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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 zástupov, Božou mocou zažeň do
pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete.
Amen.

Krížová cesta na levickej Kalvárii, 8. marec
Úvodník: Slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie a pestúna Pána Ježiša
Liturgia: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“
Téma: Zodpovedné rodičovstvo * Antikoncepcia ako ohrozenie rodiny
Katechéza: Tajomstvá Ježišovho verejného života
Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na marec
Rodičia sv. Terézia z Lisieux budú svätorečení * Misijná krajina Benin
Oznamy: Plán činnosti OZ Patrimonium Servandi na rok 2015
Fotogaléria: Krížová cesta na levickej Kalvárii
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Slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie
a pestúna Pána Ježiša ... 19. marec

Svätý Jozef
sa narodil v júdskom Betleheme, no
býval v galilejskom
Nazarete, kde bol
c h u d o b n ý m
tesárom. Radi by
sme vedeli čo
najviac o jeho
živote, no to, čo
vieme, nachádzame
takmer
všetko
v prvých kapitolách
M a t ú š o v h o
a
Lukášovho
evanjelia. Z evanjelií poznáme
sv. Jozefa ako muža spravodlivého,
ktorý bol Bohom vyvolený za
ženícha Panny Márie a pestúna Pána
Ježiša, teda za hlavu Svätej rodiny.
To sú bezpochyby jedinečné
hodnosti, v ktorých sa mu nik
nevyrovná. Keď Pius XI. vyhlásil
8.12.1870 sv. Jozefa za patróna celej
Cirkvi, vyslovil slová, že si sv. Jozef
zasluhuje osobitnú česť a úctu, ktorá
mu náleží hneď po Panne Márii.
Z Jozefových cností mimoriadne
vyniká viera a pokora. U neho
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vidíme, že veriť,
znamená
prijať
v pokore všetko, čo
pochádza od Boha.
Zasnúbenie Jozefa
s Máriou podľa
židovského práva
pr edstavovalo
už
pevný zväzok. No istý
čas po zasnúbení Jozef
s prekvapením zbadal
na snúbenici znaky
materstva. Neodsúdil
Máriu, ktorú si veľmi
vážil a chcel ju
v skrytosti prepustiť a zrušiť
snúbenecký záväzok a dať tak Márii
plnú slobodu, aby sa mohla spojiť
s mužom, ktorý mal byť podľa
ľudského úsudku otcom čakaného
dieťaťa. Boh tu zasiahol
mimoriadnym spôsobom, aby sa
odstránilo vážne nedorozumenie
a aby Jozef zaujal v dejinách spásy to
miesto, pre ktoré ho vyvolila Božia
prozreteľnosť.
V Matúšovom evanjeliu čítame:
"Anjel Pánov sa mu zjavil vo sne
a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj
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sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo
to, čo sa v nej počalo, je z Ducha
Svätého. Porodí syna a dáš mu meno
Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud
z hriechov." Keď sa Jozef prebudil,
urobil, ako
mu
prikázal Pánov anjel
a
prijal
svoju
manželku." (Mt 1,2021,.24)
Odvtedy
bol
Jozef pred zákonom
zodpovedný za Máriu
i za jej očakávané
tajomne počaté Dieťa.
Po narodení Pána
Ježiša sa z evanjelií
d o z v e d á me ,
ako
musel sv. Jozef útekom do Egypta
chrániť Svätú rodinu pred
Herodesom, ktorý v strachu o svoju
moc chcel dať zabiť malého Ježiška.
Tu prejavuje sv. Jozef veľkú
rozhodnosť, múdrosť, odvahu
a predovšetkým poslušnosť a vieru
v Božiu prozreteľnosť a vedenie.
Poslednú správu o sv. Jozefovi nám
podáva Lukášovo evanjelium
v súvislosti s púťou dvanásťročného
Ježiša s rodičmi do jeruzalemského
chrámu. Keď sa Svätá rodina vrátila
z púte do Nazareta, v tom čase sa Pán
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Ježiš vyučil remeslu svojho pestúna.
Z mnohých spisov a legiend sa dá
usudzovať, že sv. Jozef zomrel
v období Ježišovej dospelosti a ešte
pred vystúpením Ježiša Krista na
verejnosti
ako
Božieho Syna.
Úcta
voči
sv. Jozefovi sa
odzrkadľuje
v mnohých spisoch
cirkevných otcov. Na
jeho počesť vznikli
mn ohé
svät yne ,
rehoľné a bratské
spoločenstvá a rôzne
organizácie. Sv. Jozef
sa v Cirkvi tiež
uctieva ako patrón dobrej smrti,
ochranca rodín, robotníkov a celej
Cirkvi.
Svätý Jozef, s dôverou ťa prosíme
o tvoju ochranu a orodovanie.
Pomáhaj nám v našich potrebách
s v o j i m m o c n ý m p r í h o v o ro m
u Najsvätejšej Trojici. Chráň nás
pred mocnosťami temna, bludmi
a mravnou skazenosťou, aby sme
s tvojou pomocou a aj na orodovanie
Panny Márie sväto žili a tak dosiahli
večnú blaženosť v nebi. Amen.
Eva Terezia Maďarová
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„Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza
v mene Pánovom, kráľ Izraela!“
29. nedeľa cez rok
Mesto Jeruzalem, pýcha židovského národa, v ktorom bola postavená jeho okrasa,
nádherný chrám na počesť živého Boha, ktorého vyznávali a verili. Jeruzalem ako predobraz
neba, v ktorom prebýva živý a Všemohúci Pán
Izraela. Ten, ktorý im prisľúbil Spasiteľa, toho,
ktorý ustanoví svoje kráľovstvo uprostred svojho vyvoleného národa. Teraz doň prichádza
túžobne očakávaný židovský Kráľ, Mesiáš,
Kristus. V tejto chvíli chce, aby v ňom videli
a spoznali Kráľa, ktorého očakávali patriarchovia a ktorého predpovedali proroci. Sadol si na
osliatko a tak
vchádza do kráľovského mesta
Jeruzalema, ako
to robievali králi.
Ľud to presne tak
aj
pochopil. „Mnohí prestierali na cestu
svoje plášte, iní
zasa zelené ratolesti, čo narezali
v poli. A tí, čo
išli pred ním, aj
tí, čo šli za ním,
v o l a l i :
„Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene
Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca
Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“
Pán Ježiš prichádza ako skutočný kráľ
a prijíma hold svojho ľudu, ktorý Mu zvoláva
na slávu slovami žalmu, ktorý hovorí
o Mesiášovi, tak dlho očakávanému Izraelským
národom. „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“Ešte stále
majú možnosť, ešte majú šancu ...prijať Ho.
Prichádza však hodina a moc temna, kedy na
všetko, čo videli a počuli od Ježiša, zabudnú.
Blíži sa čas, kedy Ježiš Kristus naplní Otcov
plán a zavŕši svoje poslanie, pre ktoré prišiel na
svet. Čaká ho ten najťažší okamih, vydať sa do
rúk ľudí, nechať sa odsúdiť, potupiť, znevážiť
a prijať rozsudok od stvorenia; umučenie
a smrť ukrižovaním. „Keby som nebol konal

