
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník IV. - Číslo 11 - November 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: Hymnus a O modlitbe ... z knižky kňaza Origena  
Liturgia: Homílie na november „Bdejte a buďte pripravení“ a „Nedeľa Krista Krá ľa“ 

Téma: Pastorácia rodín                                                                                                       
Reportáž: Z duchovného a mimoškolského života KSŠ sv. Vincenta de Paul   

Reportáž: Skutky milosrdenstva sú základom ľudskosti * Katechéza: Pravý Boh a pravý človek 
Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na november, Začíname Rok zasväteného života,                                      

Misijná krajina Namíbia 
Fotogaléria: Pobožnosť za všetky duše v Očistci, Dom smútku v Leviciach, 1. 11. 2014  

Pobožnosť za duše v očistci na cintoríne v Leviciach dňa 1. 11. 2014  
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Ježiš, kráľ obdivuhodný, 
víťaz si a my slobodní, 

naša slasť, si nevýslovný; 
túžime byť ti podobní. 

 
Krá ľ slávny, mocný, nevinný, 

si kráľom naším jediným; 
darca milosti predivný, 
česť neba, Božej rodiny. 

 
Velebí ťa chór anjelov; 

nebo znie piesní ozvenou. 
Ježiš je našou útechou, 

s Bohom nás zmieril obetou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V pokoji Ježiš kraľuje, 
to nad náš pochop veru je; 
túžba nám srdce spaľuje 
požívať jeho, keď tu je. 

 
Ježiša ctime chválami, 

vrúcnymi spevmi, hymnami, 
nech vládne v nás i nad nami 

s oslávenými ranami. 
 

Ježišu, Panny Matky kvet, 
ty naša láska; nad ňu niet. 
Nech teba chváli celý svet, 

v kráľovstve blaha večne svieť. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������������������         Hymnus   Hymnus   Hymnus   ������������������������������������                                                                                                                                                                                                                                                            
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Uvidia Syna človeka prichádzať                        
na oblakoch s veľkou mocou a slávou.                                              
On pošle anjelov. A zhromaždí svojich                            

vyvolených zo štyroch strán sveta,                                 
od kraja zeme až po kraj neba.                    

Spravodlivo bude súdiť zemekruh                                  
a podľa práva národy.  

 

Z knižky kňaza Origena O modlitbe 
 

(Cap. 25: PG 11, 495-499) 
Príď tvoje kráľovstvo 

 
 Podľa slova nášho Pána a Spasiteľa 
„Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by 
sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: 
Aha, tu je! alebo: Aha, tamto 
je! Ale Božie kráľovstvo je me-
dzi“ nami, „lebo slovo je cel-
kom blízko, je v“ našich 
„ústach a v“ našom „srdci“. 
Preto ten, kto prosí, aby prišlo 
Božie kráľovstvo, celkom iste sa 
správne modlí za to Božie krá-
ľovstvo, ktoré má v sebe, aby 
vzišlo, prinášalo ovocie a dozre-
lo. Lebo v každom zo svätých 
kraľuje Boh a každý svätec po-
slúcha duchovné zákony Boha, 
ktorý v ňom býva ako 
v usporiadanom meste. Otec je v ňom 
prítomný a Kristus v takej dokonalej du-
ši kraľuje spolu s Otcom podľa toho: 
„Prídeme k nemu a urobíme si uňho prí-
bytok.“ 
 A keď budeme vytrvalo pokračo-
vať, Božie kráľovstvo, ktoré je v nás, do-
siahne svoj vrchol, keď sa splní to, čo ho-
vorí Apoštol, že si Kristus podrobí všet-
kých nepriateľov a odovzdá „kráľovstvo 
Bohu a Otcovi, aby bol Boh všetko vo 
všetkom“. Preto sa stále modlime 
s takým zápalom ducha, ktorý sa pro-
stredníctvom Slova stane božským, a ho-
vorme nášmu Otcovi, ktorý je na nebe-

siach: „Posväť sa tvoje meno, príď tvoje 
kráľovstvo.“ 
 O Božom kráľovstve treba vedieť 
aj to, že ako nemá „spravodlivosť účasť 
na neprávosti“, ako nemá „svetlo“ nič 
„spoločné s tmou“ a ako niet „zhody me-
dzi Kristom a Beliálom“, tak je Božie 
kráľovstvo nezlučiteľné s kráľovstvom 
hriechu. 
 Teda ak chceme, aby v nás kraľoval 
Boh, nech nijakým spôsobom „nevládne 
hriech v našom smrteľnom tele“, ale 
umŕtvujme „svoje pozemské údy“ a pri-
nášajme ovocie Ducha, aby sa v nás ako 
v duchovnom raji prechádzal Boh a on 

jediný v nás kraľoval so svo-
jím Pomazaným a ten aby 
v nás zasadol po pravici jeho 
duchovnej moci, ktorú túžime 
prija ť. A nech tam sedí, kým 
sa všetci jeho nepriatelia, ktorí 
sú v nás, nestanú „podnožkou 
jeho nôh“ a kým nebude v nás 
zrušené každé kniežatstvo, 
mocnosť a sila. 
 Lebo toto sa môže usku-
točniť v každom z nás, až kým 
nebude „ako posledný nepria-
teľ“ zni čená „smrť“, aby 

Kristus mohol aj v nás povedať: „Smr ť, 
kde je tvoj osteň? Peklo, kdeže je tvoje 
víťazstvo?“ Nech si teda už teraz naše 
„poruš i te ľné“  ob leč i e  svätosť                      
a „neporušiteľnosť a smrteľné“ nech si 
po zničení smrti oblečie Otcovu 
„nesmrteľnosť“, aby v nás kraľoval Boh 
a my sme už teraz požívali dobrá znovu-
zrodenia a zmŕtvychvstania. 
 

Kráľovstvo tohto sveta sa stalo                                  
kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného.                                                  
Jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov,     

veď Pánovo je kráľovstvo.                                                                                             
A bude kraľovať na veky vekov. 

