
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník V. - Číslo 7 - Júl 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 * Ježišovi zažiarila tvár sťa slnko  
Liturgia: „Ve ľký prorok povstal medzi nami a Boh navšívil svoj ľud“                                                          

„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán“  
Téma: Farský deň * Detský tábor v Ždiari 

Reportáž: Putovanie s Pannou Máriou k Ježišovi 
Putovanie Levice -Levoča 2015 

Katechéza: „Verím v Ducha Svätého “    
Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na júl * Zasvätený život 
Fotogaléria: Detský tábor v Chynoranoch, 18 - 21.jún 2015 

Detský tábor v Chynoranoch, 18. - 21. jún 2015   
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* Editoriál *                     Ročník V. Číslo 7  

 Ty radosť sveta, nová hviezda neba, 

rodička Slnka, matka svojho Tvorcu, 

láskavo podaj ruku slabým, Panna, 

ty požehnaná. 

Skrz teba schádza ako po rebríku 

Pán z rajských výšin do údolia strastí, 

nuž dopraj aj nám stúpať skrze teba 

do výšav neba. 

Anjelské zbory oslavujú teba, 

s prorokmi spolu aj zbor apoštolov; 

všetci ti úctu prejavujú mnohú, 

prvej po Bohu. 

Trojici svätej nech sa vzdáva chvála, 

že vencom slávy zdobí teba, Panna, 

že nám za matku daroval teba,  

Kráľovnú neba. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYMNUS 
z Vešpier na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 
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 Ježiš zjavil svojim učeníkom na vrchu 
Tábor tajomstvo. Keď s nimi chodil, 
rozprával im o kráľovstve a o svojom 
druhom príchode v sláve. Ale asi neboli 
dosť presvedčení o tom, čo hlásal 
o kráľovstve, preto sa nakoniec rozhodol 
dať im v hĺbke srdca nezvratnú istotu. Aby 
z prítomných vecí uverili budúce, na vrchu 
Tábor im obdivuhodne 
ponúkol božské zjavenie 
ako predobraz nebeského 
kráľovstva. Akoby im 
chcel povedať: „Aby 
č a s o v ý  o d s t u p 
nezapríčinil vo vás 
neveru, hneď teraz vám 
hovorím: Niektorí z tých, 
čo tu stoja, neokúsia 
smrť, kým neuvidia Syna 
človeka, ako prichádza 
v sláve svojho Otca.“  
 A aby evanjelista 
ukázal, že Kristus má aj 
moc urobiť, čo chce, 
dodáva: „O šesť dní vzal 
Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána              
a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. 
Tam sa pred nimi premenil: tvár mu 
zažiarila sťa slnko a odev zbelel ako sneh. 
Vtom sa zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali 
sa s ním.“  
 Toto sú divy dnešnej slávnosti, toto je 
naše spasiteľné tajomstvo, ktoré sa teraz 
naplnilo na vrchu. To nás teraz 
zhromažďuje Kristova smrť i sviatok. Aby 
sme teda spolu s vyvolenými, Bohom 
inšpirovanými učeníkmi prenikli do hĺbky 
týchto nevýslovných svätých tajomstiev, 
počúvajme božský, svätý hlas, ktorý nás 
z výšin, z temena vrchu naliehavo zvoláva.  
 Tam sa máme ponáhľať – odvážim sa 
povedať – ako Ježiš, ktorý je teraz v nebi 

naším vodcom a predchodcom. S ním sa 
budeme skvieť pred duchovným zrakom 
istým spôsobom obnovenými črtami našej 
duše, pripodobnení jeho obrazu, a ako on 
sám trvalo premenení, účastní na božskej 
prirodzenosti a pripravení na vyššie veci.  
 Bežme ta s nadšením a radosťou        
a vojdime do vnútra oblaku ako Mojžiš       

