
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník V. - Číslo 4 - Apríl 2015  

 
Svätý Michal archanjel,  

bráň nás v boji,  
buď nám ochrancom proti  

zlobe a úkladom diabla. 
 

Pokorne prosíme,  
nech mu Boh ukáže svoju moc. 

 
A ty, knieža nebeských zástu-
pov, Božou mocou zažeň do 

pekla Satana a iných zlých du-
chov, ktorí sa na skazu duší 

potulujú po svete. 
Amen. 

Úvodník: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi“ 
Liturgia: „Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán ...“ *  „Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier.“  

Téma: Antikoncepcia *  Spomienka na výnimočného kňaza 
Katechéza: Ježiš Kristus „trpel za vlády Poncia Piláta, umrel a ... “ * „Kristova vykupite ľská krv ...“Ježiš Kristus „trpel za vlády Poncia Piláta, umrel a ... “ * „Kristova vykupite ľská krv ...“Ježiš Kristus „trpel za vlády Poncia Piláta, umrel a ... “ * „Kristova vykupite ľská krv ...“   

Reportáž: Poludňajší zvonReportáž: Poludňajší zvonReportáž: Poludňajší zvon 
Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na apríl, Radosť je modlitba * Misijná krajina Juhoafrická republik a                                                                                                                     

Fotogaléria: Veľkonočné sviatky v kostole sv. Michala v Leviciach  
   

Veľkonočné sviatky v kostole sv. Michala v Leviciach  
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 Sväté ženy boli 
zrejme celú sobotu 
srdcom pri Ježišovi, 
ktorého milovali. Sv. 
Lukáš uvádza v zhode 
s  e v a n j e l i s t a m i 
Matúšom a Markom, 
že len čo sa pominula 
sobota, hneď na úsvite 
zavčas ráno utekali 
k hrobu, aby mohli 
preukázať svojmu 
Učiteľovi patričnú úctu 
a pomazať jeho telo 
a zavinúť ho do 
nových plachiet. Ešte 
nevedeli, kto im odvalí kameň od 
hrobu, aby sa dostali dnu, no láska 
ich hnala k hrobu toho, o kom verili, 
že  j e  Mes i áš ,  Po žeh naný , 
Prisľúbený... Pravda ani ony ľudsky 
nechápali všetko, o čom im vopred 
hovoril. Kameň našli odvalený. Vošli 
dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.  
 Lukáš poznamenáva, že sa im 
prihovorili dvaja anjeli, Matúš 
a Marek spomínajú jedného. Isté je, 
že Boží posol, anjel, sa objavuje pri 
hraničných udalostiach Ježišovho 
života. Anjel zvestuje Jeho počatie, 
anjeli ohlasujú jeho narodenie, anjel 
ho posilňuje v smrteľnej úzkosti 
a  an je l  oznamu je  a j  jeho 
zmŕtvychvstanie. Teraz hovoria 
prekvapeným a užasnutým ženám: 
„Prečo hľadáte živého medzi 

mŕtvymi? Niet ho 
t u .  V s t a l 
z  mŕ t v y c h . “ 
Pripomínajú im 
Kristove slová 
o umučení, ktoré 
sa už naplnilo. 
A naplnili sa aj 
jeho slová o tom, 
že tretieho dňa 
vstane z mŕtvych. 
O n y  s a 
rozpamätali na 
tieto Ježišove 
výroky a utekali 
túto ohromnú 

správu povedať apoštolom. Napriek 
tomu, že sa ich Ježiš usiloval 
pripraviť na všetky tieto udalosti, 
veľmi pomaly sa im objasňovali 
a trvalo nejaký čas, kým celkom 
uverili všetkému, čo sa udialo.  
 Keď bol Ježiš s nimi a rozprával 
im o svojom ukrižovaní a o tom, že 
bol poslaný práve pre túto chvíľu, že 
svoj život obetuje z vlastnej vôle, 
ktorá je absolútne stotožnená 
s Otcovou, milovali ho priveľmi na 
to, aby si to pripúšťali. Snažili sa ho 
dokonca prehovoriť, ochrániť, 
jednoducho zabrániť jeho vydaniu 
„do rúk hriešnikov.“  Ježiš Kristus 
zomrel hroznou smrťou. Jeho strašné 
umučenie bolo také zdrvujúce 
a bolestné, že iba ťažko sa z toho 
spamätávali. Ani apoštoli nemohli 

������������������������������������   „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi“ „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi“ „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi“ ������������������������������������                                                                                                                                                                                                                                 
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uveriť, že 
Ježiš vstal 
z mŕtvych, 
že žije. Ich 
m y s l e n i e 
bolo zatiaľ 
p r í l i š 
ľudské. Keď 
 P e t e r 
v i d e l 
v prázdnom 
h r o b e 
p l a c h t y , 
čudoval sa... Sv. Ján opisuje, že 
k hrobu išli obaja. Ján bol hnaný 
jednak veľkou láskou a zrejme aj 
radostným vytržením z toho, že sa 
naplnili všetky slová toho, ktorého 
pokladal za Pánovho Pomazaného. 
 A skonštatuje, keď videl plachty, 
v ktorých bolo zavinuté Kristovo telo 
a šatku osobitne zvinutú: „Videl 
i uveril.“  Táto skúsenosť bola pre 
nich úplne nová, aj keď im o tom 
všetkom hovoril a vysvetľoval, že sa 
to musí stať, že sám dáva svoj život 
a znova si ho vezme. Na vzkriesení 
Lazára to videli na vlastné oči, 
predsa od úžasu tomu nemôžu uveriť. 
Keď sa však na vlastné oči 
presvedčia, evanjelista Ján píše: 
„U čeníci sa zaradovali, keď videli 
Pána.“                      I c h 
milovaný Ježiš, Mesiáš, Kristus, vstal 
z mŕtvych, ako im povedal! A oni 
s ním jedli, pili a dotýkali sa ho. 
U d a l o s t i a m  p o  K r i s t o v o m 
zmŕtvychvstaní sa venujú všetci 
štyria evanjelisti. Zachytili všetky 

na jdô lež i t e jš ie 
okamihy Kristovej 
reálnej prítomnosti 
medzi nimi. Práve 
K r i s t o v o 
zmŕtvychvstanie je 
z á k l a d n ý m 
pilierom našej 
viery. Veď „ak 
Kristus nevstal 
z mŕtvych, márna 
je naša viera“, 
hlása sv. Pavol, 

apoštol národov. 
 A sv. Ján evanjelista, apoštol, 
ktorý Kristovi najviac rozumel, 
p o zn a me n á v a  a j  p r e  n aš e 
povzbudenie a uistenie:  
 
 „ Ježiš urobil pred očami 
svojich učeníkov ešte mnoho 
iných znamení, ktoré nie sú 
zapísané v tejto knihe. Ale toto je 
napísané, aby ste verili, že Ježiš je 
Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou 
mali život v jeho mene.“ 
 

„Ježišu, ty buď naveky 
nám veľkonočnou radosťou, 

pridruž nás k svojmu víťazstvu 
znovuzrodených milosťou. 

Tebe buď sláva, Ježišu, 
ktorý si slávne z mŕtvych vstal; 

Otcovi, Duchu Svätému 
nech večne zuní pieseň chvál.                       

