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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.
Slávnostná svätá omša v kostole sv. Michala v Leviciach dňa 3. 2. 2015
80-ročné životné jubileum Mons. Františka Procházku
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Mons. František Procházka oslávil
okrúhle životné jubileum 80 rokov života

Mons. František Procházka sa
3. februára 2015 dožil 80 rokov života. Za
tento krásny vek, ako Boží dar, ďakovali
v utorok večer slávením svätej omše jeho
synovia kňazi, rodáci z Levíc, ktorých pri
vysviacke obliekal do kňazského ornátu.
Hlavným celebrantom bol
Juraj Nuota a spolu s ním boli
pri oltári Ján Behula, Peter
Tóth a diakon Ján Rajmund
Demeter Lehocký, františkán.
Chýbali Radoslav Kottra
misionár na Kube a Siard
Dušan Sklenka, ktorý je
v Čechách. V nedeľu večer
8. februára prišli vzdávať
chválu Pánovi pri svätej omši
o 18-tej
spolu s Mons.
Františkom
e meritný
arcibiskup Mons. Ján Sokol, náš pán
dekan Mons. Ján Bednár a bratia Ján
a Michal Mališovci. Ku gratulantom sa
osobne pripojili aj bývalí kapláni Milan
Červeňanský a Martin Uhrík. V mene
veriacich našej farnosti a kňazov
dekanátu Levice sa mu poďakoval náš
pán dekan a prijal mu hojnosť Božieho
požehnania a pevnejšie zdravie.
Mons. František Procházka prišiel
do Levíc v roku 1986 a odvtedy všetky
svoje sily vložil do duchovného
i materiálneho zveľadenia levickej
farnosti. Zástupcovia veriacich mu
blahoželali ako svojmu otcovi. Vo svojej
homílii dp. Ján Behula pripomenul, že
mnohých pokrstil, priviedol k prvej
sviatosti zmierenia a k prvému svätému
prijímaniu. Mnohých rozhrešoval v mene
Pána Ježiša Krista a poskytol im slová
útechy, dobrej rady a povzbudenia. A tiež
mnohých odprevadil na ich poslednej
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ceste. My všetci mu máme byť za čo
vďační. Usilujme sa obklopiť ho svojou
láskou, starostlivosťou a modlitbami.
Teraz, keď je síce mentálne stále svieži,
bystrý a oplýva zdravým humorom,
telesné zdravie má podlomené a krehké.
Pamätajme na neho ako dobré
a vďačné deti a obracajme sa
k Pastierovi našich duší
neustálymi modlitbami.
„ Náš milovaný Nebeský
Otec, ďakujeme Ti za život
otca Františka, za dar
kňazstva, ktoré si mu
zveril, ktoré on prijal
a
s
pokorou
slúžil
ovečkám, ku ktorým si ho
posielal. Zahrň svojho
kňaza všetkým „nebeským,
duchovným požehnaním“, posilni
jeho ramená pre nesenie kríža
a dopraj mu milosť, aby s Tebou
ruka v ruke bezpečne kráčal v ústrety
kráľovstvu, v ktorom má pripravené
miesto po Tvojej pravici. A Vám, náš
drahý Monsignor, ďakujeme za Vaše
krásne žité kňazstvo, za Vašu
skromnosť, za čistý, žiarivý úsmev
na tvári, za obetu svojho života pre
nás. Ďakujeme za svedectvo Vašej
viery a nie v poslednom rade za to,
že ste sa podľa príkladu svätého
apoštola Pavla stal pre nás všetkým,
aby ste ako dobrý a verný sluha
v Pánovej vinici získavali duše pre
nebeské kráľovstvo. Ďakujeme Vám
za roky, ktoré ste s nami prežili a aj
za tie, ktorými Vás ešte Pán života
obdarí.“ Amen.
Gitka Tóthová
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Z listu svätej panny Márie Bernadety Soubirousovej
Pani mi hovorila
Keď som sa istého dňa vybrala
s dvoma dievčatami zbierať drevo na breh
rieky Gavy, začula som akýsi šelest.
Obzrela som sa k lúke, ale videla som, ţe
stromy sa nehýbu. Preto som zdvihla hlavu
a pozrela som sa na jaskyňu. Videla som
tam paniu v bielom odeve: mala oblečené
snehobiele šaty, prepásaný modrý pás a na
oboch nohách mala svetloţltú ruţu, takej
istej farby, ako bol jej ruţenec.
Keď som to uvidela,
pretrela som si oči
v domnení, ţe sa mýlim.
Rukou som siahla do
vrecka a našla som tam
ruţenec. Chcela som
urobiť znamenie kríţa,
no nevládala som
zdvihnúť ruku k čelu,
celkom mi ovisla. Ale
keď Pani urobila znamenie kríţa, pokúsila
som sa o to chvejúcou sa rukou aj ja
a podarilo sa mi to. Začala som sa modliť
ruţenec; aj Pani posúvala zrnká na
svojom ruţenci, ale perami nepohla. Len
čo som ruţenec skončila, zjavenie zmizlo.
Opýtala som sa oboch dievčat, či niečo
videli. Tvrdili, ţe nie, a pýtali sa ma, čo
by som im o tom mohla povedať.
Povedala som im, ţe som videla Paniu
v bielom odeve, ale ţe neviem, kto to bol,
naliehala som na ne, aby o tom mlčali.
Ony ma potom prehovárali, aby som sa ta
nevracala. Ja som však odmietla
a v nedeľu som sa ta vrátila, lebo som
cítila vnútorné volanie.
Tá Pani sa mi aţ na tretí raz
prihovorila a pýtala sa, či by som ta
chcela chodiť pätnásť dní. Odpovedala
som, ţe chcem. Ona potom dodala, ţe
mám vyzvať kňazov, aby tam dali

