
  

 

  

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník IV. - Číslo 12 - December 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 Z Rečí svätého pápeža Leva Veľkého 
Liturgia: December „Nepoškvrnené počatie Panny Márie“ a „Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa“ 

Téma: Desať rokov putovania do Hronského Beňadika 
Reportáž: Z duchovného a mimoškolského života KSŠ sv. Vincenta de Paul   

Reportáž: Kristova tvár žiari v chudobných * Katechéza: Počal sa z Ducha svätého, narodil sa z Márie 
Panny * Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na december,                                                                      

Sviatok Guadalupskej Panny Márie Advent a Vianoce pápeža  
Fotogaléria: Z charitatívnej činnosti Spolku sv. Vincenta de Paul v Leviciach 

Vianočný Betlehem v levickom kostole sv. Michala  
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Predrahý Kriste, 
večný odblesk Božstva, 

ty život náš a naše svetlo pravé, 
prichádzaš s liekom, 
bo sme samá rana, 
ty – spásna brána. 

 
Zbor anjelov už nesie                             

našej zemi chýr z neba,                          
hlása nový vek a blaho, 

Otcovu slávu,                                           
pokoj – túžbu hrudí 

smrteľných ľudí. 
 

V jasličkách ležíš,                                     
hoc si vládca sveta, plod                    

prečistého lona svätej Panny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ujmi sa ľudstva,                                        
ktoré k tebe kvíli, 

Ježišu milý. 
 

Prichádzaš na zem,                               
abys’ nám dal nebo, 

si jeden z nás, máš telo,                               
jak my máme; 

obnov nám srdce,                                   
stuž v ňom lásky spoje, 

nech je vždy tvoje. 
 

Aj naše hlasy s radosťou                          
sa družia k anjelom,                                

ktorí nadšene ťa slávia 
i Otca s Duchom,                                     
aby Bohu vzdali 

najkrajšie chvály. Amen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������������������         Hymnus   Hymnus   Hymnus   ������������������������������������                                                                                                                                                                                                                                                            
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 Dnes sa nám z Panny narodil         
nebeský Kráľ, aby padlého človeka 
priviedol späť do nebeského kráľovstva. 
 Zástupy anjelov sa tešia, lebo sa 
ľudskému rodu zjavila večná spása.  
 
 Milovaní, radujme sa, veď sa dnes 
narodil náš Spasiteľ. Smútok nemá miesto 
pri zrode nového života; a tento život 
odstránil strach zo smrti a vlieva do nás 
radosť  z prisľúbenej večnosti .   
 Nik nie je vylúčený z účasti na tomto 
r o z o c h v e n í , 
všetci máme 
rovnaký dôvod 
spoločne sa 
radovať: veď náš 
Pán, víťaz nad 
h r i e c h o m                
a smrťou, prišiel 
v y s l o b o d iť 
všetkých, lebo 
nik nebol bez 
viny. Nech jasá 
svätý, lebo sa 
blíži k palme 
víťazstva; nech sa teší hriešnik, lebo sa mu 
ponúka odpustenie; nech si vydýchne 
pohan, lebo je pozvaný k životu. 
 Keď nadišla plnosť času, ktorý určila 
nevyspytateľná hĺbka Božej prozreteľnosti, 
Boží Syn si vzal ľudskú prirodzenosť, aby 
ju zmieril s jej Tvorcom, a porazil pôvodcu 
smrti, diabla, v tej istej prirodzenosti, 
pomocou ktorej predtým zvíťazil.  
 Pri Pánovom narodení jasajúci anjeli 
spievajú: „Sláva Bohu na výsostiach a na 
zemi“ zvestujú „pokoj ľuďom dobrej vôle“, 
lebo vidia, že sa ide zo všetkých národov 
sveta budovať nebeský Jeruzalem. Ako sa 
potom musia nad takým nevýslovným 
dielom Božej dobroty tešiť úbohí ľudia, 

keď sa tak z neho radujú vznešení anjeli!  
 Vzdávajme teda, milovaní, vďaky 
Bohu Otcovi skrze jeho Syna v Duchu 
Svätom, že nás vo svojom veľkom 
milosrdenstve miluje a že sa zľutoval nad 
nami; „a hoci sme boli mŕtvi pre svoje 
hriechy, oživil nás s Kristom“, aby sme 
v ňom boli novým stvorením a novou 
podobou. 
 Odložme teda starého človeka i s jeho 
skutkami a pretože sme dosiahli účasť na 
Kristovom narodení, zrieknime sa skutkov 

tela. 
 Kresťan, 
poznaj svoju 
veľkosť. Dostal 
si účasť na 
b o ž s k e j 
prirodzenosti, 
p r e t o  s a 
n e v r a c a j 
n í z k y m i 
s k u t k a m i 
k  s ta rému 
p o t u p n é m u 
ž i v o t u . 

Uvedom si, k akej hlave a telu patríš ako 
úd. Spomeň si, že si bol vytrhnutý z moci 
temnoty a prenesený do Božieho svetla        
a kráľovstva. 
 Sviatosťou krstu si sa stal chrámom 
Ducha Svätého: nevyžeň zo seba 
nešľachetnými činmi takého vznešeného 
obyvateľa, neskláňaj znova šiju do 
diablovho otroctva; veď tvojou výkupnou 
cenou je Kristova krv. 
 Dnes nám z neba zostúpil pravý 
pokoj. Dnes nám svitol dávno 
pripravovaný deň novej spásy, deň 
večnej blaženosti. 
 