Amen.“ 
 

M.T. 
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„Tomáš, uveril si, pretože si                                     
ma videl, hovorí Pán;                                                       

blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“                         
Jn 20, 19-31 

 

 Evanjelium druhej veľkonočnej nedele 
rozpráva o ďalších udalostiach, ktoré sa odo-
hrali v "prvý deň po sobote". Večer v tento deň 
prichádza Vzkriesený Ježiš Kristus medzi svo-
jich učeníkov. Nachádza ich za zatvorenými 
dverami, pretože sú plní strachu. Preto im Ježiš 
dôrazne hovorí, že to je On, skutočne živý. On, 
ktorý premohol svet, premohol smrť a satana       
a napĺňa ich pokojom a radosťou. 
 Vzkriesený Ježiš zostáva navždy ne-
ochvejným základom pokoja a nevyčerpateľ-
ným zdrojom radosti pre všetkých Jeho nasle-
dovníkov, ktorí pokračujú v Jeho diele spásy. 
 Tu sa naplni-
la Ježišova predpo-
veď učeníkom: "Aj 
vy ste teraz smutní; 
ale zasa vás uvidím 
a vaše srdce sa bu-
de radovať. A vašu 
radosť vám nik 
nevezme." ( Jn 
16,22 ) 
 Je to radosť  
z istoty, ktorá vy-
plýva zo vzkriese-
nia, že Ježiš je sku-
točne Pán, Boží 
Syn. Prameňom tejto radosti je Duch Svätý, 
ktorého Ježiš daruje svojim učeníkom a zveruje 
im moc odpúšťať hriechy. Úžasný zážitok uče-
níkov zo stretnutia so vzkrieseným Ježišom sa 
spontánne prejavuje ich veľkou túžbou podeliť 
sa o túto skúsenosť. 
 Tu sa vynára otázka, ako môžu veriť tí, 
ktorým sa osobne nezjavil ukrižovaný Ježiš 
vzkriesený a živý ? Teda aj nám, súčasníkom. 
Evanjelista sv. Ján tu odpovedá na túto základ-
nú otázku veriacich, ktorým v tej dobe adreso-
val svoje evanjelium, ale aj všetkým nasledujú-
cim generáciám, nasledovne: 
 "Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný 
Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. 
Ostatní učeníci mu hovorili: "Videli sme Pá-
na." Ale on im povedal: "Ak neuvidím na je-

ho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj 
prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku 
do jeho boku, neuverím." 
 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri 
a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere 
boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: 
"Pokoj vám !"  Potom povedal Tomášovi: 
"Vlož sem prst a pozri moje ruky ! Vystri ruku 
a vlož ju do môjho boku ! A nebuď neveriaci, 
ale veriaci !" Tomáš mu odpovedal: "Pán môj 
a Boh môj !" Ježiš mu povedal: "Uveril si, 
pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevide-
li, a uverili." ( Jn 24-29 )  
 Veriacim, či neveriacim sa človek nero-
dí, ale sa takým stáva. Aj v každom z nás zápa-
sí odveký problém medzi "vidieť" a "veriť". Je 
potrebné najprv úprimne veriť, aby sme raz 
mohli v nebi vidieť Boha z tváre do tváre 

a žasnúť. Aby sme 
verili, to znamená 
vysoko sa povzniesť 
nad zmyslovú skúse-
nosť. Preto nám Pán 
Ježiš dôrazne hovorí: 
"Blahoslavení tí, čo 
nevideli a uverili !" 
List Hebrejom nás       
o tom poučuje slova-
mi: "Viera je zákla-
dom toho, v čo dúfa-
me, dôkazom toho, 
č o  n e v i d í m e . 
„ ( Hebr 11,1 ) 

 Je nevyhnutnosťou pre nás všetkých, 
ktorí nasledujeme Krista, posilňovať svoju vie-
ru sviatostným životom, modlitbami, čítaním      
a štúdiom Svätého Písma a hodnotnej katolíckej 
literatúry, dobrými skutkami a plnením si nábo-
ženských povinností. 
 Je správne, aby sme svojim životom je-
den druhého povzbudzovali vo viere. Často 
ďakujme Bohu za dar viery. A keď prídu na nás 
ťažkosti vo viere, nezabúdajme na slová, ktoré 
vyznávame na začiatku svätej omše: "Preto 
prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, 
všetkých anjelov a svätých, i vás bratia a ses-
try, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. 
Amen.“ 
 

   Eva Terezia Maďarová 
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Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier.“     
4. veľkonočná nedeľa                                                  

(Jn 10, 11-18) 
 

 Ľudia za čias Pána Ježiša, veľmi dobre 
rozumeli tomuto podobenstvu. Veď praotec 
Abrahám, ktorý dostal od Pána prisľúbenia, 
bol pastierom. Dobrý pastier starostlivo vybe-
ral pastviny pre svoje stádo. Nikdy ho nene-
chal hladovať. Počas putovania za pašou ich 
bedlivo ochraňoval pred roklinami, strmými 
zrázmi a dravcami. Často si to vyžadovalo aj 
nasadenie vlastného živo-
ta. Pán Ježiš sa pripodo-
bňuje pastierovi, aby čím 
jasnejšie priblížil svoje 
poslanie. On je pastierom 
a zároveň „Baránkom Bo-
žím," ktorý prišiel sňať 
hriechy sveta. Je pastie-
rom a zároveň obetou. Aj 
tu sa ukazuje že On je 
všetko vo všetkom. Úlo-
hou pastiera bolo večer 
zahnať ovce do košiara, spočítať ich a celú 
noc bdieť, aby nevnikli do košiara dravé zve-
ry. Ježiš Kristus zdôrazňuje, že je dobrým 
pastierom, nenechá svoje ovce napospas 
dravcom. My sme v tomto evanjeliovom po-
dobenstve tie ovce, o ktoré sa dobrý pastier 
s láskou a obetavo stará. Košiarom je Cirkev, 
ktorú Pán Ježiš ustanovil po svojom odchode 
zo sveta k Otcovi, pričom sľúbil, že zostáva 
s nami až do skončenia sveta. Viditeľným 
znamením Jeho prítomnosti je hlava Cirkvi, 
Skala, ktorej dal uistenie, že ju brány pekelné 
nepremôžu. Prvou Skalou sa stal Šimon Pe-
ter, ktorému Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní 
trikrát povedal: „Pas moje ovce.“ On vodí 
Kristov ľud po tých správnych a bezpečných 
pastvinách, keď darom Ducha Svätého, Du-
cha pravdy, ho učí pravej a zdravej náuke, 
ktorú predstavuje učiteľský úrad Cirkvi. Pre-
to je také dôležité, aby sa „ovečky“ držali 
Pastiera-Pápeža a náuky, ktorú hlása. To je 
zdravá duchovná potrava a bezpečná pastvina 
chránená Dobrým pastierom. Na inom mieste 
Pán Ježiš povedal, že po jeho odchode vniknú 

do stáda draví vlci, ktorú ju budú nivočiť. 
Budú to vlci v ovčom rúchu, ohlasovanie kto-
rých vnesie zmätok medzi ovce a ony sa roz-
delia. Opustia bezpečný košiar Cirkvi a budú 
sa hnať za falošnými pastiermi. To sú náden-
níci, ktorým nezáleží na ovciach. „Nájomník 
a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, 
opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať 
vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je ná-
denník a nezáleží mu na ovciach.“Pán Ježiš 
pozná všetky svoje ovce a ony by mali po-
znať Jeho, ak počúvajú Jeho hlas vo Svätom 

