
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník V. - Číslo 5 - Máj 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: Hymnus * Zoslanie Ducha svätého  
Liturgia: „Cho ďte a učte všetky národy sveta, hovorí Pán ...“                                                                

„Suché kosti, Zoslanie Ducha svätého“  
Téma: Pomoc laikov                                                                                                           

Reportáž: „Boh sa na nás usmial“ * Vychovávame deti k umeniu  
Katechéza: „Ježiš Kristus vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho“    

Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na máj * Misijný rok 2016                                                                 
Prečo sa musím otvorene vyznať ako kresťan                                                                                   

Fotogaléria: Prvé sväté prijímanie v kostole sv. Michala v Leviciach  

Prvé sväté prijímanie, I.ZŠ A. Kmeťa, kostol sv. Michala v Leviciach, 3. 5. 2015  
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Svetlo milé, vzácny 

plameň, z neba                

schádza oheň na zem 

k učeníkom Kristovým. 

Plní srdce, jazyk hostí, 

pozýva nás ku svornosti 

sŕdc a k slovám 

príhodným. 

Príď k nám ty,                 

Tešiteľ verný, 

jazyk spravuj,                      

srdce mierni, 

veď nie je žlč                          

a jed čierny 

v tvojej blahej                

blízkosti. 

Novým ľudom sme                    

sa stali 

s čistým srdcom,                 

plným chvály, 

predtým sme ťa                     

len hnevali, 

dnes sme                           

synmi milosti. 

Ty si aj dar,                             

aj sám darca, 

všetko dobro                      

nášho srdca; 

nech je v srdci                  

chvála vrúca, 

jazyku daj                       

otvárať sa: 

nech ti spieva 

slávnostne. 

Zmy z nás                             

naše 

previnenia, 

ty, Pôvodca dobrodenia; 

duša v Kristu             

obnovená nech má 

novosť vykúpenia, 

šťastie plné,          

radostné.  

Amen. 

������������������������������������         HYMNUS   HYMNUS   HYMNUS   ������������������������������������                                                                                                                                                                                                                                 
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 Pretože ste synmi skrze vieru 
v Kristovi Ježišovi, Poslal Boh do našich 
sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: Abba, 
Otče! Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale 
Ducha sily, lásky a rozvahy. Aleluja!  
 

     Keď Pán dával u čeníkom moc 
znovuzrodi ť ľudí pre Boha, povedal 
im: „ Choďte, učte všetky národy       
a krstite ich v mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého.“  
     Veď sľúbil ústami prorokov, že 
v posledných časoch vyleje na 
svojich služobníkov a služobnice 
Ducha, aby prorokovali. Preto 
zostúpil aj na 
Božieho Syna, ke ď 
sa stal Synom 
človeka, a s ním si 
navykol  býva ť 
v  ľ u d s k o m 
pokolení, spo čívať 
v  ľ u ď o c h                   
a  p r e b ý v a ť 
v Božích tvoroch, 
vykonával v nich 
O t c o v u  v ô ľ u              
a obnovoval ich: pretváral starého 
človeka na nového v Kristovi.  
     Lukáš rozpráva, ako tento Duch 
n a  T u r í c e  p o  P á n o v o m 
nanebovs túpení  zos túp i l  na 
učeníkov s mocou otvori ť všetkým 
národom vstup do života a do novej 
zmluvy. Preto sa spojili všetky jazyky 
a spievali Bohu hymnus, lebo Duch 
zjednotil vzdialené kmene a obetoval 
Otcovi prvotiny všetkých národov.  
     Preto aj Pán pris ľúbil, že pošle 
Tešite ľa, ktorý nás pripraví pre Boha. 
Lebo ako zo suchej pšenice nemôže 
bez vody vzniknú ť jedno cesto, ani 
jeden chlieb, tak sme sa ani my 
mnohí nemohli sta ť jedno v Kristovi 
Ježišovi bez vody z neba. A ako 

suchá zem, ak nedostane vlahu, 
nerodí, tak ani my, čo sme boli 
predtým suchým stromom, nikdy by 
sme neboli priniesli ovocie života 
bez dažďa slobodne daného zhora.  
     Naše telá získali túto jednotu, 
ktorá vedie k neporušenosti, skrze 
krstný kúpe ľ, a duše zasa skrze 
Ducha. 
     Boží Duch zostúpil na Pána, 
„Duch múdrosti a rozumu, Duch rady 
a sily, Duch poznania a nábožnosti a 
Duch bázne pred Bohom“. Pán ho 

zasa dal Cirkvi, 
keď zoslal z neba 
Tešite ľa na celú 
zem, tam, kde 
„bol“ aj „diabol 
z v r h n u t ý  a k o 
blesk“, ako hovorí 
P á n .  P r e t o 
potrebujeme Božiu 
rosu, aby sme 
nebol i  spálení          
a neostali neplodní 
a aby sme tam, kde 

máme žalobcu, mali aj Obhajcu. Ve ď 
Pán zveril Duchu Svätému svojho 
človeka, ktorý padol do rúk 
zbojníkov. A on sa nad ním z ľutoval, 
obviazal mu rany a potom dal dva 
krá ľovské denáre, aby sme skrze 
Ducha dostali obraz a nápis Otca 
i Syna, využili zverený denár                   
a rozmnožený vrátili Pánovi.  
 Keď prišiel de ň Turíc, boli 
všetci vedno na tom istom mieste. 
Keď boli u čeníci zhromaždení vedno, 
zrazu sa na nich prihnal hukot 
z neba. Ako ke ď sa ženie prudký 
vietor, a naplnil celý dom. 
      

Z posvätného čítania na slávnosť                    
Zoslania Ducha Svätého  

������������������������������������         Zoslanie Ducha Svätého   Zoslanie Ducha Svätého   Zoslanie Ducha Svätého   ������������������������������������      

ZZZ   traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludomtraktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludomtraktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom      
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 Choďte a učte všetky národy, 
hovorí Pán, ja som s vami po všet-
ky dni až do skončenia sveta. 
 