4

skutky svojho Otca...“ Nespravodlivé odsúdenie Boha za všetky Jeho dobrodenia. Lebo Ježiš
sýtil hladných, otváral oči slepým, hluchým
vracal sluch, nemým reč, uzdravoval malomocných, chromých, oslobodzoval ľudí spod nadvlády zlého ducha, a kriesil mŕtvych. Dokázal,
že je pánom nad životom i smrťou. Týmito
skutkami dosvedčoval, že je ten, ktorého tisícročia očakávali.
Ľud, ktorého synom sa stal, ho vydá do
rúk pohanom. Vyhodí ho z vlastného mesta
Jeruzalema, predobrazom toho nebeského, lebo
nechce, aby nad nimi panoval. Ježiš Kristus
„Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta“, sa
obetuje dobrovoľne a z vlastnej vôle na odčinenie našich hriechov a hriechov
celého sveta. Pred
svojím usmrtením
sa však o všetko
postará. Posledná
večera pamiatka
na vyslobodenie
z egyptského otroctva sa stáva
večnou pamiatkou
Kristovej obety na
kríži a zároveň je
prvou svätou omšou, pričom ustanovuje Eucharistiu
a sviatosť kňazstva, keď svojich apoštolov pomaže za novozákonných kňazov: „Keď jedli, vzal chlieb
a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac:
„Vezmite, toto je moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho
pili. A povedal im: „Toto je moja krv novej
zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých.“ Odteraz
už nemusia byť obetované baránky, ktoré boli
iba predobrazom pravého obetného Baránka –
Krista. Namiesto baránka obetuje svoje Telo
a namiesto baránkovej krvi svoju Krv. „Môže
vari krv teliat a capov odčiniť hriechy?“Jeho
obeta vyslobodzuje nie z egyptského otroctva,
ale z diablovho otroctva, z otroctva hriechu.
Musela to byť veľmi slávnostná chvíľa, ale
apoštoli nechápali, čo sa vlastne deje. Ježiša
však neodradí od svojho poslania ani ťarbavosť
sŕdc Jeho najbližších.
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Moc temna. Na začiatku stál hriech prarodičov, teraz hriech Judáša. Rozhodne sa vymeniť pravé bohatstvo za márnu vidinu. Nebojoval proti svojej neresti, ktorou bola láska
k peniazom. Svätý Ján píše, že nosil mešec
a bol zlodej. V rozhodujúcej chvíli podľahol
a predal Boha za peniaze. Môžeme sa tu zamyslieť, za čo predávam Krista ja? Ktorá moja
neresť ma ovláda, ktorý hriech mi je milší ako
môj Spasiteľ a Vykupiteľ?!
Pán Ježiš vie, že Judáš sa odhodlal zradiť
Ho. Bolestným hlasom to oznámi: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí, ten, čo je so
mnou.“Apoštoli sa divia, nevedia si predstaviť,
ktorý z nich by to mohol byť. Ježiš zároveň
vysloví aj „beda“
na adresu zradcu.
„Syn
človeka
síce ide, ako je
o ňom napísané,
ale beda človekovi, ktorý zrádza
Syna
človeka!
Pre toho človeka
by bolo lepšie,
keby sa nebol
narodil.“Ten ho
už však nepočúva, dokonca má
tú drzosť opýtať
sa, či je on tým
zradcom. Ježiš
mu to potvrdí, čím opäť dáva najavo, že vie
čítať v ľudskom srdci. Judáša už opantal zlý
duch a nedovolí mu vnímať obsah Kristových
slov. Sv. Pavol píše, že nevedieme boj s telom
a krvou, čiže s rovnocenným partnerom, ale
s duchovnými mocnosťami. Aby sme mali vôbec šancu ustáť tento zápas, potrebujeme silu,
ktorá je väčšia, ako nepriateľova. Ježiš hovorí
pýšiacemu sa Petrovi. „ Satan si vás vyžiadal...“ „Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera.“ Pán Ježiš tieto slová adresuje aj
nám. Nebyť Jeho obety, už vopred sme porazení. On ako pravý Boh a pravý človek úplne potlačil svoju božskú moc, vyhral svoj boj so satanom, preto má právo nám pomáhať, chrániť
nás a seba samého nám dávať ako duchovný
pokrm vo Sviatostiach.

