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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti
zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme,
nech mu Boh ukáţe svoju moc.
A ty, knieţa nebeských zástupov, Boţou mocou zaţeň do
pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete.
Amen.

Jasličková slávnosť vo farskom kostole sv. Michala v Leviciach, 26. 12. 2014
Úvodník: „Bdejte a buďte pripravení“ a Z rečí svätého biskupa Gregora Nazianzského
Liturgia: Január „Hovor, pane, tvoj sluha počúva“ a „Kajajte sa a verte evanjeliu“
Téma: Prirodzené metódy regulácie počatia * Z duchovného a mimoškolského ţivota KSŠ sv. Vincenta de Paul
Téma: Jasličková poboţnosť 2014 * Katechéza: Tajomstvá Kristovho ţivota (512
(512--521)
Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na november, Pápeţa a Vatikán čaká rok intenzívnej práce,
Misijná krajina Stredoafrická republika
Fotogaléria: Jasličková slávnosť v kostole sv. Michala v Leviciach, 26. 12. 2014
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 „Bdejte a buďte pripravení“ 
„Buďte jednoduchí ako holubice
a opatrní ako hady.“ „Dúfajte, ja som
premohol svet!“ „Bezo mňa nemôţete
nič urobiť. So mnou môţete všetko.“
„...lebo Bohu je všetko moţné.“
V duchu týchto a ďalších
Jeţišových slov zachytených
v Evanjeliu sa zomknime v modlitbe.
Nespi me, veď t vor í me dej iny !
Nedovoľme, aby ich tvorili tí, ktorí
zavrhujú Boţie zákony a odmietajú Jeho
právo na tento svet. Len On je Pán
a iného niet! Bdejme, odprosujme Boha
za svoje hriechy a za hriechy ľudstva
a prosme Ho, aby od nás odvrátil skazu!
Aby sme potom nemuseli plakať.
Modlime sa, nesúďme, ani
neodsudzujme. Ale nezutekajme a pevne
stojme na Skale, ktorou je Kristus.
S Bohom budeme udatní. On nás
zachráni.

MODLITBA ZA ZACHOVANIE
BOŢIEHO PLÁNU
S MANŢELSTVOM A RODINOU
Všemohúci Boţe, ty si stvoril
všetko z ničoho a celému
stvorenstvu si dal svoj poriadok. Ty
si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muţa a ţenu,
aby obidvaja v celoţivotnej jednote
tela a srdca plnili svoje poslanie
a tak verne zobrazovali tvoju
lásku.
Ty si v manţelskom zväzku
muţa a ţeny naznačil nesmiernu
l á s k u a m i l o s ť K r i s t o v u.
S otcovskou láskou chráň dielo,
ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje nad
ľudskou bezmocnosťou a nad
ne b e z p e č e ns t v a m i s úč a s ne j
civilizácie, ktorá neraz odmieta
chrániť a podporovať dôstojnosť
manţelstva a rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan
Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik,
pomocný biskup
ABÚ Košice Prot. č. 105/14; 10.2.2014
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Z Rečí svätého biskupa Gregora Nazianzského
(Oratio 39 in sancta Lumina, 14
14--16. 20: PG 36, 350
350--351. 354. 358
358--359)
Kristov krst
Keď bol dnes Pán pokrstený v Jordáne, otvorilo
sa nebo, spočinul nad ním Duch ako holubica
a zaznel Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie.

