné, že nemôže byť 
n e p r i p r a v e n é  a n i 
unáhlené. V minulosti sa 
pri tejto príprave mohlo 
počítať s podporou 
s p o l oč n o s t i , 
v ktorej sa uznávali 
hodnoty a dobrá manželstva. 
Cirkev bez ťažkostí či pochybností 
obhajovala jeho svätosť s vedomím, že 
sviatosť manželstva ako základná bunka 
Božieho ľudu je pre Cirkev istotou. Vo 
vnútri Cirkvi, aspoň v skutočne 
evanjelizovaných spoločenstvách, bola 
podpora manželstva rozhodná, jednotná 
a celistvá. Rozluky a stroskotania 
manželstiev boli zriedkavé a rozvod sa 
považoval za „ranu“ (GS 47). 1 

Východiskovým bodom v príprave 
na manželstvo je vedomie, že Kristus 
mocou Ducha Svätého pozdvihol a povýšil 
manželský zväzok na sviatosť novej 
zmluvy. Pripodobňuje manželov k obetavej 
láske Krista – ženícha k Cirkvi, jeho 
neveste (Ef 5, 25- 32), robí ich obrazom 
jeho lásky, dáva im na nej podiel, premieňa 
ich na chválu Pána. Táto sviatosť zakladá 
kresťanskú rodinu ako domácu Cirkev        
a  „ z á k l a d n ú  ž i v o t n ú  b u n k u 
spoločnosti“ (AA 11) a „svätyňu 
života“ (EV 92, taktiež 6, 88, 94). 2 

 
Pre posvätnosť a vážnosť tohto stavu je 
nevyhnutná kvalitná príprava. Hlavne 

preto, lebo v krajinách, 
v ktorých je proces 
odkresťančovania veľmi 

rozšírený, vzniká obava 
z krízy morálnych hodnôt, 
zvlášť zo strany identity 
kresťanského manželstva 
a rodiny, a tým aj zmyslu 
zasnúbenia. To všetko 
sprevádza kríza hodnôt vo 
vnútri rodiny, ku ktorej 
prispieva všeobecná 
a legislatívna voľnosť. 

F en o m én y,  k t o ré 
po tv rdzu jú  tú to 

skutočnosť a posilňujú 
spomínanú kultúru, súvisia 

s novým životným štýlom, ktorý devalvuje 
ľudské dimenzie partnerov, čo má zhubné 
následky na rodinu. K uvedeným javom 
patrí: sexuálna voľnosť, pokles uzatvárania 
manželstiev alebo stále odsúvanie 
rozhodnutia vstúpiť do manželstva, nárast 
počtu rozvodov, antikoncepcia, rast 
zámerných potratov, duchovná prázdnota 
či hlboká uspokojenosť, ktoré všetky vedú 
k šíreniu drog, k nadmernému požívaniu 
alkoholu, k násiliu a k samovraždám medzi 
mládežou a dospievajúcimi. 3 

Duchovní pastieri sú povinní starať 
sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo 
poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa 
manželský stav má uchovávať 
v kresťanskom duchu a napredovať 
v dokonalosti. Túto pomoc treba 
predovšetkým poskytovať: 
1. kázaním, katechézou primeranou deťom, 

mládeži a dospelým, ba aj používaním 
s p o l oče n s k ýc h  o z n am o v ac í ch 
prostriedkov, pomocou ktorých veriaci 

������������������������������������   Príprava na manželstvo Príprava na manželstvo Príprava na manželstvo ������������������������������������         
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majú dostávať poučenie o význame 
kresťanského manželstva a o úlohe 
kresťanských manželov a rodičov; 

2. osobnou prípravou na uzavretie 
manželstva, ktorou sa snúbenci majú 
uspôsobiť na svätosť a povinnosť svojho 
nového stavu; 

3. napomáhaním manželov, aby sami 
verným zachovávaním a chránením 
manželskej zmluvy dosahovali v rode 
deň čo deň svätejší a plnší život. 4 

Prípravu na manželstvo treba 
chápať a uskutočňovať ako postupný 
a trvalý proces. Obsahuje tri hlavné stupne: 
vzdialenú, blízku a bezprostrednú prípravu. 
5 

 
4.1 Vzdialená príprava 

 

 Vzdialená príprava zahŕňa detstvo 
a dospievanie. Prebieha predovšetkým 
v rodine, ale tiež v škole, alebo formačných 
skupinách, ktoré môžu byť cennou 
pomocou. Je to čas, keď sa dieťaťu 
sprostredkúva a vštepuje úcta ku každej 
pravej ľudskej hodnote, či  už 
v medziľudských, alebo spoločenských 
vzťahoch a to so všetkým, čo zahŕňa 
utváranie charakteru, sebaovládanie 
a sebaúctu, správne zaobchádzanie 
s vlastnými sklonmi a rešpekt voči osobám 
iného pohlavia. 
 V tomto období nesmie chýbať 
úprimná a odvážna výchova k čistote 
a k láske, ktorá je darovaním seba samého. 
Čistota nie je umŕtvovanie lásky, ale jej 
pravý predpoklad. Lebo ak je povolanie na 
manželskú lásku povolaním na 
sebadarovanie v manželstve, sebaovládanie 
je nevyhnutné na to, aby sa človek mohol 
skutočne darovať. Z tohto pohľadu je 
zvlášť dôležitá sexuálna výchova, ktorú 
rodičia poskytujú v prvých rokoch detstva 
a dospievania. 6 