Kristus vie, že prichádza jeho hodina.
Ustanovenie Eucharistie, slová o vydaní do rúk
ľudí, citáty z proroctiev o Božom služobníkovi,
ktoré sa majú naplniť na Ňom a tým dosvedčiť,
že je Mesiáš, dostatočne vystihli vážnosť situácie. Pán upozorňuje apoštolov, že budú potrebovať veľa duchovnej sily, ktorú budú čerpať
z Kristovho učenia, skutkov a života. Oni stále
nechápu, veď onedlho všetci zaspia
v Getsemanskej záhrade. „Abba, Otče! Tebe je
všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No
nie čo ja chcem, ale čo ty.“ Náš Boh a Pán, náš
Spasiteľ a Vykupiteľ sa podrobí Otcovej vôli,
aby sme aj my odbojné stvorenia dokázali
„skrze Krista, s Kristom a v Kristovi“ podriadiť
svoju vôľu Nebeskému Otcovi. Ježiša to stálo smrteľnú úzkosť, až sa
krvou potil. Urobil
to pre ľudí stvorených na Boží obraz, aby ich vytrhol z pazúrov večnej smrti. Od nás
chce iba modlitbu,
ktorá
posilňuje
vôľu
zotrvať
v Bohu. Sme silní,
kým je pohoda,
ako apoštoli, ktorí
hrdo tasili meče.
Ale keď prídu skúšky, už aj sa zarmucujeme
a od „zármutku spíme“, ako apoštoli
v Getsemanoch. „Bdejte a modlite sa, aby ste
neprišli do pokušenia“, zaznieva z Ježišových
úst aj pre ľudí dnešnej doby. V opačnom prípade „bozkom zrádzame Syna človeka“, ako Judáš. Kresťania sú povolaní, aby bedlili
a modlili sa. Plnia úlohu strážcov vo svete.
Kristus bude onedlho povýšený na kríž, ale
smrť nad ním nemôže panovať. Ako poslednú
si podrobí smrť a všetko mu bude položené pod
nohy.

Zvelebujeme Ťa Pane!
Klaniame sa Ti a dobrorečíme Ti,
lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Gitka Tóthová

5

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto

MICHAEL
* Téma *

Ročník V. Číslo 3

 Zodpovedné rodičovstvo 
Problém zodpovedného
rodičovstva (materstva) môže byť
chápaný rozličným spôsobom. Môže
ho označiť i nasledujúca veta: „Vedz,
akým spôsobom sa žena
v manželskom spolužití stáva
matkou, a postupuj tak, aby si sa ňou
stávala iba vtedy, keď chceš.“ Táto
veta, hoci je
v
svojom
z n e n í
adresovaná
žene,
sa
vzťahuje i na
muža, ako na
jej
partnera
v sexuálnom
spolužití; on
totiž
vo
v ä č š i n e
prípadov
rozhoduje. S usmernením
zodpovedného rodičovstva sa
zhoduje snaha o vedomé stávanie sa
matkou, otcom, pretože jedno nie je
možné oddeliť od druhého. Vedomie,
kedy a akým spôsobom sa žena
a muž spolunažívajúci manželsky,
môžu stať rodičmi, musí usmerňovať
ich spolužitie. Za každé počatie sú
totiž zodpovední pred sebou i pred
rodinou, ktorú takým počatím tvoria
alebo rozmnožujú.
„Keď sa manželia stávajú
rodičmi, dostávajú od Boha dar novej
úlohy, spojenej so zodpovednosťou.
Ich rodičovská láska sa má stať pre
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deti znakom samej Božej lásky.“
„V rodine ako spoločenstve
osôb treba venovať osobitnú
pozornosť dieťaťu a to tak, že sa
prechováva veľká úcta k jeho
osobnej dôstojnosti, berie sa ohľad
na jeho práva a veľkodušne sa o ne
zasadzuje. Vzťahuje sa to na každé
dieťa,
ale
zvlášť je to
naliehavé
vtedy, keď je
dieťa menšie,
o mnohé veci
ochudobnené,
choré, trpiace
a l e b o
postihnuté …
Starosť o dieťa
ešte pred jeho
narodením, už
od prvej chvíle počatia a potom
v jeho detstve a mladosti je prvým
potvrdením úzkych vzťahov medzi
ľuďmi“.
„Dieťa je prvým zjavným
dobrom rodiny. Hoci je dobré mať
deti, nestačí darovať im život,
dôležité je prijať ich, venovať im
starostlivosť a lásku, vychovávať ich.
Manželstvo sa nehodnotí zo
zúženého zorného uhla plodnosti, ale
z pohľadu plne rešpektujúceho
osobnosť človeka. Dobro
odovzdávania života je späté
s výchovou a rozvojom ľudskej
osobnosti.“
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„Rodičia prijímajú svoje dieťa
od jeho prvého zaplakania, ba ešte
skôr než sa narodí; poskytujú mu
každodennú výživu a neustávajúcimi
prejavmi lásky v ňom utvárajú
základný pocit dôvery v život, čo je
najlepší spôsob, ako dieťa uviesť do
vonkajšieho, neznámeho sveta, čo
má ešte len objavovať.“
„Manželia vedia, že v úlohe
životodarcov a vychovávateľov –
a to treba pokladať za ich vlastné
poslanie – sú spolupracovníkmi
a sťaby tlmočníkmi lásky Boha
Stvoriteľa.
Preto nech
plnia
túto
s v o j u
povinnosť
zodpovedne
ako
ľudia
a kresťania.
Poslušní
a úctiví voči
Bohu, nech
s i
v
spoločnej zhode a spoločným úsilím
utvoria správny úsudok. Pritom nech
prizerajú jednak na svoje vlastné
dobro a jednak na dobro detí, čo sa
už narodili, alebo prichádzajú do
úvahy v budúcnosti; ďalej nech si
všímajú materiálne i duchovné
podmienky doby a životnej úrovne,
a napokon nech berú do úvahy dobro
celej rodiny, občianskej spoločnosti
i samej Cirkvi. Konečné rozhodnutie
musia urobiť pred Bohom sami
manželia.“ 1
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Ak b e r i e me d o ú v a h y
biologické procesy, zodpovedné
rodičovstvo znamená poznať ich
funkcie a rešpektovať ich; lebo
ľudský rozum v schopnosti plodiť
život objavuje biologické
zákony“ (HV 10).
Metódy zodpovedného
rodičovstva znamenajú poznanie
vlastnej plodnosti ako podstatnej
časti seba samej, svojej ženskej
identity. Môžu byť používané, len ak
je sexualita správne hodnotená
a prirodzené zákony, ktoré ovládajú
možnosť počatia,
sú
zvládnuté,
naučené. Takéto
metódy sa nielen
z h o d u j ú
s
biologickým
procesom,
ale
hlavne rešpektujú
vznešenosť muža
a ženy, dovoľujúc
obom
zakúsiť
slobodu výberu
a tým upevňujú ich vzájomnú lásku
a lásku voči svojim deťom, ktoré boli
počaté a prijaté v láskyplnom objatí.
2