Kristus je osvietený; nechajme sa
osvietiť aj my. Kristus sa dáva pokrstiť;
zostúpme s ním do vody aj my, aby sme
s
ním
mohli
aj
vystúpiť.
Ján krstí, Jeţiš prichádza na krst.
Moţno aj preto, aby posvätil toho, ktorý
ho pokrstil. Ale celkom isto preto, aby
pochoval vo vode celého starého Adama.
Pred nami a kvôli nám posväcuje
Jordán, aby posväcoval Duchom
a vodou, lebo aj sám bol duch a telo.
Ján Krstiteľ sa zdráha, Jeţiš
nalieha. „Ja by som sa mal dať tebe
pokrstiť,“ hovorí lampa Slnku, hlas
Slovu, priateľ Ţeníchovi, najväčší medzi
tými, čo sa narodili zo ţeny,
Prvorodenému zo všetkého stvorenia;
ten, ktorý uţ v matkinom lone plesá,
tomu, ktorý v ţivote matky prijal
poklonu; ten, ktorý je predchodcom
a bude aj ďalej predchodcom, tomu,
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ktorý sa zjavil a ešte sa zjaví. „Ja by som
sa mal dať tebe pokrstiť,“ dodaj: a kvôli
tebe. Lebo vedel, ţe bude pokrstený
krstom mučeníctva, alebo ţe ako Peter
nebude mať umyté len nohy.
Jeţiš vystupuje z vody a vynáša so
sebou svet do výšav a vidí, ako sa trhá
a otvára nebo, ktoré Adam zavrel sebe
i svojim potomkom tak, ako bol aj raj
zavretý
ohnivým
mečom.
Duch svedčí o Jeţišovom boţstve,
veď prichádza ako k seberovnému. Hlas
zaznieva z neba, lebo odtiaľ pochádza
ten, ktorému svedectvo patrí. Prichádza
ako holubica, ktorú vidno v telesnej
podobe, lebo chce vzdať poctu Jeţišovmu
telu, ktoré je zboţstvené, je teda Boţie.
A zároveň oznamuje, ako holubica
kedysi, pred dávnymi vekmi, koniec
p
o
t
o
p
y
.
Uctime si teda dnes Kristov krst
a slávme dôstojne tento sviatok.
Celkom sa očistite a dajte sa očistiť.
Boh sa z ničoho tak neteší, ako
z obrátenia a spásy človeka, pre ktorého
je kaţdé slovo a kaţdá sviatosť, aby ste
svietili ako hviezdy na oblohe a boli
akousi ţivotnou silou pre ostatných ľudí.
Tak budete stáť ako dokonalé svetlá pri
onom veľkom svetle a naplní vás jas toho
svetla, ktoré je v nebi, a budete poţívať
oveľa jasnejšie a čistejšie svetlo Trojice,
z ktorého iba jeden lúč, vychádzajúci
z jediného boţstva, ste nateraz neúplne
prijali v Kristovi Jeţišovi, našom Pánovi.
Jemu sláva a moc na veky vekov. Amen.
Dnes sa otvorilo nebo a voda mora
sa stala sladkou, zem plesá, vrchy
a pahorky sa radujú; Lebo Ján pokrstil
Krista v Jordáne.
Posvätné čítanie na nedeľu Krstu Krista Pána
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* Liturgia *
„Hovor, Pane, tvoj sluha počúva !“
2. nedeľa v období cez rok
Na druhú nedeľu v cezročnom období
sa v prvom čítaní stretneme s chlapcom Samuelom v izraelskej svätyni v Šíle, ktorý
pomáha kňazovi Hélimu slúţiť Pánovi.
Samuelova matka Anna prisľúbila
Bohu, ţe keď sa jej narodí syn, venuje ho
do sluţby Pánovi. Z Prvej knihy Samuelovej (1 Sam 3,
3b-10. 19) sa
tieţ dozvedáme o tom,
ako Boh povoláva
Samuela k oveľa
hlbšej
sluţbe, akú si
mohol predstaviť on, či
jeho matka.
S a m u e l
v chráme počuje tri razy v noci Pánov hlas
a na Héliho radu nakoniec odpovie:
"Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!"
A vskutku, keď vyrastie, bude jedným
z najväčších prorokov Starého Zákona a po
celý svoj ţivot bude verne kráčať s Pánom.
Héliho slová adresované Samuelovi
ukrývajú hlbokú múdrosť aj pre nás. Boh
je prítomný cez svoje mocné a milujúce
slová vo vyvolených a v tých, ktorí ho chcú
počúvať. Najvyšší zjavuje tajomstvo najosobnejšieho spojenia človeka s Ním ako
s Otcom a Pánom. Je pre nás veľkým a nezaslúţeným privilégiom, ţe Ho vo svojich
mo d l i t bá c h mô ţ e me o s lo vo v a ť
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Otecko - Abba a premáhať Ho prosbami. Je
niečo úţasné, ţe Všemohúci Boh vytvára
priestor, v ktorom môţe človek - Jeho
stvorenie viesť s Ním dialóg.
Je pre nás poţehnaním hovoriť Mu
o všetkom čím ţijeme, o našich potrebách,
obavách, problémoch, bolestiach i radostiach. Ale keď Bohu iba my rozprávame
a prosíme a málo alebo Ho vôbec nepočúvame, to uţ
nie je dialóg.
Vtedy v skutočnosti hovo r íme:
"Počúvaj,
Pane,
tvoj
sluha hovorí!
"
Ale ako
časom rastieme vo svojom modlitbovom a duchovnom ţivote, postupne trávime menej času hovorením a viac počúvame. Dôverujme Bohu, ţe pozná naše potreby, On vie čo je pre nás najlepšie a nezabúdajme Mu vzdávať vďaku, chválu a poklonu.
Abba - Otecko, pokorne Ťa v tichosti
svojich sŕdc prosíme, nauč nás mocou Ducha Svätého, na orodovanie Svätej Bohorodičky Panny Márie, počúvať Tvoje volanie. Pane Ježišu, hovor nám slová pravdy,
aby sme Ťa poznali, slúžili Ti a prinášali
hojné ovocie Božiemu kráľovstvu. Amen.
Eva Terezia Maďarová
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* Liturgia *
„Kajajte sa a verte evanjeliu.“
3. nedeľa v cezročnom období

