
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník IV. - Číslo 8 - August 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: O kresťanskej radosti                                                                                               
Liturgia: Homílie na august „Pane, zachráň ma!“ a „Pane, syn Dávidov“ * Téma: Púť do Levoče  

Reportáž: Lotyšsko:  vyvrcholenie projektu Comenius - Return to Roots 
Púť do Večného mesta Rím, Ako sme táborili v Jánošíkovom kraji   

Reportáž: Púť Levického mládežníckeho spevokolu na Muráň a do Levoče   
Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na august -  Misijná krajina Guinea-Bissau  

Katechéza: Kristus * Fotogaléria: Púť do Levoče  

Pešia púť do Levoče (24. jún až 6. júl 2014) 
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* Editoriál *                    Ročník IV. Číslo 8  

 Scott Hahn vo 
svojej knihe „Naša ces-
ta do Katolíckej cirkvi“ 
opisuje aj svoje preží-
vanie prvej svätej omše 
v katolíckom kostole. 
Už počas nej sa pre-
svedčil, že Eucharistia 
je živý Kristus. Jedna 
skutočnosť ho však za-
razila. Ľudia, ktorí sa 
zúčastnili svätej omše 
a prijali Eucharistiu, 
odchádzali rovnakí, akí 
prišli. On očakával, že 
budú plní radosti. Čo 
nám kresťanom, katolí-
kom, ktorí máme pl-
nosť prostriedkov spásy, bráni v radosti? 
Evanjelium, ako dobre vieme, znamená 
radostná zvesť.  
 Pápež František vo svojej apoštol-
skej exhortácii Evangelii gaudium uvá-
dza zo Svätého Písma veľké množstvo 
citácií, ktoré svedčia o tom, že Biblia je 
plná slov o radosti.  
 „Evanjelium, v ktorom sa odráža 
slávny Kristov kríž, nás naliehavo pozý-
va radovať sa. Stačí niekoľko príkladov: 
„Zdravas’ – Raduj sa!“ je anjelov po-
zdrav Márii (Lk 1, 28). Máriina návšte-
va u Alžbety spôsobila, že Ján poskočil 
radosťou v lone svojej matky (porov. Lk 
1, 41). Vo svojom chválospeve Mária 
hovorí: „Môj duch jasá v Bohu, mojom 
Spasiteľovi“  (Lk 1, 47). Keď Ježiš začí-
na svoje verejné účinkovanie, Ján hovo-
rí: „A táto moja radosť je úplná“ (Jn 3, 
29). Sám Ježiš „zaplesal v Duchu Svä-

tom“ (Lk 10, 21). Jeho 
posolstvo je prameňom 
radosti: „Toto som vám 
povedal, aby vo vás bola 
moja radosť  a aby vaša 
radosť bola úplná“ (Jn 
15, 11). Naša kresťan-
ská radosť vyviera         
z prameňa jeho preky-
pujúceho srdca. Svojim 
priateľom sľubuje: „Vy 
budete plakať a narie-
kať, a svet sa bude rado-
vať. Budete žialiť, ale 
váš smútok sa premení 
na radosť“  (Jn 16, 20).       
A nalieha: „Zasa vás 
uvidím a vaše srdce sa 

bude radovať.  A vašu radosť vám nik 
nevezme“ (Jn 16, 22). Neskôr, keď ho 
učeníci videli vzkrieseného, „zaradovali 
sa“ (Jn 20, 20). Kniha Skutky apoštolov 
hovorí, že  v prvom spoločenstve „s ra-
dosťou požívali pokrm“ (Sk 2, 46). Ka-
de učeníci prešli, tam „nastala veľká 
radosť“  (Sk 8, 8) a oni uprostred prena-
sledovaní „boli naplnení radosťou“  (Sk 
13, 52). Aj eunuch, keď bol pokrstený, 
„šiel svojou cestou plný radosti“ (Sk 8, 
39)        a strážca väzenia „sa radoval s 
celým svojím domom, že uveril Bo-
hu“ (Sk 16, 34). Prečo by sme aj my ne-
vstúpili do tohto prúdu radosti?   - za-
znieva hlas Svätého Otca.  
 Jeho apoštolská exhortácia 
o Evanjeliovej radosti nevznikla náho-
dou. Kresťanom dnešnej doby chýba 
práve tento prvok. Dali sme sa ovládnuť 
smútkom, akoby to bola cnosť. Sme 

������������������������������������            O kresťanskej radosti   O kresťanskej radosti   O kresťanskej radosti   ������������������������������������   
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dôstojne vážni, akoby bol úsmev hrie-
chom. „Sú kresťania, ktorých život je 
ako pôst bez Veľkej noci. Uvedomujem 
si, že radosť nemožno žiť rovnakým spô-
sobom vo všetkých etapách a okolnos-
tiach života, pretože tieto okolnosti nie-
kedy bývajú veľmi zložité. Radosť sa pri-
spôsobuje a premieňa, ale vždy zostáva 
prítomná – aspoň ako lúč svetla, ktorý 
sa rodí z vnútornej istoty, že sme neko-
nečne nadovšetko milovaní.“ – opäť slo-
vá Pápeža Františka. 
 Každý kresťan je povolaný byť 
svedkom Evanjelia, a to radostným 
svedkom. Ak takí nie sme, nemôžeme 
radosť z Božej lásky odovzdávať dru-
hým. Potom to, 
čo odovzdávame 
je skôr karikatú-
rou Evanjeliovej 
zvesti. A tá ne-
môže byť pre ni-
koho príťažlivá, 
nedokáže oslo-
viť a vyzývať 
k nasledovaniu. 
Veď vieme, ko-
mu sme uverili 
a čo nám táto viera ponúka. Celkom iste 
nie strach, úzkosť, obavy a smútok 
v duši. Byť účastní na všeobecnom 
kňazstve, ktorý vyplýva z nášho krstu, je 
veľká zodpovednosť. Ale to nás nemá 
ťažiť, naopak. Má byť dôvodom na vy-
víjanie úsilia prijímať radosť, ktorú nám 
Pán dáva a úsilia túto radosť odovzdá-
vať iným. K tomuto nás Kristus povolal.  
 Citujme Svätého Otca Františka: 
„ Rozličnými spôsobmi tieto radosti vy-
vierajú z prameňa veľkej Božej lásky, 
ktorá sa prejavila v Ježišovi Kristovi. 
Nikdy ma neunaví opakovať slová Be-

nedikta XVI., ktoré nás vedú do centra 
evanjelia: „Na začiatku toho, že je nie-
kto kresťanom, nestojí etické rozhod-
nutie alebo veľkolepá myšlienka, ale 
skôr stretnutie s udalosťou, s Osobou, 
ktorá ponúka životu celkom nový hori-
zont a tým aj zásadné smerovanie.“ Len 
vďaka tomuto stretnutiu – alebo opa-
kovanému stretávaniu – s Božou lás-
kou, stretnutiu, ktoré sa premieňa na 
šťastné priateľstvo, oslobodzujeme sa 
od izolovaného svedomia a od zamera-
nosti na seba samých. K  tomu, aby sme 
boli naplno ľuďmi, dospievame vtedy, 
keď sme viac než len ľuďmi – keď Bo-
hu dovolíme, aby nás vyviedol za hrani-

ce nás samých, 
aby sme obsiahli 
plnosť pravdy        
o našom bytí.          
Z toho potom 
pramení evanjeli-
začné úsilie. Totiž 
ak niekto prijal 
túto lásku, ktorá 
životu dáva nový 
zmysel, ako sa             
o ňu môže                

nepodeliť s ostatnými?“ 
 Obráťme sa k Bohu, k pravému 
prameňu radosti, ako slnečnice k slnku, 
otvorme sa blahodarným účinkom Božej 
lásky, ktorá nás túži obdarovať svojim 
teplom a svetlom. Využime každú príle-
žitosť vystaviť sa hrejivým  lúčom Eu-
charistie pri adorácii. Je priam nemožné, 
aby sme sa pri takomto nazeraní nenapĺ-
ňali veľkou, ničím neporovnateľnou ra-
dosťou.           
                                                                                                            

Gitka Tóthová  
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Pane, zachráň ma! 
(19. nedeľa cez rok) 