V prípade etickej regulácie
pôrodnosti, ktorá sa uskutočňuje
periodickou zdržanlivosťou, ide
jasne o praktizovanie manželskej
čistoty, čiže určitého etického
postoja. Vyjadrené biblickým
jazykom ide o ,,život podľa
Ducha“ (porov. Gal 5, 25). Túto
etickú reguláciu počatia nazývame aj
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„prirodzenou“, čo možno
vysvetľovať ako stotožňovanie sa
s
prirodzeným
z á k o n o m
(prirodzeným
e t i c k ý m
zákonom!). Týmto
„ z á k o n o m
prírody“ chápeme
rozumom čítaný
„prirodzený
p o r i a d o k “
v oblasti plodenia,
čo
je
aj
vyjadrením
r e a l i z á c i e
Stvoriteľovho
plánu v prírode, čo
je osobitne zdôraznené
aj
v encyklike spolu s celou tradíciou
kresťanského učenia a praxe. 3
Dôležitosť poznania tohto
poriadku platí rovnako pre manželov
plánujúcich počatie, ako aj pre
manželov, ktorí sa počatiu pre vážnu
a spravodlivú príčinu vyhýbajú. Ako
píše teológ West: „veľké rodiny majú
byť výsledkom prezieravej úvahy, nie
náhody“. 4 Zodpovednosť totiž
spočíva v zodpovednosti za svoje
skutky tým viac, keď sa to týka
počatia nového jedinca. Pre
manželov, ktorí plánujú prijať
dieťatko, je to dôležité preto, aby
dokázali pripraviť potrebné
podmienky pre prijatie a aby sa vyhli
všetkému, čo by mu mohlo uškodiť
v prvých dňoch a mesiacoch jeho
života v lone matky, ktoré sú veľmi
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dôležité pre jeho zdravý vývoj.
Príklad nachádzame v Starom zákone
v Knihe sudcov
pred
počatím
Samsona: „Počneš
a porodíš syna.
Len si dávaj pozor.
Nepi ani víno, ani
iný opojný nápoj
a nepožívaj nič
nečisté“ (Sdc 13, 3
-4). Boh chránil
nielen Samsona,
ale stále mu záleží
na každom, aby aj
dnešné matky sa
s p r á v a l i
zodpovedne
a ničím neohrozovali život ešte
nenarodeného dieťaťa, čiže poznali
svoj cyklus a vedeli, kedy môžu
počať.
Použitá literatúra:
1
ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO
[online]. [cit. 2014-15-01]. Dostupné na
internete: http://katolik.kvalitne.cz/viera/
teo/cic/001.html
2
Porov. SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
PRE RODINU A ZODPOVEDNÉ
RODIČOVSTVO. Ako to povieme našim
deťom?. Bratislava: LÚČ, Bratislava, 2008,
s. 49.
3
Porov. JÁN PAVOL II. Ako muža a ženu
ich stvoril. Bratislava: Metodickopedagogické centrum, 2007, s. 338-339.
4
Porov. WEST, CH. Teológia tela pre
začiatočníkov, Bratislava: Novo Millenio,
2010, s. 103.