Uplynulo len pár dní od Vianoc, kedy
sme oslavovali narodeniny nášho Spasiteľa,
Jeţiša Krista. V plnosti času poslal Boh Otec
svojho jednorodeného Syna na tento svet medzi
ľudí. Iba Boh vie, kedy nastáva plnosť času pre
ten-ktorý jeho plán. Atmosféra Vianoc má
svoje neopakovateľné čaro, pocíti ho kaţdý
človek. Vtedy je priam citeľný bytostný pokoj,
Pokoj, ktorý zostúpil na zem v osobe boţského
Dieťaťa. „Svoj pokoj vám dávam...“ zaznie
o niekoľko rokov neskôr priamo z úst Pána
Jeţiša. V nedávnej kázni ma oslovila
myšlienka, ţe by Vianoce nemali pominúť len
tak, mali by byť štartom, začiatkom niečoho
nového v našom ţivote.
K tomu novému vyzýva v dnešnej
evanjeliovej stati Jeţiš Kristus. „Kajajte sa..“
hovorí tým, ktorí Ho prišli počúvať. Aj my sme
sa v hojnejšom počte schádzali v kostole na
svätej omši a verím, ţe sme všetci prišli
počúvať Kristove slová. A je priam
nepredstaviteľné, ţe by sme sa neusilovali
zmeniť to, čo je v našom ţivote zlé, pokrivené,
nesprávne. „Priblíţilo sa Boţie kráľovstvo...“
Ono zostúpilo k nám, je medzi nami v osobe
vteleného Slova. A len ten Ho dokáţe počuť,
iba ten Ho dokáţe vidieť, kto má čisté srdce.
Príleţitosť na výdatný kúpeľ duše a srdca
poskytuje neodmysliteľná sviatosť zmierenia,
svätá spoveď pred sviatkami. „Blahoslavení
čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Uţ tu na
zemi duchovným zrakom a potom vo večnosti
z tváre do tváre. K čistote srdca nevyhnutne
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patrí jeho obrátenie. Obrátenie k Bohu,
k prameňu ţivota. A k obráteniu patrí aj
odvrátenie sa. Odvrátenie sa od všetkého, čo je
zlé, čo je nesprávne, čo nás zotročuje a tým
oslepuje oči duše. Keď to na základe počutého
Boţieho slova spoznáme, ďalším krokom je
uvedomenie si toho, čo sa nezhoduje s počutým
Slovom. Potom má nasledovať rozhodnutie
zanechať skutky tmy a nastúpiť na cestu svetla.
Cestu svetla lemujú smerové tabule Desatora
a Evanjeliovej náuky. Kristus vyzval Šimona
a Ondreja, Jána a Jakuba „Poďte za mnou..“
Rovnako povoláva aj nás, kaţdého oslovuje po
mene „Poď za mnou..“ Aby sme sa odhodlali
vykročiť za ním, treba opustiť to, čo nám stojí
v ceste. Kaţdý je schopný rozpoznať v sebe, vo
svojom svedomí prekáţku v nasledovaní Krista.
On sám nás povedie po ceste pokánia a dá nám
všetky prostriedky, aby sme túto cestu úspešne
zvládli. Veľmi mu na tom záleţí, však pre to
prišiel, ţil a učil, trpel, zomrel a vstal
z mŕtvych. Bez neho by sme boli stratení
a nikdy by sme nenašli cestu k Bohu Otcovi.
Aby nám o tom dal dôkaz, povedal: „Kto vidí
mňa, vidí Otca. Ja a Otec sme jedno.“ „Ja som
Cesta, Pravda a Ţivot.“
Vianoce by mali byť pre nás novou
príleţitosťou vstať, zanechať svoje „siete“
a nasledovať Krista. Nielen zopár dní, ale stále.
Aby sme nekráčali naslepo, aby sme neblúdili
po nesprávnych ţivotných cestách, ale aby sme
šli cestou ţivota. Nedovoľme rôznym falošným
smerovkám odlákať nás z cesty, po ktorej nás
vedie Pán Jeţiš, Majster a pravý Učiteľ. Ţe je
to náročné? Ťaţké? To, čo nás nič nestojí,
nestojí za nič. Všetko trvalé a hodnotné si
vyţaduje námahu. Len tí, ktorí vchádzajú
tesnou bránou, vojdú do Kráľovstva a získajú
víťazný veniec. Ale odvahu! Jeţiš nás nielen
povoláva, On nás aj povzbudzuje: „Poďte ku
mne všetci... a ja vás občerstvím“. Ak sa
budeme kajať, teda naprávať to, čo bolo
v našom ţivote zlé, nesprávne, môţeme vţdy
počítať s Jeho pomocou. Za občerstvenie nám
slúţi On sám pod spôsobom chleba a vína
v Eucharistii a vo svojom Slove, ktorým nás
vyučuje. A Boţie kráľovstvo nám bude vţdy
nablízku, bude prebývať v nás.
Gitka Tóthová
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 Prirodzené metódy regulácie počatia 
P o d ľ a
definície Svetovej
zdravot níckej
organizácie (WHO)
z roku 1982 je
p r i r o d z e n é
p l á n o v a n i e
rodičovstva (PPR)
spôsob regulácie
počatia, pomocou
ktorého sa moţno
o
t eho t enst vo
usilovať, rovnako ako sa mu moţno
vyhnúť, na základe sledovania prirodzeným
spôsobom sa vyskytujúcich ukazovateľov
a príznakov plodnej a neplodnej fázy
menštruačného cyklu. Ak sa PPR pouţíva
k vyhnutiu sa počatiu, počas plodnej fázy
nedochádza k pohlavnému styku. 1
Metódy sledovania plodnosti
vyuţívajú cyklické fyziologické deje
organizmu ţeny a sú zaloţené na určení
plodného a neplodného obdobia v priebehu
cyklu. V literatúre sa pre tieto metódy často
pouţíva termín prirodzené plánovanie
rodičovstva, prípadne prirodzená regulácia
počatia, metódy prirodzenej kontroly
počatia, respektíve metódy neplodných dní.
Svetová zdravot nícka organizácia
charakterizuje prirodzené plánovanie
rodičovstva – PPR (angl. Natural Family
Planning – NFP) ako metódy plánovania
a predchádzania tehotenstvu, ktorých
základom je sledovanie prirodzene sa
vyskytujúcich ukazovateľov a príznakov
plodnej a neplodnej fázy menštruačného