 “Peter vystúpil z loďky, vykročil po 
vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný 
vietor, naľakal sa.  Začal sa topiť a vykrí-
kol: "Pane, zachráň ma !“  (Mt 14, 29-30).                                                                                 
 Tejto mimoriadnej udalosti, ktorá sa 
udiala na Genezaretskom jazere, predchá-
dzali nie menej obdivuhodné udalosti prvé-
ho zázračného rozmnoženia chleba. Pán 
Ježiš požehnal a rozmnožil päť chlebov      
a dve ryby, ktoré apoštoli rozdávali hladné-
mu zástupu. Zástup tvorilo asi päť tisíc mu-
žov, okrem žien a detí. Ježiš potom svojim 
apoštolom prikázal preplaviť sa na druhý 
breh. A keďže sa už zvečerilo a fúkal silný 
protivietor, posádka lode s námahou veslo-
vala proti hrozným vlnám a vetru v tmavej 
noci. Ježiš sa v tom čase utia-
hol sám na vrch modliť sa. 
Keď skončil modlitbu nadrá-
nom, ešte za šera kráčal po hla-
dine mora a blížil sa k apošto-
lom na lodi. Apoštolov zachvá-
tila hrôza pri pohľade na posta-
vu človeka kráčajúceho po hla-
dine mora ako po pevnine        
a v strachu vykríkli: „mátoha“, 
na čo sa im Ježiš ozval: "To 
som ja, nebojte sa ! " Šimon 
Peter v strachu vykríkne spolu s ostatnými, 
ale keď počuje Kristov hlas, zvolá: „Pane, 
ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe 
po vode", na čo mu Ježiš povedal: "Poď !“    
Peter neváha vykročiť z loďky, keď počuje 
Kristov hlas, díva sa na neho a jeho nohy 
stoja pevne na vode. Nedíva sa na vodu, na 
veľké vlny, nemyslí na hĺbky pod sebou        
a nebojí sa ani búrky. Petra drží dôvera, že 
ten, ktorý ho zavolal k sebe po vode, je Pá-
nom a Vládcom nad všetkým – dokáže roz-
množiť chleby a ryby, dokáže kráčať po 
vode, dokáže utíšiť búrku a preto aj on mô-
že k nemu kráčať po hladine mora ako po 
zemi. No len čo Peter uprie svoj zrak z Je-
žiša na seba, na valiace sa vlny okolo seba, 

začne pochybovať, či sa udrží a vtedy sa 
začína topiť, hoci je už takmer na dosah 
ruky pri Kristovi. V strachu o svoj život 
vykríkne: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď 
vystrel ruku a povedal mu: „Maloverný, 
prečo si zapochyboval ?“                                                                                                     
 A teraz sa pozrime sami na seba. Ne-
podobáme sa v našich životných situáciách 
Petrovi ? Kto z nás by nezapochyboval       
v takej situácii v akej bol on? Ježiš žiada od 
Petra neobyčajnú vieru a dôveru, ktorá za 
žiadnych okolností nepochybuje o Božej 
moci. Aj my sme svedkami veľkých Božích 
skutkov, Božích zázrakov i v našom osob-
nom živote, v našich rodinách, v spoločnos-
ti, v národe. Tieto Božie zázraky by mali 
upevňovať našu vieru i dôveru v Boha           
a predsa pochybujeme, obzeráme sa po vše-

ličom možnom, hľadáme svoje 
istoty a záchrany inde než v Bo-
hu a tak sa topíme v mori svo-
jich problémov. Aj dnešný náš 
život sa veľmi často podobá na 
hrozivo rozbúrené more, kde 
silný protivietor síl zla marí na-
še námahy napredovať vo viere 
a rozlišovať dobro a zlo. V rôz-
nych životných situáciách za 
šera, hmly, vlnobitia a víchrice 
všetkých našich problémov, je 

aj pre mnohých nás postava približujúceho 
sa Krista iba „mátohou“, ako ju nazvali aj 
samotní apoštoli.  
 Povzbuďme sa preto príkladom Pet-
rovej odvahy vykročiť v dôvere na hladinu 
našich ťažkostí s pevne upretým zrakom na 
Pána Ježiša a nespúšťajme ho ani na chvíľ-
ku z očí. Ak nestratíme túto dôveru            
v akýchkoľvek nepriaznivých okolnostiach, 
Ježiš vstúpi aj do loďky nášho života, utíši 
more našich ťažkostí a problémov a my       
s láskou vyznáme: "Naozaj si Boží Syn !" 
A ak by sme predsa ešte pochybovali a za-
čali sa topiť, nezabudnime zvolať ako Pe-
ter:  "Pane, zachráň ma !"              

Eva  Terezia Maďarová 
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Pane, syn Dávidov 
(Mt 15, 21)   

       V Starom Zákone sa celé ľudstvo, 
nielen vyvolený národ, pripravuje na 
príchod Mesiáša. Dejiny spejú k „plnosti 
časov“, kedy sa naplní Boží plán spásy. 
Všetky udalosti opísané v Starom Zákone, 
hovoria o Vykupiteľovi. Všetky veľké 
postavy nesú v sebe charakteristické rysy 
Syna človeka. Ich veľkosť, ich sila, ich 
poslanie sú znakmi Toho, ktorý má prísť. 
Volajú ho „obdivuhodný Radca, mocný 
Boh, Knieža pokoja“. Najväčším 
znamením jeho prítomnosti 
bude podľa proroka obdobie, 
kedy „slepí vidia, hluchí 
počujú, chromí chodia, 
malomocní sa očisťujú, mŕtvi 
vstávajú“. Keď to Ján Krstiteľ 
počul, vedel, že sa jeho 
poslanie naplnilo  a môže 
odísť.  
Kto je teda „Pán, Syn 
D á v i d o v “ ?  T ý m t o 
p o m e n o v a n í m  Ž i d i a 
označovali Mesiáša, Božieho 
Syna, ktorého im Boh 
prisľúbil. Mal byť novým 
kráľom Izraela, ktorého 
kráľovstvo nebude mať konca. Sám Pán 
Ježiš hovorí o sebe, ako o Synovi človeka, 
ako o Synovi Dávida. Vieme, že Dávid bol 
veľkým kráľom, jeho 40-ročné kraľovanie 
bolo obdobím pokoja. Ježiš Kristus sa sám 
odvoláva na Starý Zákon, ktorý neprišiel  „ 
zrušiť, ale naplniť.“ Mnohí spoznali 
v tomto Učiteľovi a Kazateľovi Dávidovho 
Syna a presne vedeli, že On je ten, „ktorého 
očakávali, ktorý mal prísť.“ Slepí, ktorým 
daroval zrak, ho nemohli vidieť a predsa 
v ňom spoznali Syna Dávida, čiže Mesiáša.  
Evanjelium 20. cezročnej nedele nás 
prekvapuje tým, že Ježiša takto oslovuje 
pohanská žena. Nepatrila medzi vyvolený 
národ, ale istotne počula o viere Izraela. 
Musela počuť o veľkých skutkoch, ktoré 

tento Rabbi konal a uverila prv, ako sa 
s ním stretla. Oslovuje ho „Pane, Syn 
Dávidov“ a  obracia sa na neho s vytrvalou 
dôverou. Prosí za svoju dcéru, ktorú hrozne 
trápi zlý duch. Táto matka je rozhodnutá 
vymôcť od Ježiša uzdravenie svojej dcéry. 
Je neodbytná, pevne rozhodnutá urobiť 
všetko pre svoje dieťa. S pokorou prijíma 
Ježišovu nevšímavosť, odmietnutie, lebo 
vie, že má moc urobiť to, o čo ho prosí. Pán 
Ježiš jej s uznaním hovorí: „Žena, veľká je 
tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ 
A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.“ 

Ježiš má aj dnes takú istú moc 
a očakáva od nás rovnakú 
vieru a dôveru. Pokojnú ale 
silnú a vytrvalú, ktorá sa ničím 
nedá znechutiť ani odradiť. 
Vieru, ktorá „vrchy prenáša“, 
ktorej nebude môcť srdce 
Nebeského Otca odolať. 
Pohnutý takouto vierou dá, 
o čo ho prosíme.  Naše deti 
dnes tiež „ hrozne trápi zlý 
duch“: odchádzajú od viery, 
opúšťajú prikázania, hriech už 
nepovažujú za hriech, žijú 
podľa ducha tohto sveta a nie 
podľa Svätého Ducha, 

preberajú morálku, ktorá je v protiklade 
s morálkou, akú nám predkladá Boh skrze 
Cirkev, vracajú sa k pohanským zvykom 
a ani si to neuvedomujú, lebo opomínajú 
Evanjelium,. „Choroby“ našich detí sú 
skutočne veľmi závažné.  
My sa môžeme rozhodnúť nasledovať 
príklad kanaánskej ženy, ísť za Ježišom 
a neúnavne prosiť o milosť, ktorú naše deti 
potrebujú. My dobre vieme, kto je Ježiš 
a akú má moc. Že On všetko môže. Svoje 
uši má neustále nachýlené k našim 
prosbám. Vytrvalo volajme k nemu „Pane, 
Syn Dávidov, zmiluj sa nad mojim 
synom, nad mojou dcérou!“. Amen.  
 