Anna Siekelová,
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 Antikoncepcia ako ohrozenie rodiny 
Počiatkom 19. storočia sa
končia dejiny tisícročia trvajúcej
snahy ženy o rovnoprávnosť
a uplatnenie v spoločnosti, tzv.
prirodzená
feministická
aktivita,
ktorá
n e b o l a
o rg a n i z o v a n á ,
a
začína
sa
e p o c h a
klasického
feminizmu, ktorý
myšlienkovo
vymedzila
Angličanka Mary Wollstonecraftová
v
diele Obrana práv žien.
Wollstonecraftová sa búri proti
triednym rozdielom. Postupne
feminizmus hlásal oslobodenie žien,
okrem iného prostredníctvom
odstránenia príťaže, čiže detí, pretože
materstvo a starostlivosť
o domácnosť sa pokladala za horšie
než odbornú prácu, ktorú považovala
za nevyhnutnú pre zmysluplný život
žien.
An t i k o n c e p c i a sa s t a l a
prevratnou zmenou v 60-tych rokoch
minulého storočia. V mene slobody
pre ženu sa stala nielen jej
zotročením, ale v priebehu ďalších
desaťročí aj pre rodiny ako takej.
Hlavne tento aspekt nastal čoskoro
po nástupe antikoncepčnej tabletky,
ktorá spustila sexuálnu neviazanosť,
ktorá najviac ovplyvnila hlavne
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rodinu. Dovtedy bolo trest za
manželskú neveru, trest sa zrušil
a morálka sa uvoľnila a začal sa
rozpad manželstiev. Postupne sa
začali preferovať
viac a viac voľné
vzťahy, vzťahy na
s k ú š k u ,
prelietavosť
vo
vzťahoch...
Rodičovstvo
prestalo
byť
samozrejmosťou,
lebo sa dal žene do
ruky nástroj, ktorý
jej umožnil vybrať si materstvo,
počet detí a kedy sa majú narodiť.
Hlavná príčina bola rozvodov sa
stala neúcta.
Príčiny manželských rozvratov
na základe prieskumu ukázali sa v
takomto poradí:
1. N e v h o d n é , ľ a h k o m y s e ľ n é
a nezodpovedné správanie sa
a konanie niektorého manželského
partnera voči druhému alebo
obidvoch partnerov navzájom voči
sebe.
2. Manželská nevera ako závažné
previnenie sa voči manželskému
partnerovi, i keď sa už neoznačuje
ako kedysi za zločin cudzoložstva.
Je to veľká urážka, ktorá
manželského partnera ponižuje
a napĺňa pocitom krivdy a
porušeného práva. Neverný
partner nemá vybudované etické
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normy, lebo porušenie manželskej
vernosti za previnenie voči
druhému partnerovi zväčša ani
nepokladá. Príčinou rozvodov
býva dnes zväčša iba nevera
dlhotrvajúca,
opakovaná.
Neúcta sa
p r e m i e t l a
v prvom rade do
intímnej oblasti
manželov. Ako
predpokladal
pápež, partneri
stratili k sebe
úctu, lebo obišli
prirodzený poriadok. Do intímnej
oblasti sa voviedol chaos. Mužom
akoby už nestačilo, že intímny akt je
„bezpečný“ od počatia neželaného
dieťaťa, navyše začal ešte rozbeh
pornografie. Aj tento negatívny jav
o v p l yv ň u j e v z ť a h y. N a s t a l o
porovnávanie až do tej miery, že sa
vzťahy rozpadali kvôli nevere.
Nevera býva zapríčinená aj jedným
z nežiaducich účinkov antikoncepcie
ktorým je oslabenie libida.
Odmietanie mužov zo strany žien
v intímnej oblasti spôsobilo
vyhľadávanie mimomanželských
vzťahov. Rozvod najviac postihuje
deti.
Keď sa deti dozvedia
o rozhodnutí rodičov rozísť sa,
obvykle ich to šokuje, a to aj napriek
tomu, že predtým boli neraz
svedkami rodičovských konfliktov
a nezhôd. Okrem výnimočných
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prípadov deti rozvod nechcú a živia
v sebe nádej, že rozpory medzi
rodičmi skončia a že zase bude
dobre. Ak sa tak nestane, začnú
v tom mať chaos a sila vlastných
citov
ich
natoľko vyľaká,
že sa radšej
s t i a h n u ,
odmietajú
hovoriť
aj
plakať. Niektoré
sami pred sebou
popierajú
n e ž e l a n ú
skutočnosť
a tvária sa, akoby rodič bol niekde na
ceste a každú chvíľu sa mal vrátiť.
Iné presunú svoj záujem na ďalšiu
osobu alebo zviera a navonok sa
správajú, akoby sa ich rozvod
netýkal.
Sú deti, ktoré začnú hneď
smútiť, žialiť, ľahko sa rozplačú,
strácajú záujem o dovtedajšie
aktivity, zhorší sa im spánok, nemajú
chuť k jedlu, majú rôzne telesné
ťažkosti alebo sú často choré. V tejto
fáze je dôležité, aby mohli voľne
prejavovať svoje city a aby dostávali
od rodičov veľa fyzickej nehy
a útechy. Potrebujú intenzívny
kontakt aj s odchádzajúcim rodičom,
inak môžu upadnúť do depresie.
U chlapcov sa depresia môže
prejavovať aj ako nadmerný nepokoj
a hyperaktivita. Toto obdobie môže
trvať niekoľko týždňov až mesiacov.
Deti potrebujú zvýšený pocit
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bezpečia a ochrany. Rozvodom o ne
prichádzajú. Boja sa, že zostanú
celkom opustené. Prežívajú úzkosť
a strach z budúcnosti.
Propagácia antikoncepcie sa
začala uskutočňovať aj cez zvrátenú
sexuálnu výchovu, ktorú vedie
k skorej sexuálnej
aktivite.
Vážne riziká
skorej sexuálnej
aktivity
sú
všeobecne známe,
a to aj štátnym
inštitúciám, ktoré
sa angažujú v jej
realizácii u detí
a
mladistvých.
Riziko je v tom, že
pravdepodobnosť výskytu
negatívnych symptómov
u mladistvých, ktorí majú už
v puberte sexuálny styk, je vyššia
ako u sexuálne zdržanlivých. Medzi
tieto riziká patria:
 tehotenstvá a potraty
v tínedžerskom veku;
 poškodzovanie zdravia
prostredníctvom antikoncepcie;
 nakazenie sa pohlavnými
chorobami;
 duševné zranenia, ktoré môžu
viesť k depresiám a samovraždám;
 oslabenie schopnosti vytvárať
zodpovedné vzťahy.
U detí, ktoré vyrastajú
v rozpadnutých rodinách, negatívne
ovplyvňuje ich budúci vývoj aj to, čo
sa týka budovania partnerských