      Na prikázaný sviatok Nanebovstúpe-

nia Pána (slávnosť) čítame v evanjeliu 

podľa Marka (Mk 16, 15-16) príkaz Pá-

na Ježiša apoštolom: 

"Choďte do celého sveta a hlásajte 

evanjelium všetkému stvoreniu.  

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spase-

ný; ale kto 

neuverí, bu-

de odsúde-

ný." 

 E v a n -

jelium podľa 

Marka (Mk 

1 6 ,              

19-20) končí 

slovami: 

"Keď im to 

Pán Ježiš 

povedal, vzatý bol do neba a zasadol po 

p r a v i c i  B o h a .  

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im 

pomáhal a ich slová potvrdzoval zna-

meniami, ktoré ich sprevádzali." 

 V deň sviatku Nanebovstúpenia 

Pána si pripomíname nielen odchod Pá-

na Ježiša z tohto sveta, ale aj veríme, že 

nás neopúšťa, že bol, je a bude s nami 

stále, až do skončenia sveta. 

 Boží Syn, v deň keď bol vzatý do 

neba, povedal slová z tohto evanjelia 

svojim učeníkom pred dvetisíc rokmi. 

Táto výzva, toto poslanie, toto povola-

nie patrí všetkým ľuďom všetkých čias, 

ktorí nasledujú Ježiša Krista, aby sa du-

chovná štafeta živej a žitej viery odo-

vzdávala z pokolenia na pokolenie. 

 Táto misijná úloha Cirkvi sa neza-

meriava iba na niektorých služobníkov 

Cirkvi, ktorí sa tomu profesionálne ve-

nujú, teda na kňazov a zasvätených ľudí 

v duchovných 

povolaniach. Tá-

to misijná úloha 

patrí všetkým 

pokrsteným, kto-

rí svojou prísluš-

nosťou ku Kris-

tovi majú účasť 

aj na Jeho kňaz-

skej, pastierskej, 

ale i prorockej 

službe. 

 Poprosme Pána, aby nás na orodo-

vanie Panny Márie a aj patrónov misií, 

sv. Františka Xaverského a sv. Terezie 

od Dieťaťa Ježiša, uschopnil stať sa 

skutočnými ohlasovateľmi živej a žitej 

viery vo svojich rodinách a vo svojom 

okolí. Pane, prosíme ťa, naplň nás svo-

jim Duchom lásky, trpezlivosti, radosti  

a nadšenia, aby sme svojimi životmi 

svedčili o Tebe a boli tak svetlom a so-

ľou zeme. Amen. 
Eva Terezia Maďarová 
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Suché kosti                                               
Zoslanie Ducha Svätého 

 

 „A Pán, Boh, prikázal človekovi: „Zo 
všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu 
poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, 
keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.“ Gn 2, 
16-17 
 
 Prvý človek Adam neposlúchol Boha. 
A vieme, že svojou neposlušnosťou naozaj pri-
viedol na seba a na svoje potomstvo smrť. Nie-
kto by mohol namietať, že predsa zostal žiť. 
Ale neposlušnosť Bohu rovná sa hriech.           
A hriech znamená nie telesnú, ale duchovnú 
smrť. Telo síce žije, ale duch 
je mŕtvy a podobá sa suchým 
kostiam z čítania proroka 
Ezechiela. Po telesnej smrti, 
ak sa človek za svojho života 
neobráti, dokoná jeho smrť 
definitívne.  
 Boh sa pýta proroka: 
„Syn človeka, ožijú tieto kos-
ti?“  Prorok odpovedá: 
„Pane, ty to vieš.“ My naozaj 
nemôžeme nikomu navrátiť 
život, ani ten telesný ani ten 
duchovný. To môže iba Boh. 
Keď stvoril Adama a utvoril 
jeho telo zo zeme, vdýchol 
do jeho nozdier dych života. 
Boh je život, On je prameň 
života. Do Adama vlastne vdýchol seba, Du-
cha, ktorý je jediný schopný dať život. Tohto 
Ducha prijímame vo sviatosti krstu, aby sa 
zmazal dedičný hriech, s ktorým sa rodíme, 
lebo sme ho zdedili od Adama. Boh nás oživil 
pre večný život. A Ježiš Kristus, Druhá Božská 
Osoba nás živí svojim Telom a svojou Krvou, 
aby v nás udržiaval Boží život. „Syn človeka, 
prorokuj.“ Cirkev má úlohu, akú mal prorok 
Ezechiel, a tou je prorokovať. Modlí sa za všet-
kých, ohlasuje slová života, slová večného ži-
vota, aby mohol Duch Svätý, Posvätiteľ 
a Oživovateľ, vliať pravý život do „suchých 
kostí“, ktorými sú ľudia žijúci v neviere, 
v hriechoch, v odboji proti Bohu, ktorými sme 
často aj my sami, unavení, ustarostení, utrápení, 
deprimovaní, chorí a bez nádeje. Preto nás volá 
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste 

preťažení a ja vás posilním.“ „Kto je smädný, 
nech pije“. „Poďte, naberte si zadarmo vody 
života.“  Ježiš nás vždy pobáda, posmeľuje, aby 
sme prichádzali k nemu s dôverou. A všetko, čo 
potrebujeme, dostaneme od neho zadarmo, 
z čistej lásky. Keď sa modlíme za seba a za 
obrátenie hriešnikov, Duch Svätý napája Bož-
skou vlahou duše vyprahnuté, duše popierajúce 
svoju existenčnú závislosť na Bohu. Cirkev 
ohlasuje, Boh, Duch Svätý oživuje. Tak, ako 
sme to mohli počuť od proroka Ezechiela. Boh 
povzbudzuje „Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, 
vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás 
do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, 
keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás 