cyklu absenciou pohlavného styku
v plodnej fáze, pokiaľ sa vyuţíva s cieľom
tehotenstvu predísť (Leifer, 2004).
V posledných rokoch je v zahraničných
odborných prácach preferovaný namiesto
PPR pojem Fertility Awareness Based
Methods – FABM. V preklade ide
o metódy zaloţené na uvedomení si
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plodnosti. Medzi
FABM zahrňuje
WHO
(2004)
i prípady, keď
muţ a ţena
v
p lo d no m
o b d o b í
pouţívajú
bar iérovú
a nt iko ncep c iu
(napríklad
kondóm) alebo
prerušovaný pohlavný styk. Metódy, pri
ktorých sa spája sledovanie príznakov
plodnosti s pouţitím antikoncepcie
v plodom období sa označujú ako
„kombinované“ (combinet/ mixet methods)
alebo ako „metódy uvedomenia si plodnosti
(fertility awareness methods) v uţšom
slova zmysle. Na odlíšenie PPR od týchto
kombinovaných metód sa niekedy pre PPR
pouţíva pojem „čisté PPR“ (Piper, Knight
2001). Skočovský (2008) navrhuje
pouţívať termín „metódy sledovania
plodnosti“. Metódy sledovania plodnosti
nie sú vnímané ako antikoncepčné metódy,
lebo pomocou nich sa dá tehotenstvo nielen
oddialiť, ale aj dosiahnuť. Pouţívanie
termínu prirodzená antikoncepcia je
nepresné. Podľa WHO (1988) metódy PPR
nie sú v úzkom slova zmysle
antikoncepciou, ale skôr alternatívnou
metódou kontroly pôrodnosti. Metódy
sledovania plodnosti sú zamerané na
získanie informácií o aktuálnej fáze
menštruačného cyklu, čo umoţňuje
partnerom vyhnúť sa pouţívaniu
antikoncepčných prostriedkov. Pokiaľ
princípom antikoncepcie je ovplyvňovanie
fyziologických procesov, ktoré sú
nevyhnutné pri počatí, PPR, naopak
vychádza z poznania a integrácie plodnosti
zo zámerom plánovania rodičovstva
(Fehring, 1995; Fehring, Kurz, 2002). 2
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PPR nepotlačuje sexualitu, ale vedie
k jej lepšiemu poznávaniu a porozumeniu,
nepoškodzuje zdravie, je značne spoľahlivé
a prispieva k zjednocovaniu manţelov.
Pouţívanie prirodzených metód
regulácie počat ia zvyšuje pocit
zodpovednosti, obetavosti, pomáha
zbavovať sa egoizmu, čo zdokonaľuje
lásku a spomínanú manţelskú jednotu.
Prirodzené metódy vzbudzujú úctu
a otvorenosť voči kaţdému počatému
ţivotu. Hoci pouţívanie
týchto metód vedie
k
d o č a s n e j
zdrţanlivosti,
podporuje zároveň
sexuálnu túţbu, dávajúc
tým väčšiu radosť
z p r e ţ í v a n i a
manţelských zblíţení
vo
vhodných
obdobiach. Taktieţ
chránia zdravie. Dr. J.
Rötzer z Viedne píše,
ţe v ser ió znyc h
vedeckých prameňoch
nená jde me ţ iadne
informácie, hovoriace o škodlivosti
prirodzených metód. Antikoncepcia naproti
tomu sleduje a podporuje jedine svoje
vlastné neobmedzené sexuálne záţitky za
kaţdú cenu a za kaţdých okolností. Taký
postoj posilňuje egoizmus, prejavujúci sa
neskôr i v iných oblastiach ţivota. Ak sa
pri pouţívaní antikoncepcie počne dieťa, je
oveľa väčšia pravdepodobnosť, ţe bude
prijímané ako nevítaný hosť a ako agresor.
Pri takomto postoji hrozí, ţe keď zlyhá
antikoncepcia, nasledujúcou líniou opatrení
je potrat, teda zabitie dieťaťa. Ponúka síce
kontrolu plodnosti, ale nezušľachťuje
pritom človeka, a preto je proti človeku ako
celku. Jej prijatie mení v spoločnosti
náhľad nielen na vzťahy, ale i na
nenarodený ľudský ţivot.
„Nezáväzný sex“ vedie muţov
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k nezáujmu o následky styku, o všetko, čo
s ním súvisí, i o samotnú ţenu. Nie je to
náhoda, ţe prirodzené metódy podporujú
stálosť a kultúrnosť intímneho vzťahu,
zatiaľ čo antikoncepcia napomáha
mimomanţelským stykom.
Pohlavný styk medzi muţom
a ţenou a rozkoš, ktorú tento akt zahŕňa je
veľký dar, je niečo veľmi krásne. Je tomu
tak aj v prípade, ţe partneri nemajú
v úmysle splodiť potomka, ale na druhej
strane nijako umelo
nezasahujú do tohto
posvätného aktu, a ak
aj v takom prípade
dôjde k počatiu, dieťa
prijmú ako dar.
„Posvätného“ preto,
lebo slúţi, okrem
iného, práve cieľu,
ktorým je zázrak
ţivota. V prípade, ţe
sa z tohto aktu vytráca
dôstojnosť, vytráca sa
následne
úcta
k ľudskému ţivotu
( vn í ma né mu
ako
nehoda v prípadoch sexuálnych stykov,
redukovaných čisto len na ukojenie
sexuálnej potreby), prípadne úcta
k partnerovi, najmä k ţenám. Istá hranica
v sexuálnom správaní sa preto nemá
prekračovať. Takmer kaţdý predsa vníma
ľudský ţivot ako jednu z najvyšších
hodnôt, a teda by sa uţ tu – pri jeho
počiatkoch, mala zachovávať patričná
dôstojnosť.
Pouţitá literatúra:
1
Porov. Symtotermálna metóda [online]. [cit. 201111. 10]. Dostupné na internete:
<http://www.forumzivota.sk/index.php?
page=9&type=news&id=28&method=main&art=53
2
NAĎOVÁ, M/ SIMOČKOVÁ, V/ JAVORKA, Ľ.
Metódy sledovania plodnosti- Prirodzená cesta
k potomstvu. Martin : VYDAVATEĽSVO
OSVETA, 2012, s. 29.
Anna Siekelová,
regionálna zástupkyňa Fóra ţivota
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Z duchovného a mimoškolského ţivota
KSŠ sv. Vincenta de Paul