11

vzťahov. Boja sa toho, že sa
zopakuje aj v ich manželstve to, čo
sa stalo v ich rodine. Preto preferujú
radšej vzťahy na skúšku k čomu ich
povzbudzuje aj zvrátená sexuálna
výchova. Rodina stráca svoju hlavnú
úlohu ktorou je poskytovať pocit
bezpečia a istoty.
Antikoncepcia
zasiahla rodiny tým,
že nabúrala základ
manželstva, oslabila
úctu a lásku medzi
manželmi a dala
prednosť sebectvu.
Ta m ,
kde
sa
manželstvo
žije
podľa prirodzeného
poriadku, využívajúc
pritom niektorú s prirodzených
metód regulácie počatia vládne
harmónia, lebo tento životný štýl
vedie k vzájomnej úcte manželov
a deti vyrastajúce v takomto
rodinnom prostredí majú väčšie
predpoklady zdravého vývoja.
Použitá literatúra:
1
Porov. MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny.
Vydavateľstvo SLON – Sociologické
nakladatelství, 2006, s. 24.
2
NAJČASTEJŠIE PRÍČINY MANŽELKŹCH
ROZVRATOV [online]. [cit. 2014-28-01].
Dostupné na internete: http://
www.psychologia.sk/texty/manzelstvo4.htm
3
VPLYV ROZVODU NA DIEŤA [online].
[cit. 2014-28-01]. Dostupné na internete:
http://www.rozvod-rozchod.sk/vplyv-rozvoduna-dieta/d-1080/p1=1202

Anna Siekelová,
regionálna zástupkyňa Fóra života
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Tajomstvá Ježišovho verejného života (535
(535--570)
Ježišov krst – týmto gestom sa v nás – toto je tajomstvo
Ježiš dáva sa započítať medzi každodenného života kresťana.
hriešnikov, berie na seba všetky
Po krste hnal Duch Svätý Ježiša
následky hriechu vrátane smrti. Tu už na púšť, kde ho 40 dní satan pokúšal.
symbolicky vyjadruje, že sa Tejto skúške bol podrobený aj Adam
dobrovoľne
v raji
aj
rozhoduje pre
Izraelský
krst,
teda
národ počas
ponorenie sa do
putovania po
svojej vlastnej
púšti,
ale
krvi, aby mohol
vieme,
že
sňať
naše
v tejto skúške
h r i e c h y.
neobstáli.
Ponorenie do
Ježiš
víťazí
vody pri krste
nad
pokuznamená smrť, ponorenie sa do smrti šeniami
nie
vlastnou
silou
a vynorenie znamená vzkriesenie. a chytrosťou, ale oddanou láskou
Týmto gestom krstu v Jordáne Ježiš voči Otcovi. Satan zvádza Ježiša, aby
zjavuje, že prichádza za nás zomrieť si vykonal svoje dielo spásy po
a vstať z mŕtvych a tiež nás pozýva svojom, Ježiš naopak, neustále tieto
do tohto istého tajomstva pokorného pokušenia odvracia tým, že chce
zníženia sa a kajúcnosti, aby sme naplniť svoje poslanie podľa vôle
mohli prijať Ducha Svätého a znovu svojho Otca. Týmto víťazstvom na
sa vnútorne narodiť. Vlastne celý púšti už predznamenáva, že týmto
život kresťana je prehlbovanie krstu, spôsobom zvíťazí nad satanom,
celý život nás Boh vedie k tomu, aby hriechom a smrťou definitívne na
sme uznali svoju malosť, svoju kríži.
závislosť na ňom a dávali mu stále
Ježiš po návrate z púšte v sile
väčší a väčší priestor vo svojom Ducha Svätého začína ohlasovať
živote. Celý život je zomieraním sebe Božie kráľovstvo, teda novú realitu,
a zmŕtvychvstaním Božieho života ktorá je tu prítomná skrze neho a do
12
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ktorej môže vstúpiť každý človek.
K tomu je potrebné uveriť evanjeliu
o Božej bezhraničnej láske a stať sa
Ježišovým učeníkom. Žiť v Božom
kráľovstve znamená mať účasť na
Božom živote.
Ježiš, na dôkaz toho, že je
predpovedaným
Mesiášom,
Spasiteľom, koná mocné činy, divy
a znamenia – uzdravuje chorých,
oslobodzuje
posadnutých,
kriesi
mŕtvych...
tieto
znamenia majú posilniť
vieru ľudí v neho ako
v Mesiáša. Ježiš nekoná
zázraky kvôli senzácii,
ani kvôli tomu, aby len
ľudí navonok uzdravil
či oslobodil. Tieto
znamenia majú pomôcť
ľuďom k premene srdca, k otvoreniu
sa
daru
Ducha
Svätého,
k oslobodeniu
sa
z vnútorného
otroctva hriechu a teda k obráteniu.
Tak, ako krst poukazuje na naše
vnútorné
znovuzrodenie
a vzkriesenie,
tak
Ježišovo
premenenie na vrchu Tábor
poukazuje na Kristovo a naše
definitívne vzkriesenie. K tomuto
vzkrieseniu sa však ide cez kríž,
13

čomu Peter ani učeníci nerozumeli.
Podobne je to s nami. Ako dlho nám
trvá, než si uvedomíme, že životné
ťažkosti sú pre nás v podstate
najväčším dobrom a požehnaním,
keď ich prijímame s vierou, nádejou
a láskou.
Ježiš
nám
svojím
slobodným rozhodnutím vystúpiť do
Jeruzalema a zomrieť tam za nás
ukazuje, že cesta k svätosti vedie cez
vážne rozhodnutie sa
dobrovoľne a s pevnou
vierou prijať všetko,
čomu sa bude naša
prirodzenosť vzpierať.
Vtedy
začíname
spolupracovať s Božou
milosťou
a tá
nás
vnútorne
premieňa
a pripodobňuje
Ježišovi. Ježišov slávny
vstup do Jeruzalema, ktorý si
pripomíname na Kvetnú nedeľu,
zvestuje
príchod
Ježišovho
kráľovstva medzi nás skrze jeho smrť
a zmŕtvychvstanie.
Ježiš
dal
„kľúče
od
kráľovstva“, teda moc vovádzať
ľudí do života s Bohom Petrovi
a apoštolom a skrze nich Cirkvi.
Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany
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Rodičia sv. Terézia z Lisieux
budú svätorečení