3

postaviť kaplnku. Potom mi kázala napiť
sa z prameňa. Keďţe som nijaký prameň
nevidela, išla som k rieke Gave. Ale ona
naznačila, ţe nehovorí o rieke, a prstom
ukázala na prameň. Keď som ta prišla,
našla som iba trochu špinavej vody.
Siahla som rukou, ale nemohla som nič
nabrať. Preto som začala hrabať, aţ som
konečne mohla nabrať trochu vody.
Trikrát som ju vyliala a štvrtý raz som sa
jej mohla napiť. Potom sa zjavenie
rozplynulo a ja som
o d i š l a .
Pätnásť dní som ta
chodila a Pani sa mi
zjavovala kaţdý deň
okrem
jedného
pondelka a jedného
piatku. Opätovne mi
prikazovala, ţe mám
povedať kňazom, aby
tam dali postaviť kaplnku, ţe sa mám
umyť v prameni a ţe sa mám modliť za
obrátenie hriešnikov. Viac ráz som sa jej
pýtala, kto je, ale ona sa iba milo usmiala.
Aţ naposledy mi so zdvihnutými rukami
a očami upretými na nebo povedala, ţe je
Nepoškvrnené Počatie.
Počas tých pätnástich dní mi vyjavila aj tri
tajomstvá, no zakázala mi prezradiť ich
niekomu, čo som verne aţ doteraz
zachovala.
Velebí moja duša Pána.
Lebo veľké veci mi urobil ten,
ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť
ma budú všetky pokolenia.
Z posvätného čítania na ľubovoľnú
spomienku preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej
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SATAN POKÚŠAL PÁNA
JEŢIŠA A ANJELI
MU POSLUHOVALI
1. pôstna nedeľa
Správu o pokúšaní Jeţiša na púšti podávajú v Novom zákone Svätého Písma
všetci traja synoptickí evanjelisti, aj keď
kaţdý iným spôsobom. Na prvú pôstnu nedeľu v tomto roku čítame v cykle roku B od
evanjelistu Marka nasledovné: "A hneď ho
Duch hnal na púšť. Na
púšti bol štyridsať dní
a satan ho pokúšal. Bol
medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali." (Mk 1, 12-13).
Krátko predt ým
Marek opisuje ako pri Jeţišovom krste zostúpil na
Ne ho Duc h S vät ý
v podobe holubice a teraz
počujeme, ţe tento Duch
Svätý ţenie Jeţiša na
púšť. Po štyridsať dennom pôste a modlitbe na
púšti sa k Boţiemu Synovi pr iblíţ il d iabo l
a pokúšal ho.
Markovo rozprávanie o tejto udalosti
je najstručnejšie. Evanjelisti Lukáš a Matúš
opisujú túto udalosť podrobnejšie a hovoria
o troch pokušeniach, ktorým Pokušiteľ vystavil Krista.
Pán Jeţiš, úplne poslušný Otcovej
vôli, víťazí nad diablom. Jeţišovo víťazstvo
nad Pokušiteľom na púšti je predzvesťou
víťazstva Jeho umučenia, vrcholnej poslušnosti Jeho synovskej lásky k Otcovi. Zmŕtvychvstanie je potom definitívnym víťazstvom Krista nad diablom.
Ak bol pokúšaný Pán Jeţiš, sme pokúšaní aj my. Pokušenie je skutočnosť, ktorej sa kresťan nemôţe vyhnúť. Čo znamená
slovo pokušenie? Význam tohto slova je
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nutkanie, navádzanie na niečo zlé. Samotné
pokušenie nie je hriechom. Hriechom sa
stáva vtedy, ak mu podľahneme. Kaţdé
prekonané pokušenie je našim prejavom
lásky a vernosti Bohu.
Málo si uvedomujeme, ţe sa ako
kresťania v tomto svete nachádzame v centre duchovného boja medzi Bohom a diablom, medzi dobrom a zlom. Sme neustále
konfrontovaní s rôznymi pokušeniami, súţeniami a skúškami, ktoré
na nás, ako na Boţie deti,
doliehajú zo strany zlého
ducha, tohto sveta, ale aj
našej vlastnej hriešnej ľudskej prirodzenosti. Tento
boj je často veľmi krutý.
V liste Hebrejom
v 12. kapitole sa hovorí:
„v boji proti hriechu ste
ešte neodporovali až do
krvi.“ (Hebr. 12,.4)
S Duchom Svätým
nám dáva náš Nebeský
Otec silu víťaziť nad pokušeniami, skúškami a zlom.
"Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská.
A Boh je verný. On vás
nedovolí skúšať nad vaše
sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby
ste mohli vydržať" (1Kor 10,13).
Aj keď sa zdá, ţe za mnohými skúškami a pokušeniami je zlo, nie je to celkom
tak. Mnohé sú nevyhnutné pre náš duchovný rast v blízkosti k Bohu, k blíţnym
a k sebe samým. Evanjelium o Jeţišovom
pokúšaní nám dodáva silu a istotu, ţe nad
diablovými pokušeniami môţeme zvíťaziť.
My všetci sme Kristovi. Boli sme krstom
začlenení do jedného Jeţišovho mystického
tela – Cirkvi.
V mene Jeţiša Krista má Cirkev moc
nad zlými duchmi, nad hriechom a nad pokušením.
Eva Terezia Maďarová
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Pane, ty máš slová večného ţivota.
3. pôstna nedeľa
Pôstne nedele predkladajú čítania,
ktoré nám môţu slúţiť ako spovedné zrkadlo.