a Eliáš alebo Jakub a Ján. 
Buď ako Peter uchvátený 
b o ž s k ý m  v i d e n í m                      
a zjavením, premenený týmto 
k rásnym Premenením, 
povznesený nad svet, 
odpútaný od zeme. Opusť 
telo, zanechaj stvorenia          
a obráť sa k Stvoriteľovi, 
ktorému Peter vo vytržení 
povedal: „Pane, dobre je 
n á m  t u . “  
 A naozaj, Peter, „dobre 
je nám tu“ s Ježišom               
a naveky tu zostať. Čo je 
šťastnejšie, čo vznešenejšie, 
čo lepšie, ako byť s Bohom, 

stať sa mu podobným a byť vo svetle? 
Určite každý z nás, keď v sebe bude mať 
Boha a premení sa podľa jeho božského 
obrazu, s radosťou zvolá: „Dobre je nám 
tu,“ kde je všetko žiarivé, kde je radosť, 
blaženosť a lahodnosť, kde je v srdci všetko 
pokojné, jasné a príjemné, kde možno 
vidieť Boha (Ježiša Krista), kde si sám robí 
s Otcom príbytok, a keď doň vchádza, 
hovorí: „Dnes prišla spása do tohto 
domu,“ kde sa s Kristom zjavujú                    
a hromadia poklady večných dobier, kde sa 
ako v zrkadle črtajú prvotiny a obrazy 
budúcich vekov. 
 „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval 
Otec; Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“  
 

„Ježišovi zažiarila tvár sťa slnko“ 
Z Reči biskupa Anastáza Sinajského v deň Premenenia Pána 
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Veľký prorok povstal medzi                 
nami a Boh navštívil svoj ľud 

 
 

 V evanjeliu  podľa Jána (Jn 6, 1-
15)  17. nedeľu v cezročnom období sa  
stretáme s Pánom Ježišom v situácii, 
kedy zázračne rozmnožil chlieb             
a "rozdával sediacim koľko chceli".  
 Podľa podania evanjelistov Ježiš 
Kristus dvakrát nasýtil tisíce ľudí. Prvý 
zo zázrakov,  pri ktorom sa nasýtilo päť-
tisíc mužov, zaznamenávajú všetci šty-
ria evanjelisti.  Je to veľmi dôležité, pre-
tože len málo udalostí je tak podrobne 
zaznamenaných  všetkými evanjelista-
mi.  Druhý zázrak rozmnoženia chleba 
opisujú len dvaja 
evanjelisti, Matúš 
a Marek.  
 Podľa sv. 
Jána, apoštol Fi-
lip pred prvým 
r o z m n o ž e n í m 
chleba pozname-
náva, že "Ani za 
dvesto denárov 
chleba nebude 
stačiť, ak sa má 
každému ujsť čo 
len kúsok (Jn 6, 7). Jednoducho apoštoli 
tvrdili, že Majstrovu požiadavku ne-
možno zrealizovať a nasýtiť toľký ľud.  
A majú pravdu, lebo majú k dispozícii 
len päť chlebov a dve ryby, a je tu päťti-
síc mužov, okrem žien a deti. Podľa po-
zemskej matematiky naozaj nemožno 
nasýtiť takýmto málom tisíce ľudí. Ale 
tam, kde je Boh, platí Božia matemati-
ka. Veď Bohu nič nie je nemožné. Opis 
prvého zázračného rozmnoženia chleba 
končí evanjelista Ján slovami (Jn 5,12-
15): „Keď sa nasýtili, povedal svojim 
učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobi-

ny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbiera-
li teda a odrobinami z piatich jačmen-
ných chlebov, ktoré zostali po tých, čo 
jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľu-
dia videli, aké znamenie urobil, hovori-
li: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má 
prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, 
že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť 
ho kráľom, znova sa utiahol na vrch 
celkom sám.“ 
 Aké ponaučenia z kresťanského 
pohľadu vyplývajú z tejto evanjeliovej 
udalosti pre nás, súčasníkov? Umenie 
dávať, či rozdeliť sa, svedčí o múdrosti 
a láske človeka k blížnym. Človek, kto-

rý vie dávať, ktorý 
vie pamätať na 
druhých, má na 
pamäti Kristove 
slova: „Bol som 
hladný a dali ste 
mi jest". Chlieb, 
teda aj akýkoľvek 
pokrm, je Božím 
darom. Každé naše 
jedlo má predchá-
dzať  ďakovná 
modlitba Bohu za 