   OOO   modlitbe ... zmodlitbe ... zmodlitbe ... z   knižky kňaza Origena knižky kňaza Origena knižky kňaza Origena  
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33. nedeľa cez rok 
BDEJTE A BUĎTE PRIPRAVENÍ, LEBO 

SYN ČLOVEKA PRÍDE V HODINU,                 
O KTOREJ NEVIETE 

 

 November sa začína slávnosťou 
Všetkých svätých, ktorá nás vyzýva, 
aby sme upierali oči k nebu a žili tak,  
aby sme dosiahli večnú radosť. 2. no-
vembra je Spomienka na všetkých 
verných zosnulých, keď si spomína-
me  na všetkých, ktorí zomreli             
v Kristovi. Cirkev nás vyzýva, aby 
sme ich 
tento me-
siac pod-
p o ro v a l i 
s v o j i m i 
modlitba-
mi. 
 V 33. 
n e d eľ u          
v Cezroč-
nom ob-
dobí nás 
E v a n j e -
lium pod-
ľa Matúša 
(Mt 25, 14
-30) nabáda žiť v Kristovi Ježišovi 
slovami:  "BDEJTE A BUĎTE PRI-
PRAVENÍ, LEBO SYN ČLOVEKA 
PRÍDE V HODINU, O KTOREJ NE-
VIETE". Kladieme si otázku, prečo 
Boh pred nami skrýva niečo také dô-
ležité, ako je  hodina Jeho príchodu, 
ktorá sa pre každého z nás zhoduje          
s hodinou smrti. Dôvodom je, že Boh 
nás pozná a vie, aká hrozná úzkosť 
by to bola pre nás, keby sme vedeli 
presnú hodinu smrti a očakávali jej 

neúprosný pomalý príchod. Neistota 
o tejto hodine by nemala spôsobiť, že 
budeme bezstarostní, ale máme byť 
bdelí. Čo znamená "byť bdelý" ? Byť 
bdelý znamená zanechať hriešny ži-
vot, celým srdcom oľutovať svoje 
hriechy, vyznať ich v sviatosti zmie-
renia a snažiť sa žiť v milosti posvä-
cujúcej. 
 Posväcujúca milosť je dar od 
Boha. Jeho milosť nás premieňa tak, 
že nám umožňuje žiť svätým živo-

tom a do-
d r ž i a v ať 
Božie pri-
kázania.  
            
„ Pros íme 
ťa, všemo-
húci Bože, 
na orodo-
vanie Pan-
ny Márie, 
v š e t k ý c h 
s v ä t ý c h      
a anjelov, 
daj nám 

mocou svojho Ducha Svätého ochotu 
zanechať hriešny život, konať dobré  
skutky a pomáhaj nám kráčať v ústre-
ty Kristovi tak, aby nás pri svojom 
druhom  príchode postavil po svojej 
pravici a voviedol nás do nebeského 
kráľovstva. Skrze nášho Pána Ježiša 
Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh       
a s tebou žije a kraľuje v jednote       
s Duchom Svätým po všetky veky ve-
kov.  Amen.“  

   Eva Terezia Maďarová 
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34. nedeľa 
Nedeľa Krista Krá ľa 

 

 Cirkevný liturgický rok sa začína 
očakávaním príchodu Spasiteľa na tento svet 
a završuje sa očakávaním jeho druhého 
slávneho príchodu. Kým Starozákonné texty 
hovoria o túžobnom očakávaní Bohom 
prisľúbeného Vykupiteľa po páde človeka do 
hriechu, Nový Zákon prináša radostnú zvesť 
o jeho prvom príchode a končí vetou plnou 
nádeje na jeho druhý príchod. „Áno, prídem 
čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“ (Zj 
22,20b -21) 
 Texty 34. nedele liturgického roka nás 
uvádzajú do reality posledných čias. Táto 
nedeľa je nedeľou Krista Kráľa, ktorý príde 
súdiť živých i mŕtvych. Už prvé čítanie z knihy 
proroka Ezechiela hovorí 
o tom, že do toho času 
bude Pán starostlivým 
pastierom svojho ľudu. 
„Ja sám budem pásť 
svoje ovce, ja im dám 
odpočinok, hovorí Pán, 
Boh. Stratené ovce 
vyhľadám, rozptýlené 
pr ivediem naspäť , 
zranené obviažem, slabé 
posilním, tučné a silné 
ochránim a budem ich 
pásť svedomito.“ Boh 
nikdy neopustil človeka, nenechal ho napospas 
svojmu osudu. V Starom zákone čítame 
o patriarchoch a prorokoch, cez ktorých sa 
prihováral ľuďom a ukazoval im správny smer 
života a potvrdzoval svoje prisľúbenie 
o vykúpení a spáse. Keď nastala plnosť času, 
sám Boh sa stal človekom, aby prebýval medzi 
nami. „...zriekol sa seba samého, vzal si 
prirodzenosť sluhu, stal sa podobný 
ľuďom...“ (Flp 2, 7) Ježiš Kristus, Slovo, ktoré 
bolo na počiatku, Slovo, ktoré bolo u Boha, 
a to Slovo, ktoré bolo Boh“ (Jn 1, 1), za svojho 
pozemského života slúžil ľuďom. Lebo 
„neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby 
slúžil“ . Kade chodil, dobre robil. Vykonal 
mnoho dobrých skutkov od Otca. Slepým 
vracal zrak, hluchým sluch, nemým reč, 
uzdravoval malomocných, chromých, kriesil 

mŕtvych, odpúšťal hriechy a sýtil hladných. 
Oslobodzoval posadnutých zlými duchmi. 
A nakoniec dobrovoľne dal svoj život „ako 
výkupné“ za nás všetkých.  
 A n i  p o  s v o j o m v z k r i e s e n í 
a nanebovstúpení nás nenechal opustených. 
Zoslal Ducha Svätého, ktorý nás naučí všetko, 
aby sme prežili život v hojnosti. V hojnosti 
Božieho požehnania, milostí a duchovných 
darov potrebných pre plnohodnotný život, aby 
sme mohli stáť pri jeho druhom príchode po 
jeho pravici. Aby sme mohli počuť z jeho úst tú 
najradostnejšiu zvesť: „Poďte, požehnaní 
môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre 
vás pripravené od stvorenia sveta.“ Zostal tu 
medzi nami v Božom Slove, vo sviatostiach, 
uponížený v kúsku chleba, v Eucharistii, aby 
sme sa ním sýtili a aj my mohli konať skutky 