Posvätné čítanie z Liturgie hodín  
na Narodenie Pána  

   ZZZ   Rečí svätého pápeža Leva VeľkéhoRečí svätého pápeža Leva VeľkéhoRečí svätého pápeža Leva Veľkého   

(Sermo 1 in Nativitate Domini, 1(Sermo 1 in Nativitate Domini, 1(Sermo 1 in Nativitate Domini, 1---3: PL 54, 1903: PL 54, 1903: PL 54, 190---193) 193) 193) Kresťan, poznaj svoju veľkosťKresťan, poznaj svoju veľkosťKresťan, poznaj svoju veľkosť   
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Nepoškvrnené počatie Panny Márie  
 

 Katolícka cirkev slávi 8. decembra 

sviatok Nepoškvrneného počatia Panny 

Márie.  

 Čo znamená, že Panna Mária bola 

nepoškvrnene počatá?  

 Znamená to, že Boh Otec v Panne 

Márii  pripravil pre svojho Syna Matku, 

ktorá bola pri svojom počatí  v lone 

matky svätej Anny uchránená od dedič-

ného hriechu.  

 Cirkev už od apoštolských čias 

učí, že Boží Syn, Mesiáš a Vykupiteľ 

sveta sa  narodil z Panny Márie.  Pred-

povedal to aj starozákonný prorok Iza-

iáš:  "Hľa, Panna počne a porodí syna  

a dá mu meno Emanueli"  (Iz 7,14).  

 Vďaka slobodnému súhlasu Panny 

Márie s Božím plánom, ktorý vyjadrila 

pred archanjelom Gabrielom slovami:  

"H ľa, služobnica Pána, nech sa mi 

stane podľa tvojho slova" (Lk 1,38),  sa 

mohol do jej života mocou Ducha Svä-

tého vteliť od večnosti existujúci Boží 

Syn Ježiš Kristus.  Bola to Otcova vôľa, 

aby bola Panna Mária zapojená do veľ-

kého plánu spásy človeka. 

 Ako mariánsky sviatok sa Nepo-

škvrnené počatie Panny Márie začal       

v Cirkvi sláviť  v ôsmom storočí. Túto 

vieroučnú pravdu Cirkvi ako dogmu vy-

hlásil pápež Pius IX.  8. decembra 1854. 

S v ä t ý  O t e c  v t e d y  p o v e d a l :  

"Preblahoslavená Panna Mária v pr-

vom okamihu svojho počatia bola 

zvláštnou milosťou  a výnimkou od vše-

mohúceho Boha z ohľadu na zásluhy 

Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského poko-

lenia,  zachovaná čistá od všetkej po-

škvrny prvotnej viny".        

 O štyri roky neskôr sa Panna Má-

ria týmto menom predstavila pri svojom 

zjavení  v Lurdoch Bernadete Soubirou-

sovej, ktorej povedala: 

"Ja som Nepoškvrnené počatie". 
Nepoškvrnene počatá Panna Mária,                  

Kráľovná neba i zeme, 

vyvýšená nad všetkých svätých                     

a anjelov, 

vrúcne ťa prosíme, oroduj za nás! 

 Amen.              
 

   Eva Terezia Maďarová 
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Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 
„...ako káže Pánov zákon“ 

 Poslušnosť Bohu vo všetkom. Mária 
a Jozef v poslušnosti prijali Boží plán 
a podriadili mu celý svoj život. Panna 
Mária vedela, že dieťa, ktoré drží v náručí 
je počaté Duchom Svätým, prináša ho so 
svätým Jozefom do chrámu, aby ho spolu 
obetovali Pánovi. Lebo tak to predpisoval 
Pánov zákon. A ten bol svätý. Boha 
milovala celým svojim srdcom, celou 
svojou mysľou a celou svojou silou. 
A napriek tomu, že chcela v panenstve 
prežiť svoj život, lebo jej jedinou láskou 
bol Najvyšší, podriadila mu svoju vôľu, 
keď  od nej požadoval 
materstvo a život po boku 
muža. Boh jej vybral toho 
n a j v h o d n e j š i e h o 
a najšľachetnejšieho muža, 
muža spravodlivého, ktorý 
bol od počiatku práve pre ňu 
vyvolený, muža menom 
Jozef. Boh tým vyjavil svoju 
vôľu,  ab y det i  bo l i 
vychovávané v rodine,  ktorú 
tvorí muž a žena. 
 Svätá rodina prichádza 
do Jeruzalemského chrámu 
presne na štyridsiaty deň po 
narodení Dieťaťa, aby ho obetovali Pánovi, 
presne podľa zákona.  „Všetko mužského 

rodu, čo otvára lono matky, bude 
zasvätené Pánovi,“ Nikdy im nenapadlo 

konať inak. Všetko vo svojom spoločnom 
živote prenechali na Božie riadenie. 
Stretávajú sa tu so staručkým Simeonom, 
ktorý žil pohrúžený v Bohu. Žil vo veľkej 
túžbe uzrieť naplnenie prisľúbenia 
o narodení Vykupiteľa. Boh ho odmenil 
tým, že mu ukázal vytúženého Spasiteľa 
a Duch Svätý vylúdil na jeho perách 
nádherný chválospev. „Teraz prepustíš, 
Pane, svojho služobníka v pokoji podľa 
svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju 

spásu, ktorú si pripravil pred tvárou 
všetkých národov: svetlo na osvietenie 
pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“  
Ako je možné, že nik z množstva 
prítomného ľudu nemal to poznanie, ktoré 
mal Simeon? Ešte jedna osoba, Anna. Ona 
od svojho ovdovenia sa oddala životu po 
boku Boha. „Z chrámu neodchádzala, vo 
dne v noci slúžila Bohu pôstom 
a modlitbami.“ Aj ona bola odmenená za 
svoju lásku poznaním Mesiáša v maličkom 
dieťati. Dnes by týchto dvoch mnohí 
nazvali fanatikmi. Ale „Jeho otec a matka 
divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.“ Nie 
preto, lebo nevedeli, kto je ich Dieťaťom. 
Ale žasli nad tým, ako Boh vyjavuje toto 