Čas Vianoc v škole

Jasličková slávnosť

V krásne vyzdobených triedach
sme si pripravili v posledný deň pred
prázdninami
malé
spoločné
posedenia. Počúvali i spievali sme si
vianočné
koledy,
v tvorivých
dielničkách
sme
si
maľovali
pozdravy a vyrábali ozdôbky.
Deň
vyvrcholil
čítaním
vianočného príbehu zo Svätého
písma. Nechýbali ani jabĺčka, oblátky
s medom, medovníčky a koláčiky.
V kostole Zoslania Ducha Svätého
sme sa zúčastnili Vianočného
koncertu,
kde
nám
umelci
sprostredkovali okrem hodnotného
umeleckého záţitku aj čaro blíţiacich
sa Vianoc.
V takejto sviatočnej nálade sme
si navzájom priali pekné, poţehnané
Vianoce a šťastný nový rok.

…a opäť sme sa stretli pri
jasličkách. V deň narodenia nášho
Pána, vo vianočný nádherný čas…
v rytme kolied, piesní, vinšov
a novoročných prianí. Jozef, Mária,
pastieri a králi, anjeli a jasličky…
jasné atribúty vianočnej besiedky,
stretnutia detí, rodičov i všetkých
tých,
ktorí
chcú
darovať
Novonarodenému
kus
svojho
srdiečka a vloţiť do jasieľ svoj
pomyseľný
dar…
a s nádejou
myslieť, či dúfať v Jeho priazeň,
pomoc a útechu…
Program slávnosti pripravili
pedagógovia KSŠ sv. Vincenta de
Paul so svojimi ţiakmi.
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Ţivý Betlehem
Aj tento rok ţiaci našej základnej školy a gymnázia pripravili spoločný predvianočný program – Ţivý
Betlehem.
Návštevníci Farských trhov tak
opäť mohli v posledné nedeľné adventné popoludnie pookriať, zohriať
sa pri čajíku či horúcej čokoládke
v bare Effeta v Pastoračnom centre
Levice – Rybníky.
Jemné melódie vianočných
piesní a kolied prinášali atmosféru
blíţiacich sa Vianoc. Pripomínali ich
posolstvo, pohodu, mier, nekonečný
pokoj a lásku. Lásku, ktorá sa opäť
mala zrodiť v jasličkách, ale i tú praobyčajnú a tak vzácnu, rodiacu sa
kaţdý deň v našich srdciach.