Nebeského Otca. A tie 
skutky v Evanjeliu tejto 
n e d e l e  s ú  j a s n e 
pomenované: „Lebo som 
bol hladný a dali ste mi 
jesť; bol som smädný 
a dali ste mi piť; bol som 
pocestný a pritúlili ste 
ma; bol som nahý 
a priodeli ste ma; bol som 
chorý a navštívili ste ma; 
bol som vo väzení a prišli 
ste ku mne.“ 
 Keď opäť príde 
v plnosti časov, už príde 

ako Kráľ. „Až príde Syn človeka vo svojej 
sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón 
svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia 
všetky národy a on oddelí jedných od druhých, 
ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si 
postaví sprava a capov zľava.“ Ak sme sa zo 
všetkých síl usilovali uskutočniť výzvu Ježiša 
Krista „Poď a nasleduj ma!“ , ak sme si 
„vypierali rúcha“ ľútosťou vo sviatosti 
zmierenia, budeme môcť vstúpiť do nebeského 
Jeruzalema. O jeho nádhere a blaženosti píše 
sv. Ján apoštol takto: „V ňom bude trón Boha 
a Baránka..., Noci už nebude a nebude 
potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo 
im bude žiariť Pán, Boh a budú kraľovať na 
veky vekov.“ (Zj 22, 3b, 5) 

Gitka Tóthová 
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 Úlohou rodiny v spoločnosti je 
stať sa tým, čím rodina už je – živnou 
pôdou pre spoločné dobro. Pojem 
„sociálneho kapitálu“ nám ponúka 
vďačný spôsob na objasnenie 
základnej úlohy rodiny v spoločnosti. 
Sociálny kapitál, hovoria ekonómovia, 
je súborom cností – ako je napríklad 
d ô v e r a , 
priateľstvo, 
otvorenosť 
v o č i 
d r u h ý m 
a ďalšie, 
ktoré držia 
spoločnosť 
p o k o p e . 
T a k á t o 
d e f i n í c i a 
sociálneho 
kapitálu do 
bodky sedí 
s tým, čo bolo povedané o rodine. 
Stabilné, plodné manželstvo medzi 
mužom a ženou je primárnym zdrojom 
sociálneho kapitálu. Také manželstvo 
je zdrojom, ktorý žiaden iný zdroj 
nemôže nahradiť, ale môže z neho 
prípadne čerpať výhody iba tak, že na 
ňom parazituje. Štát má preto 
povinnosť rodinu uprednostňovať pred 
inými formami „oslabenej lásky“, 
akou je napríklad kohabitácia 
(spolužitie nezosobášených partnerov), 
pretože rodina je nenahraditeľnou 
školu spoločného dobra, ktoré je 
v prvom rade základom každého 
sociálneho spolužitia. 

 Rodina plodí č loveka ako 
spoločenskú bytosť. Jeho skúsenostné 
chápanie spoločného dobra ho 
pripravuje na to, aby vedel podporovať 
a slúžiť takému sociálnemu poriadku, 
ktorý je skutočne ľudský. Katolícka 
sociálna náuka má na vyjadrenie tejto 
pravdy jednoduchý vzorec. Podľa 

neho  je 
rodina prvou 
b u n k o u 
spoločnosti. 
Pritom slovo 
„ b u n k a “ 
o z n ač u j e 
viac ako 
z á k l a d n ú 
s t a v e b n ú 
j e d n o t k u 
spoločnosti. 
S t a v e b n ú 
j e d n o t k u 

(napríklad tehlu) možno vymeniť za 
inú bez toho, aby to malo vplyv na 
štruktúru stavby ako celku, rodina – 
ako bunka v rámci tela – obsahuje 
genetickú predlohu celej spoločnosti. 
Presne tak, ako každá bunka obsahuje 
DNA celého tela, rodina obsahuje celý 
pojem spoločného dobra, pretože 
rodina je prirodzeným prostredím 
(habitat), do ktorého sa rodí dôstojnosť 
človeka. 
 Ježiš povedal svojim učeníkom: 
„Vy ste svetlo sveta“ (Mt 5,14). 
Pánove slová sa osobitným spôsobom 
týkajú rodiny. Veď nakoniec aj svetlo 
slnka napĺňa svoju „úlohu“ tým, že 
vydáva teplo a vzdialenosť nie 

������������������������������������         Pastorácia rodín   Pastorácia rodín   Pastorácia rodín   ������������������������������������    
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nejakou aktivitou, pridanou k jeho 
prirodzenosti zvonku, ale jednoducho 
tým, čím je. Podobne, ako úlohou 
slnka nie je nič iné ako svietiť a hriať, 
poslaním rodiny je, aby bola sama 
sebou, aby bola teda rodinou. Ján 
Pavol II. 
v y z ý v a l 
r o d i n u 
k tomuto 
základnému 
p o s l a n i u : 
„ R o d i n a , 
staň sa tým, 
čím si!“ 
A čo sa 
stane, keď 
je rodina 
tým, čím je? 
Tu nám Ján 
Pavol II. odpovedá: Nakoľko podľa 
Božieho plánu rodina je „dôverné 
spoločenstvo života a lásky“, má za 
úlohu stále viac stať sa tým, čím je, 
čiže spoločenstvom života a lásky. 
Podstatu a úlohy rodiny určuje koniec 
koncov láska. Preto rodina dostáva 
pos lan ie  s t ráž iť ,  p re javovať 
a sprostredkúvať lásku ako živú 
ozvenu a skutočnú účasť na Božej 
láske k ľudskému pokoleniu a na láske 
Krista Pána k Cirkvi, jeho neveste. Ak 
chceme civilizáciu lásky, musíme 
podporovať rodinu, keďže rodina je 
miestom zrodu spoločnosti. 1 
 Pomoc rodinám môže byť 
mnohoraká a významná v rôznych 
o b l a s t i a c h :  p s y c h o l o g i c k e j , 
medicínskej, právnej, morálnej, 
ekonomickej, a podobne. Aby táto 
pomoc bola účinná, musí rátať so 

špecifickými službami, medzi ktoré 
patria: formačné centrá zamerané na 
rodinu, centrá pre prirodzené metódy 
poznávania plodnosti, vedecké 
a výskumné inštitúty, zaoberajúce sa 
manželstvom a rodinou, inštitúty 

b i o e t i k y ,         
a  ďa l š i e .         
S  t ý m t o 
c i eľo m  – 
h lavne na 
d i e c é z n e j 
úrovni – má sa 
p o d p o r iť 
v y t v o r e n i e 
t a k ý c h 
i n š t i t ú c i í , 
ktoré by boli 
s príslušnou 
kompetenciou 

a jasnou kresťanskou inšpiráciou 
p r ip ravené  pomáhať  s vo j ím 
poradenstvom pri prevencii a riešení 
problémov, ktoré sa pri pastorácií 
rodín vyskytujú. 2 
 Diecézy by mal i  zr iadiť 
poradenstvo ohľadom prirodzených 
metód v dekanátoch, kde by mohli 
snúbenci a manželia prísť na 
konzultácie, prípadne absolvovať 
kurzy pre výučbu. 
 