z vašich hrobov, ľud môj. 
Vložím do vás svojho ducha 
a ožijete.“ My sme jeho ľud. 
Izrael je Božie kráľovstvo. 
Smrť nemá posledné slovo 
v našom živote. Tak, ako sme 
prišli na svet z ničoho, iba 
preto, že nás Boh chcel, tak 
nás znovu dokáže zavolať 
z našich hrobov, lebo nás chce 
živých. Veď nás nestvoril pre 
smrť, ale pre večný život. Bo-
žia vôľa pre nás je večný ži-
vot. Lebo ako na povel, na 
Boží hlas, opäť všetci ožijú. 
On zavolá každého po mene, 
veď každého z nás pozná. 
A vtedy každý uvidí, že Boh 

je Pán, aj tí, ktorí Ho odmietali. „Usadím vás 
na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. 
Povedal som a splním,“ hovorí Pán, Boh.“ 
On, Všemohúci, už rozlámal putá smrti 
a navrátil nám život. Iba On nás môže voviesť 
na miesto, ktoré je pre nás od večnosti pripra-
vené. Iba On nám môže navrátiť pôvodnú ne-
vinnosť. Lebo bez nej sa nemôžeme postaviť 
pred Jeho Tvár. 
 Otvárajme sa s ochotou slovám Písma, 
slovám radostnej zvesti, že Boh môže a chce 
naplniť svoje prisľúbenia a On to aj urobí. Ne-
chcime byť suché kosti bez ducha. Lebo od 
nášho „chcenia“ či „nechcenia“ závisí naša več-
nosť.  „Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvár-
nosť zeme.“   

 Gitka Tóthová 
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 Pomoc laikov v Cirkvi pri pastorácii 

sa deje v tomto kruhu: rodičia, snúbenci, 

mladí manželia a krstná náuka, prvé sväté 

prijímanie detí, dospievajúci (pred i po 

birmovke) a ich katechéti, mladí dospelí 

nad 18 rokov (vysokoškoláci v UPC, 

animátori v kresťanských hnutiach), kňazi 

a bohoslovci. 

Čo sa týka pastorácie manželov 

a rodičov, len veľmi ojedinele je priestor 

na prezentáciu alebo výučbu prirodzenej 

regulácie počatia, dokonca ani 

v renomovaných kresťanských hnutiach, 

pretože sú voči nej ešte stále všelijaké 

predsudky a navyše verejná mienka na 

základe postoja 

lekárov a médií ju 

p o v a ž u j e  z a 

nespoľahlivú. 

Zatiaľ vo farnostiach 

je zvyčajne priestor 

iba na hromadnú, 
s p o l o č n ú 

predmanželskú náuku a neuskutočňuje 

sa individuálna náuka, kde možno 
pristúpiť ku každému snúbeneckému páru 

podľa stupňa ich viery, otvorenosti 

k prijatiu prirodzenej regulácie počatia, 

inteligencie... Ako východisko by mohli 

byť snúbenecké náuky na úrovni 

dekanátov podľa inštrukcií Pápežskej 

rady pre rodinu v príručke Príprava na 

sviatosť manželstva: odporúča, aby bola 

buď raz mesačne počas /školského/ roka – 

ideálne pre domáce slovenské snúbenecké 

páry,  či počas 4 celých víkendov, alebo 

celotýždňová (pre tých, z ktorých jeden je 

pracovne vzdialený, alebo dlhodobo         

v zahraničí. Naučiť sa poznať ženskú 

cyklickú plodnosť skutočne vyžaduje čas 

a ochotu prijatia; teda tá vymedzená 

hodina (jedna prednáška) je málo. 

Ak sa novomanželia ani počas 

tehotenstva nepripravili na obdobie po 

pôrode, mali by rodičia pred alebo na 

krstnej náuke dostať kontakt alebo 

letáčik, ktorý by im mohol pomôcť 

neuchýliť sa k antikoncepcii. Je dosť 

k o m p l i k o v a n é            

a stresujúce, najmä 

pre rodičku, začať 

sa učiť spoznávať 

plodnosť pri jej 

návrate po pôrode. 

Ak sa do pôrodu 

v nej nevyznala, je 

potrebné povzbudiť ju, aby sa dala 

sprevádzať cez individuálne poradenstvo 

(aj telefonické alebo mailom) v niektorej 

najbližšej Poradni pre zodpovedné 

rodičovstvo. 

Pri prvom svätom prijímaní detí len 

v niektorých farnostiach prebiehajú 

katechézy rodičov, ale sú bez prednášky  

o prirodzenej regulácii počatia a inštrukcií 

k výchove k ľudskej láske (teda o dobrej 

������������������������������������         Pomoc laikovPomoc laikovPomoc laikov         ������������������������������������      
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a mravnej „sexuálnej výchove doma“), 

ktorá by mala viesť k úcte a k rešpektu 

k plodnosti a k životu i jeho 

odovzdávaniu v manželstve. Do katechéz 

by bolo vhodné  pokúsiť sa zaradiť aj 

P a r e n t S T A R  p r e  r o d ič o v 

prvoprijímajúcich detí. 

Deti (v štátnych ZŠ a SŠ) chodia buď na 

vyučovanie etiky alebo náboženstva; je to 

aj voľba alebo súhlas rodičov. 

Katechétom by sa 

m a l  v y t v o r iť 

p r i e s t o r  n a 

v y š k o l e n i e 

v  T e e n S T A R 

p r o g r a m e               

a možnosť získania 

certifikátu na jeho 

vyučovanie (na 

h o d i n á c h 

náboženstva, v školskom krúžku, 

prípadne aj vo farskom spoločenstve).  

TeenSTAR program, okrem formácie 

dospievajúceho podľa Teológie tela Jána 

Pavla II., má naučiť pozorovanie 

a záznam plodnosti a neplodnosti 

v menštruačných cykloch, mať 

individuálne rozhovory so žiakmi               

i žiačkami a vyučujúcemu umožniť 

stretnutia s rodičmi dospievajúcich detí. 