V nich jasne poznávame, čo je nesprávne,
pokrivené a zlé v našom ţivote, čo sa
nezhoduje s Boţou vôľou. Tretia pôstna
nedeľa dáva zaznieť Dekalógu, Desatoru,
ktoré zrozumiteľne hovorí o pravidlách pre
správny ţivot. Slúţia ako nevyhnutné
smerovky na ceste k cieľu ţivota človeka,
k Bohu. Boh ich vyslovil absolútne
jednoznačne a predloţil ako
prikázania, aby sme ich brali
váţne. Nie sú zbytočne dlhé
a nemajú viacero ďalších
paragrafov, ktoré sa dajú
povykrúcať a vysvetľovať, ako
komu vyhovuje.
Ţalm je odp oveď ou
človeka na Pánov Zákon.
Ţalmista v ňom ospevuje
múdrosť, akou ich Boh
sformuloval pre šťastie
človeka. Tento zákon je taký dokonalý, ţe
zachováva dušu človeka bez poškvrnenia
a tým ju zbavuje aj smútku a strachu. Slová
prikázaní slúţia všetkým, ktorí ak sa riadia
podľa nich, ţijú múdro a bez úhony. Nik na
svete nedokáţe vymyslieť nič lepšie, ako
Desatoro Boţích prikázaní. Boh, Tvorca
a Darca ţivota, vie najlepšie, čo urobí
človeka šťastným. To, čo odporuje Jeho
Zákonu ţivota, nám prináša iba zmätok
a čoraz väčšie utrpenie. Preto kaţdý, kto
kráča podľa nich, má pred sebou jasnú cestu,
po ktorej môţe kráčať bezpečne a s istotou.
Desatoro je prvé, čo by mal človek brať do
rúk, aby sa naučil, ako ţiť. Tak, ako pri kúpe
akéhokoľvek domáceho spotrebiča si
rozumný človek najprv vyhľadá návod a aţ
potom uvedie spotrebič do prevádzky. Alebo
nebude tankovať do auta s benzínovým
motorom naftu a naopak. Náš ţivot, ktorý je
výlučným darom od Boha, ktorý nás chcel
a povolal k bytiu, sa ţije naplno iba s Jeho
návodom. Iba On, ktorý kaţdému „osve
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utvoril srdce“, chápe všetky naše túţby
a všetky naše myšlienky. Iba On pozná
dokonale našu ţivotnú cestu. On vie „z čoho
sme stvorení, že sme iba prach“, čiţe veľmi
slabí a nestáli. Ak dokáţeme byť úprimní
aspoň pred sebou samými, priznáme si, ţe je
to pravda. Toto poznanie nás však vôbec
nemusí zastrašiť, lebo „Boh tak miloval svet,
že dal svojho jednorodeného Syna, aby
každý, kto v neho verí, mal večný
život.“ (Jn 3, 16) My, narušení dedičným
hriechom si ani nedokáţeme predstaviť, ako
veľmi nás
Boh
miluje. Dôsledkom
dedičného hriechu je
aj nedôvera človeka
v lásku a dobrotu
Boha. On, ako náš
Otec nám ustavične
prichádza v ústrety,
aby nám pomohol.
Prikázania sú nám
dané z lásky, preto by
sme ich mali aj my
v láske a v slobode
prijímať. Takto budú pre nás „vzácnejšie ako
zlato, ako veľký drahokam a sladšie ako
med, ako medové kvapky z plástu.“ (Ţ 19)
Som presvedčená, ţe kaţdý, kto zaţil
osobné stretnutie s Pánom vo svojom vnútri,
kde On prebýva, ochotne a s radosťou prijíma
Desatoro a usiluje sa podľa neho ţiť. Na tejto
ceste sa presviedča o Boţej láske, o jeho
milosrdnom odpustení a o tom, ţe človek
bezpodmienečne potrebuje Jeţiša Krista,
ktorý vzal všetky jeho osobné prestúpenia
Boţích prikázaní, čiţe hriechy na seba
a podstúpil veľmi veľké utrpenie – trest –
ktorý by sme si zaslúţili a mali znášať my
sami. Porazil smrť, aby uľahčil našu smrť
a aby sme mali nádej na prísľub vzkriesenia
a večného ţivota.
„Pane a Bože náš, daj nám milosť,
aby sme Ti boli vďační za prikázania lásky
a z celej sily sa usilovali žiť podľa nich.
Amen“
Gitka Tóthová
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 Prirodzené metódy regulácie počatia 
Prirodzené metódy sú darom
pre človeka.
P
r
e
vyhýbanie sa
p o č a t i u
m o ţ n o
m e t ó d y
plodných a
ne p lo d n ýc h
dní
vyuţiť
vtedy, keď sú
v á ţ n e
argumenty, respektíve oprávnené
dôvody proti počatiu ďalších detí.
Môţu to byť, napríklad, váţne
zdravotné alebo ekonomické dôvody,
alebo opodstatnená potreba oddeliť
časovým odstupom plodenie svojich
detí a podobne.
„Ak nie sú závaţné
protiargumenty pre zväčšenie rodiny,
vtedy obmedzenie počtu detí na
jedno alebo dve je v rozpore so
zodpovedným rodičovstvom.“ Ani
prirodzené metódy sa nemajú
zneuţívať pre zbytočné
obmedzovanie počtu detí kvôli
predsudkom, strachu, karierizmu
alebo pohodlnosti. Obmedzovanie
počtu detí na minimum u manţelov,
ktorí by zvládli výchovu
a starostlivosť o ne, prirodzené nie je.
Antikoncepčná kultúra má
tendenciu vidieť deti ako ťarchu,
ktorej sa treba brániť, a nie ako
v í t a n ý d a r. A k o p r e k á ţ k u
k materiálnemu blahobytu, a nie ako
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rodinné bohatstvo.