Použitá literatúra: 
1 ANDERSON, C. GRANADOS, J.: Povolaní 
milovať, s. 233–235. 
2 ŠPANIELSKA BISKUPSKÁ 
KONFERENCIA, Pravda o láske človeka,  s. 
77. 
                                                  Anna Siekelová, 
                     regionálna zástupkyňa Fóra života 

z Hontianskych Trsťan  

... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle   
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Púť žiakov a pedagógov KSŠ sv. Vincenta 
de Paul do Národnej svätyne – Šaštínskej 

baziliky Sedembolestnej Panny Márie 
 

„Tie Šaštínske zvony k sebe nás volajú…“ 
 

 Dnes viac ako inokedy pociťujeme 
prázdnotu tohto sveta, plného ľudských 
konfliktov a nedorozumení. Nutne potrebujeme 
vnímať všeobjímajúcu Božiu lásku. Všetky 
naše kríže a starosti, ale aj smelé plány sme plní 
nadšenia odovzdali Bohu prostredníctvom 
Sedembolestnej Panny Márie v Národnej 
svätyni – v Šaštínskej bazilike. 
 21. október sa spočiatku javil ako 
upršaný, sychravý deň, neskôr si však slniečko 
našlo svoje miesto na oblohe i v našich 
srdiečkach. 34 detí a niekoľko pedagógov 
a priateľov školy so spolupútnikmi z rôznych 
miest Slovenska i Čiech slávilo so svojím 

c e l e b r a n t o m  M g r .  Š t e f a n o m 
Čunderlíkom sv. omšu a vyjadrilo v modlitbe 
zverenie seba, svojich rodín, inštitúcií Panne 
Márii Sedembolestnej. 
 Don Emil Šafár, SDB, našim malým 
pútnikom porozprával príbehy o bazilike, jej 
minulosti a o Sedembolestnej Panne Márii a jej 
zázrakoch v Šaštíne a okolí. Pekným zážitkom 
bola prehliadka Mariologického múzea, kde 
návštevníci mali možnosť vidieť rôzne sošky 
Sedembolestnej – Piety, opradené svojou 
históriou, koruny, dobové kroje, rôzne 
devocionálie, či knihu zázračných uzdravení. 

 
„Vďaka, Bože, za prekrásny deň, plný lásky 
a spolupatričnosti, za našu púť, ktorú sme 

v tomto Roku Sedembolestnej Panny 
Márie mali možnosť vykonať, voláme 

spoločne: Sedembolestná Panna Mária, 
oroduj za nás!“ 

ZZZ   duchovného aduchovného aduchovného a   mimoškolského životamimoškolského životamimoškolského života      
KSŠ sv. Vincenta de PaulKSŠ sv. Vincenta de PaulKSŠ sv. Vincenta de Paul   
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O návšteve pátra Roberta Baleka, 
SVD, misionára v Moskve 

 Dňa 9. októbra 2014 zavítal do našej školy 
páter RobertBalek, člen Spoločnosti Božieho Slo-
va, ktorý pôsobí na misii v Moskve. Starší žiaci 
mali možnosť dozvedieť sa nielen o živote v tomto 
veľkomeste, ale aj o jeho misionárskej činnosti, 
duchovne načerpať, povzbudiť sa vo vnímavosti na 
vanutie Ducha Svätého.  
 

Zo života pátra Roberta 
 Pochádza z Námestova. Do SVD vstúpil         
v roku 1999. Po vysviacke v roku 2007 pôsobil dva 
roky ako kaplán v Nitre. 17. septembra 2009 odletel 
na misie do Ruska. Po ročnom kurze jazyka v Irkut-
sku pri Bajkalskom jazere bol vymenovaný za misij-
ného sekretára régie Ural a prevedený do farnosti 
sv. Oľgy v Moskve. 
 Páter Robert predstavil svoju misiu v Rusku 
a rozprával o životoch ľudí v tejto krajine i osobné 
zážitky z misie v Irkutsku na Sibíri a v Moskve. 
Veľmi adresne sa prihováral všetkým: dievčatám 
a chlapcom ako Kráľovským deťom, pedagógom 
ako matkám a otcom nielen vo vlastných rodinách, 
ale často suplujúcim pravú rodičovskú lásku 
u svojich žiakoch.  
 Deti mali možnosť prehliadnuť si rôzne su-
veníry z Ruska: matriošky, samovar, rôzne nádoby, 
tácky, šatku, obrázok... Páter ponúkol možnosť pod-
poriť misie a to konkrétne opravu Kostola sv. Oľgy 
v Moskve, ktorý bol kedysi nočným klubom.  
 Misionár Robert zdôraznil nutnosť odpúš-
ťať a byť vnímavý na potreby iných, ochotu po-
máhať každému, potrebu požehnávania, ktoré 
má obrovskú silu meniť tento svet k lepšiemu. 
Predniesol niekoľko povzbudivých príbehov z vlast-
nej pastoračnej činnosti, ktoré poukazovali na dô-
ležitosť pestovania lásky, odpustenia a trpezli-
vosti v rodinách, ale aj na skutočný recept šťast-
ného života: absolútne odovzdanie sa Bohu 

a využitie svojich hmotných, duchovných 
a duševných dispozícií , rozdanie celého seba pre 
dobro svojho blížneho: „ Veď nikdy nevieme, ako 
chce Boh cez nás priviesť iných bližšie k sebe. 
Budem sa modliť za teba, Ty sa, prosím, modli 
za mňa, aby sme boli dostatočne citliví na jeho 
hlas v nás.“A v takomto duchu sa páter Róbert pri-
hováral mnohým žiakom, ktorých neskôr stretol na 
rozľahlých chodbách školy.Z jeho bohatého du-
chovna mali možnosť načerpať počas osobných 
rozhovorov nielen pedagógovia, ale aj malí škôlkari, 
ktorí charizmatického misionára pozdravili vo svo-
jich triedach.  
 Nech dobrotivý Pán Boh požehnáva tohto 
neúnavného misionára, ktorý aj počas svojej osob-
nej dovolenky evanjelizuje a teší srdcia na rôznych 
miestach našej vlasti. Na záver slová Modlitby lás-
ky od pátra Roberta, ktorú spolu s Ružencom lásky, 
Modlitbou šťastného života, Rannou modlitbou 
a inými krátkymi modlitbami venoval všetkým, 
ktorí sa túžia modliť: 
 „Môj milovaný Bože, ďakujem Ti, že si ma 
vždy miloval, miluješ a budeš naveky milovať také-
ho, aký som, pretože Tvoja láska ku mne je večná 
a Tvoje milosrdenstvo ku mne je nekonečné. Pre-
meň ma v seba – v Lásku, lebo Ty si Láska a ja 