všetky dary, pretože ich prijímame           
z Božích rúk. Z evanjeliového pohľadu 
môžeme povedať, že všade tam, kde je 
chlieb, je prítomný aj náš Nebeský 
Otec. Pán Ježiš to veľmi výrazne vyjad-
ril, keď nám kázal denne sa modliť slo-
vami: Otče, „chlieb náš každodenný daj 
nám dnes". 
 Majme v úcte chlieb! Chlieb je da-
rom, ktorý kladieme na oltár a po kon-
sekrácii pred nim kľakáme, lebo je už 
živým Telom nášho Pána, Ježiša Krista. 
Amen.  

      Eva Terezia Maďarová 
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„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.“  
 19. nedeľa cez rok 

 

 Žalmista z radostného srdca vyriekol 
slová chvály a vďaky voči Bohu, ktorý mu pre-
ukazoval nespočetné dobrodenia. Čítania tejto 
nedele nás vovádzajú do reality Božej starostli-
vosti o tých, ktorí sa rozhodli kráčať jeho cesta-
mi a svedčiť o jeho láske voči svojim stvore-
niam.  
 Prorok Eliáš rovnako ako všetci proroci 
v dejinách spásy, mal ťažké postavenie, keď 
ohlasoval ľudu Pánovu vôľu. Zažil mnoho prí-
koria a prenasledovania zo strany tých, ktorých 
bohom bola moc 
a blahobyt. Kráľ Achab 
na popud svojej ženy 
Jezábel prenasledoval 
všetkých Božích proro-
kov, lebo ho usvedčo-
vali z hriechu. Žil 
v hodovaní, v zába-
vách, nedbal na jemu 
zverený ľud, bol ne-
s p r a v o d l i v ý , 
a žiadostivý. Zobral si 
všetko, po čom zatúžil 
aj za cenu vraždy. Veď takto získal od Nabota 
vinicu. (1. Kr 21) Pán ho prísne napomenie cez 
proroka Eliáša a ten musí utiecť pred Achabo-
vou pomstou. Eliáš je unavený z ustavičného 
prenasledovania, cíti sa opustený, je vyčerpaný, 
smädný a hladný. Padla naňho bezútešnosť 
a sťažuje sa Bohu. „Už nevládzem, Pane! Vez-
mi si môj život...!“ A Boh mu posiela svojho 
anjela, ktorý mu priniesol pokrm, aby sa posil-
nil, oddýchol si a bol pripravený pokračovať 
v ceste a plniť ďalšiu úlohu.  
 Žalmista má rovnakú skúsenosť, keď 
vyznáva: „H ľadal som Pána a on ma vyslyšal 
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.“ Celý žalm nád-
herne vyspieva Božiu dobrotu a starostlivosť 
o človeka, ktorý sa k nemu utieka s dôverou 
„Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám 
nesčervenie hanbou. (Ž 34) Každý, kto očami 
svojej duše hľadí na Pána a ako pokrm duše 
prijíma Jeho slovo, vnútorne sa čoraz viac pre-
mieňa na Boží obraz. A nemusí sa za svoj život 
hanbiť ani pred ľuďmi, ani pred Božou tvárou. 
Sv. apoštol Pavol nás povzbudzuje, aby sme 
boli k sebe láskaví a milosrdní, aby sme si na-

vzájom odpúšťali, a tak napodobňovali Boha.  
Len vtedy budeme ozajstnými deťmi nebeského 
Otca a budeme môcť o Ňom vydávať pravé 
svedectvo. Boh má právo to od nás očakávať, 
lebo aj On nám „odpustil v Kristovi.“  
 Všetky udalosti v Starom zákone, 
v ktorých Boh hmatateľným spôsobom posiela 
svojim vyvoleným pokrm, je predobrazom toho 
pokrmu, ktorý nám pripravil ten, „ktorý zostú-
pil z neba“. Sv. Ján verne zaznamenal slová 
nášho Pána, ktorými prítomných poslucháčov 
ale aj nás, ktorí počúvame tieto state evanjelia, 
ubezpečil o nesmiernej láske Boha, ktorý „nám 

dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, 
kto v neho verí, ale aby 
mal večný život.“ Vo svojej 
láske zachádza až do kraj-
nosti, keď nám dá celého 
seba za pokrm a nápoj 
v Eucharistii. Jednoducho 
povedané,  Boh nás 
v pravom slova zmysle sýti 
svojim Slovom, vlastným 
Telom a vlastnou Krvou. 
K prijatiu tejto skutočnosti 

potrebujeme dar viery. Preto Ježiš zdôrazňuje: 
„Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný 
život.“ Pochopiť sa to dá jedine vierou, rozu-
mom v žiadnom prípade. A vieru, ak budeme 
prosiť, nám daruje Otec: „Nik nemôže prísť ku 
mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma po-
slal.“ Pán Ježiš nás uisťuje „Ja som chlieb ži-
vota“. Dáva sa nám v Oltárnej Sviatosti, ako 
pokrm pre telo i pre dušu. Pripravuje nás na 
život vo večnosti, na život s Bohom naveky. Je 
to pre nás natoľko potrebné, ako jedlo, voda 
a vzduch. Iba láska, jedine Láska môže byť 
taká silná, aby sa celá obetovala pre milované-
ho. Prosme o milosť uveriť v to, že sa Ježiš vo 
svätom prijímaní dáva bezo zvyšku tým, ktorí 
ho prijímajú. „Ja som živý chlieb, ktorý zostú-
pil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude 
žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo 
za život sveta.“  
 S vďačným a úprimným srdcom spievaj-
me aj my Bohu slová žalmu: „Skúste 
a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný člo-
vek, čo sa utieka k nemu.“ 

  Gitka Tóthová 
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 V poslednú júnovú nedeľu sa vo 

farnosti Levice – Rybníky uskutočnil 

už tradičný Farský deň. Koná sa 

každoročne z príležitosti výročia 

posvätenia Kostola Zoslania Ducha 

Svätého. Je to už trinásť rokov, čo 

tento chrám denne prijíma množstvo 

veriacich z Levíc i okolia, aby 

spoločne chválili, prosili a velebili 

Boha.  

 Zvlášť sa na Farský deň tešia 

deti. Tento krát sa mohli dosýta 

vyšantiť na obrovskej nafukovacej 

šmykľavke, skákacom hrade, dať si 

namaľovať tvár podľa želania, využiť 

svoju nápaditosť a šikovnosť 

v tvorivých dielňach, v lukostreľbe 

a pohybových súťažiach. Odmenou 

im boli nielen pekné ceny, ale 

i zábava a divadelné predstavenie 

Romana Mihálku. Tí skôr narodení si 

posedeli pri poháriku pivka, či 

kofole, ponúkali sa grilovanými 

špecialitami, spievali a tlieskali 

mladým hudobníkom z Detského 

hudobného súboru Tekovanček a p. 

Ivete Kocunovej s dcérkou Ivetkou, 

ktoré svojimi piesňami umocňovali 

nedeľnú pohodu a dobrú náladu. 
  

������������������������������������   Farský deň Farský deň Farský deň ������������������������������������      
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 V dňoch 6. – 11. júla 2015 sa 

v rázovitej obci Ždiar pod Belianskymi 

Tatrami zišlo 39 detí a niekoľko 

nadšencov z farnosti Levice – Rybníky na 

Farskom letnom tábore. Penzión Kamzík 

sa stal východiskovým bodom výletov 

a turistických vychádzok.  

 Deti vo veku od 7 do 14 rokov pod 

vedením svojich vedúcich – p. kaplána 

Mgr. Štefana Čunderlíka a Mgr. Renaty 

Trungelovej absolvovali turistiku do 

Monkovej doliny, prechádzali hrebeňom 

S p i š s k e j  M a g u r y ,  n a v š t í v i l i 

AquaCity Poprad, Ždiarsky dom, 

levočský Chrám sv. Jakuba so slávnym 

oltárom Majstra Pavla z Levoče. 