Ako ďalšie
odčerpanie
svetových
zdrojov, a nie
ako
prínos
p
r
e
spo lo č nos ť.
Je rozšírený
t r e n d
uvaţovania,
ţe mať viac
detí je, alebo
aspoň môţe byť, nezodpovedné.
Omnoho častejšie to však platí
opačne. Alebo je snáď zodpovedné
podieľať sa na vedení svojich
p o t o mk o v k e go c e nt r ic k é mu
konzumizmu, či na premárňovaní
svojich rodičovských moţností
a schopností, alebo na vymieraní
spoločnosti?
Áno, o materstve môţe ţena
rozhodnúť sama, má na to výsostné
právo. Má tak však urobiť ešte pred
tým, neţ má s niekým pohlavný styk.
Teda ešte pred vznikom samotného
rizika otehotnenia.
Prirodzené metódy nie sú
vhodné k akémukoľvek
mimomanţelskému pohlavnému
styku. Práve preto nie sú zo strany
určitých spoločenských skupín
uznávané. Otázka prirodzených
me t ó d re g u l á c ie p o č a t ia j e
neprijateľná pre tých, ktorí nepoznajú
a nechcú prijať ţiadne obmedzenia
v sexuálnom ţivote.
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Veľa ţien odmieta PPR
metódy, pretoţe sa im zdajú byť
náročné. Avšak mnoho z týchto ţien
si bez problémov dokáţe sledovať
plodné a neplodné dni, keď sa im
nedarí otehotnieť. Problém nie je ani
tak v náročnosti týchto metód ako
skôr v pohodlnosti, neschopnosti sa
obetovať a v tom, ţe viaceré ţeny
týmto metódam
zo
z ač ia tk u
nerozumejú,
lebo im ich
v blízkom okolí
nemal
kto
vysvetliť.
Metódam
PPR sa niekedy
vytýka,
ţe
niektoré
ţeny
túţia viac po pohlavnom styku práve
v plodnom období. U muţov je ale
odriekanie si intímneho ţivota
zvyčajne oveľa častejšie. Ide
v prvom rade o naučenie sa
kontrolovaniu a usmerňovaniu
sexuálneho vzrušenia.
Oldřich Pšenička uvádza, ţe
šta tis tick é výs k u my ud á va j ú
najväčšiu vzrušivosť ţien v období
po me nštruácii, poto m pred
menštruáciou a aţ na treťom mieste
je to v období ovulácie. Súvisí to
s častým praktizovaním pohlavného
ţivota tesne pred a po menštruácii pri
pravidelných cykloch v súvislosti
s Ogino-Knausovou metódou. Je
však zaujímavé, ţe početnosť
pohlavných stykov je u dvojíc
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pouţívajúcich PPR i u dvojíc
pouţívajúcic h antikoncepciu
pribliţne rovnaká.
Manţelské sexuálne styky
v období neplodnosti síce neslúţia na
počatie, no majú význam pri
budovaní puta a jednoty medzi
manţelmi, lebo i to je prirodzeným
cieľom manţelského aktu.
„ M n o h o
manţeliek
pouţívajúcich
PPR
hovorí
o
radosti
z toho, keď ich
m a n ţ e l
p o b o z k á
a nemusia ho
h n e ď
podozrievať, ţe
“niečo“ chce.“ Je to sloboda, ktorá
vďaka PPR umoţňuje manţelským
partnerom veľmi pragmaticky si
preukázať, ţe sa majú radi navzájom,
aj keď práve nemajú spolu sexuálne
styky.
Ako uvádza West: „PPR má ďaleko
od poškodzovania manţelstva, práve
naopak, je manţelskou poistkou.
Podľa prieskumu Dr. Jozefa Rötzera
s a me dz i 14 000 pá rmi
pouţívajúcimi PPR nevyskytol ani
jeden rozvod.“
PPR sú moderným
spôsobom plánovania rodičovstva.
Ich vysokú spoľahlivosť uznávajú
aj popredné európske učebnice
gynekológie. Metódy PPR sú
zdravotne neškodné a pre
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mnohých morálne prijateľnejšie.
Tehotenský index je počet
neplánovaných počatí u 100 ţien,
ktoré sa danou metódou riadia 1 rok.
Tak napríklad tehotenský index pri
pouţívaní kalendárnej metódy (dnes
uţ takmer nepouţívanej pre jej
nespoľahlivosť) je
medzi 14-38, pre
s y mp t o t e r má l n u
a ovulačnú metódu
je to 1-2,5, pre
mechanickú
muţskú ochranu
(kondóm)
7-14
a
hormo ná lna
antikoncepcia má
index
účinnosti
3-8%. Spoľahlivosť
PPR
je
teda
porovnateľná
so
spoľahlivosťou
hormonálnej