Renata Trungelová
Pedagogička KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice
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 Jasličková slávnosť 2014 
Ako kaţdý piatok podvečer,
celé mesto uţ pomaly utíchalo, ľudia
sa vracali unavení z práce domov,
deti sa tešili na víkend... Lenţe práve
v týchto podvečerných hodinách,
hoci sa uţ stmievalo, naša fara práve
oţívala. Vo farskej kniţnici sa
schádzali dospelí i deti, vo väčšom
mnoţstve
ako
obyčajne. A takto
to bolo kaţdý
piatok uţ od
začiatku októbra.
Vianoce
boli
ďaleko,
no
zároveň
tak
blízko. Začínali
sme nacvičovať
Jasličkovú
slávnosť.
Malí, veľkí,
všetci sme sa do toho hneď od
začiatku pustili s vervou! Písal sa
scenár, stále prichádzali nové a nové
nápady, ako ho vylepšiť. Naše
mamičky sa pustili do šitia kostýmov
a spod ich zručných rúk vzišli takmer
autentické kostýmy Jozefa a Márie,
či biele šatočky pre malých anjelikov
a snehové vločky. Bolo treba
vytvoriť aj kulisy. Tie nám dali
zabrať – najprv bo lo treba
premyslieť, čo a ako maľovať,
vytvoriť návrhy a potom mohla prísť
tá náročnejšia časť: samotné
kreslenie a maľovanie. Spod rúk
našich výtvarne nadaných členov
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nakoniec vzišla krásna zasneţená
ulica, vianočný stromček a maštaľka
so zvieratkami. Nakoniec sme všetko
stihli načas a začalo sa skúšať.
Pre mi é ra s a us k ut o č n i la
20. decembra 2014 v Synagóge
v Leviciach a s odstupom času
(minimálne ja osobne) konštatujem,
ţe dopadla
n
a
d
očakávanie
d o b r e .
Synagóga
bola
plná
a ku koncu
predstavenia
sa
zdalo,
a k o b y
potlesk ani
ne utíc ha l.
Všetci sme
zo seba vydali to najlepšie. Na naše
prvé vystúpenie prišla Levická
televízna spoločnosť a urobila
interview s vedúcimi projektu
s Ing. Branislavom Matlákom a Mgr.
Miros la vo u Krnáčo vo u. Túto
reportáţ spolu s ukáţkami z nášho
v ys t úp e n ia u ve re j n i l i n ie le n
v televízii, ale aj na svojej webovej
stránke.
Na sviatok svätého Štefana
26. decembra 2014, sme našu
Jasličkovú slávnosť odohrali znova,
tento krát v kostole svätého Michala.
Uţ od skorého popoludnia sa
rozostavovalo pódium a aparatúra,
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prebiehala generálka a skúšali sa
posledné piesne. Predstavenie malo
začať o 16.00, no ľudia prichádzali
uţ skôr, obsadiť si miesta. Do 16.00
bol kostol skoro na prasknutie! Prišlo
snáď ešte viac ľudí ako do
S y na g ó g y. P r iš la t ie ţ p a n i
kameramanka, ktorá celú Jasličkovú
slávnosť natáčala.
Samotné predstavenie
pozostáva z dvoch častí. Na celej
Jasličkovej slávnosti sa podieľali deti
a mládeţ vo veku od 4 do 19 rokov,
samozrejme za
nevyhnutnej
pomoci našich
r o d i č o v
a
ochotnýc h
dospelých. Prvá
časť, za ktorou
stojí
Levický
mládeţnícky
spevokol (LMS),
j e
a k o
vystrihnutá
z kaţdodenného
ţivota beţného mladého človeka.
Zobrazuje príbeh Adama, na ktorého
sa pred Vianocami akosi naraz
zosype viac problé mov, ako
zvyčajne. Ako sa z nich dostane, to
nebudem prezrádzať – veď to je
pointo u celé ho predsta ve nia.
Adamov príbeh plynule prechádza do
druhej časti v podaní detského
spevokolu. Je to klasický biblický
príbeh o narodení Jeţiška, pretkaný
veselými vianočnými piesňami, ktorý
vyvrcholí pásmom tradičných kolied
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a hudobným splynutím zvonivých
hlasov členov detského
i mládeţníckeho spevokolu.
Na záver by sme chceli srdečne
poďakovať všetkým, čo sa na naše
predstavenie prišli pozrieť, a tak
nielen ocenili našu vynaloţenú snahu
a prácu, ale tieţ podporili projekty
Dobrá novina či Dobrá zvesť aj pre
21. storočie. Našou Jasličkovou
slávnosťou sme ešte potešili, veríme,
aj obyvateľov Hontianskych Trstian
predstavením dňa 4. januára 2015
o
18.00
v kultúrnom
dome,
alebo
6.
j a nuá ra
2015 o 15.00
všetkých, ktorí
nás
prišli
p o z r i e ť
do
kostola
Ducha Svätého
v Leviciach na
Rybníkoch.
Z
a
nez išt nú p o mo c ďak uj e me
Rímskokatolíckemu Farskému úradu
Levice - mesto na čele s Mons.
J á no m Be d ná ro m, d e k a no m,
Spoločenstvu rodičov pri farnosti
Levice - mesto, Slovenským
elektrárňam a. s., Občianskemu
zdruţeniu Patrimonium Servandi,
eRko - Hnutiu kresťanských
spoločenstiev detí a spoločnosti BK
Dom Levice.
Nora Mlynáriková
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Tajomstvá Kristovho ţivota (512
(512--521)
Nedajme sa
odradiť
slovom
„tajomstvo“, ktoré
často vnímame ako
pravdu, ktorá je
a zostane zahalená
o b y č a j n ý m
smrteľníkom, snáď
len vyvoleným bude
moţné do tohto
tajomstva nazrieť.
T a j o m s t v á
Kristovho ţivota sú
presným opakom;
nechcú
nič
zahaľovať, oni chcú
zjaviť Boha, zjaviť,
kto je Boh a od toho
sa potom odvíja aj
zjavenie toho, kto je
človek a aký je
zmysel jeho ţivota
na zemi.
Vyznanie viery obsahuje len
tajomstvo Jeţišovho vtelenia (počatia
a narodenia) a tajomstvo Veľkej noci
(utrpenia,
ukriţovania,
smrti,
pochovania, zostúpenia k zosnulým,
zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia).
Tieto tajomstvá však osvetľujú celý
Kristov pozemský ţivot, aj keď
evanjeliá
skoro
nič
nehovoria
o Jeţišovom ţivote v Nazarete a nie je
zachytených
veľa
udalostí
ani
z Jeţišovho verejného ţivota. Teda to,
čo o Jeţišovi máme zachytené, nám
môţe odkrývať to, čo o Jeţišovom
ţivote zachytené nie je. Celý Jeţišov
viditeľný ţivot, všetky jeho slová, gestá,
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zázraky... všetko
nás
privádza
k neviditeľnému
tajomstvu
a teda
odhaleniu Boţieho
plánu spásy voči
človeku.
V š e t k y
t a j o m s t v á
Jeţišovho ţivota
zjavujú
tri
skutočnosti:
1. Boha Otca –
„Kto vidí mňa, vidí
Otca“ (Jn 14, 9),
2. vykúpenie –
svojou chudobou
nás
obohatil,
s v o j o u
poslušnosťou
n a p r a vi l
našu
neposlušnosť, jeho
slovo
očisťuje
poslucháčov, jeho boţská moc
uzdravuje a vyháňa démonov...
a nakoniec 3. obnovenie a zjednotenie
(rekapituláciu) – tzn., ţe všetko, čo
Jeţiš hovoril, konal, trpel, malo za cieľ
uviesť padlého človeka do jeho
pôvodného povolania, teda navrátiť mu
spoločenstvo s Bohom.
To, čo je však na týchto
Jeţišových tajomstvách najstrhujúcejšie
je, ţe všetko, čo Jeţiš v týchto
tajomstvách ţil a zjavoval,
celé
bohatstvo tohto jeho ţivota, je určené
kaţdému človekovi, je to tu PRE NÁS!
V bode 521 čítame: Kristus
spôsobuje, aby sme všetko, čo ţil on,
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mohli ţiť v ňom a on to mohol ţiť
v nás. „Boží Syn sa svojím vtelením
určitým spôsobom zjednotil s každým
človekom.“ Sme povolaní, aby sme boli
jedno s ním; ako údom svojho tela nám
dáva účasť na tom, čo prežil vo svojom
tele pre nás a ako náš vzor: „Musíme
predlžovať a uskutočňovať v sebe
Ježišove stavy a tajomstvá
a často ho prosiť, aby ich
završoval a uskutočňoval
v nás a v celej svojej
Cirkvi… Veď Boží Syn
má v úmysle dať nám
účasť na svojich
tajomstvách
a určitým spôsobom
ich rozvíjať a v nich
pokračovať v nás
a v celej svojej
Cirkvi,… a to tak
milosťami, ktoré nám
chce udeliť, ako aj
účinkami, ktoré v nás
chce
týmito
tajomstvami
spôsobiť. Takto ich v
n á s
c h c e
uskutočňovať“.
Tzn., ţe kresťan je človek úplne
ponorený do Kristovho ţivota, ale musí
toto vnorenie sa do Krista a jeho
tajomstiev vedome ţiť, aby mal z toho
človek osoh. Potrebujeme sa naučiť
spájať všetko, čo v ţivote preţívame
s tým, čo preţil Jeţiš. Jeţiš preţil celý
ľudský ţivot a v ňom všetko, čo preţíva
kaţdý jeden z nás. Preţil všetky pocity,
ktoré preţívame my, zaţil všetky
vzťahy, ktoré zaţívame my, a preto, ak
ja preţívam nejakú bolesť, tak
v skutočnosti, tú bolesť vo mne preţíva