Písme, v ohlasovaní pas-
tiermi svätej Katolíckej 
cirkvi, ktorá stojí na Ska-
le, Svätom Otcovi. Záro-
veň sa sýtia Kristovým 
Telom v Eucharistii, kto-
rá ich premieňa na Jeho 
čoraz slávnejší obraz 
presne tak, ako matka vo 
svojom lone živí svoje 
počaté dieťa svojou 

vlastnou krvou a po narodení materinským 
mliekom. Jediný dobrý pastier, Kristus dal 
dobrovoľne z čistej lásky svoj život za život 
svojich ovečiek, čiže za nás všetkých. Jeho 
túžbou je všetkých zhromaždiť do svojho ko-
šiara svätým krstom, kde ich bude strážiť 
a kŕmiť pri stole Božieho slova a Božieho 
Tela, aby bolo „jedno stádo a jeden pastier.“ 
To všetko koná z poslušnosti Otcovej vôli, 
„na odčinenie našich hriechov i hriechov ce-
lého sveta.“ Dobré ovce poznajú hlas svojho 
pastiera a za cudzím nepôjdu, lebo vedia, že 
ich pastier ich miluje a je ochotný za nich 
položiť aj svoj život. Toto pre nás každého 
urobil Ježiš Kristus, dobrý pastier 
z nepochopiteľnej a nesmiernej lásky za zá-
chranu a spásu našej duše.  Pane Ježišu, 
z celého srdca Ti ďakujem za seba i za tých, 
ktorí Ti neďakujú slovami žalmu: „Pán je 
môj pastier, nič mi nechýba, pasie ma na 
zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vo-
dám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správ-
nych chodníkoch, verný svojmu menu.“      
Ž 23 
     Gitka Tóthová
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 V jednom čísle Vogue 
b o l a  r e k l a m a  n a 
antikoncepčnú náplasť. 
Reklama uisťovala 
čitateľky, že táto nová 
náplasť je „taká 
spoľahlivá ako 
tablety (na 99%, ak 
j u  p o u ž í v a t e 
správne). Teda, 
ženy, nalepte si 
naplať na rameno 
a máte po starostiach 
– neotehotniete 
a pritom nemusíte 
k a ž d é  r á n o 
myslieť na to, 
aby ste si dali 
t a b l e t k u . 
Odkaz je 
ú p l n e 
jednoznačný. Zabrániť počatiu: 
„Nalepte na telo, pustite z hlavy... Je 
to také jednoduché.“ 
 Historici sa všeobecne zhodujú 
v názore, že bez vynájdenia 
perorálnej  ant ikoncepcie by 
k sexuálnej revolúcii v 60 rokov 
vôbec nedošlo. Aby sa ľudia, hlavne 
ženy, cítili slobodne mať sex 
s mužmi, s ktorými neplánujú nijaké 
ďalšie záväzky, potrebujú mať istotu, 
že dôsledkom neho nebude 
tehotenstvo. Antikoncepčné tablety 
dávajú 99% istotu. V dnešnej dobe je 
technológia na to, aby sa zabránilo 

v ä č š i n e  n e c h c e n ý c h 
tehotenstiev. Vedieť 

správnejšie používať 
h o r m o n á l n u 

antikoncepciu ako 
kondómy, vie dnes 

už skoro každý 
a naozaj to 
z a b e r á . 
Oficiálne učenie 
Katolíckej cirkvi 
v y s l o v e n é 
v pastierskom 
liste Humane 
vitae v roku 1968 
z a k a z u j e 
p o u ž í v a n i e 
„ u m e l e j 
antikoncepcie“, 

no protestanti (ale, 
žiaľ, aj mnohí katolíci) si veľmi 
pohotovo osvojili všetky typy umelej 
kontroly počatia. Len nedávno začali 
u niektorých protestantov narastať 
obavy z toho, ako antikoncepcia 
radikálne narúša prepojenie 
intímneho života a počatia. Títo 
kresťania začali nanovo zvažovať, či 
takmer jednomyseľné pri jatie 
antikoncepcie nebolo zo strany 
kresťanstva v konečnom dôsledku 
neuváženým krokom. 
 R o z h o d n ý  o d p o r  p r o t i 
deregulácii sexuality prišiel zo strany 
Katolíckej cirkvi, pre ktorú je život 
človeka – každého človeka – 

������������������������������������         Antikoncepcia   Antikoncepcia   Antikoncepcia   ������������������������������������      
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posvätný a musí sa chrániť. 
Rockefeller III. skúsil všetko, aby 
primäl pápeža Pavla VI. upustiť od 
tohto smerovania. Bol to zápas, 
v ktorom aj vnútri Katolíckej cirkvi 
našiel spojencov. Jeho osobná 
návšteva u Svätého Otca v roku 1965 
nemala želaný úspech. Keď Pavol 
VI. 4. októbra 1965 prehovoril 
k predstaviteľom OSN, nezasial ani 
najmenšiu pochybnosť o tom, že 
posvätnosť života vylučuje umelú 
kontrolu pôrodnosti. Povedal: „Úcta 
k životu musí tu vo vašom 
zhromaždení, aj 
keď ide o veľký 
p r o b l é m 
p ô r o d n o s t i , 
ná jsť  svo je 
chránené miesto 
v  s ú l a d e 
s  ľ u d s k ý m 
rozumom. Vašou 
ú l o h o u  j e 
postarať sa o to, 
aby bolo na 
stoloch ľudí dosť chleba, namiesto 
toho, aby ste proti rozumu 
podporoval i  umelú kontro lu 
pôrodnosti nad redukovanie počtu 
hostí na bankete života.“ 
 Pápež Pavol VI.  hodlal 
vypracovať encykliku na tému 
kontroly pôrodnosti. Napriek 
nesmiernemu – aj vnútrocirkevnému 
odporu vydal 25. júla 1968 encykliku 
Humanae vitae – o jej správnom 
spôsobe regulovania. V nej „Cirkev 
tým, že upozorňuje ľudí na 

zachovávanie prirodzeného zákona, 
objasňovaného jeho stálou náukou, 
zároveň počuje, že akýkoľvek 
manželský akt musí ostať na 
odovzdávanie života. Toto učenie, 
ktoré Učiteľský úrad Cirkvi opätovne 
p r e d l o ž i l ,  s a  z a k l a d á  n a 
nerozlučiteľnom spojení dvoch 
významov manželského aktu, ktoré 
Boh určil a človek z vlastného 
podnetu nemôže robiť: je to 
láskyplné zjednotenie a plodenie“. 
Tento pohľad zahŕňa v sebe 
„zodpovedné rodičovstvo“ tým sa 

mieni, že 
r o d i č i a 
„vzhľadom na 
f y z i c k é , 
ekonomické, 
psychologické 
a sociálne 
podmienky“ 
môžu dôjsť 
k rozhodnutiu, 
ž e  s a 
z vážnych 

dôvodov a zachovávajúc pritom 
morálne príkazy rozhodli „na určitý 
alebo neurčitý čas nesplodiť ďalšie 
dieťa“. Pápež predvídal vážne 
následky systematického oddelenia 
sexuálneho aktu od plodenia, lebo to 
tzv. pilulka umožnila všetkým ženám 
od začiatku šesťdesiatych rokov. 
Pápež poukazuje na nasledujúce 
dôsledky: 

1. Otvorí sa „široká a ľahká cesta 
pre manželskú nevernosť 
a všeobecný pokles mravnosti“. 
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2. „Muži stratia k ženám úctu, 
nebudú brať ohľad na ich telesnú 
a duševnú rovnováhu, urobia si 
z nich nástroj 
n a 
uspokojenie 
s v o j e j 
žiadostivosti 
a nebudú ich 
považovať za 
ž i v o t n é 
družky, ktoré 
majú ctiť 
a milovať“. 