V tomto období sa deti pripravujú 
na prvé sväté prijímanie a je to čas, kedy je 

možné stretnúť sa s rodičmi týchto detí. 
Doba výchovy v tomto veku 

v oblasti sexuálnej výchovy je výchovou 
medzi štvrtým rokom a dvadsiatym rokom 
a musí sa v nej pokračovať až do mladého 
manželstva. Nedá sa to uskutočniť 
jednorazovo zasypaním mladej bytosti tzv. 
sexuálnym poučením. Sexuálna výchova je 
postupná a sprevádzaná otázkami 
a problémami dospievajúceho v jeho raste. 
Netreba sa báť hovoriť s deťmi                     
o „háklivých“ otázkach! Je veľmi dôležité, 
aby o nich hovorili rodičia s deťmi ešte 
pred nástupom do školy, aby neprijalo od 
kamarátov najprv nevhodné poučenia. 7 

 
Použitá literatúra: 
1 Porov.  PÁPEŽSKÁ RADA PRE RODINU, 
Príprava na sviatosť manželstva. Trnava:  SSV, 
2004,  s.5.  
2 PÁPEŽSKÁ RADA PRE RODINU, Príprava na 
sviatosť manželstva, s.12.       
3  PÁPEŽSKÁ RADA PRE RODINU. Príprava na 
sviatosť manželstva, s.15.  
4  Kódex kánonického práva,  kánon 1063  
5  JÁN PAVOL II.  Familiaris consortio. Bratislava: 
Lúč,  s. 119. 
6  PÁPEŽSKÁ RADA PRE RODINU, Príprava na 
sviatosť manželstva, s.22 – 23.    
7  Porov. RADA PRE RODINU KBS, Stretnutia 
rodičov prvoprijímajúcich detí . Stará Ľubovňa: 
KUMRAN, 2013,  s. 44     
  
Anna Siekelová, 

regionálna zástupkyňa Fóra života 
z Hontianskych Trsťan  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



8 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
* Téma *                                Ročník IV. Číslo 7 

 

 Sv.  Cyr i l       
a Metod patria 
b e z o s p o r u              
k  j e d n ý m              
z  n a j  -
významnejš ích 
o s o b n o s t í             
v  d e j i n á c h 
s l o v e n s k é h o 

národa. S ich 
m i s i o n á r s k o u 
č innosťou na 

Veľkej Morave sa 
spája skutočný rast 

Slovienov v kresťanskej viere a k 
ich odkazu sa dnes hlásia všetci 
Slováci bez rozdielu náboženskej 
či politickej príslušnosti. Význam 
ich misie a ich prínos k rozmachu 
kresťanstva v Európe vyzdvihol         
v roku 1980 svätý otec pápež Ján 
Pavol II., keď ich vyhlásil za 
spolupatrónov Európy. 
 Na Slovensku sviatok Cyrila 
a Metoda oslavujeme 5. júla,       
v neslovanských krajinách 14. 
februára. Štátnym sviatkom si 
p r ipomíname s lovanských 
vierozvestov, ktorí zostavili 
slovanské písmo hlaholiku                
a preložili do staroslovienčiny 
liturgické a biblické texty. Sv. Cyril 
a Metod boli tiež vyhlásení za 
spolupatrónov Európy. V minulom 
roku sme si pripomenuli 1150. 
výročie ich príchodu na naše 
územie.  

 Bratia sa narodili v meste 
Solún (Thessaloniké) v severnom 
Grécku, Metod okolo roku 815       
a Konštantín v roku 827. Metod 
študoval právo, stal sa správcom 
veľkej byzantskej župy, ktorej 
obyvateľstvo bolo slovanské. 
Konštantín študoval v Carihrade 
na cisárskej škole spolu               
s budúcim cisárom Michalom III. 
Po skončení štúdií zastával 
vysoké funkcie. Bol bibliotekárom 
c a r i h ra ds k éh o  p a t r i a r c h u                   
a prednášal na cisárskej škole. 
Pre jeho vzdelanie ho označovali 
za „filozofa“.    
 V roku 863 cisár bratov 
poslal ako vierozvestov na Veľkú 
Moravu. Pre toto poslanie 
zostavi l i  s lovanské písmo 

(hlaholiku) a preloži l i  do 
s taros lovienč iny l i turg ické                  
a biblické texty. Okrem hlásania 
evanjelia pripravovali mladých 
mužov na kňazstvo. V roku 867 
odišli do Ríma, kde pápež 
Hadrián II. schválil ich činnosť        
a uznal staroslovienčinu ako 
liturgický jazyk. Konštantín, ktorý 
na sklonku života prijal meno 
Cyril, vstúpil v Ríme do kláštora, 