antikoncepcie,
pričo m
vše tk y
ostatné spôsoby umelej
antikoncepcie sú menej spoľahlivé.
Hoci PPR patria tieţ medzi účinné
spôsoby riadenia počatia,
v gynekologických ambulanciách sa
ţená m častejš ie odporúča
hormonálna antikoncepcia.
V č a s e , k e ď ma nţ e l i a
vyuţívajú manţelské spojenie na
dosiahnutie počatia, ich
zodpovednosť spočíva
v zodpovednom správaní sa uţ od
prvého dňa predpokladaného vzniku
nového ţivota, aby matka svojím
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ţivotom a správaním vedome
neohrozila počaté dieťa.
Zodpovedné rodičovstvo je
jazykom Cirkvi uplatňované tými,
ktorí sa prezieravo a veľkodušne
rozhodli mať veľkú rodinu, alebo
tými, ktorí z váţnych dôvodov
a s rešpektom reči tela,
snaţia sa o odstup
medzi deťmi, alebo sa
chcú ďalšiemu dieťaťu
vyhnúť,
k
č o mu
pouţívajú
me t ó d y
plánovania rodiny, ktoré
sú v zhode s Boţím
plánom pre plodnosť
a manţelskú lásku.
Moderné
metódy
prirodzenej regulácie
počatia je treba odlíšiť
od
oveľa
me nej
spoľahlivej Ogino Kausovej ,,kalendárnej
me tód y“ . Moderné
metódy PPR, ak sú
správne pouţívané, stávajú sa pri
predchádzaní tehotenstva účinné na
98-99% a môţe ich pouţívať kaţdá
ţena bez ohľadu na pravidelnosť či
nepravidelnosť svojich cyklov.
Jedným z faktorov
obmedzujúcich praktizovanie PPR
v našej spoločnosti je neznalosť.
Ľudia nie sú poučení o jeho
pouţívaní, dokonca ani vo
farnostiach, či gynekologických
ambulanciách a prato majú často
o prirodzených metódach skreslené
informácie, ak vôbec o ňom počuli.
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1. Existuje istý vedecký základ
pri ro dzený ch metó d,
podopretý medicínskym
výskumom.
2. Súčasné metódy sú také
precízne, ţe sa dajú pouţiť
na oddialenie tehotenstva,
alebo môţu pomôcť počať
dieťa.
3. Pouţívanie PPR pomáha
ţene aj jej lekárovi odhaliť
existujúci zdravotný
problém.
4. Hoci PPR aj antikoncepcia
sa pouţívajú na vyhnutie sa 8. Spolupráca s Boţím plánom,
počatiu, zásadne sa odlišujú.
zaloţeným na jednote muţa
5. Abstinencia odporúčaná na
a ţeny, zveľaďuje vieru
vyhnutie sa počatiu môţe
a dôveru v nášho Pána.
pozdvihnúť sexuálny ţivot 9. Praktizovanie PPR vedie
páru, a nie ho o niečo obrať.
k ţivotu v
duchu
6. P P R je bez peč ne jš ia
pro-life – za ţivot.
regulácia plodnosti ţeny neţ Pouţitá literatúra:
1
ZDRAVÝ SEX [online]. [cit. 2014-10-03].
antikoncepcia.
Dostupné na internete: http://zdravysex.sk/node/22
2
PRIRODZENÉ PLÁNOVANIE RODIČOVSTVA
7. Správanie, aké si vyţaduje [online].
[cit. 2014-12-01]. Dostupné na internete:
http://primar.sme.sk/c/4116816/prirodzenepouţívanie PPR, prináša planovanie-rodicovstva.html
3
DOYLE, F. ...aby sme boli jedno. Bratislava: LÚČ,
osobnostné zmeny, ktoré sú 2007,
s. 13-14.
prospešné pre manţelstvo.
Anna Siekelová,
regionálna zástupkyňa Fóra ţivota
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Vyhodnotenie projektu DARUJ RADOSŤ
adventu darovali núdznym obrovské
mnoţstvo trvanlivých potravín
a sladkostí. Zásluhou vašej štedrosti
sme priniesli vianočnú radosť
Spolok sv. Vincenta de Paul
a poţe hna nie do mno hýc h
v spolupráci s RK farnosťou Levice
odkázaných rodín.
mesto uskutočnil v decembri 2014
projekt Daruj radosť. V rámci tohto
Našu vďaku i vďačnosť
projektu farníci a dobrodinci mohli obdarovaných sprostredkujeme
darovať trvanlivé potraviny a tak všetkým dobrodincom aj touto cestou
spríjemniť a obohatiť Vianoce a spoločne vám vyprosujeme
núdznym rodinám.
poţehnanie. Nech Pán Boh odmení
(... „čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov,
mne ste urobili“ Mt 25, 31-46).