som Tvoj obraz. Amen.“ 
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Paul KariukiMachira a jeho 
posolstvo: Boh chce s každým z nás 

hovoriť rečou nášho srdca 

 Paul Machira je pastor z afrického 
štátu Keňa a pracuje v organizácii 
BibleTranslation&LiteracyKenya E.A. 
 V rámci misijnej činnosti globálnej 

aliancie Wycliffe navštívil aj žiakov našej 

školy. Sprevádzal ho jeho slovenský 

priateľ, tlmočník, spolupracovník a zároveň 

člen nášho Rodičovského spoločenstva       

p. Ing. Jaroslav Tomašovský.  
 Paul Machira hovoril o živote v jeho 
krajine, o neľahkých osudoch jej 
obyvateľov, ale i o vlastnom životnom 
putovaní, o svojej ceste za Božou láskou. 
Naučil žiakov kenskú pieseň, odpovedal 
na neutíchajúce množstvá otázok. Deti 

mali možnosť porovnať svoj „blahobyt“ 
s chudobou kenských detí, svoje 
možnosti s ich možnosťami. Srdcia detí 
i pedagógov nezostali ľahostajné 
a zapojili sa do finančnej zbierky pre 
deti v Keni.  
 Paul Machira rozvíjal nemysliteľnú 

predstavu, že by neexistoval preklad Biblie 

v Slovenčine, ba, že by neexistovala 

slovenské abeceda, žiadne slovenské knihy 

a v škole by sa vyučovalo len v nejakom, 

pre nás cudzom, jazyku. Pre milióny ľudí je 

to realita dnešných dní. Organizácii, kde 
sa Paul Machira angažuje, leží na srdci, 
aby každý jazyk mal písomnú formu 
a svoj preklad Biblie. Veď len v Keni sa 

hovorí takmer 60 jazykmi. 

 Myslím, že posolstvo návštevy Paula 

Machiru bude dlho doznievať v našich 

dušiach. „Daj, Pane, nech nie sme 
ľahostajní voči potrebám biednych, nech 
každý jazyk vyznáva: Ježiš Kristus je 
Pán!“ 

Články z rubriky Reportáž pripravila: 
   Renata Trungelová 

Pedagogička KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 
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 Skutky milosrdenstva sú dobročinné 
skutky, ktorými pomáhame svojmu blížnemu       
v jeho telesných a duchovných potrebách. 
 Byť milosrdným znamená cítiť potreby 
druhého človeka ako svoje vlastné, znamená  
chcieť dobro pre iných tak, ako ho chceme pre 
seba. 
 Sám Ježiš nás vyzýva : „Buďte 
milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!"      ( Lk 
6,36 ). Inšpiruje nás aj svojimi slovami : 
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu 
milosrdenstvo." ( Mt 5,7 ) 
 Aj svätý Ján nás vo svojom liste vyzýva: 
„Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, 
ale skutkom a pravdou." ( 1 Jn 3,18 ) 
Poznáme sedem skutkov telesného a sedem 
s k u t k o v 
d u c h o v n é h o 
mi losrdenstva. 
Skutky telesného 
milosrdenstva sú: 
hladných kŕmiť, 
s m ä d n ý c h 
napájať, nahých 
odievať, chorých 
n a v š t e v o v ať , 
pocestných sa 
ujímať, väzňov 
v y k u p o v ať , 
m ŕ t v y c h 
pochovávať ... 
 T ý m i t o 
slovami chcem 
nadviazať na nedávnu celoslovenskú zbierku 
organizovanú vincentskou rodinou „BOJ 
PROTI HLADU“, ktorá prebiehala aj v našej 
farnosti Levice – mesto za podpory  pána 
dekana, Jána Bednára. Z výsledku tejto zbierky 
vidieť, že aj dnes sa  nájdu ľudia, ktorí chcú 
pomáhať svojim blížnym – nezáleží na tom 
v ktorej časti našej planéty žijú.  
 13. septembra večer a 14. septembra 
2014 po svätých omšiach vykonali zbierku 
sestry  Konferencie sv. Jozefa v Leviciach  zo 
Spolku sv. Vincenta  de Paul. Zbierka činila 
1.145,- Eur. Tieto a ďalšie finančné prostriedky 
sme poslali na konto „Zbierka Boj proti hladu“ 

čím sme spoločne prispeli na zmiernenie 
utrpenia hladujúcich a negramotných ľudí 
v najchudobnejších krajinách  Latinskej 
Ameriky  Haity a Honduras v ktorých väčšina 
ľudí trpí extrémnou chudobou.  
 Chcem sa všetkým farníkom                       
a dobrodincom poďakovať, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto akcii, 
či už pečením medovníkových srdiečok, ich 
balením, „predávaním“, modlitbou, obetovaním 
svojho času a finančných prostriedkov a tak 
preukázali svoje milosrdenstvo. Nech Pán Boh 
odmení vašu láskavosť a skutky milosrdenstva 
tak ,  ako  to  sám Jež iš  hovor í  
v blahoslavenstvách: „Blahoslavení milosrdní, 
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ Toto je 

cesta lásky, 
c e s t a  
milosrdenstva, 
cesta k Bohu! 
 Mi lujúci 
Boh Otec, tvoj 
S y n ,  J e ž i š 
Kristus povedal, 
že chudobných 
budeme mať 
vždy medzi 
sebou. Prosíme 
ťa, Bože, nech 
nás Duch Svätý 
naučí poznávať 
p o t r e b y 
núdznych. Podľa 

vzoru  sv. Vincenta, zapáľ v našich srdciach 
dobročinnú lásku, aby sme v chudobných 
spoznali tvár tvojho trpiaceho Syna. 
 

Ešte raz všetkým srdečné                               
Pán Boh zaplať! 