������������������������������������      Misia sv. Cyrila a Metoda Misia sv. Cyrila a Metoda Misia sv. Cyrila a Metoda ������������������������������������   
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kde zomrel 14. februára 869. 
Pochovaný je v Bazilike sv. 
Klementa v Ríme. Pápež Hadrián 
II. vymenoval Metoda za 
apoštolského legáta a za 
arcibiskupa pre územie Veľkej 
Moravy. Cestou z Ríma ho však 
bavorskí biskupi zajali a väznili vo 
Švábsku. Metod zomrel 6. apríla 
885 a pochovali ho v hlavnom 
moravskom chráme, dodnes však 
nie je jasné, kde sa presne 
nachádzal. 
 Misia sv. Cyrila a Metoda 
pa t r í  k  na jvýznamnejš ím                 
v ranokresťanskej Európe. Ich 
vplyv na celú strednú a východnú 

Európu je viditeľný dodnes a ich 
liturgia sa používa v takmer 
nezmenenej forme v mnohých 
krajinách tejto oblasti. Hlaholika 
bola ich žiakmi upravená na 
cyriliku a možno ju vidieť ešte 
dnes v Bulharsku, Srbsku, Rusku 
i v ďalších krajinách. Právom sa k 
ich odkazu hlásia všetky 
slovanské národy. 
 
 

Svätí Cyril a Metod,          
orodujte za nás! 

 
 „…Lebo po mojej smrti prídu 

medzi vás draví vlci, ktorí 
neušetria stádo, aby strhli 

národ za sebou. Postavte sa 
proti ním, vy pevní vo viere! 

Toto vám sv. Pavol skrze            
mňa ukladá.“  

Sv. Metod 
 

 
Zdroj: Internet  
Literatúra:   
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Tatran 
Bratislava 1991 
 

Spracovala: Alžbeta Kop řivová  

Svätyňa farského kostola sv. Michala        
v Leviciach s maľbou sv. Cyrila a Metoda 
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 Privítať blížiace 
s a  p r á z d n i n y                 
a poďakovať za 
uplynulý školský rok 
strávený v školských 
laviciach, učením               
a získavaním nových 
vedomostí, ako i v 
d e t s k o m                             
a mládežníckom zbore 
plnom nádherného 
spevu a priateľstiev, či 
usilovnou službou miništrantov počas sv. omší, 
sa rozhodli deti pod vedením dospelých              
v detskom tábore farského spoločenstva počas 
predĺženého víkendu od 12. do 15. júna na fare 
v Pečeniciach. Ako aj minulý rok, tak aj tento, 
sa vo štvrtok, 12. júna niekoľko detí rozhodlo 
obetovať túto, takmer 20 kilometrovú cestu, 
Pánovi a vybrali sa pod vedením skúseného 
pútnika Ňaňa - Janka, na pešiu púť do Pečeníc. 
Tam už na nich čakali ostatné deti a dospelí           
s výbornou večerou. Cestou sa deti modlili       
a spievali, čo umocňovalo pútnickú atmosféru.  
 Fara pod kostolom v Pečeniciach znovu 
ožila, na trávnatom dvore si staršie deti 
pomáhali navzájom rozložiť stany, v ktorých sa 
chystali počas tábora spať. Vo vnútri si menšie 
deti za pomoci dospelých pripravovali miesta 
na spanie. Rozkladali veľké matrace, na 
ktorých mali svoju karimatku a spacák, čo sa 
im veľmi páčilo, pretože spať v spacáku je pre 
deti jednoducho úžasné. Popri týchto 
povinnostiach však stihli ešte mnoho iných 
aktivít, keďže fara v Pečeniciach svojou 
polohou, rozlohou aj vybavením ponúka mnoho 
možností. Deti hrali futbal, stolný tenis, kreslili 
si, spievali, ale najmä, ako to už prvý deň na 
tábore býva, tešili sa zo vzájomnej prítomnosti        
a rozprávali sa. Niektoré i dlho do noci. No to 
im nebránilo v piatok ráno vstať, zacvičiť si, 
pomodliť sa a naplno sa venovať aktivite, ktorú 
si pre nich prichystala Zuzka. A bol ňou projekt 
Rád šikovnej varešky, ktorý bol organizovaný 
prostredníctvom školenia KomPrax, ktoré 
zastrešuje spoločenstvo IUVENTA a bol 
financovaný zo zdrojov EÚ. Deti si touto 

akt i v i tou vyc ibr i l i 
kuchárske zručnosti        
a  t a k i s to  s i  a j 
zašportovali. Tábora sa 
zúčastnilo takmer 40 
detí, takže aby kuchyňa, 
v ktorej pracovali 
nepraskala vo švíkoch, 
deti boli rozdelené na 
dve skupiny: červených  
a žltých. Zatiaľ, čo 
pracovala v kuchyni prvá 