Mnohí z vás otvorili svoje
srdcia a darovali blíţnym z toho, čo
vám Boh poţehnal. Darované
potraviny boli z kostola sv. Michala
prenesené do zariadenia SVdP Vincentíka, kde si ich postupne
prevzali odkázané rodiny.
Ďakujeme
všetkým
dobrodincom, ktorí sa zapojili do
tohto úspešného projektu a v čase
10

vašu láskavosť a ochotu v sluţbe
núdznym.
Do nového roka 2015 ţeláme
všetkým hojné Boţie poţehnanie,
pevné zdravie, pokoj, veľa lásky
a otvorené srdce pre pomoc v núdzi.

Naozaj stačí málo a radosť
je na dosah ruky.
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Vaše dary, ktoré prispeli
k vianočnej radosti v mnohých
rodinách:
 Múka 70 kg
 Cukor 74 kg
 Ryţa 66 kg
 Olej 34 l
 Med 13 kg
 Dţem 28 ks
 Čaj 26 ks
 Kakao 8 ks
 Fazuľa 8 ks
 Kečup 7 ks
 Šošovica 18 ks
 Cestoviny 61 ks
 Mlieko trvanlivé 14 l
 Konzervy mäsové 64 ks
 Rôzne:

Pudingy,

orechy,

pohánka,

salónky,

hrach,

horčica,

arašidy,

detská

krupica, mak, slanina, olivy,
instantné polievky, nutela,
čokolády a iné sladkosti.
 14,-€ hotovosť

A. Kopřivová
Spolok sv. Vincenta de Paul
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Tajomstvá Jeţišovho detstva a skrytého ţivota (522
(522--534)
Moţno sa pýtame, prečo sa Boh
stal človekom aţ tak neskoro po páde
prvých rodičov, prečo Boh nevykonal
vykúpenie ľudstva skôr?
KKC hovorí, ţe príchod Boţieho
Syna na svet je taká nesmierna udalosť,
ţe ju Boh pripravoval počas stáročí. Je
to ako keď chcete pozvať na Slovensko
Sv. Otca. Túto návštevu predchádzajú
niekoľko mesačné prípravy. Boh
musel pripraviť ľudské srdcia
na prijatie Jeţiša, musela
prísť naozaj plnosť
času, okamih, kedy na
tento príchod bolo
ľudstvo pripravené,
kedy to bolo najvhodnejšie,
kedy dozrel čas aj človek.
Všetko, čo sa dialo v Starom
zákone, všetky obrady, obety,
obrazy, symboly – toto všetko sa
zameriavalo na Krista, na príchod
Mesiáša, všetko sa to dialo len kvôli
jeho príchodu, kvôli jeho vteleniu.
Dokonca aj v srdciach pohanov sa
rodilo nejasné očakávanie jeho
príchodu, ako to vidíme na troch
mudrcoch, ktorí sa prichádzajú pokloniť
Jeţišovi.
Tieto tajomstvá slávime
v jednotlivých liturgických obdobiach.
Prípravy na Jeţišov príchod slávime
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v Advente. Zmyslom slávenia Adventu
je obnoviť v sebe vrúcnu túţbu po
Kristovom druhom príchode.
Tajomstvo Vianoc nás vedie
k tomu, aby sme sa stali deťmi, lebo,
ako hovorí Jeţiš, to je podmienkou pre
vstup do Boţieho kráľovstva a Boha do
nás. Nezabúdajme, ţe všetky tajomstvá
Kristovho ţivota sa udialo pre nás. Tzn.,
ţe aj kaţdé liturgické obdobie,
v ktorom slávime
jednotlivé tajomstvá
viery, slávime preto,
aby sa v nás to
tajomstvo uskutočnilo.
Teda
zmyslom
predvianočných spovedí,
modlitieb
okolo
adventného
venca
a
v š e t k e j
duchovnej prípravy na
Vianoce je, aby sme sa vnútorne,
srdcom, stali deťmi, aby sme sa
poníţili, stali sa pred Bohom
maličkými, tzn., viac na ňom závislými,
aby sme sa znova narodili a dostali
účasť na Boţom ţivote. Má sa v nás
uskutočniť istá premena srdca! To sú
správne preţité Vianoce.
Ďalšie tajomstvá Jeţišovho detstva
a skrytého ţivota slávime v jednotlivých
sviatkoch počas roka. Sviatok Zjavenia
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Pána, kedy sa traja mudrci prichádzajú
pokloniť Jeţiškovi, zvestuje, ţe všetky
národy sú pozvané nadobudnúť výsady
vyvoleného ľudu. Obetovanie Jeţiša
v chráme je konečne stretnutím Izraela,
k t o r é h o
reprezentujú
Simeon a Anna,
s
tak
dlho
očakávaným
Sp as it eľ o m
a zároveň zjavením
jedinej dokonalej
obety kríţa, ktorá
p r i ne si e
sp á s u
celému svetu, nie
len Ţidom. Útek do
Egypta naznačuje,
ţe celý Kristov ţivot bude poznačený
prenasledovaním.
Počas veľkej časti svojho ţivota
Jeţiš mal účasť na údele obrovskej
väčšiny ľudí: kaţdodenný ţivot bez
väčšej nápadnosti, ţivot manuálnej
práce, ţidovský náboţenský ţivot
podriadený Boţiemu zákonu, ţivot v
spoločenstve. O celom tomto období je
nám zjavené, ţe Jeţiš bol „poslušný“
svojim rodičom a „vzmáhal sa
v múdrosti, veku a v obľube u Boha
i u ľudí“. Skrytý ţivot v Nazarete
umoţňuje kaţdému človekovi, aby sa
spojil s Jeţišom na najvšednejších
cestách ţivota: „Nazaretský dom je
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škola, v ktorej začíname poznávať
Kristov ţivot: je to škola evanjelia…
Učí nás predovšetkým mlčaniu. Kieţ by
v nás oţila hlboká úcta k mlčaniu,
k tomuto obdivuhodnému a nevyhnutne
potrebnému
postoju
ducha…
Okrem toho
tu
vidíme
pravý spôsob
rodinného
ţivota. Nech
nám Nazaret
pripomína, čo
je rodina, jej
spoločenstvo
lásky,
jej
váţna a ţiarivá krása, jej posvätná
a nedotknuteľná osobitosť… A napokon
tu poznávame školu práce. Ó nazaretský
domov, dom ,tesárovho Syna„! Tu
predovšetkým by sme chceli pochopiť
a osláviť tvrdý, ale vykupujúci zákon
ľudskej práce… Tu napokon chceme
pozdraviť robotníkov celého sveta
a ukázať im ich veľký vzor, ich
boţského brata.“ (Pavol VI.)
Nakoniec,
nájdenie
Jeţiša
v chráme zjavuje Jeţišovo úplné
zasvätenie sa poslaniu, ktoré mu zveril
nebeský Otec.
Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany
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Misijný úmysel
svätého Otca
– – –
Február 2015