3. Predstavitelia 
verejnej moci 
by dostali do rúk „nebezpečnú 
moc“. „Kto zabráni vládam, aby 
podporovali také antikoncepčné 
p ros t r i edky,  k to ré  budú 
považovať za najúčinnejšie, ba 
dokonca ich nenariadili používať 
všetkým?“ 

 O pol storočie neskôr môže 
každý vidieť, že obavy Svätého Otca 
boli prorocké. Antikoncepcia sa stala 
samozrejmou súčasťou sexuálneho 
správania. Ak milujeme skutočne, tak 
bez podmienok celého človeka 
takého, aký je a so všetkým, čo má – 
teda aj s plodnosťou.  A k  m u ž 
alebo žena kladú prekážku 
v plodnom čase proti možnému 
vzniku nového života, nie je to ich 
vzájomné prijatie. Antikoncepcia by 
vraj mala umožniť lásku, ale jej 
vlastne ubližuje, potláča ju a ničí, 
a niekedy dokonca neumožní 
počatému dieťatku žiť. 

 Škodlivé následky, ktoré 
antikoncepcia spôsobuje vo vzťahu 
manželov s Bohom, sú dva. Prvou 

skutočnosťou, 
k t o r ú 
antikoncepcia 
poškodzuje, je 
s c h o p n o sť 
m a n ž e l o v 
v z á j o m n e 
v n í m a ť 
a b s o l ú t n u 
d ô s t o j n o sť 
každého z nich. 
A  n a v y š e 
k e ď ž e 

sebadarovanie je založené na 
predchádzajúcom prijatí sa z rúk 
Stvoriteľa, manželia, ktorí používajú 
antikoncepciu, už nie sú schopní sa 
jeden druhému úplne darovať. 
V oboch prípadoch tým, že 
antikoncepcia zahmlieva prepojenie 
lásky so Stvoriteľom, sebecky sa 
zameriavajú na seba. 
  
Použitá literatúra: 
1Porov. WINNEROVÁ, L. (Holá)
Pravda o sexe. Bratislava : PORTA 
LIBRI, 2007, s. 55-56. 
2 KUBY, G. Globálna sexuálna 
revolúcia, s. 68-69. 
3 ANDERSON, C. GRANADOS, J. 
Povolaní milovať,  s. 190.  
 

 
Anna Siekelová,                                                  

regionálna zástupkyňa Fóra života 
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 Ako sa hovorí: “BOŽIE CESTY SÚ 
NEVYSPYTATEĽNÉ...“. Ja som musela prísť do 
BAZILIKY SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE  
v ŠAŠTÍNE a tam stretnúť saleziánskeho kňaza dona 
Andreja PAULÍNYHO, aby som sa dala na pokánie. 
 Som jednou z veľa “stratených ovečiek“, ktoré 
OTEC ANDREJ  svojou láskavosťou a pozornosťou 
prinavrátil do “KOŠIARA“ – uviedol na cestu k PÁNU 
JEŽIŠOVI. OTEC ANDREJ bol skutočne výnimočný 
Človek a kňaz s čistým, úprimným a krásnym srdcom. 
Pokojný, pokorný, múdry... Napriek svojmu ťažkému 
zdravotnému stavu rozdával radosť, nádej 
i lásku k blížnemu. Od prvej chvíle zaujal 
popredné miesto v mojom srdci medzi 
mojimi najdrahšími. I keď som ho 
spoznala necelý rok predtým, než navždy 
odišiel do večnosti, našla som v ňom 
DUCHOVNÉHO OTCA, ktorý sa mi 
snažil všemožne pomôcť a odovzdať čo 
najviac duchovného bohatstva katolíckej 
cirkvi. 
 Pri osobných stretnutiach mi veľa 
rozprával aj o svojom živote, o pôsobení 
v TURÍNE i v RÍME, a tak mi dovoľte, 
aby som vám aspoň trošku priblížila život 
tohto výnimočného saleziánskeho kňaza. 
 Don Andrej PAULÍNY sa narodil 21.marca 
1925 v Rajci. Už v detstve naňho zapôsobila knižočka 
–ŽIVOTOPIS JÁNA BOSCA. Vzorom preňho boli 
i rajeckí rodáci, SALEZIÁNI – Anton JANČOVIČ 
a Jozef JANTOŠKA. 
 Keď mal 9 rokov, zúčastnil sa ako malý 
miništrant primičnej svätej omše novokňaza Jančoviča, 
ktorá mu zostala vrytá hlboko v pamäti. Učil sa veľmi 
dobre. V rodisku vychodil základnú školu a prvé tri 
triedy meštianskej školy. V septembri 1939 nastúpil do 
3. triedy GYMNÁZIA v ŠAŠTÍNE. Veľmi rád 
spomínal na študentské časy. Žili tam ako veľká 
rodina. Panovala v nej bratská atmosféra, rástli zdravo, 
radostne a nábožne. V noviciáte začal naplno dýchať 
SALEZIÁNSKEHO DUCHA. Po prvých sľuboch 
odišiel v roku 1943 na          3 roky do Trnavy, kde 
pokračoval v stredoškolských štúdiách, ktoré ukončil 
maturitou s vyznamenaním. Po maturite sa ďalšie            
3 roky venoval praktickej práci s mládežou v Šaštíne. 
Potom pokračoval v teologickom štúdiu vo Svätom 
Kríži, terajšom Žiari nad Hronom, kde ho zastihla 
“barbarská noc“ a bol prevezený do sústreďovacieho 
KLÁŠTORA v ŠAŠTÍNE, neskôr do Podolínca.  
 Po prepustení sa rozhodol odísť do Talianska.       
4. novembra 1950 po zdolaní nebezpečného 
utečeneckého putovania cez rieku Moravu, rakúske 
Alpy sa s pomocou dobrých ľudí v zahraničí dostal aj 
s ostatnými SALEZIÁNMI do TALIANSKA – 
TURÍNA, kde v BAZILIKE PANNY MÁRIE 
POMOCNICE KRESŤANOV ďakovali JEJ i donovi 

BOSCOVI za pomoc a ochranu. Potom nasledovali 
teologické štúdiá, kňazská vysviacka a včlenenie sa do 
pastoračnej činnosti. Vyštudoval pedagogiku 
a katechetiku.  