skupina a chystala chutné pohostenie pre druhú 
skupinu, tak druhá skupina hrala stolný tenis       
a skúsili si aj chodenie po horolezeckom lane. 
Pohostenie, vo forme výborných pomazánok      
a ochutených rezancov deťom veľmi chutilo. 
Veď najlepšie jedlo je predsa domáce a čo ešte 
len vtedy, ak si ho pripravíme vlastnými rukami 
a s láskou. Vtedy nám chutí najviac. Podvečer 
sa v Pečenickom kostolíku konala svätá omša, 
ktorú celebroval bátovský pán farár Viliam 
Vlčko spolu s levickým pánom kaplánom 
Petrom Tóthom. Za výdatnej pomoci 
miništrantov z Levíc, ktorí naplnili priestor 
okolo oltára sa pre obyvateľov Pečeníc zmenila 
piatková omša na neobyčajnú. Mládežnícky       
a detský zbor rozozvučal kostolík tónmi 
krásnych piesní a svojimi nádhernými hlasmi, 
čo na tvári pána farára vyčarilo úsmev              
a dojatie. Určite si spomenul na svoje 
pôsobenie v levickej farnosti.  
 Po omši bola pre deti už prichystaná 
výborná večera, pretože ako aj po minulé roky, 
aj tento rok bola šéfkuchárkou teta Betka a od 
tej nám všetkým jedlo veľmi chutí. 
Samozrejme, že sama by pre taký regiment 
nenavarila. Treba pochváliť všetkých, ktorí jej 
v tomto snažení pomohli, ako je Magduška, 
Andrejka a druhá Betka, ale i niektoré menšie 
deti, ktoré pomáhali s čistením zeleniny, 
dokonca sa odhodlali šúpať i cibuľu.  
 V sobotu sa všetci zobudili o niečo skôr, 
možno to bolo tým, že slniečko už svojimi 
lúčmi šteklilo, alebo tým, že bolo treba všetko 
pripraviť na dnešný deň, ktorý sme sa chystali 
stráviť v Jabloňovciach. Preto ráno, aby sme 

Detský letný tábor farského spoločenstva v Leviciach   
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tento deň strávili v požehnaní, hneď po rannej 
rozcvičke, ktorú sme výborne odcvičili               
s inštruktorom Ňaňom, bola svätá omša, kde 
sme prosili o pekný deň a vliali sme si radosť 
do srdca. Hneď po svätej omši sa deti 
naraňajkovali a začali sa pripravovať na 
celodenný výlet. Do ruksaku si nabalili vodu  a 
desiatu, nastriekali sa repelentom a na hlavu si 
n a s a d i l i  š i l t o v k y . 
Chystali sa predsa na túru 
do Jabloňoviec a trasa 
vedie i cez les, preto 
treba byť pripravený na 
všetko. V Jabloňovciach 
ich už na dvore číslo 153, 
ktorý poznajú veľmi 
dobre, minulý rok tam 
predsa boli tiež, čakalo 
poobedie plné športu      a 
z ískavan ia  nových 
v e d o mo s t í .  B r aňo              
s Luckou za pomoci ostatných rodičov                
a dobrovoľníkov Ňaňa, Betky, Dušana, Milana, 
Zuzky a Zuzky, Andrejky, Angeliky, Martina        
a Ruženky s manželom, pripravili pre deti pod 
záštitou projektu Naše Mesto 2014 aktivitu       
s názvom Levice a okolie.  
 Deti sa zúčastnili aktívne prednášky       
o krásach a zaujímavostiach levického okresu  
a následne ich čakalo 11 športovo- 
vedomostných stanovíšť, na ktorých zbierali 
body. Deti boli rozdelené do šiestich družstiev, 
kde mala zastúpenie každá veková kategória.        
Pod vedením najstaršieho člena svojho 
družstva, vedúceho, sa pokúsili získať 
prvenstvo. Stanovištia boli zaujímavé, niektoré 
boli vedomostné: kvíz, hľadanie pohľadníc, 
kultúrnych pamiatok za pomoci indícií                 
a identifikácia rastlín nazbieraných v okolí. Ale 
boli tu i také, pri ktorých sa aj zapotili: 
chodenie po lane, kolky, rýchlostné súťaže, hod 
loptou, puzzle, semafor, pri ktorých bolo treba 
preukázať i nejakú tú fyzickú zdatnosť.  
 Zatiaľ, čo deti športovali a získavali 
body pre svoje družstvá, teta Betka a Magduška 
pre nás pripravovali výborný guláš, na ktorý sa 
nám zbiehali slinky už od kedy sme prišli. Tak 
po skončení aktivity a absolvovaní všetkých 
stanovíšť sme mohli absolvovať to, na ktoré 
sme sa najviac tešili - gulášové stanovište. Keď 

sa deti najedli, využili možnosti hospodárskeho 
dvora v Jabloňovciach. Jazdili na koni, hrali 
volejbal, stolný tenis, hojdali sa na hojdačke, 
no najmä smiali sa a tešili sa z príjemne 
prežitého dňa. Posilnení a naplnení sme sa 
vybrali naspäť do Pečeníc, pešia túra bola plná 
dojmov z celého dňa       a veselého detského 
štebotania. Cestou, sme sa zastavili na 

pútnickom mieste, pri 
kaplnke zasvätenej 
Sedembolestnej Panne 
Márii. Stíšili sme sa           
a pomodlili.  
 Po príchode na 
f a ru  s me  os ta l i 
prekvapení, niektorí 
rodičia nás predbehli          
a pripravili pre nás 
večer, ako sa na správny 
tábor patrí, opekačku. 
Oheň horel, palice boli 