M isijný úm ysel
svätého O tca
– – –
M arec 2015

Obetovanie dň
d ňa na úm ysly:
N ebeský O tče, obetujem ti celý
svoj deň a svoje m odlitby, práce,
radosti aj utrpenia v spojení
s tvojím Synom Ježišom K ristom ,
ktorý sa ti stále obetuje vo svätej
om ši za spásu sveta. N ech m a D uch
Svätý vedie a nech m i dá silu svedčiť
o tvojej láske. S Pannou M áriou,
M atkou nášho Pána a M atkou
Cirkvi, prosím za úm ysly
Svätého O tca na tento m esiac:

A by sa stále viac uznával
osobitný prínos žien
pre život Cirkvi

Pápež František bude svätorečiť
rodičov sv. Terézie z Lisieux počas Synody
biskupov v októbri Oznámil to podľa správ
médií kardinál Angelo Amato, prefekt
Kongregácie pre kauzy svätých. O zázraku,
na základe ktorého sa svätorečenie má konať zatiaľ nič bližšie neoznámili.

Manželia Louis a Zelie Martinoví
(archívna snímka) boli blahorečení pápežom Benediktom XVI. v októbri 2008.
Martinoví sa zosobášili v r. 1858. Z ich deviatich detí prežilo obdobie raného detstva
päť súrodencov a všetci si zvolili rehoľný
život. Thérèse, často nazývaná „malá Terezka“, panna a učiteľka Cirkvi, sa považuje za jednu z najväčších a veľmi známych
svätcov Katolíckej cirkvi a jej spisy a úcta
je veľmi rozšírená.
–zg–

Aby sme mohli kráčať po Malej ceste, musíme byť
pokorní, chudobní duchom a jednoduchí.

Sv. Terézia z Lisieux
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Misijná krajina
Benin