Vysvätený za kňaza bol 1.júla 1953.  
 V Taliansku pôsobil 42 rokov – 20 rokov 
v TURÍNE a 22 rokov v RÍME. V TURÍNE pracoval 
vo VYDAVATE ĽSTVE SALEZIÁNSKYCH 
ČASOPISOV, neskôr v SALEZIÁNSKOM 
KATECHETICKOM STREDISKU v TURÍNE – 
LEUMAN, kde mu bolo zverené projektovanie 
audiovizuálnych prostriedkov  FILMINE DON 
BOSCO, diapozitívov, gramofónových nahrávok, 

audiovizuálnych kaziet a iných médií. 
Šesť rokov bol direktorom saleziánskej 
komunity v Slovenskom ústave sv. Cyrila 
a Metoda v Ríme a 16 rokov redigoval 
mesačník SLOVENSKÉ HLASY 
z RÍMA. 
 Svoje pedagogické skúsenosti 
využil pri výchove slovenského kňazského 
dorastu a tiež graficky a ilustrátorsky 
pomohol pri tvorbe náboženskej literatúry, 
ktorá vtedy vznikala v emigrácii. Takmer 
všetky knihy, ktoré v tom čase vyšli 
v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda, 
nesú jeho pečať. Svoje katechetické 

vedomosti  a skúsenosti využil i pri slovenských 
vysielaniach VATIKÁNSKEHO ROZHLASU. 
Pripravil  600 pätnásť minutoviek katechetického 
obsahu počas 15 rokov spolupráce s VATIKÁNSKYM 
ROZHLASOM. Po návrate z Talianska, 15.septembra 
1992, naplno žil v saleziánskom duchu v Šaštíne. 
Sedembolestná Panna Mária a Šaštín boli stále jeho 
srdcovou záležitosťou. 
 Bol šéfredaktorom časopisu MARIÁNSKE 
ZVONY. Počas návštevy Sv. OTCA JÁNA PAVLA II. 
na Slovensku robil sprievodcu-tlmočníka 
i prostredníctvom televíznej obrazovky. Jeho život bol 
skutočne plodným. Do poslednej chvíle bol                       
i spolupracovníkom časopisu DON BOSCO DNES, 
preložil veľa materiálov zo slovenčiny do taliančiny 
a naopak, aj k beatifikačnému procesu sestry Zdenky 
SCHELINGOVEJ za blahoslavenú. Urobil toho naozaj 
veľa. Žil vzorným kresťanským životom, v skromnosti, 
v pokore, vedel sa odovzdať iným, preto ho mali v úcte 
nielen ŠAŠTÍNČANIA, ale všetci, čo ho poznali. Bol 
skutočne charizmatickým kňazom. Žil  svoj život 
v BOHU a s BOHOM, ktorý je nekonečná láska, 
nekonečné dobro a šťastie. 
 Don ANDREJ PAULÍNY zomrel 
v ŠAŠTÍNE  2. mája 2005. Dožil sa 80 rokov.        
V tomto roku si pripomíname 90.výročie od jeho 
narodenia (21.marca 1925) a 10.výročie od jeho 
úmrtia. 
NAVŽDY ZOSTANE V NAŠICH SRDCIACH . 

                               Mgr. Soňa Anna Baňárová                                               
 

Spomienka na výnimo čného k ňazaSpomienka na výnimo čného k ňazaSpomienka na výnimo čného k ňaza   
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Tu sa dostávame k ústrednému 
bodu evanjelia, ktorým je veľkonočné 
t a j o m s t v o  K r i s t o v h o  k r í ž a 
a zmŕtvychvstania.  

Tá najstrašnejšia udalosť dejín 
ľudstva, ten najhroz-
nejší skutok človeka – 
o d m i e t n u t i e 
a ukrižovanie Boha, 
sa stáva jadrom ra-
dostnej zvesti, pretože 
vykupiteľskou smrťou 
Ježiša Krista sa raz 
navždy uskutočnil Bo-
ží záchranný plán člo-
veka. A to je naozaj 
nesmierny paradox – 
Boh využil zlobu, 
hriech a zranenosť 
človeka, aby skrze ne 
človekovi pripravil 
záchranu. Ak si uve-
domíme túto skutoč-
nosť a uveríme jej, nemôžeme nežasnúť 
nad nevyspytateľnou Božou láskou, lo-
gikou a prozreteľnosťou. Ale táto logika 
Božej lásky, ktorá je úplne opačná ako 
logika zraneného človeka, môže naraziť 
aj na odpor človeka a pohoršiť ho, či, 
dokonca, zatvrdiť jeho srdce.  

A to bola príčina Ježišovej popra-
vy a smrti. Ježiš celkom nabúral spôsob 
prežívania vzťahu s Bohom, ktorému 
učili farizeji a zákonníci, čím ohrozil ich 
postavenie, ich úrad, ich výhody, ich 
dovtedajšie istoty a tiež veľmi zneistil 
ich obraz o Bohu. 

Jeho učenie, vysvetľovanie Záko-
na, jeho odpúšťanie hriechov 
a vyháňanie démonov, bolo pre mno-
hých farizejov pohoršením. Nemohli 
zniesť keď Ježiš o sebe hovoril ako 
o tom, ktorý je rovný Otcovi, keď 

uzdravoval v sobotu.  
Kristova láska, ktorá sa 
prejavila v celom jeho 
živote a najmä v jeho 
verejnom účinkovaní 
a na kríži, sa stala ka-
meňom úrazu pre mno-
hých židovských pred-
stavených.  
Jeho misiu nepochopili 
ani jeho vlastní učeníci. 
Ľudské srdce nepreme-
nené Duchom Svätým 
nie je schopné prijať 
a porozumieť Kristovej 
láske.  
Preto židovskí predsta-

vení odsúdili a dali popraviť Ježiša 
z nevedomosti a zaslepenosti nevery. 
Avšak za Kristovu smrť nie sú zodpo-
vední Židia či Rimania. Krista pribili na 
kríž hriechy ľudí. Sv. F. Assiský pove-
dal:  

„Ani zlí duchovia ho neukrižova-
li , ale ty si ho ukrižoval spolu s nimi 
a križuješ ho znovu, keď nachádzaš roz-
koš v nerestiach a hriechoch.“  

 A vždy znova ho človek kri-
žuje, keď pácha hriech, pretože každý 
hriech je zapretím Krista – Pravdy 
a Života. 