tajomstvo maličkým, tým ktorí 
mu prenechávajú vo svojom 
srdci dostatok priestoru 
a chcú načúvať jeho hlasu.  
 Tu je návod na to, ako 
môžeme aj my počuť Pánov 
hlas. Berme si príklad 
z týchto jednoduchých a pred 
Bohom pokorných ľudí, 
z Márie, Jozefa, Simeona 
a  A n n y .  A  p r e t o 
„nezatvrdzu jme svoje 
s r d c i a “  l á s k o u 
k zbytočnostiam, ale 
„počúvajme Pánov hlas“ 

v Božom Slove, sýťme svoje duše darmi 
jeho sviatostí predovšetkým sviatosťou 
zmierenia a Eucharistie. A to môžeme iba 
vo svätej omši. Tu nás sám Ježiš posadí ku 
svojmu stolu, k stolu Božieho Slova 
a Božieho Tela, a on sám nás obsluhuje. 
Nasledujme príklad Panny Márie a svätého 
Jozefa, ktorí vykonali všetko, čo nariaďoval 
Pánov zákon v zhode so svojou vierou. 
Nech nie sme obeťami osudného omylu, že 
dnes netreba chodiť do kostola                             
a nemusíme dodržiavať Desatoro 
a Cirkevné prikázania. Konajme aj my 
všetko tak, „ako káže Pánov zákon“. 
Amen.                                                Gitka Tóthová 
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 Znie to neuverite ľne, 
ale naši otcovia so svojimi 
deťmi putujú z Levíc do 
Hronského Be ňadika už 
plných desa ť rokov.  

Peš ie  pu tovan ie 
začalo v našich kruhoch ešte 
v roku 1999 prvou náročnou 
cestou do Levoče. V tom 
istom roku sme pridali aj 
individuálnu pešiu púť do 
Šaštína. Vtedy bol u nás          
v Leviciach kaplánom dp. 
Peter Hayden. Na starosti 
mal aj mládež vo vtedajšej 
B r a t i s l a v s k o - t r n a v s k e j 
arcidiecéze a tak nás 
v našich aktivitách len 
podporoval. V jubilejnom roku 
2000 sme sa dostali na 
Mládežnícku púť Muráň – 
Levoča a onedlho na to s dp. 
Haydenom na XV. Svetové 
dni mládeže do Ríma. Stretnutie so Svätým 
otcom Jánom Pavlom II. oslovilo a formovalo 
mnohých mladých vtedajšej doby. Môžem hneď 
spomenúť nášho terajšieho pána kaplána Mgr. 
Petra Tótha, ktorý bol taktiež s nami v Ríme.  

Ja som sa často ako sympatizant 
mládežníkov motal medzi nimi. A tak sme spolu 
s dp. Petrom Haydenom pridávali i ďalšie 
putovania. Doma nás vo viniciach pozýval 
Krížny vrch s kaplnkou a pútnickou svätou 
omšou v polovici augusta, na konci prázdnin 
sme zase zabehli na bicykloch na Studničku do 

Podhájskej. A keď dp. 
Hayden začal kaplánčiť 
v Topoľčiankach, i tam sme 
sa presúvali na Škapuliarsku 
Pannu Máriu na bicykloch. 
V roku 2005 nás na jar oslovil 
vdp. Adam Walczuk a jeho 
Hronský svätý Beňadik. Tam 
máva jú  do  roka pä ť 
pútnických stretnutí. Preto 
sme sa hneď na prvú – ku 
sviatku svätého Jozefa 
vybra l i .  Miniš trant i  sa 
postupne odhlasovali a tak sa 
na cestu vydali spolu len traja 
Jozefovia. To bol pre nás 
zač iatok  putovania do 
H r o n s k é h o  B eňa d i k a , 
začiatok pútnickej sezóny. 
V tom 2005-tom roku sme 
potom pridali ešte aj štvrtý 
ročník nášho putovania do 
L e v o č e  s p o j e n ý 

s Mládežníkmi z Muráňa, bicyklovú Studničku 
na Podhájskej a v septembri III. Celoslovenský 
eucharistický kongres v Bratislave. Na záver 
sezóny z príležitosti sviatku Krista Kráľa sme 
našu pútnickú sezónu ukončili pešo do 
Hronského Beňadika. Odvtedy sme si toto 
miesto obľúbili. 

V poslednú nedeľu cirkevného roku 
2014 - 23. novembra, sa Levičania opäť stretli. 
Po úvodnej modlitbe pred farským kostolom 
svätého Michala o pol siedmej ráno odštartovali 
na záverečnú trasu pútnickej sezóny. 

Desať rokov putovania do Hronského Be ňadikaDesať rokov putovania do Hronského Be ňadikaDesať rokov putovania do Hronského Be ňadika    
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Prekvapením bola bezmála kompletná rodina 
Janka a Evky Kumových s najmladším 
účastníkom doterajšej šestnásťročnej našej 
pútnickej aktivity. Tým najmladším bol 20 
mesačný Teo, ktorý sa na cestu vydal 
v športovej bugine. Počasie prialo, mierna 
inverzia bez vetra pripomínala skôr dušičkovú 
atmosféru, ktoré sme pred nedávnom oslávili. 
Otcovia, rodiny i mládežníci sa v prvých 
k i l o m e t r o c h  n a j s k ô r  v y r o z p r á v a l i 
a pozoznamovali. Naše pútnické rady podporili 
i staronoví pútnici Babicovci - otec so synom 
z Kalnej nad Hronom, ale i 53 ročný Stanislav 
z Podhájskej. Prejavil záujem o naše putovanie 
z Levíc do 
Levoče a preto 
sa nám prišiel 
predstaviť. Doma 
sa ho pýtali, či sa 
nebojí ísť medzi 
cudzích ľudí a on 
im odpovedal: „- 
kde sa modlia 
ruženec, tam sú 
len dobrí ľudia“... 