Bývalá francúzska kolónia Dahome zmenila 1. decembra 1975 svoj
názov na Beninská ľudová republika.
Benin je jedným z najmenších afrických štátov. Pozdĺž úzkeho pobrežia
sa nachádzajú lagúny a bažiny. Za
lagúnami sa tiahne plochá nížina
a o niečo severnejšie sa rozprestiera
veľká bažinatá nížina. V severnej
časti krajiny sa nachádzajú rozsiahle
savany. Rozlohou je Benin asi dvakrát väčší ako naše Slovensko a má
9,6 miliónov
obyvateľov
(2012). Celá
krajina je administratívne
rozdelená do
12 dištriktov.
Hlavné mesto
je Porto Novo, ktoré má
štvrť milióna
obyvateľov.
Obyvatelia
Beninu sa delia na niekoľko kmeňov, z ktorých
najpočetnejší sú Fonovia a Jorubovia.
Gramotných je iba 35 % Beninčanov.
Úradný jazyk je francúzština. Priemerná dĺžka života u mužov je 54 rokov, u žien 56 rokov. Obyvatelia sa
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živia pestovaním sladkých zemiakov,
manioku, kukurice, podzemnice olejnatej a zeleniny. Uvádza sa, že Benin
patrí k najchudobnejším krajinám
sveta.
Ekonomika
je
slabá
a nevýkonná, sotva stačí pre vlastné
potreby. Vyváža sa tu jedine bavlna
a ropa. Dovážať je potrebné prakticky všetok spotrebný tovar.
Začiatky kresťanskej histórie
v tejto krajine ohlasuje veľký kríž
a kaplnka na morskom pobreží neďaleko bývalého hlavného mesta Cotonou. Tam v roku 1680 pristáli prví
portugalskí misionári, ktorí utvorili
prvú katolícku komunitu. O dvesto
rokov neskôr začali francúzski misionári evanjelizovať a založili viaceré
misijné stanice. V roku 1883 sa pre
celý
kraj
zriadila
apoštolská
prefektúra
v Dahome.
V
roku
1913 sa otvoril seminár v meste
Quidah,
z ktorého
v roku 1928
vyšiel prvý
d o má c i
kňaz. V priebehu 20 rokov vznikali
ďalšie prefektúry, misijné stanice
a vikariáty lebo počet veriacich sa
stále rozrastal. V roku 1957 vysvätili
tu mladého 35-ročného kňaza za biskupa, neskoršie za arcibiskupa
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v Cotonou. V roku 1971 bol menovaný kardinálom. V Benine sa postupne
zriadilo niekoľko diecéz. Evanjelizácia stále pokračovala. Doteraz sú všetci biskupi domorodí. Pápež Ján Pavol II. navštívil Benin
dvakrát.
Od
konca 20.
storočia
pracujú
v Benine aj
členovia
Spoločnosti
Božieho
Slova. Vytvoril sa tu
štvrtý dištrikt togskej provincie, ktorá pracuje
v Togu už dlhší čas a má v súčasnosti
celkovo 48 členov (jedného biskupa,
44 kňazov a troch misijných bratov).
Z tohto počtu v Benine pôsobí
11 kňazov, ktorí pracujú vo farskej
pastorácii a na misijných staniciach.
Misionári SVD sa tu postarali okrem
svojej pastoračnej práce o postavenie
niekoľkých cirkevných budov, vydali
spevník a modlitebnú knižku
a hlavne pracujú medzi mládežou.
Islam a skutočnosť, že ľudia
patria k rozličným kmeňom, vyznávajú kmeňové náboženstvá a hovoria
rôznymi rečami, misijnú prácu vo
všeobecnosti veľmi sťažujú. Jednotlivé fary sú geograficky dobre lokalizované a tvoria súvislé „misijné územie SVD“. K farám patria aj jednot-
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livé misijné stanice, ktoré sú od seba
vzdialené až 100 km. Na takom území sa často hovorí aj v štyroch rozličných miestnych rečiach a nútia misionára si ich osvojiť, čo nie je ľahká
situácia.
Kmeňové
náboženstvá tvoria 50 %,
kresťania
30
%,
i s l a m
20
%.
Pretože
väčšina
obyvateľov žije
v lesoch,
ktoré pokrývajú 30 % rozlohy štátu,
vyskytuje sa tu prevažne kmeňové
náboženstvo. Zo severu sa najviac
šíri islam.
Pri celkovom zhodnotení cirkevnej
situácie v Benine však treba vyzdvihnúť veľmi perspektívnu situáciu.
Z Beninu pochádza niekoľko významných biskupov, jeden kardinál,
kňazský dorast je na veľmi dobrej
úrovni. Okrem toho, domorodí diecézni kňazi majú misijného ducha. Aj
tamojšie rehole s dôslednou formáciou
sú sľubnou zárukou pre budúcnosť Cirkvi v Benine.
P. Karol Bošmanský SVD (krátené)
Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová
Zdroje: Hlasy z domova a misií 1/2015
Život cirkvi vo svete 1/2015
www.misijnediela.sk
Foto: internet
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PLÁN ČINNOSTI
OZ PATRIMONIUM SERVANDI
NA ROK 2015
Na výročnej schôdzi OZ Patrimonium servandi
(11.12.2014) sme
s uspokojením hodnotili uplynulý rok 2014.
Okrem dospelých dobrovoľníkov
a školákov sa vlani prvýkrát podieľali na pravidelnej údržbe
a zveľaďovaní celého kalvárskeho
areálu od júna do novembra aj
traja dlhodobo nezamestnaní. Počas sezóny slúžili pri prevádzke
vyhliadkovej veže dobrovoľníci.
Technicky aj finančne veľmi náročnou úlohou bolo zabezpečiť
obnovu zdevastovaného trojičného st ĺpu z 18. s tor očia
v historickom centre Levíc. Hneď na druhý deň
po kalvárskych hodoch sa konala ekumenická
slávnosť požehnania trojičného stĺpu a k tejto
príležitosti sme vydali tiež sériu 4 pohľadníc
o levickom trojičnom stĺpe. Táto sakrálna pamiatka teda od septembra opäť zdobí priestor
pri hradnom areáli. OZ Patrimonium servandi
však ostala starosť získať do konca júna
2015 ešte 3500,-Eur na dofinancovanie zrealizovaných reštaurátorských prác.
Na výročnej schôdzi bol schválený na
rok 2015 skromnejší plán aktivít OZ Patrimonium servandi. Hlavnou úlohou je zabezpečiť priebežnú údržbu aj prevádzku obnoveného areálu na Kalvárii v spolupráci
s farským úradom Levice – mesto a s pomocou
aktivačných pracovníkov na základe dohody
s ObÚPSVR. Počítame tiež so študentskými
brigádami a ochotnými dospelými dobrovoľníkmi. Náročné bude jarné “upratanie” celého
sakrálneho areálu aj “Zelenej učebne” v lesoparku. Treba vyčistiť trávnaté plochy a chodníky, ošetriť kvetinové záhony pri krížovej ceste
a pôvodnú i novú skalku. Betónové kaplnky
zastavení krížovej cesty potrebujú nový ochranný náter, podobne aj doštený podhľad a štít
strechy torza kostolíka. Treba vymeniť poškodený plexysklový kryt jednej z kaplniek a na
vyhliadkovej terase zdevastovanú panoramatickú fotografiu. Od 1. mája začne sezóna prevádzky vyhliadkovej veže a opäť budú potreb-
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ní ochotní dobrovoľníci na službu pri veži každú nedeľu od 14.00 do 16.00 hod., a to až do
konca októbra. V rámci propagácie aktivít OZ
Patrimonium servandi zapožičiame záujemcom
(školy, farské úrady, obecné úrady a iné subjekty) výstavy o obnove levickej Kalvárie a o obnove trojičného stĺpu. Okrem pobožností krížovej cesty v pôstnom čase, bude
v nedeľu 26. júla na Kalvárii výročná ďakovná sv. omša a v pondelok 14. septembra na sviatok
Povýšenia sv. Kríža v rámci
“kalvárskych hodov” tu bude sv.
omša spojená s agapé. Farebné
informačné bulletiny, pohľadnice
a pexesá venované levickej Kalvárii si možno kúpiť v predajni
Sv. Vojtech, v predajni KRUH
a v Levickej informačnej agentúre, ponúkať ich budeme aj počas sezóny pri
vyhliadkovej veži.
— — —
Obraciame sa s prosbou o pomoc
a podporu, aby sme mohli uhradiť zvyšok
nákladov za obnovu trojičného stĺpu a mali
tiež finančné prostriedky na údržbu, prevádzku a propagáciu kalvárskeho areálu. Naše
združenie je registrované ako príjemca
2% daní za rok 2014
(Názov: Občianske združenie PATRIMONIUM SERVANDI, právna forma: Občianske združenie, IČO/
SID: 42051665, sídlo: 93401 Levice, Sv. Michala 43),
číslo nášho účtu je 2627765946/1100.

Pozvánka
Už tradične sa na levickej Kalvárii
schádzajú v predveľkonočnom pôstnom
období starší i mládež na pobožnosti krížovej cesty. V nedeľu vždy od 15,00 hodiny
za každého počasia, modlitbou a spevom
rozjímame nad utrpením a smrťou Pána
Ježiša a zamýšľame sa tiež nad vlastným
životom. Tri pôstne nedele sú za nami, no
máme ešte možnosť prísť na kalvársku
pobožnosť krížovej cesty po tri nedele
(15., 22. a 29. marca) a tiež na Veľký piatok (3. apríla) dopoludnia.
Katarína Holbová
podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto

MICHAEL
* Fotogaléria *

Ročník V. Číslo 3

Krížová cesta na levickej Kalvárii
8. marec
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