Gitka Tóthová 
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 Bazilika na Mariánskej 
hore v Levoči patrí medzi 
najstaršie pútnické miesta 
východného Slovenska. Púť sa tu 
koná každoročne 2. júla. Korene 
mariánskeho kultu tu siahajú až 
do XIII. storočia. Roku 1247 bola 
postavená prvá kaplnka na 
Olivovej hore. Najpravdepodob-
nejšie bola postavená ako prejav 
vďaky Božej Matke za záchranu 
mnohých životov pred vpádom 
Tatárov, ktorí pustošili naše 
územie (konkrétne aj Levoču). 
Počiatky mariánskeho kultu siahajú až do 
13. storočia. V r. 1247 tu bola postavená prvá 
kaplnka. Mariánsky sviatok Navštívenia Panny 
Márie sa spája s príchodom františkánov-
minoritov do Levoče v r. 1311. Farár Servác 
dal v r. 1470 kaplnku prestavať na gotický 
kostol, do ktorého umiestnil gotickú sochu 
Panny Márie. Ľudia sem neprestávali chodiť 
ani počas reformácie, avšak oživenie pútí 
nastalo až po rekatolizácii. Prvá veľká procesia 
a púť tu bola 2. júla 1671. O 2 roky sa 
s pápežským povolením stal kostol navštívenia 
Panny Márie miestom získania odpustkov. 
Posledná prestavba sa uskutočnila v rokoch 
1906–1914, kedy kostol získal dnešnú podobu. 
Na hlavnom oltári zostala pôvodná gotická 
socha Panny Márie z 2. pol. 15. storočia. Nový 
kostol bol vysvätený spišským biskupom Jánom 
Vojtaššákom 2. júla 1922. Dnes je tu 
vybudovaný exercičný a rehoľný dom a dom 
pre pútnikov. Z pútnického miesta pre veriacich 
latinského i gréckeho obradu z východného        
a stredného Slovenska sa postupne stalo 
celoslovenské pútnické miesto, ktoré 
navštevovali ľudia napriek problémom aj počas 
komunistického režimu. Význam tohto 
pútnického miesta si všimli aj v Ríme. Pápež 
Ján Pavol II. povýšil kostol navštívenia Panny 
Márie 26. januára 1984 na Bazilika minor. 
O 11 rokov (3. júla 1995) sa tu konala za jeho 
prítomnosti zatiaľ najväčšia púť, ktorej sa 
zúčastnilo vyše 650 000 veriacich.  

 Púte sprevádzali človeka na 
všetkých stupňoch kultúrneho 
a civilizačného vývoja, hoci sa ich 
von ka j š ia  podoba  men i l a 
v závislosti od historických, 
spoločenských aj politických 
podmienok. V súčasnosti je púť 
j edným z na jdôleži te j š ích 
náboženských,  ku l tú rnych, 
sociálnych a ekonomických javov. 
 „Všetci sme pútnici na tejto 
zemi a putujeme do nebeskej vlasti 
k nášmu Stvoriteľovi, ako hovorí 
náš Otec Augustín: „Stvoril si nás 

pre seba Pane a nepokojné je naše srdce, kým 
nespočinie v tebe.“ (Vyz.1.1)“ 
 
 Peš ie putovanie,  ktoré bolo 
charakteristické pre obdobie do 40. r. 20. st., 
bolo postupne nahradzované rozličnými 
dopravnými prostriedkami – vlak, autobus, 
osobné auto a v súčasnosti aj lietadlo. Útlm pútí 
nastal v období 50. - 90. r. 20. st. Púte ako také 
však nezanikli, existovali v obmedzenej miere, 
čo bolo dôsledkom náboženského útlaku v čase 
socializmu. Veľkými zmenami prešli púte od 
90. r. 20. stor. K návšteve slovenských 
pútnických miest pribudli s otvorením hraníc 
zahraničné pútnické miesta. Nastalo znovu 
oživenie kolektívneho putovania. 
 
 Naše putovanie z Levíc do Levoče začalo 
písať svoju históriu v roku 1999, kedy sme ho 
obetovali a venovali príprave na veľké 
jubileum R. P. 2000. V dvojročných 
intervaloch sme putovanie na Levočskú horu 
zopakovali v rokoch 2001, 2003, 2005, 2007, 
2008, 2010, 2012, 2013 a teraz v r. 2014. 
Putovanie je zaradené medzi individuálne pešie 
púte. Trasa s malými výnimkami vedie cez 
Štiavnické vrchy, Zvolenskú kotlinu, Banskú 
Bystricu na Staré Hory, ďalej cez Donovaly 
a hrebeň Nízkych Tatier okrajom Slovenského 
raja do Levoče. 
 
 

������������������������������������   Púť do Levoče Púť do Levoče Púť do Levoče ������������������������������������   
   „Putovanie otcov“ alebo Desiate pešie putovanie (24.jún až 6.júl 2014)„Putovanie otcov“ alebo Desiate pešie putovanie (24.jún až 6.júl 2014)„Putovanie otcov“ alebo Desiate pešie putovanie (24.jún až 6.júl 2014)   
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 Aj v tomto roku sme naše „Putovanie 
otcov“ začali rannou svätou omšou vo farskom 
kostole sv. Michala Archanjela práve na 
sviatok sv. Jána Krstiteľa v utorok 24. júna. 
Prosebnou modli tbou za pútnikov 
a požehnaním kríža nás na cestu vyprevadili 
diakon Szabó a Mons. Procházka. Bolo nás 
šesť, traja otcovia Ľuboš, Ivan, Jozef a traja 
synovia našich priateľov – Radko, Richard, 
Timotej. Počasie prialo a prvé kilometre po 
asfaltovej ceste do Bátoviec ubehli rýchlo. 
V Pečeniciach sme sa zastavili v malebnom 
prostredí terasovitých viníc, kde je zriadená 
malá pustovňa. Pri kaplnke Sedembolestnej 
Panny Márie na kopci Hviezda sme sa potom 
pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. Za 
obcou Jabloňovce sme 
sa už definitívne 
z a s t rč i l i  d o 
Štiavnických vrchov 
a zdolali posledný úsek 
po Dekýšsku horáreň, 
kde sme po prvýkrát 
rozložili stany.  
 Streda 25. júna 
– „ Po Bohu žízni moja 
d u ša ,  p o  B oh u 
živom ...“, zaznel 
Pútnický žalm dolinou 
pod Jabloňovským 
Roháčom zvučným 
h l a s o m  j e d n é h o 
z najstarších pútnikov – Ľuboša a dal nám 
znať, že je tu čas vstávania. Prvé ranné balenie 
na putovaní preverí každého a tak najskúsenejší 
Ivan nahlas kontroloval čas odchodu. Ľubošovi 
a Ivanovi tieto úlohy zostali až do konca nášho 
putovania. Lesné cesty sú v tomto úseku tiché 
a ponúkajú možnosť spoločného sv. ruženca. 
Stúpaním k Počúvadlianskemu jazeru sme sa 
dostali ešte pred obedom a výdatne sa posilnili 
na cestu ku Sitnu. Tam sme sa v oddychových 
prestávkach započúvali do meditácií krížovej 
cesty. Samotný vrchol sme obišli a pozvoľne 
klesali do obce Ilija a na Svätý Anton. Odtiaľ 
sme s pomocou ďalšieho ruženca prešli ku 
Kolpašskému jazeru a pred prvou dažďovou 
prehánkou rýchlo rozložili stany. Voda v jazere 
výdatne osviežila unavené telo. 
 Štvrtok 26. júna – nás opäť privítali 

tiché lesné cesty s modlitbou sv. ruženca. Keď 
sme však odbočili na bočnú zvážnicu, tá bola 
práve v štádiu rekonštrukcie a museli sme sa 
vyhýbať pracovným mechanizmom. Prehodili 
sme pár slov s lesnými robotníkmi. Kopiace sa 
oblaky v sedle Caniar a nové kvapky dažďa nás 
prinútili povyberať pršiplášte. Búrka sa 
našťastie od nás odklonila a my sme v pohode 
prekonali nasledujúce obce a pováľanú horu 
pod sedlom Varta na ceste do Zvolena. 
Zúčastnili sme sa tam sv. omše, výdatne 
doplnili stratené kalórie a kúsok pred Sliačom 
opäť roztiahli stany. Voda v Hrone nemala 
chybu a bolo jej pre každého z nás dosť. 
 Piatok 27. júna – nás čakali zväčša 
miestne komunikácie a cyklotrasy. V obci Sliač 

sme preto prešli 
na ľavú stranu 
Hrona a tadiaľ 
postupovali na 
B a n s k ú 
B y s t r i c u . 
V Hronseku 
sme sa zastavili 
v  s t a r o m 
ar t i ku lá rnom 
k o s t o l e 
a vypočuli si 
históriu tohto 
d r e v e n é h o 
evanjelického 
chrámu z r. 