Rok zasväteného ţivota

Modlitba za
zasvätené osoby

Obetovanie dňa
na úmysly:
Nebeský Otče, obetujem ti celý
svoj deň a svoje modlitby, práce,
radosti aj utrpenia v spojení s tvojím
Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti
stále obetuje vo svätej omši za spásu
sveta.
Nech ma Duch Svätý vedie a
nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske.
S Pannou Máriou, Matkou
nášho Pána a Matkou Cirkvi,
prosím za úmysly Svätého Otca
na tento mesiac:

Láskavý Boţe, ty si prisľúbil
večný ţivot v nebeskom kráľovstve
tým, ktorí majú srdce čisté a sú
chudobní duchom.
Prosíme ťa za všetkých tých,
ktorí sa rozhodli zanechať všetko,
aby ti zasvätili celý svoj ţivot
prostredníctvom rehoľných sľubov.
Nech sú svojou chudobou príkladom pre tých, čo majú nedostatok
a trpia, svojou čistotou srdca nech
otvárajú zrak všetkým, čo túţia
hľadieť na Boţiu tvár.
A svojou poslušnosťou a verným
nasledovaním evanjelia nech kráčajú
k tebe, prameňu všetkých milostí.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 aby manželia žijúci oddelene našli prijatie a oporu
v kresťanskom spoločenstve
14
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Talianski biskupi napísali
list zasväteným
Zverejňujeme časť listu Talianskej biskupskej konferencie (CEI) zasväteným v Taliansku. Napísali ho ku Dňu zasväteného ţivota
(2.2.2015) a má názov: “Prineste Boţie objatie.”
“Biskupi Talianska vkladajú do vás veľkú dôveru, najdrahšie sestry a bratia, predovšetkým pre prínos, ktorým môžete ponúknuť
obnovenie nadšenia a sviežosti nášho kresťanského života, aby sme spolu vytvárali nové formy života podľa evanjelia a primerane odpovedali na aktuálne výzvy. „Čakám, že prebudíte
svet,“ hovorí pápež František vo svojom Liste.
„Neočakávam teda, že budete udržiavať pri
živote ‚utópie‘, ale že dokážete vytvárať ‚iné
miesta‘, kde sa žije podľa evanjeliovej logiky
darovania, bratstva, prijatia odlišnosti, vzájomnej lásky. Kláštory, spoločenstvá, centrá spirituality, citadely (mestečká, ktoré zakladajú cirkevné hnutia), školy, nemocnice, azylové domy
a všetky tie miesta, ktoré vznikli vďaka láske
k blížnemu a charizmatickej tvorivosti a ktoré
ešte s ďalšou tvorivosťou, inšpirovanou evanjeliom, vzniknú, musia sa čoraz väčšmi stávať
kvasom pre spoločnosť, tým ‚mestom na vrchu‘,
ktoré hlása pravdu a moc Ježišových
slov“ (List všetkým zasväteným II, 2). Je to milosť, ktorú prosíme pre všetkých v tomto Roku
zasväteného života.
Intenzívne si želáme,
aby sa pri tejto príležitosti znovu jasne ukázala
hodnota, ktorú zasvätený život ponúka Cirkvi
a tiež svetu. Rozhodnutie pre zasvätenú čistotu,
ktorá sa udržiava a živí iba v Bohu, nie je útekom pred zodpovednosťou rodinného života,
ale svedčí o ceste inej vernosti a plodnosti,
v ktorej sa zasvätené osoby zaväzujú v absolútnej láske Boha ku každému človeku, aby nikto
nebol stratený. Takisto evanjeliové rady chudoby a poslušnosti svedčia, vo svete pokúšanom
egoistickým individualizmom, že vo všetkom sa
dá žiť podobní Kristovi, v skutočnom vzťahu
k sebe samým, s inými ľuďmi a s vecami, ak sú
usporiadané v intimite s ním. Z tohto koreňa sa
rozvinie radostná skúsenosť bratskosti, sen Bo-