 
Aktuálne informácie a vyúčtovanie zbierky na 

www.bojprotihladu.sk 
 
S láskou a pokorou    
 Alžbeta Kopřivová 

 viceprezidentka Spolku sv. Vincenta 
   

Skutky milosrdenstva sú základom ľudskosti Skutky milosrdenstva sú základom ľudskosti Skutky milosrdenstva sú základom ľudskosti  
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Pre náš rozum je toto ťažko pocho-
piteľná pravda. Nečudo, že v prvých storo-
čiach vzniklo v Cirkvi niekoľko bludov, 
teda nesprávnych náuk, ktoré pomýlene 
vysvetľovali vtelenie Druhej božskej oso-
by. Tieto bludy šírili buď kňazi alebo bis-
kupi. Preto, aby tieto bludy boli odsúdené, 
museli sa vždy biskupi stretnúť na tzv. kon-
cile, zasadaní, a tam slávnostne vyhlásiť 
pravdivé učenie o týchto tajomstvách viery. 

Prvé bludy mali problém 
s Ježišovým človečenstvom. Títo bludári 
tvrdili, že Ježiš 
Kristus nebol 
pravý človek, 
a teda že Ježi-
šovo telo a jeho 
utrpenie, boli 
zdanlivé, nie 
skutočné. Ježiš 
podľa nich ne-
bol človekom 
ani netrpel, len 
sa to tak javilo, 
zdalo. Preto sa 
tento blud na-
zýva doketiz-
mus, lebo 
„dokeo“ znamená po grécky „javiť sa“, 
„zdať sa“. Tento blud bol odsúdený na Ni-
cejskom koncile v r. 325. 

Ďalšie bludy mali problém 
s Ježišovým božstvom. Jeden z týchto blu-
dov zastával biskup Pavol zo Samosaty 
a tvrdil, že Ježiš Kristus bol za Božieho sy-
na len adoptovaný pri krste, keď na neho 
zostúpil Duch Svätý, ale inak bol len oby-
čajným človekom. Tiež tvrdil, že Duch 
Svätý nie je Božská osoba, len Božia mi-
losť. Tento blud bol odsúdený na Koncile 
v Antiochii v 3. storočí. 

Ďalší blud zastával Alexandrijský 
biskup Árius, ktorý tvrdil, že Ježiš Kristus 
nie je rovný Bohu Otcovi, že nemá božskú 

podstatu, že bol Bohom stvorený tak, ako 
stvorenie. Aj tento blud bol odsúdený na 
Nicejskom koncile. 

Nestorius, biskup v Carihrade, zasa 
tvrdil, že v Ježišovi Kristovi boli dve osoby 
– jedna ľudská, jedná božská. Tento blud 
bol odsúdený na Efezskom koncile v r. 431. 

Iní tvrdili, že ľudská prirodzenosť sa 
v tej božskej prirodzenosti stratila ako 
kvapka vody v oceáne. Tento blud bol od-
súdený na Chalcedónskom koncile v r. 451. 

Tieto koncily jednoznačne potvrdili, 
že Druhá božská 
osoba sa zjedno-
tila s ľudskou 
dušou, prijala za 
svoje ľudské telo 
a stala sa člove-
kom. 
Teda Druhá 
božská osoba – 
Slovo, má dve 
prirodzenosti – 
božskú (je sku-
točným 
a pravým Bo-
hom) a ľudskú 
(je skutočným 

a pravým človekom). JEŽIŠ KRISTUS 
JE NAPLNO BOHOM A NAPLNO 
ČLOVEKOM, JEŽIŠ TRPEL 
A ZOMREL NIE LEN AKO ČLOVEK, 
ALE AJ AKO BOH.  A toto bolo a je pre 
mnohých ľudí kameňom úrazu. Ako mohol 
Boh, ktorý je dokonalý, trpieť a zomrieť? 
Veď bolesť a utrpenie sa môže týkať len 
niečoho, čo je nedokonalé, a predsa Boh je 
dokonalý. Toto nevedeli prijať ani Židia, 
ktorí si nedokázali dať dokopy absolútne 
mocného a dokonalého Boha s človekom 
odsúdeným na najpotupnejšiu smrť na krí-
ži. Jednoducho: Druhá božská osoba zo-
mrela na kríži ako Boh a človek a vstala 
z mŕtvych. Tak píše KKC: „Teda všetko 

������������   Pravý Boh a pravý človek (464-483)   ������������ 
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v Kristovej ľudskej prirodzenosti sa má pri-
pisovať jeho božskej osobe ako jeho vlast-
nému subjektu, nielen zázraky, ale aj utrpe-
nie, ba aj smrť: Náš Pán Ježiš Kristus, kto-
rý bol ukrižovaný v tele, je pravý Boh, Pán 
slávy a jeden zo Svätej Trojice.“   
 Toto úžasné spojenie Božieho 
a ľudského v Ježišovi krásne opisuje KKC, 
keď hovorí: Kristus vo svojej duši, ako aj 
vo svojom tele ľudsky prejavuje božské 
správanie Trojice. (470) 
 Ježiš Kristus žil naozaj ľudský život 
v plnosti. Ako píše sv. Lukáš: „vzmáhal 
sa.... v múdrosti, veku a v obľube.“ (Lk 2, 
52) On sa zriekol tej 
výhody, že je Bohom 
a dobrovoľne sa ponížil, 
teda učil sa tak, ako kaž-
dý iný človek, tým, že 
sa pýtal keď nevedel, že 
spoznával prostredie, 
zvyky, kultúru, v ktorej 
žil. Samozrejme, že Je-
žiš svojím ľudským po-
znaním, keďže bolo 
spojené s múdrosťou 
Slova, poznal Božie plá-
ny a budúcnosť, ale toto 
svoje božské poznanie 
nikdy nepoužíval preto, 
aby si uľahčil svoj ľud-
ský život. Proste s tým, s čím by sa vytrápil 
ktokoľvek z nás, sa vytrápil aj on 
a nepoužil svoju božskú moc, aby si to 
uľahčil. 