1726. Kostol postavili za jeden rok a spĺňa 
všetky podmienky artikúl. Keďže slniečko 
pripekalo stále mocnejšie, námaha tohto dňa 
bola o to väčšia. Obedňajšia prestávka 
v Banskej Bystrici nás osviežila spolu s krátkou 
adoráciou v katedrále sv. Františka 
Xaverského. Tu sa ku nám pripojili ďalší 
Levičania Miška a Michal. Frekventovaná cesta 
na Staré Hory ukrojila ešte viac našich síl a tak 
sme s radosťou sadali do lavíc baziliky 
Návštevy Panny Márie. Prebiehal tam práve 
mládežnícky EMfest a homília sa niesla 
v znamení sviatku Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho. V rámci festivalu sme sa s radosťou 
ubytovali v miestnej škole. Tu nás pozdravila 
a výbornými pagáčikmi pohostila rodina 
Makovníkovcov z Tureckej, ktorí nás 
zakaždým na našom putovaní takto privítajú. 
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Sobota 28. júna – raňajky pred miestnym 
obchodom a potom pútnická Studnička 
s modlitbou sv. ruženca. Ďalej sa už cesta 
odvíjala na Motyčky a opustenou, tichou 
dolinou sme sa vyštverali na Donovaly. 
V kostole sv. Antona Paduánskeho sme sa 
poďakovali za prvú polovicu pútnickej cesty. 
Radostne sme sa potom už zvítali s otcom 
Igorom a synom Kristiánom, ktorí posilnili 
naše rady. Od mamky Vargovej sme prijali 
kopec sladkých maškŕt, ktoré nás poslali do 
druhého úseku dnešnej cesty. Tá nás spustila na 
Mistríky a dlhým stúpaním sme sa dostali na 
Kečku, kde sme 
neprestajne stretali 
bežcov Horského 
maratónu. Dvaja 
z našich sa vybrali 
do cieľa cez Kozí 
chrbát a ostatní sme 
ho obišli. Útulňa 
v Hriadeľskom sedle 
bola voľná a tak sme 
tam strávili príjemný 
večer. 
Nedeľa 29. júna – 
už od rána veštil JV 
v i e t o r  z m e n u 
počasia. Vyše 500 metrové prevýšenie na 
Prašivú preverilo našu kondíciu. Na vrchole 
sme sa v malebnom zátiší výdatne osviežili 
a vydali sa na otvorený hrebeň. Nárazový JV 
vietor nám začal robiť starosti. Krížová cesta 
od začiatku stúpania mala teda svoje 
opodstatnenie. Povzbudzovali sme sa navzájom 
a chvíľky oddychu vyhľadávali len v zátišiach 
kosodreviny, kde sa dalo v pokoji posilniť. 
Nárazy vetra sa stupňovali a lámali aj tých 
najzdatnejších. Na posledný úsek cesty bola 
skupinka mladších tínedžerov vyslaná dopredu, 
aby ich tí pomalší pútnici nezdržiavali. 
V závetrí skalnatého útvaru Ďurková sme sa 
potom my starší modlitbou poďakovali za 
náročný deň a v pokoji sa spustili do útulni. 
Polievka a osvieženie na prameni zmyli únavu 
celého dňa. 
Pondelok 30. júna – predpoveď počasia hlásila 
prívalové dažde v oblasti dnešnej trasy, najmä 
v okolí Chopku. Rozhodli sme sa preto 
výstrahu uposlúchnuť a prečkať deň v útulni 

Ďurková. Výdatným spánkom, ale aj 
spoločným zdieľaním a modlitbou nám deň 
rýchlo ubehol. V cieli nasledujúceho dňa sme si 
telefonicky vybavili ubytovanie i základnú 
potravu – chlebík. K večeru sa však vietor 
zmenil na SZ a tak sme začali korigovať našu 
trasu. V ten deň nás opustila Miška, ktorá 
plánovala cestu len na Čertovicu. 
Utorok 1. júla – vstávanie o piatej sa odložilo. 
Nepríjemný SZ vietor a hustá hmla nás 
nepustili na hrebeň. O ôsmej sme sa rozhodli na 
zostup a opustili sme našu plánovanú trasu. 
Pred obedom, dolu v Jasenianskej doline sa už 

všetko zmenilo       
a vytešené končiare 
Tatier sa na nás 
usmievali svojou 
čarovnou krásou. 
Autobusmi sme sa 
potom presunuli do 
Muráňa a zapísali 
sa medzi účastníkov 
23. ročníka Pešej 
púte mládeže 
Muráň – Levoča. Tí 
mladší to 
s nadšením prijali, 
len nám starším 

bolo akosi clivo za tatranskými končiarmi. 
Organizátori mládežníckeho putovania nás tiež 
s radosťou privítali a ako starých známych 
prijali medzi seba. Zároveň tu stretáme 
a vítame sa s Magduškou a deťmi i celou 
skupinou levického farského spevokolu. 
Rozložením stanov, prípadne uložením vecí 
v telocvični sme sa zamiešali medzi mládež. 
Večernou sv. omšou začal teda ďalší ročník 
mládežníckej púti, ďalšia etapa nášho 
putovania. Adam z levického spevokolu 
diriguje omšové spevy a má to na starosti počas 
celého tohtoročného putovania. Výdatne mu 
pomáha Timotej. Večer nás ešte rozdelili do 
dvoch skupín, v ktorých sa bude tohto roku 
putovať. Keďže Levičanov je tu dvadsať, 
spevokol bol s gitaristom Adamom pridelený 
do prvej skupiny k vedúcemu Tomášovi 
a Timotej s nami pútnikmi a svojou gitarou do 
druhej skupiny pod vedenie Soni.  

Za pútnikov Jozef st, 

... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle   
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 Aktivity projektu v spolupráci s partnerskými 
školami naša škola zahájila v r. 2012. Žiaci ôsmych 
a deviatych ročníkov sa zúčastnili mobilít v Českej 
republike (október 2012), v Poľsku (jún 2013) a na 
Slovensku (október 2013). Táto posledná mobilita, 
pre jej účastníkov dlho očakávaná, prebehla 
v pobaltskej krajine, v Lotyšsku. 
 Deväť žiakov z 9. A a 9. B triedy a traja 
pedagógovia (Mgr. Miloš Harmady, Mgr. Viera 
Kováčiková a Mgr. Renata Trungelová) sme dňa  
16. júna 2014 vystúpili z lietadla na letisku Tegel 
v nemeckom Berlíne, aby sme po niekoľkých 
hodinách pokračovali v plánovanom lete do 
Lotyšskej Rigy. Tento časový priestor sme využili 
na krátku prehliadku 
mesta, jeho historických 
a kultúrnych pamiatok. 
 Mobilita v Rige 
mala prebehnúť podľa 
n a p l á n o v a n é h o 
harmonogramu, až do 
22. júna 2014, ktorého 
z m e n y  b o l i 
v skutočnosti len 
minimálne, ovplyvnené 
h l a v n e  v r t o c h m i 
počasia. A to veru 
s nami zamávalo už pri 
výstupe z lietadla. 
Zamračená obloha a hroziace kvapky nás 
sprevádzali takmer počas celého pobytu. 
 A tak namiesto kúpania sa v mori, skúšali 
sme naše plavecké schopnosti v rižskom 
aquaparku a športovú zdatnosť na bowlingových 
dráhach. Nekonečne dlhé hodiny sme denne strávili 
v autobuse, ktorým sme prebrázdili takmer celé 
Lotyšsko, nielen Jaunjelgavadskú oblasť, kde sa 
v dedinke Sece nachádza naša spriatelená škola. 
Mali sme možnosť vidieť, že aj na vidieku, ďaleko 
od najnovších technických a metodických pomôcok 
a technologických vymožeností, sa pri poctivej 
príprave žiakov, dobrej vôli a zápale pedagógov 
môže rozvíjať množstvo talentov. Pripravili pre nás, 
zahraničných hostí, skutočne krásny deň prežitý 
v tejto školičke: pobavili nás hodnotným kultúrnym 
programom a vtiahli do športových aktivít 
a zápolenia v školskej telocvični. 
 Navštívili sme hydroelektráreň Plavinu Hes, 
dedinku Staburags, kde sme si s miestnou 
folklórnou skupinkou príjemne zatancovali, pobavili 
pri pikniku, či do prírodného vápenatého útesu 
zvaného Božie ucho pošepkali podľa tradície svoj 
tajný odkaz. Autobus nás priviezol aj do Domu 

chleba, niekoľko desiatok kilometrov na východ od 
Sece, kde sme prežili neopakovateľnú oslavu tohto 
Božieho daru. Prehliadli sme si baziliku v Aglone 
a obdivovali miniatúrne hrady, zámky a bábiky 
v mestečku Preiļi. S recesiou sme privítali možnosť 
obliecť sa do dobových kostýmov a fotografovali 
sme sa do odpadnutia. Jedno slnečné dopoludnie si  
nás našlo v Āraiši, kde sme so záujmom počúvali 
rozprávanie miestnej ženičky, zžitej s prírodou 
a obývajúcej tento park – múzeum archeologických 
vykopávok – starobylých drevených obydlí, ktoré 
pred tisíc rokmi postavené nad jazerom chránili jej 
obyvateľov a boli ich spôsobom života. Čarokrásne 
mesto Césis na rieke Gauja sme si prehliadli naozaj 

narýchlo, cestou k novému 
ubytovaniu, kempu Roniši, 
neďaleko známej turistickej 
destinácii Jurmala pri 
Rižskom zálive. Návštevy 
p a n s k ý c h  z á m k o v 
v Durbes pils a Dundage 
nás vracali v pomyselnej 
časovej osi a dali možnosť 
spoznávať dávny život 
v tejto zelenej krajine, plnej 
lesov a lúk. Cape Kolka, 
mys na Livonskom pobretí 
nás privítal v posledný deň 
mobility. Jeho dávna 

i neďaleká história nás uchvátili, ako i starobylý 
maják, črtajúci sa v diaľke, obklopený vlnami 
Baltského mora. Mali sme však možnosť vystúpiť 
do vyhliadkovej veže – majáka, ktorý stál neďaleko 
(Slīteres baka) a kochať sa jedinečnou prírodnou 
scenériou. 
 Nemožno pri týchto spomienkach zabudnúť 
na samotné hlavné mesto – Rigu, ktorého centrum 
sme si v jedno neskoré popoludnie mali možnosť 
prehliadnuť, túlať sa po obchodíkoch, či len tak si 
posedieť na terase štýlovej kaviarne a nechať sa 
unášať živými džezovými melódiami v podaní 
lotyšských umelcov. Každý deň na nás čakalo 
množstvo zážitkov, ktoré sme si postupne našli 
a prežili naplno. Verím, že nezostanú len tak 
pohodené v myšlienkach, spomienkach, ale budeme 
z nich čerpať nové povzbudenia, nápady, či 
informácie pre budúci život, prácu alebo štúdium. 
 Lúčenie vždy bolí a toto v posledný deň 
pobytu bolo o to zraňujúcejšie, že aktivity projektu 
Return to Roots sa zavŕšili a nám, jeho účastníkom, 
zostáva už len bilancovať, zhodnotiť jeho prínos 
a posunúť sa niekam ďalej, vpred, v ústrety novým 
výzvam. 