Pre dospelých, mládežníckych 

animátorov, študentov Katolíckej 

univerzity i kresťansky zameraných 

alebo civilných vysokých škôl cez UPC je 

TeenSTAR program nad 18 rokov. 

Kňazi a bohoslovci sú veľmi 

potrební vo vzdelávaní v Teológii tela, ale 

aj v propagácii a odporúčaniach 

prirodzenej regulácie počatia. 

Všetko usmerňuje encyklika Evangelium 

vitae: „Ochrana a podpora ľudského 

života ... má mať charakter služby lásky, 

ktorá sa vyjadruje osobným svedectvom, 

... volontariátom... Je mimoriadne 

naliehavá v prítomnej chvíli, keď „kultúra 

smrti“  tak agresívne 

napáda „kul tú ru 

života“ a často sa zdá, 

že má nad ňou 

prevahu. ... Ak je 

(tvoj) brat alebo sestra 

bez šiat a chýba im 

každodenná obživa        

a niekto z vás by im 

povedal: «Choďte       

v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!», ale 

nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo 

to osoží?! (Jak 2, 15-16)... Musíme 

prejaviť starostlivosť o blížneho ako         

o osobu, ktorú nám Boh zveril. ... Služba 

lásky vzhľadom na život musí zahŕňať 

všetko a všetkých: nemôže pripustiť 

jednostrannosť a diskrimináciu, lebo 

ľudský život je posvätný a nenarušiteľný 

v každej svojej fáze a v každej situácii; je 

nedeliteľným dobrom. Vyžaduje... 

trpezlivú a odvážnu výchovnú činnosť, 

ktorá by povzbudila všetkých a každého 

jedného niesť bremená iných, ... 

realizáciu konkrétnych projektov              
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a iniciatív, ktoré by boli trvalé. ... 

Rodiacemu sa životu slúžia strediská pre 

šírenie prirodzených metód regulácie 

pôrodnosti: treba ich rozvíjať, pretože 

účinne pomáhajú pri uplatňovaní zásad 

zodpovedného rodičovstva, vďaka 
ktorému každá osoba, počnúc dieťaťom, 

sa uznáva a rešpektuje pre ňu samu, avšak 

kritériom každého rozhodnutia je nezištné 

sebadarovan ie .  A j  p racovn íc i 

m a n ž e l s k é h o                    

a  r o d i n n é h o 

poradenstva, ktorí 

spĺňajú svoje poslanie 

p o r a d e n s t v a                     

a prevencie, pričom sa 

riadia antropológiou, 

zhodnou s kresťanským 

pohľadom na osobu, 

m a n ž e l s t v o  a 

pohlavnosť, robia cennú službu všetkým 

rodinám, keď im pomáhajú nanovo 

objaviť zmysel života a lásky, podporujú 

a sprevádzajú ich v uskutočňovaní ich 

poslania „svätyne života”. ... Takéto 

zariadenia ... sa v určitých situáciách javia 

ako okamžite potrebné, musia (ich) viesť 

nezištne zaangažované osoby, ktoré si 

hlboko uvedomujú, aký rozhodujúci 

význam má Evanjelium života pre dobro 

jednotlivca a spoločnosti. Osobitnú 

zodpovednosť majú lekári, farmaceuti, 

ošetrovateľky a ošetrovatelia, kapláni, 

rehoľníci a rehoľníčky a dobrovoľníci. 

Ich profesia im káže chrániť ľudský život 

a slúžiť mu ... vyhýbať sa  bádaniu, 

pokusom a aplikáciám, ktoré znevažujú 

nenarušiteľnosť ľudského bytia, a tak 

prestávajú slúžiť človeku: hoci mu 

zdanlivo pomáhajú, v skutočnosti sú 

namierené proti nemu. ... 

Osobitnú úlohu zohrávajú osoby 

zaangažované do volontariátu: prinášajú 

cenný vklad do služby životu, keď 

dokážu spoj iť  svoju odbornú 

(cert i f ikovanú) 

k v a l i f i k á c i u             

s veľkodušnou     

a  n e z i š tn o u 

láskou, ...aby sa 

snažili odkrývať 

potreby ľudí a ... 

hľadať cesty tam, 

k d e  s ú 

n a l i e h a v e j š i e 

potreby, (ale) venuje sa im menšia 

pozornosť a pomoc... Treba odstrániť ... 

útok na život, predovšetkým zaistením 

patričnej pomoci rodine a materstvu. ... 

„ U s m e rň o v a n i e  d e m o g r a f i e 

obyvateľstva”... musí predpokladať          

a rešpektovať prvotnú a neodcudziteľnú 

zodpovednosť manželov a rodín                

a nemôže ... nerešpektovať dôstojnosť 

osoby a jej základné práva, najmä právo 

každej nevinnej ľudskej bytosti na život. 

Je morálne neprípustná regulácia 

pôrodnosti, ktorá povzbudzuje alebo 

d o k o n c a  d o n u c u j e  p o u ž í v ať 

antikoncepčné prostriedky, robiť 
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sterilizáciu a potrat...., (ale) manželom (sa 

má) umožniť rozhodovať sa ohľadom 

plodenia s úplnou slobodou... 

Obrana a podpora života nie je 

monopolom nikoho, ale je úlohou            

a zodpovednosťou všetkých. Výzva je 

náročná: len zosúladenou spoluprácou 

všetkých, ktorí veria v hodnotu života, 

bude možné zabrániť pádu civilizácie      

a jeho nedoziernych dôsledkov. 

Najdôležitejšia zodpovednosť spočíva na 

rodine: táto zodpovednosť vyplýva zo 

samotnej povahy rodiny – ako 

s p o l oč e n s t v a 

života lásky, 

založenom na 

manželstve – a z 

j e j  p o s l a n i a 

„strážiť, zjavovať 

a odovzdávať 

lásku”. Ide tu      

o lásku samého 

Boha, ktorého 

spolupracovníkmi 

a v istom zmysle interprétmi stávajú sa 

rodičia, keď odovzdávajú život                 

a vychovávajú ho v zhode s jeho 

otcovským zámerom...  