 
Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany 

4. článok 4. článok 4. článok    
      Ježiš Kristus „trpel za vlády Poncia Piláta, bol uk rižovaný,                 Ježiš Kristus „trpel za vlády Poncia Piláta, bol uk rižovaný,                 Ježiš Kristus „trpel za vlády Poncia Piláta, bol uk rižovaný,                 

umrel a bol pochovaný.“ (571 umrel a bol pochovaný.“ (571 umrel a bol pochovaný.“ (571 ---   598)598)598)   
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Ježišova násilná smrť nebola ná-
hoda ani súhra nešťastných okolností. 
Už Písma predpovedali, že Mesiáš bude 
trpieť. Kristova smrť je súčasťou tajom-
ného Božieho plánu. Je naozaj udivujú-
ce, ako Boh využil ľudskú zlobu, aby člo-
veku pripravil spásu. Najtragickejšia 
udalosť v dejinách ľudstva – ukrižova-
nie Božieho Syna, 
sa pre ľudstvo sta-
la prameňom zá-
chrany a návratu 
k Bohu.  Toto sa 
v skutočnosti deje 
vždy keď hrešíme. 
Ak sa k svojim 
hriechom postaví-
me tak, ako Židia, 
ktorí si po zoslaní 
Ducha Svätého 
uvedomili, že oni 
zabili Mesiáša 
a prenikne nás bo-
lesť nad našim 
hriechom, tak náš 
hriech sa pre nás 
stáva akýmsi bo-
dom zlomu, kedy 
sa nás dotkne Bo-
žia láska. Na každého z nás platia slová sv. 
Petra, ktoré povedal veľkým zástupom Ži-
dov na Turíce: „Toho človeka, ktorý bol 
vydaný podľa presného Božieho zámeru 
a predvídania, ste vy pribili na kríž rukami 
bezbožníkov a zavraždili.“ 
 Ježiš na seba berie náš trest, teda 
smrť, lebo trestom za hriech je smrť. Smrť 
je odlúčenie od Boha, ktorý je sám Život, je 
to strata spoločenstva s Bohom, čo je pre 
človeka najväčším nešťastím a tragédiou.  
 Toto večné odlúčenie od Boha mal 
byť náš konečný údel. Ježiš na seba dobro-

voľne zobral tento náš údel a bol potrestaný 
za nás, za všetkých ľudí všetkých čias, jeho 
láska bola taká veľká, že dokázala zaceliť 
tú ranu Otcovho srdca, ktorú mu spôsobo-
vali hriechy ľudí od Adama a Evy až do 
konca sveta.  
 A Ježiš túto obetu svojho života pri-
náša dobrovoľne. Jeho Boh Otec nenútil do 

tejto obety. Hnala ho 
k tomu láska k človeku. 
On zo svojej násilnej 
smrti urobil dar lásky Ot-
covi. Vidíme to pri Po-
slednej večeri, kedy ešte 
pred svojim umučením 
daruje svoje telo a krv 
učeníkom dobrovoľne. 
Naozaj sa odovzdáva do 
rúk katov ako baránok 
vedený na zabitie, ne-
vzpiera sa, neobhajuje sa, 
nevyhráža sa, celkom sa 
odovzdáva do Božej 
prozreteľnosti. 
 Ježiš túto cestu ne-
prešiel len pre nás, ale aj 
preto, aby sa každý z nás 
zapojil do tejto cesty vy-
kúpenia. „Kto chce ísť za 

mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj 
kríž a nasleduje ma.“  
 Sv. Peter píše vo svojom liste, že 
Kristus trpel za nás a zanechal nám príklad, 
aby sme kráčali v jeho šľapajach.“  
 Naozaj, životná cesta kresťana je 
životnou cestou Krista. Krstom začína 
Kristus žiť v srdci človeka a prežívať 
svoj život až po umučenie, smrť a neskôr 
vzkriesenie. 
 

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany 
 

Kristova vykupiteľská smrť                                                                                     Kristova vykupiteľská smrť                                                                                     Kristova vykupiteľská smrť                                                                                     
v Božom pláne spásy (598 v Božom pláne spásy (598 v Božom pláne spásy (598 ---   623)623)623)   
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 Náš najväčší zvon Michal zvoní 

presne na pravé poludnie, na 

modlitbu Anjel Pána.  Začiatkom 

marca zvonil telefón v kancelárii 

f a r s k é h o 

ú r a d u . 

V o l a j ú c i 

hovoril po 

maďarsky, 

p r ed s t a v i l 

s a ,  ž e 

p r a c u j e 

v  rád iu 

K o s s u t h 

v Budapešti 

a radi by 

odvysielali zvuk nášho zvona 

v tomto rádiu v rámci programu 

Poludňajší hlas zvona. Dohodli sme 

sa, že pošle e-mail a ja pretlmočím 

ich prosbu pánu dekanovi. Pán dekan 

súhlasil a termín nahrávania sa 

dohodol na 8. apríla 2015.  

 Okrem zvukovej nahrávky v 

relácii predstavia aj zvon, ktorého 

hlas odznie na vlnách éteru. Poslali 

niekoľko otázok, na ktoré bol 

ochotný odpovedať PhDr. Ladislav 

Vincze zanietený pre históriu. Prvá 

otázka sa týkala miesta, kde sa zvon 

nachádza. Ďalej sa pýtali na pôvod 

názvu Levíc a na najdôležitejšie 

momenty jeho histórie.  Zaujímali sa 

o to, kedy sa postavil farský kostol, 

m e n á 

s t a v i t eľ o v 

a stavebný 

štýl, svätého 

patróna nášho 

kostola, výšku 

veží, počet 

zvonov, ich 

h i s t ó r i u , 

p r í p a d n é 

nápisy na nich. 

Verím, že aj 

nás bude zaujímať, že prvá veža 

kostola pochádza z r. 1698. V roku 

1808 boli následkom požiaru zvony 

zničené a veža značne poškodená. 

V r. 1831 vtedajší farár František 

Szekfű zabezpečil vyhotovenie 

piatich nových zvonov, ktoré boli 

umiestnené vedľa kostola vo zvonici. 

Najväčší bol pomenovaný po sv. 

Michalovi archanjelovi, ďalší dostal 

meno po Panne Márii, tretí po sv. 

Štefanovi, štvrtý po sv. Jánovi 

Nepomuckom a najmenší z nich bol 

umieráčik. 

            ������������������������������������      Poludňajší  zvon  Poludňajší  zvon  Poludňajší  zvon  ������������������������������������                                                                                                                                                                                                                                             
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 K výstavbe nových dvoj veží 

kostola došlo až v r. 1902 z milodaru 

rodiny Schoellerovcov vtedajších 

majiteľov levického panstva. Podľa 

p l á n o v  G yő z ő 

Cziglera ich postavil 

levický staviteľ Resző 

Cibulka. Na priečelie 

kostola postavili sochu 

sv. Ladislava, ktorú 

vyho tov i l  A lb ín 

Hölzer. Počas prvej 

s v e t o v e j  v o j n y 

skonfiškované zvony 

nahrad i l i  š tyrmi 

novými v r. 1926.  Ich 

mená vybrali na 

počesť sv. Michala 

archanjela, Panny Márie, sv. 

Františka a umieráčik zasvätili sv. 

anjelom strážcom.  

 Zvukový technik Sándor Papp 

sa ohlásil presne 8. apríla a spolu 

s Ladislavom Vinczem, Katkou 

Holbovou, ktorá urobila niekoľko 

záberov z tejto akcie, za spolupráce 

pani kostolníčky Beátky, ktorá zo 

sakristie púšťala zvon, sme sa 

usilovali nájsť to najlepšie miesto na 

nahrávanie. Prvá nahrávka sa urobila 

pred chórovými dverami tesne pod 

vežou, v ktorej je veľký zvon Michal 

umiestnený. Na nahrávke však bolo 

počuť aj dunenie pri pohybe zvona. 

Išli sme teda pred kostol, kde nebolo 

jednoduché umiestniť nahrávaciu 

aparatúru, lebo fúkal 

pomerne silný vietor 

a chodilo tadiaľ dosť 

ľudí. Nakoniec sa 

podarilo vybrať to 

najvhodnejšie miesto 

pod stromami oproti 

mis i jnému krížu. 