Lotyšsko:  vyvrcholenie projektu Comenius Lotyšsko:  vyvrcholenie projektu Comenius Lotyšsko:  vyvrcholenie projektu Comenius ---   Return to Roots Return to Roots Return to Roots    

V Dome chleba "s chozjajkou"   
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 Na sklonku uplynulého školského roku sa 
niektorí žiaci a pedagógovia školy vybrali na púť 
do Večného mesta – ako je často označované 
hlavné mesto kresťanstva – Rím. Je to tradičná púť 
absolventov našej základnej školy, naposledy sa 
uskutočnila pred štyrmi rokmi. Tá tohtoročná bola 
jedinečná tým, že hlavným dopravným 
prostriedkom zájazdu deviatakov bolo lietadlo. 
 V dňoch 5. – 10. mája sme tak mali 
možnosť pozrieť si hlavné kresťanské a historické 
pamiatky, duchovne načerpať, či len tak  
oddychovať v rímskych uličkách a ich zákutiach. 
 Po krátkom lete plnom zážitkov sme sa 
presunuli autobusom a následne metrom na ulicu 
Vialle della Scultura 15, kde nám p. Anna Tortorella 
poskytla ubytovanie v jednoduchom, ale účelnom 
zariadení. Ešte v ten istý deň sme obdivovali ruiny 
veľkého amfiteátra v strede Ríma – Kolosea, či 
Fora Romana, ruiny obchodného, politického 
a náboženského centra starovekého Ríma. 
 Takmer celé nasledujúce tri dni sme strávili 
vo Vatikáne: obdivovali sme Námestie sv. Petra, 
kupolu Baziliky sv. Petra a nádherný výhľad na 
mesto, či samotnú Baziliku sv. Petra s jej 
duchovnou atmosférou a umeleckým odkazom. 
Stredajšia audiencia u sv. Otca Františka na 
Námestí sv. Petra zanechala hlbokú stopu v našich 
srdciach. Anjelský hrad (Castel Sant Angelo) 
ponúkol jedinečný výhľad na panorámu mesta              
a rieku Tiber so svojimi mostami. Tajuplný 
Pantheon poskytol v tých horúcich dňoch okrem 
príjemného chládku prostredie nadýchané 
minulosťou a duchovnom, až sa nikomu z jeho 
priestorov nechcelo odísť. Popoludňajší relax na 
námestí Piazza Navona a jej 
fontánach bol do zlatista zaliaty 
slniečkom. Sledovanie čulého 
turistického ruchu okolo 
Fontány di Trevi, či na 

Španielskych schodoch poskytol tiež istú formu 
oddychu našim uchodeným nohám. Zaujímavé bolo 
počúvať pouličných spevákov, sledovať tanečných, 
či výtvarných umelcov alebo len tak vnímať 
predajcov ruží a rôznych drobností. 
 Neodmysliteľnou súčasťou Vatikánu sú jej 
rozsiahle múzeá, ktoré si návštevníka najskôr 
pripravia dlhým, niekedy aj niekoľkohodinovým 
čakaním na vstup. Ale vyplatí sa, táto cena za obdiv 
obrazov, kníh, fresiek, gréckych, etruských, 
rímskych a iných sôch a rôznych umeleckých diel, 
je stále nízka. V závere niekoľkohodinovej 
prehliadky expozícií Vatikánskych múzeí 
návštevníkov uvíta nádherná Sixtínska kaplnka, 
skvost freskovej výzdoby stien dielami 
najznámejších talianskych renesančných umelcov 
a Michelangelovho biblického stropu. 
 Lateránska Bazilika (Basilica di San 
Giovanni in Laterano) ponúkla svoje neskromné 
priestory našim modlitbám ako aj kolégium, 
v ktorom nás privítal slovenský kňaz, Mgr. Milan 
Tomaga a sprostredkoval mnohým sviatosť 
zmierenia a Sviatostného Spasiteľa vo svätej omši. 
 Pomník Viktora Emanulea II., nazývaný 
tiež Il Vittoriano , Sväté schody a Bazilika Panny 
Márie Snežnej, sú tiež miesta, kam smerovali 
kroky nás, pútnikov. 
 Množstvo obchodíkov s devocionáliami sme 
preskúmali do posledného špiku a nakúpili pre 
blízkych a priateľov suveníry a rôzne darčeky. 
Celodenný pobyt pri mori blízko pobrežného 
mesta Lido di Ostia, ktorý mnohým vďaka silnému 
opáleniu pripravil krušné večerné či nočné chvíle, 
zaujímavé talianske jedlá so svojimi špecialitami, 

mentalita a atmosféra v meste sa stali 
tiež zdrojom zážitkov, ktoré sa vsunuli 
do pamäťovej pokladnice s názvom 
RÍM 2014. 

������������������������������������      Púť do Večného mesta Rím  Púť do Večného mesta Rím  Púť do Večného mesta Rím  ������������������������������������   
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 Milí čitatelia, uplynulo niekoľko 
prázdninových dní, čo sme sa my, táborníci 
vrátili z pobytu v Terchovej a pri pohľade na 
aktuálnu povodňovú situáciu v tejto rozsiahlej 
dedinke nám určite viacerým zviera srdce 
a myšlienky zrýchlene blúdia po 
spomienkových mapách. 
 Tento zázračný kút Slovenska nás 
prichýlil na celých úžasných 7 dní (6. – 12. júla 
2014), ktoré – sa nám zdalo – ubiehali 
rýchlosťou blesku. O 32 detí vo veku od 7 
rokov sa staral tím vedúcich, pre ktorých je 
letný tábor srdcovou záležitosťou: p. kaplán, 
Štefan Čunderlík , v jednej 
osobe  Bo ž í  č l o ve k , 
duchovný pastier, turistický 
sprievodca, či futbalový 
spoluhráč alebo animátor. 
Podobné atribúty by sme 
pokojne mohli prisúdiť aj 
našej  osvedčene j  p . 
zd ra vo tn íčke ,  Ľub ke 
Horváthovej,  ktorá sa 
o k r e m  z d r a v o t n e j 
starostlivosti neštíti žiadnej 
aktivity s deťmi. Spolu so 
Simonkou Bagalovou, 
ďalšou členkou tímu, našou 
budúcou maturantkou, sme 
boli akýmisi náhradnými 
mamami, opatrovateľkami 
a zároveň priateľkami 
a animátorkami voľného času. A o tom, že 
najlepšie sa deti učia od svojich starších 
rovesníkov, nás presvedčili Peťo Škula 
s Natálkou Horváthovou, teraz už bývalí 
deviataci, ktorí svojou osobnosťou a včlenením 
sa do detského kolektívu boli príkladnými 
spolutáborníkmi, ochotnými pomáhať v každej 
chvíli. 
 Osada Štefanová a jej Chata pod 
skalným mestom boli útočiskom, odkiaľ sme 
vyrážali na rôzne výlety, túry, hry, či len tak 
leňošili na nádvorí alebo zápolili na jej 
športoviskách. Hneď v prvý deň, ešte pred 
príchodom do tábora sme sa zastavili                  
v aquaparku Spa&wellness v Turčianskych 