13

Kristus a ja tú bolesť môţem preţívať
v ňom, a tak sa úplne zjednotiť
s preţívaním tej bolesti s ním. A keď sa
naučím takto preţívať môj ţivot, moje
radosti a bolesti, a budem ich neustále
spájať s Jeţišom a preţívať tak, ako on,
viem, ţe tento spôsob môjho preţívania
ma privedie k zmŕtvychvstaniu!
Pretoţe ak nebudem spájať
svoje
preţívania
s Jeţišovými a budem si
ich ţiť po svojom, potom
mi hrozí, ţe zablúdim,
ţe sa zamotám do
svojich
takých
„adamovských“
spôsobov,
ţe
v utrpení, ak ho
nebudem preţívať
v Jeţišovi a s Jeţišom
a nedovolím, aby to
utrpenie Jeţiš preţíval
vo
mne,
tak
zatrpknem,
alebo
z mal o my seľn ie m,
alebo to inak zle
poznačí moju dušu,
alebo ak nebudem
preţívať svoj úspech
s Jeţišom a v Jeţišovi a nedovolím mu,
aby on preţíval ten úspech a šťastie vo
mne, tak spyšniem atď.
SME POVOLANÍ, ABY SME
BOLI JEDNO S NÍM; AKO ÚDOM
SVOJHO TELA NÁM DÁVA ÚČASŤ
NA TOM, ČO PREŢIL VO SVOJOM
TELE PRE NÁS A AKO NÁŠ
VZOR!!!
Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany
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Misijný úmysel
svätého Otca
– – –
Január 2015

Modlitba pápeža Františka
k Svätej nazaretskej rodine
Ježiš, Mária a Jozef,
vo vás kontemplujeme
žiaru pravej lásky,
na vás sa s dôverou obraciame.
Svätá nazaretská rodina,
urob aj z našich rodín
miesta spoločenstva
a večeradlá modlitby,
opravdivé školy evanjelia
a malé domáce cirkvi.

Aby členovia rehoľných spoločenstiev
v tomto Roku zasväteného života
opätovne našli radosť v nasledovaní
Krista a s nadšením slúžili chorým

„Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách
nezakusuje násilie, uzavretosť
a rozdelenie: každému,
kto bol zranený alebo pohoršený,
nech sa čoskoro dostane
útecha a uzdravenie.
Svätá nazaretská rodina,
nech budúca biskupská synoda
dokáže všetkých nanovo upevniť
vo vedomí posvätného
a nedotknuteľného
charakteru rodiny,
jej krásy v Božom pláne.
Ježiš, Mária a Jozef,
vypočujte a vyslyšte našu prosbu.
Amen.“

Celá moja sila spočíva v modlitbe a obeti.
Sú to moje neporaziteľné zbrane, ktoré mi dal Ježiš.
Dokážu rozhýbať duše skôr ako slová.
To je moja častá skúsenosť.
sv. Terézia z Lisieux
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Pápeža a Vatikán čaká rok
intenzívnej práce
Pápeţ a Vatikán stoja pred rokom
intenzívnej práce s dôleţitými impulzmi
smerovania ďalšieho obdobia pontifikátu.
Na štyroch zámorských cestách František
navštívi
všetky
kontinenty okrem
Austrálie. V októbri sa od riadnej synody biskupov najmä na Západe očakávajú
dôleţité
rozhodnutia v postoji Cirkvi v citlivých
otázkach
manţelstva, rodiny
a
sexuality.
A v priebehu roka
chce pápeţ uverejniť svoju prvú encykliku
na tému „ekológia“. Prvú encykliku
„Lumen fidei“ v júli 2013 vydal spoločne
so svojím predchodcom Benediktom XVI.
a po jeho prípravných prácach.
Bezprostredne po novoročnom prijatí diplomatického zboru, vydá sa 12. januára na svoju druhú cestu do Ázie. Cieľmi sú
Srí Lanka a Filipíny, kde chce navštíviť
najmä región v novembri 2013 postihnutý
tajfúnom „Haiyan“ so 6000 obeťami. Pri
ostatnej pápeţskej návšteve Jána Pavla II.
v r. 1995 sa vo väčšinovo katolíckej krajine
Ázie zhromaţdilo 5 miliónov katolíkov,
zrejme najväčší počet veriacich všetkých
čias. Tento raz sa ráta so 6 miliónmi.
Ešte pred cestou oznámi pápeţ mená nových kardinálov, ktorých vymenuje
pri ďalšom konzistóriu.
Ďalšia zahraničná cesta povedie pápeţa koncom septembra do Filadelfie
v USA na Svetové stretnutie rodín. K tomu
sa zrejme pridajú aj návštevy OSN v New
Yorku a v kongrese vo Washingtone. František ohlásil aj návštevu bliţšie neoznače-
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ných juhoamerických štátov. Moţno to bude Ekvádor a Kolumbia, moţno Bolívia či
Mexiko. Iste to nebude Argentína, Chile,
ani Brazília. V Brazílii uţ bol na Svetových
dňoch mládeţe a Chile chce navštíviť aţ
v r. 2016. V roku 2015 navštívi František aj
Afriku. Či poletí do Ugandy, Kene, Nigérie
či Mozambiku, zatiaľ nie je známe.
Okrem toho plánuje
navštíviť
Lurdy.
V Taliansku to bude
Neapol, Florencia
a Jeţišov posmrtný
rubáš v Turíne, kde
si chce uctiť aj sv.
Jána Bosca k 200.
výročiu jeho narodenia a vydá sa moţno
aj k svojim príbuzným v Piemonte.
Synoda a reforma kúrie
V dňoch 4. aţ 25. októbra bude zasadať Riadna synoda biskupov o pastorácii
rodín. Pracovný materiál s dotazníkom boli
uţ rozoslané miestnym cirkvám. ...
František musí pokračovať aj vo
svojich projektoch reforiem: kúria potrebuje okrem nových a efektívnych štruktúr aj
novú mentalitu intenzívnejšie v sluţbe
miestnym cirkvám. Vatikánske financie sa
musia nanovo usporiadať a stať sa transparentnejšími. A treba aj ďalej spracovať
škandály zneuţívania. V prvých dňoch februára po prvý raz zasadne Komisia pre
ochranu detí a pod vedením kardinála Reinharda Marxa koordinovaná Hospodárska
rada. A ešte pred slávnostných kreovaním
nových kardinálov 12. a 13. februára zvolal
František kolégium kardinálov na konzistórium. Na ňom so svojimi najuţšími spolupracovníkmi prerokuje aktuálnu otázku
ďalšieho smerovania Cirkvi.
(–zg-, krátené)
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Misijná krajina
Stredoafrická republika