S touto nahrávkou bol 

zvukový  techn ik 

spokojný. Aj my sme 

m a l i  m o ž n o sť 

nahrávku vypočuť 

a skonštatovali sme, že 

je naozaj čistejšia ako tá prvá. 

S pánom Sándorom Pappom sme sa 

srdečne rozlúčili a on sľúbil, že nám 

e-mailom dajú vedieť ,  kedy 

odvysielajú túto nahrávku aj                

s textom, ktorý pre nich vypracoval 

Ladislav Vincze. Touto cestou 

chceme aj jemu poďakovať za 

ochotu, za poskytnutie historických 

úda jov  a  za  jeho  osobnú 

zaangažovanosť. O tejto akcii napísal 

aj do našich regionálnych novín MY.      

Gitka Tóthová 
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Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                
svätého Otcasvätého Otcasvätého Otcasvätého Otca    

––––        ––––        ––––        
Apríl 2015Apríl 2015Apríl 2015Apríl 2015    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

Nebeský Otče, obetujem ti celý                                 Nebeský Otče, obetujem ti celý                                 Nebeský Otče, obetujem ti celý                                 Nebeský Otče, obetujem ti celý                                 
svoj  deň a svoje modlitby, práce,                    svoj  deň a svoje modlitby, práce,                    svoj  deň a svoje modlitby, práce,                    svoj  deň a svoje modlitby, práce,                    

radosti  aj utrpenia v spojení                             radosti  aj utrpenia v spojení                             radosti  aj utrpenia v spojení                             radosti  aj utrpenia v spojení                             
s tvojím Synom Ježišom Kristom,                  s tvojím Synom Ježišom Kristom,                  s tvojím Synom Ježišom Kristom,                  s tvojím Synom Ježišom Kristom,                  
ktorý sa ti stále obetuje vo svätej                   ktorý sa ti stále obetuje vo svätej                   ktorý sa ti stále obetuje vo svätej                   ktorý sa ti stále obetuje vo svätej                   

omši za spásu sveta. Nech ma                              omši za spásu sveta. Nech ma                              omši za spásu sveta. Nech ma                              omši za spásu sveta. Nech ma                              
Duch Svätý vedie a nech mi dá                     Duch Svätý vedie a nech mi dá                     Duch Svätý vedie a nech mi dá                     Duch Svätý vedie a nech mi dá                     

silu svedčiť o tvojej láske.                                 silu svedčiť o tvojej láske.                                 silu svedčiť o tvojej láske.                                 silu svedčiť o tvojej láske.                                 
S Pannou Máriou, Matkou nášho                  S Pannou Máriou, Matkou nášho                  S Pannou Máriou, Matkou nášho                  S Pannou Máriou, Matkou nášho                  

Pána a Matkou Cirkvi,                                 Pána a Matkou Cirkvi,                                 Pána a Matkou Cirkvi,                                 Pána a Matkou Cirkvi,                                 
prosím za úmysly Svätého                                 prosím za úmysly Svätého                                 prosím za úmysly Svätého                                 prosím za úmysly Svätého                                 

Otca na tento mesiac:Otca na tento mesiac:Otca na tento mesiac:Otca na tento mesiac:    
    

Aby prenasledovaní                                     Aby prenasledovaní                                     Aby prenasledovaní                                     Aby prenasledovaní                                     
kresťania cítili                                                kresťania cítili                                                kresťania cítili                                                kresťania cítili                                                

posilňujúcu prítomnosť                                posilňujúcu prítomnosť                                posilňujúcu prítomnosť                                posilňujúcu prítomnosť                                
zmŕtvychvstalého Pána                           zmŕtvychvstalého Pána                           zmŕtvychvstalého Pána                           zmŕtvychvstalého Pána                           
aaaa    solidaritu celej Cirkvi.solidaritu celej Cirkvi.solidaritu celej Cirkvi.solidaritu celej Cirkvi.    

 

 

Radosť je modlitba 

 Modlitba je radosť, je to znak našej 
veľkodušnosti, našej nezaujatosti, nášho 
intímneho a ustavičného spojenia s Bohom. 
 Krista sa pod jeho maskou chudoby 
dotýkame s radosťou, lebo radosť je láska. 
Radosť je modlitba, radosť je sila, radosť je 
sieť lásky, do ktorej môžete loviť duše. Boh 
miluje toho, kto dáva s radosťou. Kto dáva 
s radosťou, dáva navyše. Najlepší spôsob, 
ako ukázať naše vyznanie Bohu a iným ľu-
ďom, je prijímať všetko s radosťou. Ra-
dostné srdce je prirodzeným výsledkom 
srdca horiaceho láskou. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nepoužívajme zbrane, aby sme zvíťa-
zili nad svetom. Používajme lásku a súcit. 
Pokoj sa začína úsmevom. Usmejme sa 
päťkrát denne na človeka, na ktorého 
v skutočnosti vôbec nemáme chuť sa us-
mievať. Urobme to pre pokoj. Vyžarujme 
Boží pokoj, zapáľme jeho svetlo a v srdci 
každého človeka tak uhasíme nenávisť 
a túžbu po moci. 
 Modlitba je radosť. Modlitba je láska. 
Modlitba je pokoj. Modlitbu nemožno vy-
svetliť, človek musí mať s ňou skúsenosť. 
Boh dáva tomu, kto žiada, a Otec vie, čo 
má dať svojim deťom. 

 Bl. Matka Tereza 

Iba konkrétne skutky ukazujú silu lásky 
J. W. von Goethe 
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Misijná krajina              
Juhoafrická republika 
  

 Juhoafrická republika sa rozpre-
stiera na vysokých plošinách južnej 
časti Afriky. Najvyššie položené mies-
to sa nachádza v Dračích horách, 
ktoré lemujú vysokú plošinu Basuto. 
Na juhu je pohorie Karroo. Na seve-
rozápade sa rozprestiera púšť Namib. 
Celá krajina je rozdelená na 9 pro-
vincií. Väčšia časť štátu má mierne 
slnečné podnebie. V pobrežnej časti 
krajiny vrátane Kapského Mesta pre-
vláda teplé, suché letné počasie 
a mierne vlhké zimy. 
 