Rodina je povolaná spĺňať svoje úlohy 

počas celého života svojich členov, ... je 

miestom, na ktorom môže byť život, dar 

Boha, správne prijatý a chránený pred 

mnohými útokmi, akým je vystavený... .  

Rodina preto zohráva rozhodujúcu            

a nezastupiteľnú úlohu v utváraní kultúry 

života. Je predovšetkým úlohou 

manželov, ktorí sú pozvaní stať sa 

odovzdávateľmi života na základe 

neustále obnovovaného povedomia 

významu rodičovstva, chápaného ako 

dôležitú udalosť, poukazujúcu na to, že 

ľudský život je darom, ktorý prijímame, 

aby sme ho znovu darovali. Keď rodičia 

plodia nový život, presviedčajú sa, že 

dieťa – i keď je ovocím ich vzájomného 

daru lásky, je zároveň aj darom pre oboch 

– darom, ktorý pramení z daru.  

Rodina spĺňa svoje poslanie 

o h l a s o v a n i a 

Evanjelia života 

p r e d o v š e t k ý m 

výchovou detí. 

S l o v o m                       

i  p r í k l a d o m , 

k a ž d o d e n n ý m i 

k o n t a k t m i               

a rozhodnutiami, 

k o n k r é t n y m i 

prejavmi a znakmi 

rodičia učia svoje deti autentickej 

slobode, ktorá sa uskutočňuje nezištným 

sebadarovaním a rozvíja v nich úctu            

k druhým, zmysel pre spravodlivosť, 

postoj srdečného prijímania druhých, 

dialógu, obetavej služby a solidarity, ako 

aj všetkým ostatným hodnotám, ktoré 

pomáhajú prijímať život ako dar”.               

(EV 87-92) 
Anna Siekelová,                                                  

regionálna zástupkyňa Fóra života 
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  Spievali deti z Katolíckej 

spojenej školy sv. Vincenta de 
Paul, keď po prvýkrát mali pl-

nohodnotnú účasť na svätej 

omši. V nedeľu, 3. mája 2015, 
po prvýkrát prijali do svojho 

srdiečka Ježiša, najlepšieho 
priateľa.  

 Bolo pekné ich zblízka po-

zorovať pri obnove krstných 
sľubov, ako nežne a opatrne 

prijímali plamienok na svoju 

sviečku a ešte opatrnejšie ho 
odovzdávali svojmu susedovi.  

 Veríme, že si aj naďalej 

budú svoju vieru a čisté sr-
diečko zodpovedne chrániť, 

navzájom si pomáhať a byť 

vždy blízko seba ako papiero-
vé postavičky na oltári.  

 To by bol naozaj dôvod, 

aby sa Boh na nás usmieval 
neustále! 

 

������������������������������������      „Boh sa na nás usmial“  „Boh sa na nás usmial“  „Boh sa na nás usmial“  ������������������������������������   

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul 
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 V prvý školský deň po Veľkonoč-
ných prázdninách do našej školy zavítal 
vynikajúci klavírny virtuóz Miroslav 
Rácz. Nie je to tak dávno, čo sám drel 
naše školské lavice, o to vzácnejšia bola 
jeho návšteva a prezentácia jeho zruč-
nosti, hudobného umenia. Mladší 
i starší žiaci mali možnosť započúvať sa 
do skladieb rôznych skladateľov a riešiť 
hudobné hádanky. Tento skvelý klavi-
rista zahral aj vlastné skladby 
a napokon vyzval žiakov, malých klavi-
ristov, aby sa prezentovali pred svojimi 
kamarátmi. Bol to pekný hudobný záži-
tok. 
 Koncom apríla sa malá školská te-
locvičňa premenila na divadelnú sálu. 
Bábkové divadlo Slniečko, v ktorom 
pôsobí aj bývalá žiačka ZŠ, Veronika 
Trungelová, zaujalo škôlkarov a žiakov 
I. stupňa ZŠ divadelnou hrou Na pre-
chádzke s ujom Radom. Hlavným motí-
vom interaktívnej divadelnej hry bola 
láska a úcta k rodičom, k zvieratkám 
a prírode. Deti sa učili ako poslúchať 
rodičov, ako triediť odpad a správať sa 
v prírode, zahrali si niekoľko hudob-
ných hier a za doprovodu rôznych hu-
dobných nástrojov (klavír, gitara, akor-
deóna, ukulele, flauta, či drumbľa)  si 
zaspievali rôzne motivačné piesne. Ako 
v každej správnej rozprávke, dobro zví-
ťazilo nad zlom a to bolo aj poslaním – 
motiváciou pre všetky deti – postaviť na 
prvé miesto vo svojom živote rodinu 
a chrániť svoje životné prostredie, príro-
du. Herci boli tak skvelí, že si získali 
publikum na aktívne účinkovanie 
v divadelnej hre.  Bola to poučná ale zá-
roveň i duchovne obohacujúca skúse-
nosť pre všetkých zúčastnených. 

Rubriku Téma pripravila : Renata Trungelová 
Pedagogička KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 

������������������������������������      Vychovávame deti k umeniu  Vychovávame deti k umeniu  Vychovávame deti k umeniu  ������������������������������������   
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6. ČLÁNOK  
„J EŽIŠ KRISTUS VYSTÚPIL  NA NEBESIA,  

SEDÍ PO PRAVICI  BOHA  OTCA  VŠEMOHÚCEHO .“  
(659 - 667) 

Tak, ako sme sa pýtali, čo robil Ježiš, 
keď zostúpil k zosnulým, môžeme sa pýtať, čo 
robí Ježiš, keď vystúpil do neba? Čo Ježiš teraz 
robí v nebi? Len tam sedí po pravej ruke Boha 
Otca a spolu s Duchom Svätým sa pozerajú na 
zem a sledujú, čo sa tu deje? Niečo ako keď 
rodina sedí v obývačke na gauči a napäto 
pozerá ako skončí finále majstrovstiev sveta 
v hokeji? 