Tepliciach. Slniečko a voda boli dobrým 
znamením pre nové zážitky. Po ubytovaní sa 
v chate a kompletnej prehliadke jej možností 
a okolia, sme s radosťou slávili sv. omšu 
a pozvali tak Pána Ježiša medzi nás. 
Podvečerná vychádzka pri hotel Boboty, kde 
sme úplne zblízka hľadeli zoči – voči diviakom 
do očí sa pretiahla až do súmraku. 
 Vychádzajúce slniečko nás šteklilo pri 
rannej rozcvičke, pretože túra, na ktorú sme sa 
chystali, potrebovala zdatných turistov. 
Jánošíkove diery sa pre niektorých stali 
ťažkou turistickou skúškou, pre iných ľahkou 

prechádzkou. Náučný 
chodník Diery nás teda učil 
aj zodpovednosti, disciplíne 
a vytrvalosti. Nadýchaní 
tejto úžasnej prírodnej 
scenérie sme po krátkom, 
ale opäť aktívnom oddychu 
zväčša na futbalovom 
a tenisovom ihrisku, šantili 
pri eRko – tancoch, čím 
sme sa stali aj atrakciou pre 
okoloidúcich turistov. 
 Nasledujúci deň bol 
venovaný veľkej táborovej 
hre, kde si rovnocenné 
družstvá skúšali svoje 
vedomost i ,  zručnost i 
a zdatnosť na rôznych 
stanovištiach. Popoludňajšie 

netradičné športové disciplíny však už 
prekazili kvapky, ktoré sa čoraz nástojčivejšie 
dožadovali svojho a bezútešne padali zo 
zatiahnutej oblohy. Tak sa náš spoločný 
životný priestor zúžil na spoločenskú 
miestnosť, kde sme aj počas celého 
nasledujúceho dňa hrali rôzne hry a nasmiali 
sa do sýtosti. Stoličkový tanec, diskotéka, 
program Izba baví izbu a vzájomné 
rozhovory ukončilo štvrtkové ráno, ktoré sa pri 
pohľade na oblohu začínalo celkom sľubne. 
Miestny autobus nás odviezol do Vrátnej 
doliny a kabínková lanovka na Snilovské 
sedlo, odkiaľ sme, predierajúc sa miestami dosť 
hustou hmlou, zdolávali hrebeň pohoria 

������������  Ako sme táborili v Jánošíkovom kraji  ������������   
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a kráčali k vrcholu Chlebu. Pamätník 
obetiam hôr vo Vrátnej bol nielen mementom 
veľkoleposti prírody, ale nám aj pripomenul 
krehkosť ľudského života a bol výstrahou 
k zodpovednému správaniu. Napriek jemnému 
mrholeniu, či dáždiku sa zážitky tohto dňa pre 
táborníkov zďaleka nekončili, futbalový turnaj 
prebiehal v plnom prúde, tenisti si tiež prišli na 
svoje a večerné opekanie bolo super. To sme 
však už my, dospelí, potajomky plánovali 
nočnú hru. Tá vypukla po večernej modlitbe, 
ktorú p. kaplán neustále predlžoval, aby sme so 
Simonkou mohli tajne a dôkladne rozmiestniť 
indície takmer po celej osade. Hľadanie 
Jánošíkovho pokladu tak mohlo začať. 
Spočiatku vyzbrojení pláštenkami sa 4 družstvá 
v rôznych časových intervaloch vytrácali 
z chaty. Našli sa aj takí, ktorých temnota 
vystrašila už na nádvorí a radšej sa vrátili pod 
ochranné krídla p. zdravotníčky Ľubky.           
Z diaľky sledovali strašidelné ozveny výskotu 
svojich kamarátov, ktorých sme my, dospelí, 
dobre ukrytí, občas vyplašili. Napokon sme sa 
všetci šťastne stretli pri nájdenom poklade. 
Veselí sme sa vrátili do chaty a hoci hodiny 
odbíjali polnoc, chlapci podľa vzoru dievčat 
organizovali svoju párty, kde sme ešte hodinku 
p o s e d e l i ,  r o zp r á va l i  s i  zá ž i t k y 
a  veru                i podriemkavali. 
 V predposledné ráno niektorí vyskočili 
z postele ako rybičky, iných bolo treba budiť 
dvakrát alebo aj trošku pokropiť studenou 
vodou. Terchovský vláčik  však išiel podľa 
svojho harmonogramu a všetkých nás za 
výkladu sprievodkyne šťastne dopravil do 
Terchovej. Vystúpili sme pri soche Juraja 
Jánošíka a vybrali sme sa do kostola                
sv. Cyrila a Metoda, kde sme chvíľu 
obdivovali pohybujúci sa drevený Betlehem. 
Ďalej naše kroky viedli do miestneho Múzea 
Juraja Jánošíka a na horu Oravcové, kde 
okrem nádhernej panorámy sme si prezreli 
osadenú krížovú cestu. Obťažkaní nákupmi 
sme po príchode do našej chaty pripravovali 
vyhodnotenie celého týždňa: každý si našiel 
svoj darček, svoju víťaznú cenu, diplom za 
čistotu, poriadok, futbalový turnaj, súťaž 
družstiev, či za príkladnú turistiku, 
usporiadanie párty alebo za odvahu pri hľadaní 
nočného pokladu. 

 Nemožno zabudnúť na modlitbový 
dennníček, na ktorý si deti vždy našli voľnú 
chvíľku a zaplnili ho do poslednej strany. 
Neodmysliteľnou bola hra na anjelov, ktorá 
denne preverovala dobré srdcia a učila 
nezištnosti, pokore a obete pre druhých. 
 Ak ste sa, milí čitatelia, dopracovali až 
k týmto slovám, verte mi, že by som o tábore 
mohla napísať ešte mnoho riadkov a nebolo by 
konca tohto článku. A keby som dala priestor 
iným účastníkom, bol by to nekonečný príbeh 
pospájaný zážitkami, pocitmi a dojmami, ktoré 
si však radšej uchováme v srdiečkach a budeme 
medzi sebou spomínať, kým sa nezačneme 
tešiť na nový pobyt. 
 Slávnostnou bodkou nech je veľké 
poďakovanie všetkým tým, pre ktorých nie 
je nič zaťažko, ak ide o usmiate a šťastné 
tváre detí.  
 

Príjemné prázdninové dni prajem všetkým! 

Články z rubriky Reportáž pripravila: 
   Renata Trungelová 

Pedagogička KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 
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 Dňa 1. 7. 2014 sme 
sa my, členovia Levického 
mládežníckeho spevokolu 
stretli s veľkými batohmi 
a úsmevmi na tvárach na 
v l a k o v e j  s t a n i c i 
v Leviciach. Rýchlikom 
sme sa odviezli do Banskej 
Bystrice. Cesta ubiehala 
rýchlo a v dobrej nálade. 
Tam sme prestupovali na autobus, ktorým sme 
sa mali dostať na Muráň. Pomerne dlhé čakanie 
na prípoj nám náladu nepokazilo. Skôr naopak. 
Chlapci však vytiahli volejbalovú loptu              
a čakanie sa premenilo na strhujúci volejbalový 
zápas! Športom vyplavené endorfíny spôsobili, 
že zvyšok cesty ubehol v príjemnej atmosfére 
hrania slovného futbalu. A aj keď sme sa počas 
nej rozhodne nenudili, boli sme radi, keď sme 
konečne vystúpili na Muráni. Zložili sme sa 
v miestnej školskej telocvični a išli sme na 
dvor. Bolo skoré popoludnie, ľudia sa ešte len 
začínali schádzať. Postupne sa dvor i telocvičňa 
plnili, začala sa registrácia. S radosťou sme sa 
zvítali so známymi z predchádzajúcich rokov 
a predstavili im naše dievčatá, ktoré prišli na 
púť po prvý raz. 
 Večer sa celá púť oficiálne začala svätou 
omšou, modlitbou a rozdelením sa do dvoch 
skupín.  Vedúcim našej skupiny bol Tomáš       
z Čadce, ktorý hneď pomenoval skupinu Coffee 
Latte. V druhej skupine bola vedúcou Soňa. Ich 
názov sa v priebehu púte menil. Po rozdelení 
nastal čas odpočinku. 
 Na druhý deň ráno sa začalo putovanie. 
Budíček, čas na raňajky a hygienu, naloženie 
batožiny do auta a pred putovaním načerpanie 
síl na svätej omši. Po nej sme sa spevom 
rozlúčili s Muránčanmi a vyrazili. Bola streda, 
počasie nám prialo a my sme putovali i do 
kopca, i cez les. Cestou sme sa rozprávali, 
spoznávali nových ľudí a kilometre nám 
ubiehali v dobrej nálade. Zloženie našej 
skupinky bolo naozaj pestré. Boli v nej dve 
rehoľné sestry, kapucínsky mních Tomáš, páter 
Ondrej, skupinky z Chynorian, Novej Bane 
a východu, nevidiaci Ďuri, Martin z Dánska      
a samozrejme, početná skupina Levičanov, 

prezývaných levíčatá. 
Zhruba uprostred cesty 
prišiel čas na obed. 
Zastavili sme sa na lúke, 
najedli sa a odpočinuli si. 
Po asi hodinovej prestávke 
sa opäť putovalo. Večer 
sme unavení, ale šťastní 
konečne uvideli tabuľu 
s nápisom Telgárt. Teda, 