 Z histórie krajiny je známe, že 
prvými obyvateľmi boli Khoinovia 
a Sanovia. V posledných dvoch tisíc-
ročiach sa do tejto oblasti postupne 
nasťahovali ľudia jazykovej skupiny 
banto. V roku 1652 tu založili Holan-

ďania v oblasti Mysu dobrej nádeje 
prvé osady. Na začiatku 19. storočia 
prenikli na toto územie britskí obyva-
telia a získavali pre svoju kolóniu 
stále väčšie územie. V roku 1990 bol 
z väzenia prepustený vodca afrického 
národného kongresu Nelson Mande-
la, ktorý sa stal v roku 1994 prezi-
dentom. Po Mandelovom odstúpení 
jeho nástupca Thabo Mbeki doviedol 
národný kongres k víťazstvu volieb. 
Ako uvádza kardinál Tomko, v tomto 
období čierni obyvatelia museli žiť 
v akýchsi rezerváciách, ktoré boli 
niekde aj ohradené, takže vyzerali 
ako trestanecké alebo pracovné tábo-
ry. Cirkev však nikdy s týmto nesúh-
lasila. 
 Juhoafrická republika je najroz-
vinutejšou krajinou afrického konti-
nentu. Väčšina čiernych obyvateľov 
je však chudobná. Nerastné suroviny 
tvoria diamanty, zlato a viacero ďal-
ších rúd. Ťažba nerastov a priemysel 
sú najdôležitejšími aktivitami. Pestu-
je sa tu ovocie, kukurica, zemiaky, 
cukrová trstina, tabak a pšenica. Roz-
loha krajiny je 1 219 912 km2. Počet 
obyvateľov je 48 783 000 (2009). 
Hustota zaľudnenia je 41 
obyvateľov/km2. Hlavným mestom 
je Pretória. Úradný jazyk je angličti-
na, afrikánčina a 9 afrických jazykov. 
Rasové a národnostné zloženie oby-
vateľstva tvoria čierni Afričania 79% 
(Zuluovia), miešanci 8,9%, belosi 
9,6%, Ázijčania 2,5%. Priemerná 
dĺžka života u mužov je 62 rokov 
a u žien 68 rokov. Počet lekárov na 
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desaťtisíc obyvateľov je osem. Reli-
giózne zloženie obyvateľstva Juhoaf-
rickej republiky je veľmi pestré. 
Kresťan-
ské nábo-
ženstvo 
vyznáva 
68% oby-
vateľov. 
Islam vy-
znávajú 
2%, hin-
duizmus 
1,5%, pô-
vodné 
kmeňové náboženstvo 28,5% obyva-
teľov. Krajinu opakovane navštívil 
pápež Ján Pavol II. Tak isto bol hos-
ťom krajiny kardinál Tomko. 
 Zo zdravotného hľadiska treba 
poznamenať, že v krajine je problé-
mom vysoký výskyt ochorenia AIDS, 
šírený vírusom HIV. Počet nakaze-
ných dnes dosahuje 5,2 milióna ľudí. 
I napriek snahe o zlepšenie celkovej 
situácie sa nedosiahli výraznejšie vý-
sledky. V roku 1998 až 2007 stúpla 
úmrtnosť rodičiek štvornásobne: zo 
150 na 625 na stotisíc narodených 
detí. Ako uvádza literatúra, krajina 
nemá šancu splniť cieľ rozvoja, ktorý 
bol stanovený OSN a ktorý predpo-
kladá zníženie úmrtnosti do roku 
2015. 

 Väčšina čiernych obyvateľov je 
však chudobná. Čierni obyvatelia po-
väčšine nemali základné ľudské prá-

va, museli 
b ý v a ť 
v uzavretých 
oblastiach, 
cestovať od-
delene od 
bielych. Ne-
mali prístup 
k vyššiemu 
v z d e l a n i u 
ani vedúce 
m i e s t a 

v hospodárskom živote. Cirkev však 
nikdy nesúhlasila s touto nanútenou 
situáciou. Medzi čiernymi občanmi 
pôsobili hlavne metodisti a anglikáni, 
ktorí praktizovali integráciu, čiže 
spolužitie s jednotlivými rasami. Ako 
uvádza kardinál Tomko, katolícki mi-
sionári našli už vtedy pole zväčša ob-
sadené, ale cez školy a dobročinnú 
prácu si prerazili cestu aj medzi čier-
nymi. Tak si možno vysvetliť veľké 
omeškanie misijnej činnosti a slabé 
prenikanie medzi čierne obyvateľstvo 
krajiny. Cirkev má stále otvorené po-
le pôsobenia. Musí však najprv vy-
chovávať  domác ich  kňazov 
a biskupov.  

 P. Karol Bošmanský SVD 
 

  
 

Nikdy nezahadzuj malé zrniečko,                                                                                      
lebo raz z neho bude veľký strom 

  
Africké príslovie 
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 „Pre kresťanskú vieru v Európe 
nastávajú ťažké časy. Islam nie je po-
kojamilovné náboženstvo. On sa šíri - 
ak je to nutné - aj mečom“. 
 Európa sa pomaly prikláňa 
k islamu. To je pre malú menšinu Ar-
ménov nebezpečenstvo. Tento názor 
vyslovil arcibiskup Arménskej apoš-
tolskej cirkvi, Karekin Bekdjian 
(Kolín), v interview s Evanjelickou 
spravodajskou agentúrou „idea“. Pove-
dal to pri príležitosti 100. výročia ge-
nocídy kresťanskej menšiny Arménov 
v Osmanskej ríši, z ktorej v r. 1923 
vzišlo Turecko. Od 24. apríla 1915       
z 2,3 milióna Arménov 1,5 milióna de-
portovali, nechali vyhladovať 
a povraždili. 
 „Pre kresťanskú vieru v Európe 
nastávajú ťažké časy. Islam nie je po-
kojamilovné náboženstvo. On sa šíri - 
ak je to nutné aj mečom. V Európe 
vplyv kresťanstva pomaly ale trvalo 
klesá, nevidíte to? Je už len málo mla-
dých, ktorí chodia do kostola,“               
hovorí arcibiskup Bekdjian. 
 Podľa pozorovania Bekdjiana sú 
viaceré náznaky toho, že islam sa 
v Európe rozpína: „V Nemecku, Fran-
cúzsku, Belgicku a Holandsku už sú 
imamovia, ktorí neprichádzajú 
z Turecka či Saudskej Arábie, ale vy-
rástli v západnej Európe. Vidím na uli 

 
 
 
 

ciach aj nemecké ženy s modrými oča-
mi, ktoré zrazu nosia šatku.“  
  Podľa slov Bekdjiana sú Ar-
méni v Turecku „občanmi druhej kate-
górie“. Nesmú sa stať policajtami ani 
poslancami. Majú aj problémy dostať 
prácu na univerzite. Turecká vláda do-
dnes popiera genocídu Arménov. Fak-
ty sú však jednoznačné: „Státisíce Ar-
ménov poslali na dlhé dni pochodov 
a vykázali do sýrskej púšte. V tejto 
púšti nie sú šance na prežitie. Už na 
ceste tam – bez potravy a vody – prišlo 
veľa Arménov o život.“  
 No Turecko nedávno zmiernilo 
svoje výroky - chce sa dostať do Eu-
rópskej únie. Na to musí splniť demo-
kratické kritériá. Občania druhej kate-
górie tam už byť nesmú.  
 Demokratická republika Armén-
sko má 3 milióny obyvateľov, ďalších 
5 miliónov žije po celom svete. Ar-
ménska apoštolská cirkev je najstaršou 
národnou cirkvou. V Nemecku má          
70 000 členov v 15 farnostiach. Asi 
polovica z nich je z Arménska, ďalší 
sú zo Sýrie, Libanonu a Turecka. 

–zg–   
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Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: Hlasy z domova a misií 3/2015 

Život cirkvi vo svete 10/2015  
 Svetové misie 14-15/2015 

Foto:  internet 

 

Boh pracuje cez našu odvahu,                                                   
diabol cez náš strach 

Páter Kosorin 

Arménsky arcibiskup:  
Európa sa prikláňa k islamu 
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