pripravené, špekáčiky voňali, zelenina bola 
nakrájaná. Už nám stačilo len zobrať gitary, 
posadať si dookola a začať spievať piesne. 
Svojou návštevou nás potešil aj pán dekan Ján 
Bednár, ktorý nám priniesol dobrú náladu           
a niečo pod zub. Mali sme veľkú radosť, že          
s nami pobudol, opiekol si špekáčik a zaspieval 
si s nami pár piesní pri ohni. Tešili sme sa tiež, 
že s nami večer ostal aj ujo Lacko, ktorý nás 
svojím silným hlasom sprevádzal na každej 
omši a aj večer pri ohni. Zaspievali sme si, 
najedli sme sa, dobre sme sa porozprávali a aj 
nám prišlo ľúto, že to bol posledný večer               
v tábore v Pečeniciach. Keď je niekde dobre       
a cítime sa fajn, čas plynie akosi rýchlejšie. 
 V nedeľu ráno sme sa všetci pripravili na 
našu poslednú tohtoročnú táborovú svätú omšu         
v Pečeniciach. Svojím spevom a modlitbami 
sme ešte chceli poďakovať za krásne prežitý 
víkend a za všetky dary, ktoré nám Pán 
poskytol, že nám bolo umožnené opäť, ako 
každý rok, stretnúť sa a prežiť požehnaný čas       
v Božej prítomnosti, prítomnosti priateľov       
a známych z farského spoločenstva a utužiť tak 
puto medzi sebou. 
 

Vďaka Pane! 
 

Lucia Janovcová 
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� Aké je poslanie rádu? 
Hlavným poslaním Rytierskeho rádu 
strážcov Božieho hrobu v Jeruzaleme je 
ochrana práv katolíckej viery, podpora 
dobroč innej  a sociálnej 
a kultúrnej činnosti Cirkvi vo 
Svätej zemi, najmä organizácií, 
ktoré sú pod správou Latinského 
patriarchátu. Podporujeme ich  
m o d l i t b a m i 
i konkrétnou  materiálnou 
pomocou. Členovia sa usilujú        
o prehlbovanie duchovného 
života podľa učenia Cirkvi        
a aktívne pomáhať blížnym. 
� Koľko kresťanov žije vo 

Svätej zemi? 
Vo Svätej zemi sa nachádza približne 450-
tisíc kresťanov patriacich k rôznym 
spoločenstvám, z ktorých 130-tisíc žije 
v Izraeli. V Jeruzaleme žije približne 
14 000 kresťanov, čo sú iba 2 % 
z celkového počtu obyvateľov mesta. 
Katolíci tvoria komunitu s počtom asi 4500 
členov.  Medzi nimi sú aj potomkovia prvej 
jeruzalemskej kresťanskej komunity, 
potomkovia tých, čo žili s Ježišom.               
V Izraeli sú malou menšinou, ktorá kvôli 
rôznym problémom značne trpí. Ich počet 
z roka na rok alarmujúco klesá. Pretože sa 

cítia cudzincami vo vlastnej krajine, sú 
nútení emigrovať do zahraničia.  
� Aká je organizácia rádu? 
Najvyšším predstaviteľom Rytierskeho 
rádu strážcov Božieho hrobu v Jeruzaleme 
je Jeho Svätosť pápež František, 
veľmajstrom Jeho eminencia kardinál 
Edwin Frederick O’Brien a priorom 
latinský patriarcha Fuád Twál, ktorý je 
zároveň najvyšším predstaviteľom 
rímskokatolíckej cirkvi vo Svätej zemi. 
Sídlo i duchovné centrum rádu sa nachádza 
v Ríme. Rád vytvára svoje zastúpenia         
v jednotlivých štátoch prostredníctvom 
miestodržiteľstiev. Po celom svete ich má 
50 s asi 24 000 členmi. Najbližšie 

miestodržiteľstvo sa nachádza 
v Maďarsku, ku ktorému patrím 
i ja. Jej duchovným centrom je 
kaplnka Hermina v Budapešti, 
miestodržiteľom profesor László 
Tringer. 
� Aké sú symboly rádu? 
Symbolom Rytierskeho rádu 

strážcov Božieho hrobu 

v Jeruzaleme je kríž Svätej 

zeme -  veľký červený grécky 

kríž na bielom pozadí, v rohu 

ktorého sa nachádzajú štyri 

menšie kríže. Rád má svoj erb, vlajku, 

insígnie i rádový odev. Novici nosia sivý 

plášť, ženy čierny závoj. Po investitúre 

nosí rytier biely plášť s rádovým krížom 

na ľavej strane a čiernu baretku. Odev 

dámy pozostáva z čierneho plášťa 

a závoja. Medzinárodná skratka názvu 

rádu je OESSH (Ordo Equestris Sancti 

Sepulcri Hierosolymitani). 
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             

Prior rádu Fuád Twál  

... pokračovanie z júnového čísla... pokračovanie z júnového čísla... pokračovanie z júnového čísla   
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V tejto kapitole sa dostávame k osobe 
Ježiša z Nazareta, ktorý bol Židom narodeným 
z dcéry Izraelského národa v Betleheme za čias 
kráľa Herodesa Veľkého a a cisára Augusta I., 
povolaním tesár, ktorý zomrel ukrižovaný 
v Jeruzaleme pod miestodržiteľom Ponciom 
Pilátom, za vlády cisára Tibéria. O tejto osobe, 
o tomto mužovi, ktorý sa narodil v konkrétnom 
čase ľudských dejín, na konkrétnom mieste na 
zemi, veríme, že je zároveň večným Božím 
Synom, druhou božskou osobou, že vyšiel 
z Boha, zostúpil z neba a prišiel medzi nás 
v ľudskom tele.  