Kríž pri 
H r o n s k ý c h 
K ľ a č a n o c h 
ponúka poklonu 
a vzbudenie 
úm ys l o v  n a 
putovanie, ako neustále zdôrazňuje jeden 
z najstarších, otec Ľuboš. Tu sa pridal tatko 
Páleník s dvoma synmi, taktiež už pamätníci 
nášho putovania. Ďalej cesta beží spolu so 
zrniečkami svätého ruženca. Keďže sa držíme 
len v dvojstupe, sme trošku rozťahaní a tak sa 
modlíme všetci nahlas. Už nemávame 
modlitebníka, ako to bolo za starých čias, keď 
nás bolo len za hrsť... Nášmu malému 
spolupútnikovi bol fusak odrazu akýsi úzky 
a tak sa dostal ockovi na ruky. Ale za dva 
desiatky modlitby v tatkovom náručí zaspal 
a tak opäť mašíroval do vozíka. To nás už ale 
pomaly vítala železničná stanica Tlmače. Tu sa 
pridala Evka s Jožkom – jeden z tých prvých 
pútnikov z marca 2005. V tichu a teple 
stávkovej kancelárie sme sa výdatne osviežili 
a o deviatej vyrazili na zvyšok trasy. 

Cestu si tu krátime cez kameňolom 
a železničný most. Je to bližšie, ako cez obec. 
Tadiaľto sa zase pýta Korunka Božieho 
milosrdenstva, ktorú striedavo predmodlievame 
i spievame. No a takto príde ten spomínaný 
most, cez ktorý  sa musíme čo najrýchlejšie 

premiestniť. Hneď na to nás kozároveckí 
domkári, rómski spoluobčania spovedajú, kam 
to s tým krížom ideme. „Či niekto zomrel?“... 
A tak im vysvetľujeme, že sme pútnici a na púť 
i naši starí rodičia chodili s krížom. Tento úsek 
cesty je nebezpečný najmä pre úzky profil 
a vyhlodané, rozbité krajnice. Takto to potrvá 
až do cieľa. V Psiaroch sa zastavíme pri soche 
Panny Márie, pred kaplnkou a krížmi, ktoré nás 
už vyprevadia pod strmú skalu beňadického 
brala. Celou cestou sme sa zastavovali pri 
krížoch, Božích mukách, ale i tých, čo 
označovali miesta havárie. Poklonili sme sa 
a pridali krátku modlitbu. 

Kláš torné 
s t r m é 
schody nás 
v y t i a h l i 
pred kostol 
a ďalej na 
f a r s k ý 
dvor, kde 
nás uvítal 
vdp. Adam 
W a l c z u k 
a bývalý 
pán dekan 
vdp. Dušan 
B e r t a , 
t e r a j š í 
š p i r i t u á l 

nitrianskeho seminára. Ten potom pri slávení 
svätej omše nezabudol privítať pútnikov – tých 
čo prišli pešo a rozširujú svoje pútnické rady 
o mládež, čoho dôkazom je i dvadsať mesačný 
Teofil. Takto nás vyzdvihol hneď na začiatku. 
Zároveň privítal i pútnický autobus 
z Liptovských Sliačov, ktorých priviedol ich 
domáci duchovný otec. 

Slávnosť Krista Kráľa bola skutočne 
vyvrcholením cirkevného roku s hlboko 
teologickou kázňou špirituála vdp. Dušana 
Bertu. Na konci svätej omše sme si ešte uctili 
relikviu Predrahej Kristovej Krvi. Boli sme radi, 
že sme sa mohli zúčastniť tejto slávnosti, na 
ktorú sme sa sem dostali našimi celoročnými 
pútnickými, ale i osobnými duchovnými 
cestičkami.  

Dokopy nás putovalo sedemnás ť. 
Sme radi, že pútnické rady sa rozšírili nielen 
o naše deti, či dospievajúcu mládež, ale 
i o matky – mami čky našich detí, za čo im 
všetkým patrí úprimná v ďaka.  

               S úctou 
                                                 Jozef st. 
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Deň otvorených dverí  
Dom radosti  

 

 Tradičný Deň otvorených dverí – 

Dom radosti – sa v KSŠ sv. Vincenta de 

Paul uskutočnil dňa 29. novembra 2014. 

Okrem kultúrneho vystúpenia žiakov 

školy, si návštevníci mohli vychutnať 

bohatý program.  

 Pán kaplán a zároveň duchovný 

správca školy Mgr. Štefan Čunderlík 

posvätil obrovský adventný veniec 

v átriu školy, ktorý zhotovili žiaci 

a pedagógovia. Deti sa mohli realizovať 

v tvorivých dielňach a vyskúšať si prácu 

s hlinou, zdobiť medovníčky, vyrábať 

vianočné ozdoby, či vyskúšať svoje 

jazykové schopnosti v anglickom 

kútiku.  

 V telocvičniach boli pripravené 

športové aktivity – vo florbale súťažili 

žiaci, rodičia i študenti, maličkí 

absolvovali cvičenie Vieto a tí 

odvážnejší vyskúšali svoju zdatnosť na 

lezeckej stene. Vo vestibule školy boli 

pripravené výrobky domácej výroby 

spojené s predajom: knihy, bižutéria, 

vianočné ozdoby, pozdravy, vianočné 

ikebany, malé darčeky, med a výrobky 

z medu. Hudobná skupina Digitál-N 

spríjemnila všetkým toto dopoludnie 

svojimi príjemnými melódiami. 