KKC ďalej píše, že Ježiš Kristus, 
keďže má božskú a ľudskú prirodzenosť, 
má aj dve vôle – božskú a ľudskú. Tieto 
dve vôle si neodporujú, ale spolupracujú. 
Kristova ľudská vôľa chce a nasleduje všet-
ko, čo chce božská a všemohúca vôľa jeho 
božskej prirodzenosti, takže sa jej podria-
ďuje. Vidíme to v Getsemanskej záhrade, 
kde sa Ježišova ľudská vôľa vzpiera utrpe-
niu a prosí Otca, aby ho minula hodina 
umučenia a smrti, ale následne sa podria-

ďuje a vyznáva: „No nie ako ja chcem, ale 
ako ty, Otče.“ (Mt 26, 39)  

Mnohé kresťanské cirkvi a sekty 
nám, katolíkom, vyčítajú, že si zobrazuje-
me cez obrazy a sochy Ježiša Krista 
a potom sa týmto obrazom a sochám kla-
niame, keď sa pre nimi modlíme, pretože 
podľa nich je to prestúpenie Božieho príka-
zu, ktoré dal Boh v Starom zákone Židom, 
že si nebudú odlievať ani vyrábať žiadne 
podoby Boha a robiť si z toho modly, kto-
rým sa budú klaňať. Podľa nich sme bludári 
a klaniame sa nie pravému Bohu, ale vlast-
ným bôžikom, ktorých sme si takto vyrobi-

li. Koncil v Nicei         
(r. 787) uznal za 
oprávnené, aby sa 
Ježišov výzor zobra-
zoval na svätých ob-
razoch, a to preto, 
pretože neviditeľný 
Boh prišiel medzi nás 
ako viditeľný človek. 
Veriaci, ktorý uctieva 
obraz, uctieva v ňom 
osobu, ktorá je na 
ňom namaľovaná. 
Sám sv. Pavol píše 
v  Ga l  3 ,  1 : 
„Nerozumní Galaťa-
nia, kto vám počaril? 

Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš 
Kristus ukrižovaný!“ Preto sú všetky ná-
mietky proti tejto praxi neopodstatnené. 

Tento odsek uzatvára KKC bodom 
478, v ktorom hovorí o ľudskom srdci vte-
leného Slova. Ježiš Kristus nás ako Boh 
miloval počas svojho pozemského života, 
agónie a umučenia ľudským srdcom. Preto 
sa Ježišovo najsvätejšie Srdce považuje za 
hlavný znak a symbol tej lásky, ktorou bož-
ský Vykupiteľ neprestajne miluje večného 
Otca a všetkých ľudí. 
 

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

––––        ––––        ––––        
November 2014November 2014November 2014November 2014    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    Aby mladí seminaristi iAby mladí seminaristi iAby mladí seminaristi iAby mladí seminaristi i    rehoľníci rehoľníci rehoľníci rehoľníci     

mali múdrych amali múdrych amali múdrych amali múdrych a    dobre dobre dobre dobre 
formovaných učiteľov formovaných učiteľov formovaných učiteľov formovaných učiteľov     

    
Začíname Rok                   

zasväteného života 
Svätý Otec František vo svojom 
príhovore na Deň zasväteného života 
2. februára 2014 povedal: „Zasvätené 
osoby sú Božím znamením 
v rozličných prostrediach života, sú 
kvasom pre rast spravodlivejšej 
a bratskejšej spoločnosti, sú 
proroctvom delenia sa s malými 
a chudobnými. Takto zamýšľaný 
a prežívaný zasvätený život sa nám 
javí práve takým, aký v skutočnosti 
je: je darom Božím! Je Božím darom 
pre Cirkev, je Božím darom pre jeho 

ľud!“ A ďalej zdôraznil: „Zasvätení, 
rehoľníci a rehoľníčky sú aj týmto 
svedectvom, že Boh je dobrý, že Boh 
je milosrdný! “Teda z iniciatívy 
Svätého Otca Františka rehoľníci 
a rehoľníčky môžu prežívať Rok 
zasväteného života. Tento rok bude 
prebiehať v celej Cirkvi a je 
naplánovaný na dobu 14 mesiacov, 
lebo začíname na 1. adventnú nedeľu 
v roku 2014, pokračujeme počas roka 
2015 a zakončíme na deň 
zasvätených 2. februára 2016. 
 Niekoľko dní po stretnutí Sv. 
Otca Františka vo Vatikáne 
s rehoľníkmi a rehoľníčkami, 
v stredu 26. februára 2014, bol 
vydaný a vysvetlený list Kongregácie 
pre inštitúty zasväteného života 
a spoločnosti apoštolského života 
adresovaný všetkým zasväteným. 
V tomto liste je predstavená časová 
os, ako tento Rok bude prebiehať. 
Oficiálne otvorenie bude na              
1. adventnú nedeľu v roku 2014. 
Počas roku 2015 sú naplánované 
rôzne aktivity. V januári, kedy bude 
týždeň modlitieb za zjednotenie 
kresťanov sa uskutoční ekumenické 
stretnutie so zasvätenými iných 
cirkví. V apríli stretnutie formátorov 
zamerané na prehĺbenie spirituality 
jednotlivých rehoľných 
spoločenstiev. V septembri sa 
uskutoční stretnutie pre mladých 
rehoľníkov a rehoľníčky. V novembri 
bude mať miesto stretnutie 
zasvätených, ktorí žijú mníšsky 
spôsob života. V tom istom čase bude 
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prebiehať stretnutie pre sekulárne 
inštitúty a zasvätené panny. 
Začiatkom roka 2016 sa uskutoční 
teologické sympózium o zasvätenom 
živote. Oficiálne ukončenie Roka 
zasväteného života bude 2. februára 
2016. 
 N a  p r v o m  m i e s t e  s i 
pripomeňme, že každý, kto chce žiť 
z a s v ä t e n ý 
život, je 
o s l o v e n ý 
v prvom 
r a d e 
J e ž i š o m . 
Vždy je to 
Ježiš ako 
osoba, On si 
z í s k a v a 
z a s v ä t e n é 
o s o b y 
a tých, ktorí 
sa priblížia k zasvätenému životu. 
Nič a nikto nemôže nahradiť jeho 
miesto. Iba On je dôvodom 
zasvätenia. Ďalším prvkom, ktorý 
charakterizuje a priťahuje tak 
mladých ako aj starších, je spoločný 
život pod podmienkou, že je 
skutočne bratský a ľudský. 
Neobyčajne je dôležité správne 
rozpoznať voľbu, teda žijem 
evan jel iovú radikálnu cestu 
a neustále som ochotný pre 
chudobných a biednych, tak telesne 
ako aj duchovne, v malých, ale i vo 
veľkých rozhodnutiach nasledovať 
Ježiša a vďaka duchovnému životu 
prebúdzať konkrétnymi skutkami 

svet, v ktorom žijem. 
 Pozýva aj teba Boh 
k zasvätenému životu? 
 Ak uvažuješ alebo sa pokúšaš 
rozoznať, či si aj ty pozvaný 
k zasvätenému životu, tak misionári 
verbisti aj v tomto roku organizujú 
ďalšie stretnutia z cyklu duchovných 
obnov pre rozpoznanie svojho 

povolania vo 
s v e t l e 
B o ž i e h o 
slova. To 
n a j b l i ž š i e 
stretnutie sa 
bude konať 
12. až 13. 
d e c e m b r a . 
P r e d n á š k y 
a program 
z a b e z p eč í 
páter Ján 

Kušnír, SVD spolu s bohoslovcami 
misijnej rehole. Stretnutie sa bude 
konať v Misijnom dome Arnolda 
Janssena, ktorý je formačným 
domom budúcich misionárov. Ale to 
nie je jediná možnosť.  
  