Aby sme pochopili, čo 
robí Ježiš v nebi po svojom 
nanebovstúpení, potrebujeme sa 
rozpamätať na zmysel Ježišovho 
života na zemi. 

Ježiš prišiel kvôli tomu, 
aby seba samého priniesol ako 
obetu za hriechy. A prinášať 
obetu bolo vždy podstatou 
kňazstva. Už v Starom zákone 
boli kňazmi tí, ktorí prinášali 
v Jeruzalemskom chráme obety, tzn., robili 
akýsi most medzi Bohom a Izraelským ľudom. 
Oni vytvárali ten spojovací kanál, aby Boh 
mohol dať svoje dary ľuďom a aby modlitby 
ľudí prišli k Bohu. Kňaz je ako elektrikár , 
ktorý v jednej ruke drží kábel, ktorý ide zo 
zeme a v druhej ruke kábel, ktorý ide z neba 
a keď ich oba spojí, tak začne prúdiť elektrika. 

Ježiš prišiel ako dokonalý kňaz, tzn., 
ako dokonalý most a spojovateľ, „operátor“  
človeka s Bohom. On priniesol dokonalú obetu, 
teda on dokonale spojil človeka s Bohom 
a Boha s človekom. No a v nebi Ježiš toto 
spojenie neustále vykonáva. KKC hovorí:        
„V nebi Ježiš Kristus bez prestania vykonáva 
svoje kňazstvo, „lebo žije stále, aby sa 
prihováral za tých, ktorí skrze neho 
prichádzajú k Bohu.“ (Hebr 7, 25) 

Ježiš teda v nebi neustále robí most 
medzi nami a Bohom. V Liste Hebrejom 
čítame: 

Máme takého veľkňaza; ktorý si 
zasadol po pravici trónu Velebnosti                
v nebesiach ako služobník svätyne a pravého 
stánku; ktorý postavil Pán, a nie človek 
(Hebr 8, 1-2). Ježiš je veľkňaz, ktorý v nebi, 
ktorá je svätyňou, teda kostolom, miestom, kde 

prebýva Boha, slúži ako kňaz neustálu omšu. 
Keď my slúžime omšu tu na zemi, robíme len 
to, čo robí Ježiš v nebi, robíme viditeľným jeho 
neviditeľnú obetu, jeho neustále prihováranie 
sa za nás, jeho „premostenie“ medzi nami 
a Bohom. V skutočnosti len cez neho môžeme 
poznať a „pochopiť“ Najsvätejšiu Trojicu, len 
cez neho môžeme milovať Boha a prijať od 
neho odpustenie a všetky dary požehnania, 
ktoré nám chce dávať. Len skrze Krista, 
s Kristom a v Kristovi sa deje komunikácia 
medzi nami a Bohom Otcom, Synom 

a Duchom Svätým. Niet inej cesty 
k svätosti, ako hovorí sv. Peter v Sk: „A v 
nikom inom niet spásy, lebo niet pod 
nebom iného mena, daného ľuďom,          
v ktorom by sme mali byť spasení.“ (Sk 4, 
12) 
Čo znamená výraz: sedieť po pravici 

Otca? Vieme, že už Ježišovi apoštoli 
Jakub a Ján si robili zálusk na tom, aby 
mohli sedieť v Ježišovom kráľovstve po 
jeho pravici a ľavici. Už z tejto ich túžby 

môžeme usudzovať, že sedieť niekomu po 
pravici znamená mať účasť na jeho moci 
a priazni, teda akoby vládnuť spolu s ním. 
A tak to naozaj je. Pravá ruka bola ruka, ktorá 
držala meč, preto je symbolom moci Boha, 
Božej slávy a majestátu. Keď vyznávame, že 
Ježiš zasadol po nanebovstúpení po Božej 
pravici, tým vyznávame vieru, že Ježiš, ako 
druhá božská osoba sa vracia do slávy, ktorú 
má od večnosti rovnakú ako Boh Otec 
a zároveň túto slávu získava aj ako človek – 
Ježiš. Znamená to, že Otec mu odovzdáva 
všetku svoju moc, slávu a kráľovstvo, aby 
Ježiš znova všetko získal naspäť pre svojho 
Otca a podrobil mu to. Ježiš Kristus touto 
mocou pôsobí v tých a cez tých, ktorí mu 
uveria a rozširuje tak svoje kráľovstvo, aby 
porazil kráľovstvo diabla. Jasne o tom hovorí 
sám Ježiš tesne pred tým, ako sa pred očami 
učeníkov vzniesol do neba: „Daná mi je 
všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, 
učte všetky národy a krstite ich v mene Otca 
i Syna i Ducha Svätého a naučte ich 
zachovávať všetko, čo som vám prikázal.       
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta.“ (Mt 28, 18 - 20) 

 

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany 
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Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                
svätého Otcasvätého Otcasvätého Otcasvätého Otca    

––––        ––––        ––––        
Máj 2015Máj 2015Máj 2015Máj 2015    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Obetovanie dňa na úmysly:Obetovanie dňa na úmysly:Obetovanie dňa na úmysly:Obetovanie dňa na úmysly:    
    

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

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

spásu sveta. Nech ma Duch Svätý spásu sveta. Nech ma Duch Svätý spásu sveta. Nech ma Duch Svätý spásu sveta. Nech ma Duch Svätý 
vedie a nech mi dá silu svedčiť                vedie a nech mi dá silu svedčiť                vedie a nech mi dá silu svedčiť                vedie a nech mi dá silu svedčiť                

o tvojej láske. S Pannou Máriou, o tvojej láske. S Pannou Máriou, o tvojej láske. S Pannou Máriou, o tvojej láske. S Pannou Máriou, 
Matkou nášho Pána a Matkou Matkou nášho Pána a Matkou Matkou nášho Pána a Matkou Matkou nášho Pána a Matkou 

Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Cirkvi, prosím za úmysly Svätého 
Otca na tento mesiac:Otca na tento mesiac:Otca na tento mesiac:Otca na tento mesiac:    

Svätý rok 2016 
 

Vatikán predstavil                     

program Svätého roka, 

„Mimoriadneho jubilea 

milosrdenstva“,  

ako aj logo Svätého roka 

    

Aby príhovor Panny Márie pomohol kresťanom                                                                                   Aby príhovor Panny Márie pomohol kresťanom                                                                                   Aby príhovor Panny Márie pomohol kresťanom                                                                                   
žijúcim v sekularizovaných krajinách                                                                žijúcim v sekularizovaných krajinách                                                                žijúcim v sekularizovaných krajinách                                                                

dať sa do služby ohlasovania Ježiša Krista.dať sa do služby ohlasovania Ježiša Krista.dať sa do služby ohlasovania Ježiša Krista.   
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Vatikán uverejnil logo Svätého 
roka 2016, ktorý bude venovaný 
milosrdenstvu. V modernej grafike 
nesie Ježiš človeka. Ústredná postava 
Krista sa zakladá na antických 
zobrazeniach Dobrého pastiera - Pastor 
Bonus - ktorý nesie ovečku. Tu sa však 
Kristus starostlivo venuje blížnemu 
človeku. Krista možno dobre rozpoznať 
pre svätožiaru a rany na rukách               
a nohách. Okrem oboch osôb sa na logu 
nachádza latinský 
nápis „Misericordes 
sicut Pater“, „Buďte 
milosrdní ako 
Otec“.  Pápež 
František ohlásil 
Svätý rok 2016 bulou 
v polovici apríla.  
Kath.net 
dokumentuje 
vysvetlenia Svätého 
stolca z 5.5.2015 
k logu Svätého roka 
V apoštolskej 
exhortácii Evangelii 
gaudium opisuje 
pápež František 
program  svojho 
pontifikátu. Je v ňom význačná 
výpoveď, ktorá zhŕňa zmysel 
mimoriadneho jubilea, ktoré bolo 
vyhlásené 11. apríla: „Cirkev cíti 
nevyčerpateľné želanie ponúkať 
milosrdenstvo – plod vlastnej skúsenosti 
nekonečného milosrdenstva nebeského 
Otca a jeho dosahu“ (EG 24). 
Z pohľadu tejto túžby treba vnímať bulu 
o vyhlásení jubilea Misericordiae 
vultus, v ktorej pápež František opisuje 
ciele, ktoré s týmto Svätým rokom 
spája.  

Dňa 8. decembra 2015, na 
slávnosť Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie sa otvorí Svätá brána 
Chrámu sv. Petra. Na slávnosť Krista 
Kráľa, 20. novembra 2016, sa Svätý 
rok oficiálne ukončí. Vo Svätom roku sa 
budú konať rôzne slávnosti a podujatia 
podľa oficiálneho programu. 

Po prvý raz v histórii Svätých 
rokov sa bude môcť v diecézach 
otvoriť Svätá brána – brána 

milosrdenstva – či už 
v biskupskom chráme, 
inom významnom 
chráme, či na 
významnom pútnickom 
mieste.  Rovnakým budú 
zamerané aj iné 
znamenia, ktoré nájdeme 
v bule a ktoré tento 
Svätý rok urobia 
mimoriadnym. Už 
poukaz na milosrdenstvo 
prekonáva tradičnú 
schému. História jubileí 
bola väčšinou určovaná 
rytmom 50 a neskôr 25 
rokov. Oba doterajšie 
„mimoriadne“ Sväté 

roky (1933 a 1983) boli vyhlásené 
vzhľadom na vykúpenie skrze smrť 
a vzkriesenie Ježiša Krista. Tento raz je 
to tematické jubileum. Opiera sa 
o ústredný obsah viery a chce Cirkev 
priviesť naspäť k jej prvoradej úlohe – 
byť vo všetkých oblastiach pastoračným 
znamením a svedkyňou milosrdenstva.  

Myslíme tu tiež na to, ako pápež 
František poukazuje na židovstvo 
a islam a vyzýva práve skrze tému 
milosrdenstvo nájsť cestu k dialógu 
a tak prekonať všeobecne známe 
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ťažkosti. Nesmieme zabudnúť ani na 
ďalšiu originálnu ideu –misionárov 
milosrdenstva. Pápež František ich 
vyšle na Popolcovú stredu pri slávení 
v Chráme sv. Petra. Títo misionári majú 
byť kňazi, ktorí sa vyznačujú 
trpezlivosťou. Majú byť v stave chápať 
ľudí v ich hraničných situáciách 
a súčasne v homílii 
a v štýle udeľovania 
sviatosť zmierenia 
majú citeľne 
približovať 
pomáhajúcu blízkosť 
Dobrého pastiera.  

Logo 
predstavuje niečo ako 
Summa Theologiae na 
tému milosrdenstva 
spolu s mottom, ktoré 
ho sprevádza. Slová 
milosrdný ako váš 
Otec z Lukášovho 
evanjelia (6,36) 
pozývajú žiť milosrdenstvo podľa vzoru 
Otca. Ten vyzýva neposudzovať či 
dokonca zatracovať, ale odpúšťať 
a priam bezmerným spôsobom darovať 
lásku a odpustenie (porovn. Lk 6,37-
38). Logo je dielom jezuitu Marka I. 
Rupnika. Ukazuje Syna, ktorý si na 
plecia kladie strateného človeka. Je to 
obraz, ktorý si veľmi cenila už raná 
Cirkev, pretože ukazuje Kristovu lásku, 
ktorý tajomstvo svojho vtelenia 
privádza k dokonalosti v diele 
vykúpenia. Z tohto obrazu je jasné, ako 
sa Dobrý pastier dostáva do priameho 
kontaktu s telom človeka. Robí to 
s láskou, ktorá je schopná zmeniť život. 