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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„... a Slovo Bolo u Boha...“ 
 

 Je súťaž v prednese kresťanskej 
poézie a prózy. Žiaci z našej školy si 
túto „disciplínu“ veľmi obľúbili 
a každoročne žnú úspechy aj na kraj-
skej úrovni. 
 27 .  novembra  2014  s i 
v Topoľčanoch v ZŠ sv. Dona Bosca 
naše deti vyrecitovali krásne umies-
tnenia:  
 
� v I. kategórii Lea Gudaneková, 

žiačka 4. ročníka získala 2. mies-
to,  

� Marianku Trungelovú  z 3. roč-
níka porota ocenila svojím čest-
ným uznaním  

� a piatačka Alžbetka Kurinová  sa 
tešila z 2. miesta v II. kategórii.  

  
 Aj podľa množstva účastníkov 
súťaže v školskom kole môžeme 
k o n š t a t o v ať ,  ž e  d u c h o v n á 
a kresťanská literatúra má stále svo-
jich čitateľov aj v radoch našich ško-
lákov. 

 

Biblický projekt                           
Noc čítania Biblie 

 

 Tento rok sa farnosť Levice – 
Rybníky zapojila do biblického pro-
jektu Noc čítania Biblie, ktorého 
hlavným cieľom je pripomenutie si 
posolstva Biblie. Spoznávať knihu 
kníh a to konkrétne Evanjelium pod-
ľa Matúša sa v noci z 12. na 13. de-
cembra rozhodla tridsiatka veriacich. 

 Predčítavali ju rodičia, manže-
lia, deti i mladí z farnosti. Voľný čas, 
ktorý po celotýždňovej práci mohli 
venovať odpočinku, dali Svätému 
Písmu, rozjímaniu i spevu duchov-
ných piesní.  
 Všetko sa to dialo pod taktov-
kou farského administrátora PhDr. 
Mariána Děda, PhD., ktorý prítom-
ným adresoval slová povzbudenia 
k pravidelnému čítaniu Biblie a vo 
svojich príhovoroch vysvetľoval 
všetky prínosy, plynúce z tejto čin-
nosti. V závere, stíšení pred Sviatos-
ťou Oltárnou, udelil slávnostné po-
žehnanie. 
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Stretnutia so sv. Mikulášom 
 

 Vždy keď k nám prichádza zima, 
všetci sa veľmi tešíme na Vianoce. Ale 
ešte predtým netrpezlivo očakávame, 
kedy bude sviatok svätého Mikuláša. 
Veď on nikdy nechodí len tak, 
s prázdnymi rukami, vždy nám nadelí 
mnoho dobrôt. Presvedčili sa o tom 
nielen deti v našej škole, ktoré sv. 
Mikuláš navštívil počas vyučovania 
a tak mu mohli do sýtosti spievať              
a recitovať.  
 Popoludní, dňa 5. decembra 2014 
jeho kroky viedli do ZSS Jeseň života 
v Leviciach. Starkých navštívil 
v sprievode žiakov, ktorí si pripravili 
pestrý kultúrny program. Veru, 
v nejednom očku sa zaskvela slzička 
dojatia.  
 No a do tretice sv. Mikuláš potešil 
aj deti, rodičov a starých rodičov vo 
farskom kostole v Leviciach – 
Rybníkoch. Počas slávnostnej nedeľnej 
akadémie, ktorú pripravili žiaci školy, si 
malí i veľkí farníci mohli zarecitovať, 
zaspievať mikulášske piesne a pozrieť 
divadielko o tom, že dobre robiť sa vždy 
oplatí.  
 O tom, že ak rozdávaš a pritom 
nevyžaduješ, získavaš, pretože rozsievaš 
veci a zožínaš city, zriekaš sa majetku 
a získavaš srdce.  
 O tom, že každý dar je semenom, 
vloženým do ľudského srdca, ktorý 
skôr, či neskôr vyklíči. Dobro je 
semeno.  
 Dnes sa pochováva do pokory 
dajakej domácnosti, pri kolíske, v cele, 
v úrade, medzi školskými lavicami 
a zajtra vykvitne ako úsmev, útecha, 
úľava, ako lúč svetla. 
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Predvianočné tvorivé dielne 
 

 Tvorivé dielne – obľúbené stret-

nutia detí, rodičov a zanietencov 

v Pastoračnom centre vo farnosti 
Levice – Rybníky.  
 Takmer každú stredu po detskej 

svätej omši sa deti môžu presunúť 

iba kúsok vedľa do pastoračného 

centra a realizovať sa v tvorivých 

činnostiach alebo si len tak pozrieť 

premietaný biblický film. Tvorivé 

dielne pripravuje Mgr. Renata Trun-

gelová, má však veľké množstvo po-

mocníkov, ktorí sa aktívne prejavujú 

v podobe rodičov detičiek, ktoré 

chcú tvoriť, vymýšľať a prenášať 

hodnotnú myšlienku do pekného 

dielka.  

 Deti tak už vytvorili mnohé prá-

ce, ktoré nadväzujú či už na tému 

detskej sv. omše, evanjelia alebo li-

turgického roku. Vytvárali obrazy 

Ovocie Ducha, vidiecke srdiečka pre 

rodičov, vianočné ozdoby, svietniky, 

pozdravy a darčeky. Ak sa o ich akti-

vite chcete presvedčiť, či chcete sa 

zapojiť do tvorenia, vymýšľania 

a realizácie nových nápadov, nech sa 

páči, ste vítaní! 

Články z rubriky Reportáž pripravila: 
   Renata Trungelová 

Pedagogička KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 
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 „Boh miluje chudobných. Miluje 

i tých, ktorí majú k chudobným lásku. 

Keď totiž milujeme niekoho skutočne, 

prechovávame náklonnosť aj k jeho 

priateľom a jeho služobníkom. 

 Svetlo viery nám umožňuje 

v chudobných 

vidieť pravý 

odblesk Božieho 

Syna, ktorý  sa 

n e u s p o k o j i l 

s chudobou, ale 

c h c e l  b yť                   

nazývaný Otcom 

chudobných. 