Obdivovali nedobytnú pevnosť Spišského 

hradu a krásny výhľad do okolia. 

Počiatočný chlad Belianskej jaskyne 

vystriedal obdiv a úžas nad podzemnou 

krásou tohto prírodného diela.  

 Duchovný rozmer posilňoval 

v deťoch pestovanie pekných vzťahov, 

ochotu pomáhať si navzájom a darovať sa 

iným. Svoju kreativitu uplatňovali 

v tvorivých dielňach, vedomostných 

a športových súťažiach. Odvahu, 

orientačný zmysel a zdatnosť si deti 

preverili v Nočnej hre pri hľadaní 

strateného pokladu. O ich šikovnosti 

svedčilo množstvo cien a diplomov, ktoré 

s i  d o m o v  o d n á š a l i  s p o l u 

s nezabudnuteľnými zážitkami. 

������������������������������������   Detský tábor v Ždiari Detský tábor v Ždiari Detský tábor v Ždiari ������������������������������������      

Rubriku Téma pripravila : Renata Trungelová 
Pedagogička KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 
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 Bol posledný deň školského roku 
2014/2015, no my sme nesedeli v školských 
laviciach a nečakali na vysvedčenie. Sedeli sme 
a čakali na vlakovej stanici na rýchlik, ktorý 
nakoniec neprišiel. Železničná spoločnosť 
Slovensko nám pripravila prekvapenie              
v podobe náhradnej autobusovej dopravy. To 
však ešte nebolo všetko, ďalším prekvapením 
bolo takmer dvojhodinové čakanie na prípoj vo 
Zvolene. Keď sme po niekoľkých hodinách 
konečne vystúpili na Muráni, naša únava rýchlo 
opadla. Utekali sme do školy, v ktorej 
priestoroch sme sa mohli konečne zložiť            
a stretnúť s ostatnými pútnikmi. Prišli sme 
medzi prvými a na dvore nás čakalo 
prekvapenie v podobe nových pútnických 
tričiek. Jedna časť našej skupinky ostala pri 
registráciách, druhá časť sa vybrala na 
Muránsky hrad. Z túry sme sa vrátili presne na 
svätú omšu, po ktorej nasledovalo rozdelenie 
do skupín (tento rok modrej a fialovej)              
a odpočinok.  
 Na druhý deň ráno nás čakala typická 
pútnická rutina: hygiena, balenie sa, prevzatie 
obživy a svätá omša, ktorú celebroval levický 
novokňaz, brat Raymund. Po nej sme sa 
spevom rozlúčili s Muránčanmi a vyrazili na 
cestu. Prvý deň sa putuje do kopca i cez les. 
Naše kilometre ubiehali veselo – pri toľkom 
speve a rozhovoroch so starými i novými 
kamarátmi sa inak ani nedá. Naša modrá 
skupinka bola skutočne pestrá, tento rok ju 
tvorili pútnici piatich národností. Najväčšiu 

časť tvorili, prirodzene, pútnici zo všetkých 
kútov Slovenska. Početné Levice, Chynorany, 
Stupava, Bratislava... Ďalšími pútnikmi boli 
dvaja bratia z Česka, srbská skupinka, dvaja 
Dáni a rehoľná sestra Agneszka pochádzala      
z Poľska. Darom bola aj prítomnosť dvoch 
kňazov a troch sestier, ktoré s nami putovali 
celý čas.  
 Obednú prestávku sme vďačne privítali  
a strávili sme ju na lúke. Po hodinovom 
odpočinku sme pokračovali ďalej. Neskôr 
poobede sme sa v rámci skupín rozdelili na ešte 
menšie skupinky podľa veku a takto si nás 
prevzali starostlivo pripravení animátori. Bola 
to hodina strávená zoznamovaním sa a čítaním   
Božieho slova. Po skupinovej práci sme opäť 
putovali. Prvý deň putovania bol dlhý, no 
navečer nám naproti vybehlo množstvo 
rómskych detičiek, ktoré boli signálom, že do 
Telgártu je to už len kúsok. :-) Tam nás čakal 
chutný guláš a mnohodetná rodinka tamojšieho 
gr.kat. pána farára, u ktorých sme sa mohli 
osprchovať. Večer nás čakala ešte modlitba      
a spánok. 
 Na tretí deň ráno sme mali možnosť 
zúčastniť sa gréckokatolíckej svätej omše. Po 
nej sme sa rozlúčili s rodinkou pána farára        
a vyrazili na cestu. Mali sme pred sebou  
najdlhší úsek cesty. Tomáš, náš vedúci, nám už 
tradične čítal čosi málo z histórie a zo svojich 
vtipov. Robil taktiež interview s oboma kňazmi 
i sestrami. Ako každý deň, opäť nás čakal obed 
a práca v skupinkách. Našim cieľom bola 