A práve táto osoba je centrom, 
jadrom našej viery, pretože odovzdávať 
kresťanskú vieru znamená 
predovšetkým ohlasovať Ježiša 
Krista a s cieľom privádzať 
k viere v neho. A toto je pre nás 
veľmi dôležité poznanie. 
Odovzdávať kresťanskú vieru, 
vychovávať ku kresťanskej viere 
v rodinách, neznamená v prvom 
rade odovzdávať nejaké tradície, 
zvyky, morálku, ale viesť toho, 
kto mi je zverený k viere v Ježiša 
Krista, k poznaniu Ježiša Krista, 
k vzťahu s Ježišom Kristom, cez 
ktorého spoznám zmysel života 
a človeka. Katechizmus píše, že 
v srdci katechézy nachádzame predovšetkým 
osobu, totiž osobu Ježiša Krista 
Nazaretského a cieľom katechézy je uviesť 
do spoločenstva s Ježišom Kristom, pretože 
jedine on môže priviesť človeka k láske Otca 
v Duchu a dať mu účasť na živote Najsvätejšej 
Trojice. Ešte raz. Srdcom, jadrom katechézy 
nie je učenie o Ježišovi, ale Ježiš a to je dosť 
veľký rozdiel. Cieľom katechézy nie je 
nakŕmiť človeka vedomosťami o náboženstve 
alebo o Ježišovi Kristovi, ale priviesť človeka 
do spoločenstva, teda do vzťahu so živou 
osobou Ježiša Krista. To znamená, že všetko, 
čo sa tu učíme, nie je kvôli tomu, aby sme boli 
plní suchých informácií a poznatkov o viere, 
ale katechéza nás vedie k láskyplnému 

poznaniu živého Krista a k vzťahu s ním. 
A následne len z tohto láskyplného poznania 
Ježiša Krista sa rodí túžba ohlasovať ho, teda 
evanjelizovať a privádzať iných k viere 
v neho. Ten, kto raz takto spozná Ježiša, už 
viac nemôže mlčať, ale v jeho srdci sa zrodí 
najväčšia túžba ohlasovať Ježiša Krista, aby ho 
spoznali čím viacerí a zažili jeho spásu, ako 
povedal sv. Peter: „My nemôžeme nehovoriť 
o tom, čo sme videli a počuli.“  (Sk 4, 20) 

2.článok – „I V JEŽIŠA  KRISTA , JEHO 
JEDINÉHO  SYNA , NÁŠHO PÁNA .“ (430-435) 

Meno Ježiš v hebrejčine znamená „Boh 
spasí“. Ježišovi nevymyslela toto meno jeho 
Matka, ani nedostáva toto meno preto, lebo 

vtedy bolo v móde. Boh cez anjela 
Gabriela oznamuje, ako sa bude 
jeho Syn volať a toto meno 
dostáva preto, lebo ono vyjadruje 
Ježišovu totožnosť a poslanie. 
Tým sa myslí, že v Ježišovi 
prichádza Boh, ktorý jediný je 
schopný spasiť človeka, čo 
znamená odpustiť mu hriechy, 
zničiť moc diabla, poraziť smrť 
a otvoriť mu nebo. V Božom 
Synovi, ktorý sa stal človekom, sa 
naozaj dokonale spája jeho meno 
s jeho podstatou a poslaním. On je 
Boh, v ktorom je spása a ktorý 

túto spásu rozširuje na celé ľudstvo. 
Práve vzývaním mena Ježiš, voláme po 

spáse, ktorú nám môže dať len on. Vzývaním 
mena Ježiš, voláme po odpustení hriechov a po 
záchrane, ktorú nám môže dať len On. 
Vzývaním tohto mena prichádza do nášho 
života spása. Zlí duchovia sa boja tohto mena, 
Ježišovi učeníci konajú zázraky v tomto mene 
a Otec im dáva všetko, o čo ho prosia 
v Ježišovom mene. Meno Ježiš je v centre 
kresťanskej modlitby. Všetky liturgické 
modlitby končia formulou „skrze nášho Pána 
Ježiša Krista“. Aj vrcholom modlitby Zdravas 
je meno Ježiš. Mnohí mučeníci zomierali 
vzývajúc meno Ježiš. 

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany 

   1. 1. 1. KAPITOLAKAPITOLAKAPITOLA    –––   VVVERÍMERÍMERÍM    VVV   JJJEŽIŠAEŽIŠAEŽIŠA   KKKRISTARISTARISTA,                                                        ,                                                        ,                                                        
JJJEDNORODENÉHOEDNORODENÉHOEDNORODENÉHO   BBBOŽIEHOOŽIEHOOŽIEHO    SYNASYNASYNA       
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Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                
svätého Otcasvätého Otcasvätého Otcasvätého Otca    

––––        ––––        ––––        
Júl 2014Júl 2014Júl 2014Júl 2014    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
    

    
Aby Duch Svätý podporoval Aby Duch Svätý podporoval Aby Duch Svätý podporoval Aby Duch Svätý podporoval 

prácu laikov, ktorí              prácu laikov, ktorí              prácu laikov, ktorí              prácu laikov, ktorí              
ohlasujú evanjelium ohlasujú evanjelium ohlasujú evanjelium ohlasujú evanjelium 
vvvv    najchudobnejších  najchudobnejších  najchudobnejších  najchudobnejších  

krajinách.krajinách.krajinách.krajinách.    
    