Viac informácií na stránkach: 
www.svd.sk, www.mladymisionar.sk 
alebo mladymisionar@gmail.com.  

P. Peter Kubík SVD 

    
Nešťastný je človek,                         Nešťastný je človek,                         Nešťastný je človek,                         Nešťastný je človek,                         
ktorý pozná všetko. ktorý pozná všetko. ktorý pozná všetko. ktorý pozná všetko.     

okrem teba Bože.okrem teba Bože.okrem teba Bože.okrem teba Bože.    
sv. Augustínsv. Augustínsv. Augustínsv. Augustín    
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Misijná krajina NAMÍBIA 

 Pôvodne sa táto krajina meno-
vala Juhozápadná Afrika. Namíbijská 
republika získala samostatnosť až 
v roku 1990. Na západe hraničí 
s Atlantickým oceánom, na severe sa 
nachádza Angola a Zambia a na vý-
chode Botswana. Južnú hranicu kra-
jiny s JAR tvorí rieka Orange. Po-
brežný pás pri Atlantickom oceáne 
tvorí neobyčajne suchá púšť Namib, 
po ktorej nesie krajina meno. Vo 
vnútrozemí sa nachádzajú náhorné 
plošiny a nad nimi sa vypínajú hor-
ské masívy do výšky 2000 m.n.m. 
Podnebie je teplé a veľmi suché. Vo 
vnútrozemí od novembra do apríla je 
obdobie dažďov. V zimnom období 
sú noci pomerne chladné, ale dni sú 
príjemne hrejivé.  
 Z histórie je známe, že pôvodní 
obyvatelia boli Sanovia (Krováci) 
a Damarovia (Hotentoti). Neskôr 

sem prišli ľudia jazykovej skupiny 
bantu, ku ktorým patria dnešní 
Ovambovia, Kavangovia 
a Herenovia. V roku 1884 ovládlo 
Namíbiu Nemecko, ale už v priebehu 
1. svetovej vojny /1949/ Juhoafrická 
únia pripojila Namíbiu k svojmu úze-
miu ako provinciu a úplnú nezávis-
losť získala krajina až v roku 1990. 
Namíbia s rozlohou takmer 825 tisíc 
km2 je rozdelená do 13 regiónov ale 
má len 2,3 milióna obyvateľov 
(2013). Hlavné mesto je Windhoek 
s 300 000 obyvateľmi.  
 Namíbia má bohaté nerastné 
zdroje. Nerastné bohatstvo tvorí       
90 % vývozu. Cestovný ruch sa roz-
víja najmä v posledných 20 rokoch. 
Záujem vzbudzujú parky, pobrežie, 
pôvodná etnografia i kultúra. Pre Eu-
rópana je tu príjemná klíma. Priemer-
ná dĺžka života u mužov je 47 rokov 
a u žien 42 rokov. 
 Náboženské zloženie: 80 až      
90 % kresťanov (50 % evanjelikov, 
14 % katolíkov, 6 % stúpencov ho-
landskej reformačnej cirkvi, 5 % 
anglikánov a iní). 
 Ako uvádza kardinál Tomko, 
prví tu ohlasovali evanjelium protes-
tantskí misionári. Bolo to v čase, keď 
Namíbia bola nemeckou kolóniou. 
Katolíci misionári prišli až v roku 
1896, ale voľnejšie pracovať mohli 
len v severnej časti krajiny. Po prvej 
svetovej vojne Nemecko muselo 
opustiť Namíbiu a tak sa zlepšila mi-
sijná činnosť v celej krajine. Práve 
na severe mali nemeckí katolícki mi-
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sionári veľký úspech a tak tam v roku 
1926 zriadili apoštolský vikariát so 
s í d l o m 
vo Win-
dhoeku. 
Na juhu 
kra j iny 
bolo tre-
ba čakať 
na po-
d o b n é 
z r iade-
nie až 
do roku 
1 9 4 9 . 
V roku 
1 9 8 0 
menovala Svätá Stolica jedného 
z prvých piatich domorodých kňazov 
za biskupa a tak sa posilnila evanjeli-
zácia a jej činnosť. Misijný rozvoj na 
severe krajiny umožnil postupne vy-
tvoriť jednotlivé diecézy. V tom čase 
sa vytvorilo veľa misijných staníc 
a farností. Evanjelizácia tu už 
v druhom storočí svojho trvania pre-
niká nielen do šírky, ale aj do              
hĺbky.  
 

Zaujímavosti: 
� V Namíbii objavili v 200-metrovej 

hĺbke zdroj pitnej vody. Obrovský 
rezervoár pokrýva územie 
s rozlohou 2800 km2. Podľa odha-
dov zásoby pitnej vody môžu vy-
držať až na 400 rokov. 

� Na toto územie dopadol aj doteraz 
najťažší meteorit nájdený na Ze-
mi. Volá sa Hoba a váži úctyhod-
ných 60 ton. 

� Jednou z atrakcií Namíbie je Kos-
trové pobrežie známe ako najväčší 

l o d n ý 
c i n t o -
rín. Je 
p o m e -
nované 
p o dľ a 
vyb ie -
lených 
v eľ r y -
b í c h 
kostier 
a názov 
v y s t i -
hujú aj 
s tovky 

vrakov lodí rôznych veľkostí, kto-
ré v hustej hmle uviazli na                     
pobreží. 

� Raj poľovníkov. 
� V krajine na 10 000 obyvateľov 

pripadajú len traja lekári.  
 

P. K. Bošmanský SVD 
 
 

Vo všetkom, čo robím, sa nespo-
lieham na svoje sily, 
ale na Božiu milosť.  

S Božou milosťou môže duša 
víťazne prejsť  

aj cez najväčšie ťažkosti. 
sv. Faustína 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: Hlasy z domova a misií 11/2014 

Mladý misionár 3/2014 
www.misijnediela.sk 
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