skôr ako sme ju uvideli, oproti nám kráčali 
a vítali nás jej rómski obyvatelia a ich detičky. 
V Telgárte sme sa zložili v miestnom 
kultúrnom dome, kde nás už čakal chutný 
guláš. Osprchovať sme sa mohli  na fare. 
Miestny kostol je gréckokatolícky a faru 
obývajú pán farár s manželkou a ich piatimi 
malými deťmi. Večer ešte modlitba a spánok. 
 Ďalší deň ráno sme sa zúčastnili 
gréckokatolíckej omše. Rozlúčili sme sa 
s pánom farárom a jeho rodinkou a vyrazili 
sme. Čakal nás najdlhší úsek cesty. Počas 
putovania sa spievalo a hralo, rozprávalo 
a zoznamovalo. Náš vedúci Tomáš čítal čosi 
z tamojšej histórie a dostal sa aj k svojim 
‚,tradičným“ vtipom. Tento rok však prekvapil, 
pretože svoju zbierku mal doplnenú aj o nové. 
Okolo dvanástej sme mali obedovú prestávku. 
Púte sa zúčastnili veriaci všetkých vekových 
kategórií, od maličkých detí, cez deti školského 
veku, mládež, dospelých až po starších ľudí 
a dôchodcov. Preto sme sa neskôr rozdelili do 
menších skupín a venovali sa aktivitám, ktoré 
mali pre jednotlivé vekové kategórie 
prichystané vedúci. 
 Vo štvrtok bola našim cieľom obec 
Hranovnica. Spali sme v miestnej základnej 
škole a domáci nám, ako každý rok, prichystali 
chutné pečené klobásky. V Hranovnici sme sa 
sprchovali u milých ľudí, v ochotných 
rodinách, ktoré za svoju láskavosť žiadali iba 
to, aby sme si na nich na Mariánskej hore 
spomenuli. Neskoro večer sme sa zúčastnili 
nádhernej adorácie. Do ticha nočného kostola, 
len v tlmenom svetle zneli jemné melódie 
piesní a chvál. Páter Ondrej každého z nás 
osobne požehnal. Božia prítomnosť bola priam 
hmatateľná. Po polnoci sme sa unavení, no 

Púť Levického mládežníckeho spevokolu na Muráň a do Levoče  Púť Levického mládežníckeho spevokolu na Muráň a do Levoče  Púť Levického mládežníckeho spevokolu na Muráň a do Levoče     
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duchovne posilnení odobrali do školy a tvrdo 
zaspali.  
 V piatok ráno nás čakalo prekvapenie       
v podobe dlhšieho spánku ako bolo pôvodne 
v programe. Po raňajkách a rozlúčke 
s obyvateľmi Hranovnice sme vyrazili na cestu. 
Cieľom bol Spišský Štvrtok. Deň prebiehal ako 
tie predchádzajúce, dobrá nálada a Božia 
prítomnosť opäť zvíťazili nad únavou. Na 
skupinových prácach sa pripravoval 
a nacvičoval program na večer. Podvečer sme 
dorazili do Spišského Štvrtku a zložili sa na 
miestnom farskom dvore. Tam nás čakali 
u s m i a t e  t e t y 
s výbornou fazuľovou 
pol ievkou, čajom 
a koláčmi. Za všetku 
ochotu a láskavosť, 
čas, ktorý venovali 
príprave na náš 
príchod, si žiadali len 
modlitbu  k Panne 
Márii. (Žiadny pútnik, 
ktorý kedy ochutnal 
koláče od tiet zo 
Spišského Štvrtku, by im neodmietol absolútne 
nič.) Po výdatnej a chutnej večeri nasledoval 
záverečný program. Bola to v podstate 
posledná spoločná noc. V telocvični sa hral 
futbal a potom prišiel čas na zábavu. Každá 
skupinka predviedla svoj program, aby 
ostatných pobavila a zaujala. Najmladšie 
detičky spievali a tancovali, levíčatá mali 
takisto pieseň a vtipnú scénku. Janko Gombala, 
zakladateľ púte Muráň – Levoča, oblečený 
v slušivej sukni, predviedol tanec. Program 
skrátka stál zato. Vyvrcholením večera bolo 
zdobenie vlajok. Obe skupiny dostali plachtu 
a mali ju pomaľovať niečím, čo ju 
charakterizovalo. Každý sa snažil užiť si 
posledný spoločný večer. Neskoro večer sme sa 
uložili spať. Neviem, ako na tom boli ostatní, 
no moje pocity boli zmiešané. Radosť z toho, 
že už zajtra budeme v Levoči a na Mariánskej 
hore. Smútok z toho, že púť sa už blíži ku 
koncu a s mnohými z týchto ľudí sa stretnem až 
o rok. 
 V sobotu ráno sme opäť vyrazili. Do 
Levoče sme doputovali pomerne skoro. 
Nasledovala krátka pauza a potom sme za 

spevu prešli cez celé mesto. Zastavili sme sa 
v Kostole sv. Jakuba, prezreli sme si Oltár 
majstra Pavla z Levoče. Tam sme chvíľu 
v tichu a modlitbách pobudli. Cesta pod nohami 
začala postupne stúpať. Blížili sme sa 
k Mariánskej hore. Všade okolo boli pútnici. Po 
vystúpení na vrch nás čakala najnáročnejšia 
časť – dostať sa cez to obrovské množstvo ľudí 
k priestoru rezervovanému pre pútnikov Muráň 
– Levoča. Po krátkom oddychu sa začal 
program. Spievalo sa a hovorili sa svedectvá. 
Obe skupiny mali nachystané hymny, na 
ktorých sme sa výborne pobavili. Potom sa 

ďakovalo ,  spomínalo, 
rozprávalo, oznamovalo... 
 A t m o s f é r a  n a 
Mariánskej hore bola úžasná. 
Ľu d i a  s a  s t r e t á v a l i 
a komunikovali v rôznych 
stánkoch, ktorých večerné 
o s ve t l e n i e  d u c h o vn ú 
atmosféru len umocňovalo. 
Po celý čas bola možnosť 
očistiť si dušu, vyspovedať 
sa, ale aj zakúpiť si milú 

pamiatku. Večer sme sa odobrali na modlitby. 
I tam bola vyhradená sekcia len pre našich 
pútnikov, priamo pod oltárom. Keď som sa 
otočila a obzrela, videla som pod sebou 
vysvietenú nočnú Levoču a obrovské davy 
ľudí... Nádherný pohľad..., nádherný pocit... tak 
blízko pri matke Márii - to všetko sme do seba 
nasávali plnými dúškami. 
 Ako prvá prišla na rad modlitba ruženca. 
Jednotlivé desiatky sa predmodlievali pútnici, 
maturanti, snúbenci, vysokoškoláci i skauti. 
Medzi každým desiatkom bolo rozjímanie, 
úvaha, ktorá pomáhala koncentrovať sa a vcítiť 
do modlitby. A potom začala svätá omša. 
Veľké množstvo kňazov, slávnostná atmosféra 
i nádherná kázeň. 
 Po nej sme sa odobrali naspäť na našu 
lúku. Bola hlboká noc a my sme si posadali 
okolo ohňa. Po celý čas sme mali možnosť 
vhodiť do drevenej archy svoju prosbu a teraz 
sme ich išli spálením „odoslať“ Panne Márii. 
Ostal ešte chvíľu čas na rozlúčenie sa. Okolo 
tretej nadránom pre Levičanov nastal čas odísť. 
Dovidenia, ak Pán Boh dá, vidíme sa o rok... 

Nora Mlynáriková 
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Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                
svätého Otcasvätého Otcasvätého Otcasvätého Otca    

––––        ––––        ––––        
August 2014August 2014August 2014August 2014    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

Aby kresťania vAby kresťania vAby kresťania vAby kresťania v    Oceánii  Oceánii  Oceánii  Oceánii  
radostne ohlasovali svoju                   radostne ohlasovali svoju                   radostne ohlasovali svoju                   radostne ohlasovali svoju                   

vieru všetkým ľuďom                     vieru všetkým ľuďom                     vieru všetkým ľuďom                     vieru všetkým ľuďom                     
tohto regiónu.tohto regiónu.tohto regiónu.tohto regiónu.    

    
    

Laik je mostom medzi Cirkvou                 
a svetom. Veľkodušný apoštolát 

laikov, ktorí sú spojení                               
s pastiermi Cirkvi a oživovaný 

sviatostnou milosťou,                           
robí Cirkev skutočne Cirkvou.  

sv. Ján Pavol II. 
 