    

"Boh nás volá 
k vernosti,                           

nie k úspechu." 
 

bl. Matka Tereza 

    

Slovenskí misionári na                
stretnutí v Trnave 

 
 V Trnave sa 25. júna 
uskutočnilo zasadnutie Rady pre 
misie pri Konferencii biskupov 
Slovenska, ktorej predsedom je 
trnavský arcibiskup Mons. Ján 
Orosch a na ktorom sa zúčastnilo 30 
zástupcov reholí, misijných inštitútov 
i laických organizácií, ktoré sa 
angažujú v zahraničných misiách. 
 Cieľom stretnutia bolo 
navzájom sa informovať o svojej 
činnosti v misiách a preskúmať 
možnosti vzájomnej  spolupráce        
v oblasti rozvíjania misijného 
povedomia medzi slovenskými 
veriacimi. Program zasadnutia 
otvoril Mons. Orosch, ktorý vyjadril 
veľkú vďaku slovenským 
misionárom za obetu, ktorú prinášajú 
pre Cirkev, a ochotu riešiť praktické 
problémy spojené s fungovaním 
misionárov v zahraničí. Nasledovali 
krátke prezentácie misijnej činnosti 
Saleziánov Don Bosca, Misijnej 
spoločnosti sv. Vincenta a Misijnej 
kongregácie služobníc Ducha 
Svätého, ktorí pracujú na misijnom 
poli od Hondurasu, cez Rusko až po 
Južnú Kóreu. Ďalej predstavil 
Marián Čaučík Dobrú novinu erKa – 
Hnutia kresťanských spoločenstiev 
detí a ich rozvojovú prácu na 
africkom kontinente, a prof. MUDr. 
Vladimír Krčméry  priblížil projekty 
Vysokej školy zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety v Sýrii 
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a Libanone a poznamenal urgentnosť 
danej situácie, ktorá si naďalej 
vyžaduje modlitby veriacich po 
celom svete. 
 Národný riaditeľ Pápežských 
misijných diel na Slovensku, páter 
Viktor Jakubov, ktorý organizoval 
toto zasadnutie, na záver 
poznamenal: „Podľa reakcií 
zúčastnených, verím, že toto 
stretnutie bolo nielen príjemným 
stretnutím, ale aj povzbudením do 
budúcej misijnej práce. Dúfam, že 
nápady k spolupráci, ktoré vznikli 
počas diskusie budeme môcť 
zrealizovať a že i slovenskí veriaci 
budú mať v budúcnosti možnosť 
bližšie sa zoznámiť so skvelou 
prácou všetkých slovenských 
misijných hnutí.“ 

 Zasadnutie bolo ukončené 
svätou omšou v kostole sv. Jakuba, 
ktorá sa niesla v misijnom duchu 
a počas ktorej poukázal páter Viktor 
Jakubov na niekoľko zaujímavostí zo 
zasadnutia. 

M. P., PMD 

 
"Rob to,                                
čo dokážeš                        

a modli sa za to,                   
čo nedokážeš                    

a Boh dá,  
aby si to dokázal. " 

 

sv. Augustín 
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(Zatiaľ ešte) maskované (Zatiaľ ešte) maskované (Zatiaľ ešte) maskované 
prenasledovanie                prenasledovanie                prenasledovanie                

kresťanov v Európekresťanov v Európekresťanov v Európe      
Aachen, (kath.net/Fórum nemeckých katolíkov)   

 
 „Existuje spôsob prenasledovania, 
ktoré je lepšie maskované, aj v Európe, 
v  k r a j i n á c h  s  k r e sťa n s k o u 
a demokratickou tradíciou. Ako inak by 
sme mali interpretovať nielen 
náboženskú intoleranciu, ale aj násilie 
voči kresťanom? Ako chápať úmysly 
zosmiešňovania kresťanskej viery 
a napomáhanie hodnôt, ktoré sú 
v otvorenom rozpore s Evanjeliom, ktoré 
je ešte aj dnes dôležitou hodnotou pre 
viac ako 70% obyvateľstva Európskej 
únie?“  

Tieto slová pochádzajú od nikoho 
menšieho, ako je zástupca pápeža 
Františka v Nemecku – apoštolského 
nuncia arcibiskupa Dr. Nikolu Eteroviča, 
ktoré uviedol 22. júna v homílii na 
pútnickej omši vo svätyni v Aachene.  

Oficiálne sa vždy popiera, že 
u nás v Nemecku a predovšetkým v srdci 
Európy, starého kontinentu, existuje viac 
č i  m e n e j 
m a s k o v a n é 
prenasledovanie 
kresťanov. Ale 
že ex is tu je , 
zažívajú mnohí 
horliví kresťania 
v o  s v o j o m 
p o v o l a n í , 
v susedstve a vo 
v e r e j n o s t i . 
Svedectvá o tom 
sa rok čo rok 
viac množia. 

Kostoly sa pustošia, alebo podpaľujú, či 
so skrytou tajnou podporou istých médií 
znesväcujú. V mojom farskom kostole 
bolo treba nedávno vyhnať od oltára 
tím pornofilmov. Práve porno priemysel 
stále viac zneužíva kresťanské symboly 
a sväté miesta.  