 Nemôžeme 

lepšie pracovať 

na svojej spáse, 

ako keď žijeme a umierame v službe 

chudobným.“  
Sv. Vincent de Paul 

  

 Konferencia sv. Jozefa v Leviciach 

vás pozýva do svojich radov. Máme 

vincentskú spiritualitu, kráčame v 

šľapajách sv. Vincenta de Paul               

a pokračujeme v jeho diele lásky 

v s lužbe chudobným. Napr iek 

obrovskému pokroku vo vede, výskume 

a technike, je stále veľké množstvo 

núdznych a chudobných, ktorí potrebujú 

pomoc a útechu. 

Matka Tereza 

povedala: „nie 

preto sú na 

svete chudobní, 

že ich nevieme 

nasýtiť, ale 

p r e t o ,  ž e 

nevieme nasýtiť 

bohatých!“ Hlad 

zabíja viac ľudí 

a k o  e b o la , 

a predsa nie je považovaný až za taký 

veľký problém, keďže bohatí naň 

nemôžu zomrieť! 

 A D V E N T  J E  P O K L A D 

RADOSTI – stačí málo a radosť je na 

dosah ruky. Je tu najvhodnejší čas, aby 

Kristova tvár žiari v chudobnýchKristova tvár žiari v chudobnýchKristova tvár žiari v chudobných   
Konferencia sv. Jozefa v LeviciachKonferencia sv. Jozefa v LeviciachKonferencia sv. Jozefa v Leviciach   
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sme otvorili svoje srdcia a rozdávali 

radosť.  Ako 

p r e ž i j e m e 

advent,  akú 

cestu pripravíme 

Pánovi, také 

budú aj naše 

Vianoce. 

 VIANOCE 

nie sú len 

o darčekoch, ale 

hlavne o rodine. 

Mnohé rodiny však budú mať aj tento 

rok Vianoce bez darčekov a stromčeka. 

Dieťa, Ježiš, sa môže narodiť a priniesť 

radosť  a požehnanie do týchto rodín aj 

našim pričinením. Je tu najvhodnejší čas 

na odriekanie a službu núdznym. Je to 

príležitosť, aby sme otvorili svoje srdcia 

a darovali blížnym z toho, čo nám Boh 

požehnal. To, čoho sme sa dobrovoľne 

zriekli a darovali núdznym, bude žiariť 

aj pod našim stromčekom, pretože sme 

zároveň  pr in iesl i  dar Ježišovi 

v jasličkách. On si nesmierne cení aj ten 

najmenší darček a požehnáva darcov 

i obdarovaných (... „čokoľvek ste 

urobili jednému z týchto mojich 

najmenších bratov, mne ste urobili“ Mt 

25, 31-46). 

 Spolok sv. Vincenta de Paul 

pozýva do svojich radov všetkých, ktorí 

chcú pomáhať núdznym a chudobným,  

všetkých, ktorí  majú dobrotivé a citlivé 

srdce otvorené pre biedu a utrpenie 

blížneho, srdce 

l á s k a v é 

a spolucítiace 

a chcú pracovať 

p r e  d o b r o 

a útechu druhých. 

 Ak cítite vo 

svojom srdci 

p o v o l a n i e 

k  s l u ž b e 

c h u d o b n ý m 

a chcete sa dozvedieť  viac o tejto 

službe, kontaktujte nás: Magdaléna 

Boledovičová 0908 794 374, Alžbeta 

Kopřivová 0907 368 880. 
 

 

 „Chudobní nám otvoria nebo, ak 

im slúžime s úctou a prívetivosťou, 

v našich srdciach bude pokoj bez miery. 

Kto v živote miloval chudobných, 

nemusí sa obávať smrti.“ 
                                        Sv. Vincent de Paul 

  
 

Požehnaný advent, milostiplné 

a radostné Vianoce všetkým ľuďom 

dobrej vôle želajú a vyprosujú členky 
Konferencie sv. Jozefa                       

v Leviciach - SVdP.  
 

 
S láskou a pokorou    

 Alžbeta Kopřivová 

 viceprezidentka Spolku sv. Vincenta 
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KKC v úvode 
tohto odseku píše, že 
zvestovaním Panne Má-
rii sa začína „plnosť 
času“ (Gal 4, 4). Táto 
plnosť času znamená, 
že Ježišovo vtelenie sa 
udialo v tom najvhod-
nejšom okamihu dejín 
ľudstva. Prečo, to vie len Boh. Ale bolo 
to práve vhod. Ako keď niekoho veľmi 
potrebujete pri nejakej práci a práve vte-
dy vstúpi do miestnosti, tak Ježiš vstúpil 
do nášho sveta práve vtedy, keď sme to 
už najviac potrebovali. Od tohto mo-
mentu sa začali napĺňať všetky starozá-
konné prisľúbenia o Mesiášovi 
a znameniach s ním spojených. 

Vtelenie Druhej božskej osoby sa 
deje mocou Ducha Svätého. Poslanie 
Ducha Svätého je vždy spojené 
s poslaním Syna a je naň zamerané. Prá-
ve spojením Máriinej lásky a lásky Du-
cha Svätého vzniká nový život, dokona-
lý život – Bohočlovek Ježiš Kristus. DS 
Ježiša vedie od počatia cez celý jeho 
život. Všetko, čo Ježiš učil a robil, ko-
nal mocou Ducha Svätého, jeho prítom-
nosťou a pôsobením. Bol neustále napl-
není a vedení touto osobnou Láskou Ot-
ca a Syna. 