 
 
 

Misijná krajina Guinea-Bissau 

 Republika Guinea-Bissau je malý štát 
v západnej Afrike. Väčšinu územia tvorí 
nízko položená močaristá rovina pobrežia 
Atlantického oceána s mnohými ostrovmi, 
ktoré boli v minulosti súčasťou pevniny 
a postupom času vznikli v dôsledku 
výrazného poklesu pobrežia. Guinea-Bissau 
bola Portugalskou dŕžavou až do roku 
1974, kedy dosiahla samostatnosť. Odvtedy 
prešla búrlivým vývojom, ako aj temnými 
obdobiami ako väčšina štátov Afriky. 
Krajina má veľkosť asi ako dve tretiny 
nášho Slovenska (36 125 km2) a má 
1 628 600 obyvateľov (2012). Oficiálnym 
jazykom je portugalčina, polovica 
obyvateľov používa v bežnom rozhovore 
kreolčinu. Všetkých jazykov v krajine je 
25, z toho domorodých 21. Krajina bola 
málo rozvinutá počas portugalského 
kolonializmu, neskoršie devastovaná najmä 
dlhým bojom za nezávislosť so 
senegalskými rebelmi. Hospodárstvo 
kraj iny je založené najmä na 
svojpomocnom hospodárstve a rybolove. 
Z dlhodobého hľadiska sú perspektívnymi 
náleziská ropy, ktorých využitie by pre 
krajinu mohlo zabezpečiť potrebný príjem. 
Väčšinu územia pokrývajú savany 
a planiny. Úrodná pôda netvorí ani 10% 
celkovej rozlohy. Pitnej vody je v krajine 
málo, a preto fľaša vody v obchodí stojí cez 
dva doláre, toľko čo pivo. Všetky potrebné 
veci musí krajina dovážať najmä zo 
Senegalu a Portugalska.  
 Priemerný vek obyvateľstva krajiny 
je 19 rokov a priemerná dĺžka života je 
jedna z najnižších na svete – u mužov 46 
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rokov a u žien 49 rokov. Podvýživou trpí 
takmer 20% detskej populácie. Problémom 
Guiney-Bissau je 
aj detská práca. 
Unesené deti 
často končia 
v  Senegale. 
C h l a p c i  s ú 
nútení manuálne 
p r a c o v ať , 
d i evča tá  sa 
povinne starajú 
o domácnosti, 
prípadne sú 
n ú t e n é 
k prostitúcii. 
P o č e t 
analfabetov je 57,6%. Samotné 
obyvateľstvo je zmesou množstva etnických 
skupín. Obyvatelia Guiney-Bissau sú veľmi 
srdeční a vľúdni. Zdravotníctvo v krajine je 
na extrémne nízkej úrovni. V nemocniciach 
chýba kvalitný personál, potrebné vybavenie 
a lieky. Na 
d e s ať t i s í c 
o b yv a t eľo v 
pripadá jeden 
l e k á r . 
V krajine nie 
sú železnice, 
c e s t y  s ú 
p o v äč š i n e 
v zlom stave 
a nespevnené. 
E l e k t r i n a 
a voda je 
k dispozícii 
len niekoľko hodín denne.  
 Guinea-Bissau bola dlhodobo 
portugalskou kolóniou. Portugalci sa málo 
starali o evanjelizáciu obyvateľstva. A tak 
až v roku 1955 sa tu zriadila apoštolská 
prefektúra. Až po vyhlásení nezávislosti 
krajiny sa hlavné mesto Bissau stalo sídlom 
diecézy, ktorá podliehala priamo Svätej 
stolici. Jej biskupom sa stal neúnavný 

františkán Settimio z Verony. Tento biskup 
dal silný podnet k evanjelizácii a tiež sa 

z a s l ú ž i l 
v občianskej vojne 
o zmierenie. Po 
nejakom čase sa 
založili ďalšie 
diecézy. Svätý 
Otec Ján Pavol II. 
navštívil krajinu 
s  k a rd in á l o m 
Tomkom roku 
1990. V krajine 
v ostatnom čase 
stále narastá počet 
m i s i o n á r o v . 
Väčšina z nich 

pochádza hlavne z Latinskej Ameriky 
a Ázie. Súčasne sa tu nachádza 10% 
kresťanov, 50% tvoria moslimovia 
a necelých 40% obyvateľov vyznáva africké 
náboženstvá. Počas koloniálneho obdobia 
mali katolíci dominantné postavenie. 

P r o t e s t a n t i 
upozornili na seba 
p o č a s 
o bč i a n s k y c h 
vo jen  na jmä 
v humanitárnej 
oblasti. Počas 
posledných rokov 
panuje v krajine 
n á b o ž e n s k á 
s l o b o d a  p r e 
v š e t k y 
n á b o ž e n s k é 
skupiny. Bibliu 

majú preloženú do 5 jazykov v krajine. 
 Po zmene vnútropolitickej situácie tu 
nastáva aj celková zmena, a tak možno 
očakávať i zlepšovanie celkovej situácie 
v krajine. 

P. Karol Bošmanský SVD, krátené 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  

 * Misie *                               Ročník IV. Číslo 8 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: Život Cirkvi vo svete 31/2014, Hlasy z domova a misií 
6/2014, www.misijnediela.sk 
Foto:  internet 
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 * Katechéza *                       Ročník IV. Číslo 8 

Pokračujeme 
vo vysvetľovaní 
t i tu lov,  ktorými 
označujeme Ježiša 
Krista. 
Kristus  – toto slovo 
pochádza z gréčtiny 
a  z n a m e n á 
„pomazaný“ . Toto 
i s t é  s l o v o  s a 
v hebrejčine povie 
„Mesiáš“ .  Teda 
Mesiáš a Kristus je to isté, len to prvé je po 
hebrejsky a to druhé po grécky.  

Prečo Ježiša označujeme titulom 
„Pomazaný“? Židia sa domnievali, že olej, 
ktorým je človek natretý, preniká hlboko do tela 
a dáva mu silu, zdravie, radosť a krásu. Preto 
pomazanie olejom bolo znakom, že človek, na 
ktorého sa leje tento olej, je Bohom požehnaný, 
je v Božej priazni a Boh si ho vyvolil  na nejakú 
službu a zasvätil ho tejto službe. Takýmto 
spôsobom boli vyvolení králi , kňazi a niekedy 
aj proroci  do svojej služby. Napr. keď si Boh 
vybral Dávida za kráľa, povedal prorokovi 
Samuelovi, aby ho vyhľadal a pomazal ho 
olejom na znak toho, že Boh si ho vyvolil. Toto 
pomazanie znamenalo, že Boh, okrem toho, že 
dáva tomuto človekovi zvláštne poslanie, mu 
dáva aj silu toto poslanie uskutočniť. Tou silou 
je Duch Svätý. V 1 Sam 16, 13 čítame: 
„Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho 
uprostred jeho bratov. A od toho dňa počnúc 
vstúpil na Dávida Pánov Duch.“  
 Preto bol pre Židov mesiášom každý 
dobrý kráľ či kňaz, pretože bol do svojho úradu 
vovedený týmto obradom pomazania olejom. 
Samozrejme, Židia na základe proroctiev čakali 
zvlášť v časoch útlaku a neslobody, že raz príde 
Mesiáš s veľkým „M“,  ktorý obnoví Izraelské 
kráľovstvo a vráti mu zašlú slávu, ktorá nikdy 
nepominie. Tieto očakávania sa splnili práve na 
Ježišovi, aj keď nie podľa predstáv Židov, ktorí 
čakali, že Mesiáš príde ako bojovník a kráľ, 
ktorí pobije mečom nepriateľov ako kráľ Dávid 
a vybuduje bohaté a slávne kráľovstvo ako 
Šalamún. 
 Ježiš je preto Kristom, teda Pomazaným, 
pretože je pomazaný v tom najhlbšom zmysle 
slova. On je priamo nebeským Otcom poslaný, 

vybraný, teda zasvätený 
stať  sa Krá ľom 
k rá ľov,  j ed iným 
Kňazom a zároveň 
obetou a nie len 
P r o r o k o m  a l e 
Pravdou samou. On, 
hoci nebol vonkajším 
obradom pomazaný 
olejom, bol pomazaný, 
teda naplnený plnosťou 
Ducha Svätého pri krste 

v Jordáne a sám Boh Otec ho tam nahlas 
potvrdil za svojho milovaného Syna, ktorý má 
naplniť poslanie na tejto zemi. Ježiš je 
Mesiášom tak, ako nikto pred ním. Toto jeho 
pomazanie bolo viditeľné v jeho mocných 
činoch, ako čítame v Sk 10, 38: „Vy viete, čo sa 
dialo po celej Judei po krste, ktorý hlásal Ján 
počnúc od Galiley. Ako Boh pomazal Ježiša 
z Nazareta Svätým Duchom a mocou a on 
chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých 
posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.“ 
 

Jednorodený Boží Syn (441 -  445) 
 

Tento titul Boží syn je tiež titul, ktorý sa 
v Starom zákone používal a dával sa anjelom, 
nazýval sa tak vyvolený ľud a králi . Tento titul 
znamenal, že medzi tým stvorením, ktoré bolo 
takto označené a Bohom je vzťah osobitnej 
dôvernosti. Teda tento titul sa pred Ježišovým 
počatím a narodením vzťahoval na tých, ktorých 
s Bohom spájalo blízke puto. 

Znova v Ježišovi sa tento titul, toto 
oslovenie napĺňa dokonale. On je v podstate 
tým jediným a pravým Božím Synom, pretože 
nie je stvorením, ktoré má so svojím Bohom len 
blízky vzťah, ale je Bohom Otcom splodený, 
teda je s ním jednej podstaty a je so svojím 
Otcom jedno. Je Božím Synom preto, lebo je 
podstatne zjednotený s Bohom Otcom a je mu 
rovný svojou božskou prirodzenosťou. On sa 
nestal Božím Synom tým, že by ho Boh Otec 
v nejakom momente prijal za svojho Syna, on 
je ním od večnosti, od vždy. Ježiš rozlišuje 
svoje synovstvo od synovstva svojich učeníkov, 
keď hovorí: „Vystupujem k môjmu Otcovi 
a vášmu Otcovi...“ (Jn 20, 17) 

 

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany 
 

   KKKRISTUSRISTUSRISTUS   (436(436(436---440)                                                        440)                                                        440)                                                         
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