Ale najpočetnejšie sú poznámky 
nepochopenia a osobné odmietanie, 
ktoré kresťania musia znášať medzi 
priateľmi, kolegami, ba dokonca vo 
vlastnej rodine. V najlepšom prípade nás 
považujú za šibnutých. Odkiaľ pochádza 
toto nepriateľstvo? 

Nuncius poukázal na biblické 
proroctvá a Kristove slová. Povedal, že 
aj zakladateľka evanjelických sestier 
Panny Márie matka Basilea Schlinková 
svoje sestry prorocky už od 50. rokov 
pripravovala na nové prenasledovanie 
kresťanov.  

Denne prežívame, že kresťania na 
celom svete nie sú na tele a na duši iba 
ohrozovaní, ale musia položiť aj svoj 
život za Krista.  

Tak ďaleko to u nás (ešte) nie je, 
ale arcibiskup Chicaga, kardinál 
George, pred časom povedal, že on ešte 

zomrie vo svojej 
posteli, jeho 
nástupca však 
už vo väzení 
a toho nástupca 
na verejnom 
mieste. Až tomu 
ď a l š i e m u 
n á s t u p c o v i 
znova prejavia 
rešpekt a úctu. 
T e m n é 
vyhliadky? 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

 * Misie *                               Ročník IV. Číslo 7 

Horiace kríže vo videu, ktorého autorom                               
je kontroverzný levický reper L.U.G.E.R.  
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Boj proti Evanjeliu je taký starý, 
ako Cirkev sama. My dnes žijeme, najmä 
v Európe a Severnej Amerike, v dobe, 
v ktorej sa väčšina ľudí má dobre, už sa 
nemusia triasť o svoj každodenný život 
a myslia si, že Boha už nepotrebujú. 
Zaoberáme sa vecami, pre ktoré nás iné 
národy mimo Európy považujú za 
bláznov – napr. „genderom“. U týchto 
n á r o d o v  m á  n e m a s k o v a n é 
prenasledovanie kresťanov iné dôvody, 
na ktoré treba hľadieť ako na zvláštne        
a diferencované, hoci mnohé z toho, čo 
to tam zapríčiňuje, sa teraz prelieva aj 
k nám.  

Uvediem tu stále agresívnejší 
vplyv islamu, ktorý hlásili napr. včera 
v správach z hamburských škôl, kde 
teror voči moslimom, ktorí sa chcú 
p r i s p ô s o b iť  n a š im  ž i v o t n ý m 
podmienkam, je stále agresívnejší. Tento 
teror vychádza už od indoktrinovaných 
a popudzovaných mladistvých. Asi 300 
nemeckých sfanatizovaných mladých 
konvertitov bojuje v radoch ISISu 
v Iraku! 

Dôvodom toho celého je slabosť 
viery kresťanov, ich ľahostajnosť 
a presýtenosť. Moslimský učiteľ na 
reálnom gymnáziu v Nemecku povedal, 
že islam v Európe je úspešný iba tam, 
kde sa kresťanstvo už výrazne nežije.  

Ale zvlášť zodpovedný za (ešte) 
maskované prenasledovanie kresťanov 
u nás je nový stále agresívnejšie 
vystupujúci ateizmus, pred ktorým 
varuje dokonca aj taký neveriaci, ako je 
významný filozof našej doby, Jürgen 
Habermas. Ten je rozšírený zvlášť medzi 
mediálnymi pracovníkmi.  

Nádej tu má iný, rovnako 
významný filozof mladej generácie, 

Vittorio Hösle, ktorý bol nedávno prijatý 
do Pápežskej akadémie, a vyjadril ju 
pred rokmi v televízii. On je 
presvedčený, že Boh využíva ateizmus 
súčasnej doby, aby sa nanovo zjavil 
ľuďom vo svete.  

A  ja by som chcel k tomuto 
predpokladu dodať, že Boh by nás chcel 
aj veľmi citeľne prebudiť z nášho 
nasýteného blahobytu a na to nám poslal 
svojho vikára z Južnej Ameriky, pápeža 
Františka. „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň 
z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ (Ef, 
5,14b) 

Nuncius Eterovič ukazuje 
v homílii aj cestu:  

Odvážne vyznávať vieru 
a predovšetkým ju žiť. Pri všetkej svojej 
ľudskej slabosti by sme mali ľuďom 
nielen slovami, ale žitým príkladom 
dosvedčovať, ako veľmi ich Boh miluje 
a aký nádherný dar je život s Kristom, 
„pretože celé stvorenie sa zvíja 
v pôrodných bolestiach a túži, aby sa 
zjavili Boží synovia“ (porovn. List sv. 
Pavla Rimanom).  

My ako Božie deti sa máme 
zjavovať, aby svet uveril, že Otec poslal 
Syna, nie aby nás súdil, ale aby nás 
spasil.  

 

"Nestrácajme čas!              
Zachraňujme duše! " 

sv. Terézia z Lisieux 

 
 
 
 
 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: Život Cirkvi vo svete 26/2014 

www.misijnediela.sk 
Foto:  PMD, Život Cirkvi vo svete , youtube 
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