Stredoafrická republika je vnútrozemský štát, ktorý je obklopený štátmi Čadom,
Sudánom, Kongom a Kamerunom. Rozkladá sa na plošine vo výške 600 – 800 m nad
morom. Rozloha krajiny je 622 980 km2
a má 4,5 milióna obyvateľov (2009). Celá
krajina je dodnes riedko osídlená. Hlavné
mesto je Bangui. V roku 1894 sa stala Stredoafrická republika francúzskou kolóniou
a v rokoch 1910-1958 bola súčasťou Francúzskej rovníkovej Afriky, do ktorej patril
Čad, Kongo a Gabon. Úplnú samostatnosť
získala krajina v roku 1960.
Stredoafrická republika sa zaraďuje
medzi desať najchudobnejších zemí sveta.
Domorodý názov tejto krajiny je Bê-afrika,
čo v preklade znamená Srdce Afriky. Celá
krajina je rozdelená na 14 prefektúr, dve
ekonomické prefektúry a jednu komúnu,
t. j. hlavné mesto.
Čo sa týka hospodárstva, ide o málo
rozvinutý poľnohospodársky štát s ťaţbou
diamantov a dreva. Popri domácich plodinách, ako je kukurica, maniok, ryţa, arašidy, sa pestujú aj komerčné plodiny – cukrová trstina, bavlna, káva, tabak a palma olejnatá. Chová sa tu tieţ dobytok. Poľnohospodárska produkcia je zameraná na samozásobovanie.
Asi 6 % územia krajiny tvoria národ-
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né parky a rezervácie. Pritom turistika je
v krajine nepatrná, pretoţe krajina je slabo
dopravne prístupná. Vývoz zo Stredoafrickej republiky je obmedzený svojou nevýhodnou polohou, zlým dopravným systémom a nekvalifikovanou pracovnou silou.
Krajina je závislá na zahraničnej pomoci,
a to najmä z Francúzska. Rozvoj krajiny
tlmia aj politické turbulencie a občianske
nepokoje, ktoré sa tu hojne vyskytujú.
Obyvateľstvo tvoria kmene sudánskych
černochov najmä Randi, Gbajo a Azandi,
ďalej sú to Rantuovia, Hausovia a Arabi.
Rodové a národnostné zloţenie obyvateľstva je veľmi pestré a početné. Priemerná
dĺţka ţivota je u muţov 39 a u ţien 40 rokov. Na desaťtisíc obyvateľov pripadá jeden lekár.
Úradný jazyk
je
francúzština
a najrozšírenejší ľudový jazyk je sangoština. 35 % obyvateľov krajiny vyznáva pôvodné kmeňové náboţenstvo. Katolíkov je
25 %, rovnako 25 % je protestantov a 15 %
moslimov.
Evanjelizácia stredoafrického priestoru sa uberala dvoma smermi. Jeden prúd
prišiel z Portugalska uţ koncom 15. storočia. Ako uvádza kardinál Tomko, do misie
sa okrem jezuitov zapojili aj kapucíni. Prvý
postup portugalskej misie nemal prajné po-
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* Misie *
kračovanie; jednak pre úpadok v samotnej
západnej Európe, pre ťaţké podnebné
a zdravotné podmienky a tieţ pre obchod
s otrokmi. Misijná činnosť znova oţila aţ
koncom 19. storočia a v nasledujúcich rokoch. Druhý prúd evanjelizácie sa uskutočňoval blahodarnou misijnou činnosťou „bielych
otcov“, ktorí pôsobili
v stredoafrickej
oblasti
a dosahovali pozoruhodné misijné
úspechy i napriek tomu, ţe tu vo veľkej
miere prebiehali spomínané výnosné obchody s otrokmi.
V súčasnosti sa misijnej činnosti
v Stredoafrickej
republike zúčastňujú bosí karmelitáni,
ktorí
účinkujú
v niektorých mestách na severozápade krajiny, za veľmi ťaţkých podmienok.
Okrem
nich sa venujú misijnej práci aj misionári – rehoľníci
z Talianska, Indie
a najmä
z Francúzska. Do
niektorých z oblastí tejto krajiny je moţné
sa dostať jedine pešo. Misionári tu okrem
svojej kňazskej a rehoľnej činnosti vybudovali viaceré zdravotnícke strediská, leprosarium, centrá pre podvyţivené deti, technické učilištia, materské a základné školy
a vybudovali studne pitnej vody. Okrem
toho pomáhajú ľuďom zlepšiť prácu na
plantáţach. Od roku 1995 pomáha misioná-
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rom
rada
dobrovoľníkov
z Čiech
a Slovenska.
Misijnej
činnosti
sa
v súčasnosti darí vďaka finančnej pomoci
viacerých štátov z Európy.
V roku
1994 niektorí
saleziáni, pochádzajúci najmä
z Francúzska,
začali uskutočňovať misijnú
činnosť
aj
v Stredoafrickej
republike.
V ostatnom čase realizujú saleziáni
svoju
činnosť v 17 strediskách. Pri výchove mládeţe uplatňujú výchovný štýl Don Bosca.
V posledných
rokoch
sa
v Stredoafrickej republike znova oţivila
misijná činnosť,
a tak sa mohla
krajina znova
náboţensky
rozvinúť
aj
vďaka novým
misijným reholiam, ktoré tu
pracovali. Tak
sa z Boţej milosti mohol dosiahnuť mimoriadny
výsledok, ţe kresťania v tejto oblasti tvoria vyše polovicu z celého obyvateľstva. Potrebujú však lepšie zakoreniť
vieru a mravy.
P. Karol Bošmanský SVD, krátené

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová
Zdroje: Hlasy z domova a misií 12/2014
Život cirkvi vo svete 1-2/2015
foto: internet
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