DS však mohol vytvoriť Bohoč-
loveka v Márii len s jej súhlasom, lebo 
náš Boh, je Bohom slobody, nie útlaku, 
a tak aj DS čakal na Máriino „áno“, 
„fiat“, aby v nej mohol konať. 
V dokumente 2. Vatikánskeho koncilu 
Lumen gentium čítame: „Otec milosr-
denstva chcel, aby vtelenie predchádzal 
súhlas predurčenej matky, aby tak, ako 

žena prispela k smrti, 
žena prispela aj 
k životu.“ Eva slobod-
ným rozhodnutím svo-
jej vôle odmietla Boha 
a spolu s Adamom 
stiahli ľudstvo do stavu 
hriechu. Mária slobod-
ným súhlasom daným 

Bohu začala ľudstvo privádzať k spáse. 
 Počas celého starého zákona bolo 
Máriino poslanie pripravované poslaním 
mnohých žien: od Evy, ktorá dostáva 
prisľúbenie, že jej potomstvo rozšliape 
hadovi hlavu, cez Sáru, Annu, Deboru, 
Rút, Judit, Ester až po Máriu, ktorá vy-
niká medzi poníženými a chudobnými 
v duchu, ktorí od Pána s dôverou očaká-
vajú a prijímajú spásu. Ňou sa po dlhom 
očakávaní prisľúbení nastoľuje nový 
poriadok spásy! 
 Každý zodpovedný rodič chce, aby 
sa jeho dieťa mohlo počať a vyvíjať 
v čo najlepších podmienkach. Tak to 
zariadil aj Boh Otec, ktorý chcel, aby sa 
jeho Syn stal človekom v lone, ktoré ne-
bude mať ani najmenšiu účasť na hrie-
chu – tak dedičnom ako osobnom. Preto 
bola Mária pripravená na úlohu Bohoro-
dičky výsadou nepoškvrneného počatia, 
tzn. že bola vykúpená od svojho počatia 
– nemala účasť na dedičnom ani osob-
nom hriechu. Pius IX. v dokumente, 
ktorým vyhlasuje túto dogmu, píše: 
„preblahoslavená Panna Mária bola        
v prvej chvíli svojho počatia osobitnou 
milosťou a výsadou všemohúceho Bo-
ha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, 
Spasiteľa ľudského pokolenia, uchráne-
ná nedotknutá od akejkoľvek škvrny de-

Počal sa zPočal sa zPočal sa z   Ducha Svätého, narodil sa zDucha Svätého, narodil sa zDucha Svätého, narodil sa z   Márie Panny (484 Márie Panny (484 Márie Panny (484 ---   511 )511 )511 )   
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dičného hriechu.“ Tj., že Mária bola 
VOPRED uchránená od dedičného hrie-
chu pre zásluhy Ježiša Krista. U Boha 
neexistuje čas. Kristovo dielo vykúpe-
nia, ktoré sa udialo v čase, Boh akoby 
skôr privlastnil Márii už od jej počatia. 
Teda moc Kristovej lásky na kríži, ktorá 
zachránila ľudstvo, už vopred skrze Du-
cha Svätého uchránila Máriu pri jej po-
čatí od dedičného hriechu. 
 Mária, napriek tomu, že nemohla 
svojim ľudským rozumom pochopiť ta-
jomstvo vtelenia, slobodne a ochotne 
dáva súhlas s Božím plánom v istote 
a dôvere, že Bohu nič 
nie je nemožné. Tým sa 
Mária celkom zasvätila 
osobe a dielu svojho 
Syna, aby v závislosti 
od neho a spolu s ním 
slúžila tajomstvu vykú-
penia. A toto jej zasvä-
tenie a spojenie s jej 
Synom a jeho dielom 
platí neustále a Mária neustále spolupra-
cuje na spáse každého človeka spolu so 
svojim Synom. 
 Evanjeliá pokladajú panenské po-
čatie Ježiša v Máriinom lone za Božie 
dielo, ktoré prevyšuje každé ľudské chá-
panie a každú ľudskú možnosť. Samo-
zrejme, že proti tomuto tajomstvu sa bú-
ria mnohí, či už neveriaci alebo inover-
ci, ktorí nechcú pripustiť, že by Mária 
mohla byť pannou pred, počas a po pô-
rode, teda, že by Mária mohla byť 
„vždy Panna“. Duch Svätý nám dáva 
vnútorne poznať, že Mária nikdy nepo-
znala muža, že Boh je tak mocný, že 
v Márii mocou Ducha Svätého stvoril 
nový ľudský život, že Boží Syn sa naro-
dil Božím pôsobením a mocou tak, že 

neporušil panenstvo svojej Matky a že 
Mária už nemala žiadne deti po Ježišo-
vi. Ježišovi bratia a sestry, ktorí sa spo-
mínajú v evanjeliách, sú jeho bratranci 
a sesternice, čo bolo v Ježišových ča-
soch bežným označením príbuzných. 
 Ježiš je jediný Máriin syn. Ale 
Máriino duchovné materstvo sa rozpre-
stiera na všetkých ľudí, ktorých prišiel 
Ježiš spasiť: „Porodila Syna, ktorého 
Boh ustanovil za prvorodeného ,medzi 
mnohými bratmi‘ (Rim 8, 29), totiž me-
dzi veriacimi, na ktorých zrodení a vý-
chove [Mária] spolupracuje s materin-

skou láskou“. 
Pohľad viery môže             
v kontexte celku Zjave-
nia odhaliť tajomné dô-
vody, pre ktoré Boh vo 
svojom pláne spásy 
chcel, aby sa jeho Syn 
narodil z panny. Tieto 
dôvody sa týkajú tak 
Kristovej osoby a jeho 

vykupiteľského poslania, ako aj Máriin-
ho prijatia tohto poslania v prospech 
všetkých ľudí... 

Ježiš, nový Adam, svojím panen-
ským počatím začína nové narodenie 
adoptívnych detí v Duchu Svätom skrze 
vieru. „Ako sa to stane?“(Lk 1, 34) 
Účasť na Božom živote nepochádza         
„z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, 
ale z Boha“ (Jn 1, 13). Prijatie tohto ži-
vota je panenské, pretože ho človeku 
úplne dáva Duch Svätý. Zásnubný výz-
nam ľudského povolania vo vzťahu          
k Bohu sa dokonale uskutočňuje v Má-
riinom panenskom materstve. 