Jeden detail obrazu nám nesmie 
uniknúť: Dobrý pastier nesie ľudstvo 
s mimoriadnym  milosrdenstvom na 
pleciach a jeho oči sa spájajú s očami 
človeka. Kristus hľadí okom Adama 
a ten okom Krista. Každý človek teda 
v Kristovi objaví nového Adama, 
vlastnú ľudskosť a tým, že v Kristovom 

pohľade vníma lásku 
Otca - aj budúcnosť, 
ktorá ho čaká.  
Táto scéna je zasadená 
do tzv. mandorly, 
postavy v mandľovom 
útvare. Táto v antike 
a stredovekej ikonografii 
obľúbená forma 
naznačuje súčasnú 
prítomnosť božskej 
a ľudskej povahy 
v Kristovi. Tri 
koncentrické ovály s ich 
progresívnou smerom 
navonok stále svetlejšou 

farebnosťou symbolizujú pohyb Krista, 
ktorý človeka vynáša z noci hriechu 
a smrti ku svetlu. Na druhej strane je 
v centre veľmi tmavá farba 
symbolizujúca nepreniknuteľnosť 
Otcovej lásky, ktorá všetko odpúšťa.  

 

Logo sa zaregistrovalo 
u príslušných medzinárodných 
organizácií, aby sa zabránilo 
každému neprimeraného použitiu 
a chránilo ako duchovné vlastníctvo. 
Je jasné, že každé použitie mimo 
striktne náboženskej oblasti musí 
autorizovať pápežská rada a každé 
zneužitie sa bude trestať.  

 

Sväté Písma neprikazujú nič okrem láskySväté Písma neprikazujú nič okrem láskySväté Písma neprikazujú nič okrem lásky   
Sv. AugustínSv. AugustínSv. Augustín   
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„Tento text mi nepadne ľahko. Pretože 

ho nepíšem ako redaktor nemeckých novín 

‚Bild‘, či ako neutrálny reportér. Ale ako 

kresťan. Ako kresťan, ktorého totálne zmáha 

šialenstvo IŠIS.“ Tak uvádza Daniel Böcking, 

zástupca šéfredaktora „Bildu“ svoj burcujúci 

príspevok „Prečo sa dnes 

musím otvorene vyznať ako 

kresťan!“ Síce je iba 

„jedným z miliónov 

kresťanov“ a píše o tom po 

prvý raz, no nedokázal už 

dlhšie udržať svoje prsty 

v pokoji, ako vysvetľuje       

v „Bilde“. „ Pre mňa je na 

čase hlasno rozprávať 

o Božej láske a o odpustení 

skrze Ježiša Krista. O našich 

hodnotách ako kresťanov 

a prečo sú práve teraz také 

dôležité! Najradšej by som 

šiel ku každému bojovníkovi 

IŠIS a povedal mu: ‚Prestaň s tým, čo robíš 

a obráť sa! Boh miluje aj teba a môže ti 

odpustiť. To, čo robíš, nemá nič do činenia 

s Bohom a nie je v nijakom náboženstve 

dobrým skutkom.“ Daniel píše, že ho uvádza 

„do ohromenia a bezmocnosti to, ako nemo my 

kresťania v súčasnosti pozorujeme to 

vraždenie“. Ide mu o to, že „my ako kresťania 

máme oznamovať posolstvo a mnohí sú napriek 

tomu ticho. Aj ja, doteraz“. „Vraždia 

kresťanov, pretože si stoja pri svojej viere. A to 

nemá mať nijaké účinky na moje viditeľné 

konanie ako kresťana?“, pýta sa Böcking. 

„Otvorené vyznanie a priznanie sa k láske, 

milosrdenstvu a odpusteniu je už istým činom. 

Aké pekné by bolo, keby takéto posolstvá 

zaplavili Twitter a podobné siete. Keby sme 

rozprávali o svojej viere, v ktorej predsa nejde 

o pomstu alebo križiacke výpravy.“ Ježiš 

nekázal „oko za oko“, ale o známom druhom 

líci, ktoré máme nastaviť. „On nezatracoval, 

ale aj najväčšiemu hriešnikovi dával nádej na 

odpustenie. Viera nesmie byť ničiteľská. Moja 

viera je pokojamilovná a zmierlivá. Boh môže 

odpustiť dokonca aj IŠIS.“ 

V našej krajine nestojíme 

pred voľbou medzi popretím 

viery, alebo smrťou, „práve 

preto by sme mali teraz o to 

zreteľnejšie pri nej stáť. Mali 

by sme znova začať rozprávať 

o tom dobre vo viere, aj keď 

sa to v súčasnosti nezdá byť 

moderné. A mali by sme si 

vysúkať rukávy a to, že sme 

kresťania aj zviditeľniť. 

Milióny ľudí sú na úteku. 

Práve teraz zasa sa 900 ľudí 

s nádejou na lepší svet 

utopilo pri pobreží Líbye. 

Niektorí z utečencov sa dokážu dostať až ku 

nám do nášho susedstva.“ 

„Je veľa čo robiť! Teraz je tá správna 

chvíľa stáť po boku druhým. Aj, a práve, 

v mene Ježiša Krista. Zbierkami, pomocou 

v azylových domoch, spoločnými modlitbami, 

rozhovormi, svedectvami a posolstvami 

všetkými kanálmi. S veľkou koalíciou pre dobro 

v Božom mene. Hlasno, viditeľne, počuteľne. 

Každý tak dobre ako môže. Mnohí už konajú – 

ale ešte to nie je tá veľká vlna.“  

-zg- 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: www.misijnediela.sk 
Život cirkvi vo svete 18 a 19/2015  
Foto:  internet 

„Prečo sa dnes musím otvorene                       
vyznať ako kresťan!“ 
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Prvé sväté prijímanie                                                       
I.ZŠ,  A. Kmeťa                                                                
Levice, 3. 5. 2015 

Prvé sväté prijímanie                                                     
IV.ZŠ, Pri Podlužianke                                           

Levice, 10. 5. 2015 
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