ha pre celé ľudstvo. Aj toto je proroctvo: vďaka
Ježišovmu duchu môžeme žiť jedni pre druhých,
v hľadaní spoločného dobra a v prijatí rozdielností. V prevrátení rôznych kritérií a mierok,
ktoré sa zdajú neprekonateľné v ich delení ľudstva na šťastných a nešťastných, hodných života
a odsúdených na zavrhnutie, začlenených a vylúčených, zasvätený život ukazuje pravdivosť
moci v službe, pravdivosť vlastnenia ako starostlivosť a dar, pravdivosť potešenia ako nezištnosť v láske a pravdivosť smrti vo vzkriesení. V šťastnej súhre okolností sa bude konať
v tomto roku aj 5. ročník Národného cirkevného kongresu, a to vo Florencii od 9. do 13. novembra 2015 na tému: „V Ježišovi Kristovi nový humanizmus.“ V povolaní a v poslaní sú zasvätení volaní ísť na periférie a na hranice ľudskej existencie, kde sa odohráva dráma strateného a zraneného ľudstva. Sú to práve zasvätené osoby, ktoré zjavujú tvár Cirkvi schopnej
prevziať starostlivosť a znovu navrátiť dôstojnosť zneužitým a nemým ľuďom, v chladných
a roztrieštených vzťahoch, aby človek mohol
znovu byť postavený na miesto úcty vyhradenej
Kristom. Dielo toľkých zasvätených osôb sa
stáva stále viac znamením objatia človeka Bohom a pomáha našej Cirkvi rysovať „nový
kresťanský humanizmus“ konkrétnosťou a prezieravosťou lásky.
Rok zasväteného života – je dobré to
podčiarknuť – sa netýka iba zasvätených osôb,
ale celého kresťanského spoločenstva a našou
túžbou je, aby sa stal vhodnou príležitosťou
na obnovu a hodnotenie pre jednotlivé inštitúty ako aj pre iné cirkevné reality. Znamenie,
ktoré vieme prijať, milosť v ňom zahrnutá
bude rastom spoločenstva a spoluzodpovednosti v poslaní až po extrémne končiny
existencie a zeme. S týmto prianím vyjadrujeme hlbokú úctu všetkým zasväteným osobám,
bdelým strážcom, ktorí udržujú zapálenú pamiatku Krista v chladných a temných nociach
úžasným bohatstvom duchovnej materskosti
a duchovného otcovstva, ktorí zviditeľňujú
krásu života úplne patriaceho Kristovi a jeho
Cirkvi.”

Obráť svoju tvár k slnku,
vtedy tiene padnú za teba
Africké príslovie
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Slávnostná svätá omša
V ZSS „JESEŇ ŽIVOTA“ v Leviciach
V Zariadení sociálnych sluţieb
„JESEŇ ŢIVOTA“ v Leviciach sa
pravidelne kaţdú tretiu nedeľu
v mesiaci koná svätá omša a vysluhovanie sviatosti zmierenia klientom,
ktorí svoju jeseň ţivota trávia
v tomto zariadení. Svätá omša v nedeľu 15. februára 2015 bola výnimočná. Mons. Ján Bednár, dekan levickej farnosti slúţil svätú omšu za
klientku ZSS pani Máriu Loveckú,
ktorá sa v týchto dňoch doţila vzácneho a krásneho ţivotného jubilea –
100 rokov. Svätej omše sa pani Lovecká zúčastnila spolu so svojimi
najbliţšími príbuznými, veriacimi
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levickej
farnosti,
obyvateľmi
a zamestnancami zariadenia sociálnych sluţieb, aby spoločne ďakovali
za vzácny dar poţehnaného veku
a vyprosili jubilantke hojnosť Boţích
milostí a zdravia do ďalších rokov.
Jubilantka uţ svoje vzácne narodeniny oslávila aj 5. februára, kedy
jej príbuzní a zamestnanci zariadenia
pripravili oslavu.
Zablahoţelať jej prišli primátor mesta Levice, súčasná starostka
a bývalý starosta obce Orovnica,
riaditeľka ZSS, zamestnanci
a obyvatelia „JESENE ŢIVOTA“.
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* Misie *

Pani Mária Lovecká sa narodila
Na svoj vek je veľmi vitálna
4. februára 1915 v Bzenici. Bola dva- a zaujíma sa o ţivot okolo seba.
krát vydatá – s prvým manţelom ţila V ZSS „JESEŇ ŢIVOTA“ uţ
17 rokov, po smrti manţela bola býva 5 rokov.
4 roky vdovou. S druhým manţelom
ţila 25 rokov v Orovnici, ten v roku
1985 zomrel. Vlastné deti nemala,
ale s manţelom vychovala dvoch nevlastných synov. Má päť vnúčat a 11
pravnúčat. Celý svoj aktívny ţivot
pracovala vo VDI Kveta v Novej Bani, kde vyrábala voskové kvety. Keď
uţ nevládala chodiť do práce, kvety
vyrábala aj doma - aţ do 80. roku
svojho ţivota. Bola veľmi šikovná,
denne vyrobila aţ 800 kvetov.

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová
Zdroje: www.misijnediela.sk
www.zasvatenyzivot.sk/rok-zasvateneho-zivota
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80-ročné ţivotné jubileum
Mons. Františka Procházku
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