 

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    

––––        ––––        ––––        
December 2014December 2014December 2014December 2014    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Aby rodičia boli skutočnými Aby rodičia boli skutočnými Aby rodičia boli skutočnými Aby rodičia boli skutočnými 

evanjelizátormi, evanjelizátormi, evanjelizátormi, evanjelizátormi,     
ktorí budú odovzdávať svojim deťom ktorí budú odovzdávať svojim deťom ktorí budú odovzdávať svojim deťom ktorí budú odovzdávať svojim deťom 

vzácny dar viery.vzácny dar viery.vzácny dar viery.vzácny dar viery.    
    

Sviatok Guadalupskej                       
Panny Márie                                                         

Advent a Vianoce pápeža 
  

Svätá omša na sviatok patrónky Južnej 
Ameriky a omšou „Missa criolla“ 

a nabitý program pápeža                        
v decembri a januári 

 
 
 
 
 
 
 

Dňa 12. decembra oslávi pápež 
František vo Vatikáne svoj domovský 
kontinent: Na sviatok 
preblahoslavenej Panny Márie 
Guadalupskej sa koná v Chráme sv. 
Petra svätá omša za Južnú Ameriku. 
Vyplýva to z programu pápeža na 
december a január uverejnenom vo 
štvrtok. Na omši s pápežom o 18 
hod. budú prítomní zástupcovia 
všetkých krajín Južnej Ameriky so 
svojimi zástavami. Svätyňa 
Guadalupskej Panny Márie v Mexiko 
City je najväčším katolíckym 
pútnickým miestom na svete. Aj 
pápež Benedikt XVI. raz – v roku 
2011 – oslávil patrónku Južnej 
Ameriky v Chráme sv. Petra.  

Pozoruhodné je aj hudobné 
stvárnenie tohto slávenia: 50 rokov 
po premiére v Chráme sv. Petra 
s pápežom Pavlom VI. zaznie nanovo 
„Missa criolla“ argentínskeho 
skladateľa Ariela Ramireza, tento raz 
s jeho synom Facundom Ramirezom 
ako dirigentom a so speváčkou 
Patríciou Sosa. Toto obsadenie 
sprostredkovala podľa Vatikánu 
argentínska prezidentka.  

Úmyslom tohto slávenia 
Eucharistie bude prosba o podporu 
Gudalaupskej Panny Márie „pri 
evanjelizácii jej národov“, za ich 
„rast v ľudskosti a za dosiahnutie 
pokoja, spravodlivosti a jednoty 
medzi jej bratskými národmi“, ako 
oznámila pápežská Komisia pre 
Južnú Ameriku. Pred začiatkom 
omše bude procesia s milostivým 
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obrazom z Guadalupe, „Guadalupský 
ruženec“ a adventná modlitba 
s ľudovými piesňami Južnej 
Ameriky.  

Na sviatok Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie 8. decembra sa 
pápež tradične pomodlí o 16 hod. pri 
mariánskom stĺpe na Španielskom 
námestí v Ríme a položí tam veniec.   

Na 3. adventnú nedeľu - 14. 
decembra – s cirkevnou liturgiou 
„Gaudete“ podnikne pápež František 
o 16. hod. pastoračnú návštevu 
do rímskej farnosti „San Giuseppe 
all'Aurelio“ na východe mesta. 
Plánuje tam aj stretnutie s Rómami, 
novo pokrstenými, žiakmi na 
náboženstve, ako aj s chorými.  

 
Pápež povedie všetky 

vianočné slávenia  
 

Na Vianoce má pápež bohatý 
program: všetky dôležité slávenia 
povedie sám – medzi nimi aj 
polnočnú svätú omšu na Štedrý deň    
o 21.30 hod. v Chráme sv. Petra.  

 

Na Prvý sviatok vianočný po 
slávnostnej svätej omši o 12. hod. 
udelí požehnanie z balkóna Urbi et 
Orbi.  

Povedie aj ďakovnú 
bohoslužbu na Silvestra o 17. hod.    
s „Te Deum“ a bude sláviť aj 
novoročnú svätú omšu 1. januára 
o 10. hod., keď sa slávi aj katolícky 
48. svetový deň pokoja. 

Na slávnosť zjavenia Pána,      
6. januára, bude pápež sláviť 
slávnostnú svätú omšu o 10. hod. 
v Chráme sv. Petra.  

V nedeľu 11. januára, na 
sviatok Krstu Pána, slávi František      
o 9.30 hod. svätú omšu v Sixtínskej 
kaplnke a pokrstí viaceré deti.  

V dňoch 12. až 19. januára 
pápež František navštívi Srí Lanku 
a Filipíny.  

A posledný dôležitý bod 
programu pápeža v januári je záver 
Svetového týždňa modlitieb za 
jednotu kresťanov 25. januára, keď 
bude František o 17.30 hod. 
v Bazilike sv. Pavla za hradbami 
sláviť vešpery na spomienku 
obrátenia sv. Pavla apoštola. – 

– zg –  
 
 

Jedna kvapka pravej lásky je Jedna kvapka pravej lásky je Jedna kvapka pravej lásky je Jedna kvapka pravej lásky je 
ušľachtilejšia ako more vedomostí.ušľachtilejšia ako more vedomostí.ušľachtilejšia ako more vedomostí.ušľachtilejšia ako more vedomostí.    

Sv. František AssiskýSv. František AssiskýSv. František AssiskýSv. František Assiský    
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Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: Hlasy z domova a misií 11/2014 

Život cirkvi vo svete 49/2014 
www.misijnediela.sk, foto: internet 
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