������������������������������������   Putovanie s Pannou Máriou k Ježišovi Putovanie s Pannou Máriou k Ježišovi Putovanie s Pannou Máriou k Ježišovi ������������������������������������   
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Hranovnica a miestna škola, v ktorej sme mali 
nocovať. Tam nás už privítali miestni 
obyvatelia a ako každý rok, pohostili nás 
chutnou klobáskou, chlebom a horčicou. V ten 
večer nás čakala ešte adorácia. Predtým sme 
mali možnosť ísť sa okúpať k miestnym 
rodinám. Môžem hovoriť len za seba, ale mne  
a dievčatám, ktoré boli so mnou, sa pošťastilo  
a prijala nás jedna veľmi milá pani. Nie je nič 
lepšie, ako teplá sprcha po celodennom 
putovaní. :-) Panej za sprchu a malé pohostenie 
ďakujeme! 
 Odbilo desať hodín a prišiel čas na 
adoráciu. Do ticha nočného kostola, len            
v tlmenom svetle, zneli 
jemné melódie piesní       
a chvál – hudobníci sa 
opäť prekonali. Každý     
z prítomných dostal 
osobitné požehnanie        
a potom sme sa hoci 
unavení, no duchovne 
povzbudení pobrali spať.  
Ráno nás opäť čakalo 
prekvapenie v podobe 
raňajok od miestnych obyvateľov. Naším 
cieľom bol Spišský Štvrtok a pred sebou sme 
mali o dosť kratší kus cesty ako po minulé dni. 
Hoci sme už prejdené kilometre a nedostatok 
spánku cítili, putovalo sa nám dobre, pretože    
s pesničkou Nohy jeleníc to inak ani nejde. 
Inak deň prebiehal rovnako ako tie 
predchádzajúce. Večer sme konečne dorazili do 
Spišského Štvrtku, kde na nás tamojšie tety 
pohostili výbornou fazuľovou polievkou a ešte 
lepšími koláčmi a zákuskami.  
 Po pohostení sme sa išli ubytovať do 
miestnej školy, kde sme v tú noc spali. A keďže 
to bola naša posledná spoločná noc, skupinky si 
medzi sebou zahrali futbal (modrá skupinka to 
s prehľadom vyhrala!). Na večer si skupinky 
prichystali program. A že sa bolo na čo 
pozerať! Jedna zo skupiniek pod vedením otca 
Mariána si pripravila vlastný tanček, najmladší 
pútnici si prichystali básničky a pesničky, 
mládežnícka skupinka dramatizovala vtipy, 
dvaja páni predviedli vystúpenie v podobe 
"pašií" o varení mačacieho guľášu, po ktorom 
polovica telocvične ležala v kŕčoch od 
smiechu... No a potom nasledovalo tvorenie 

vlajok a hymien a následne na to (pre 
niektorých naozaj až nadránom) spánok. 
 Ráno sme sa zobudili s tým, že nás čaká 
posledný deň putovania. Cesta prebehla rýchlo 
a do Levoče sme doputovali pomerne skoro. Za 
spevu sme prešli cez celé mesto. Zastavili sme 
sa v Kostole sv. Jakuba, kde sme si pozreli 
Oltár majstra Pavla z Levoče. Chvíľu sme tam 
v tichu a modlitbách pobudli a potom sme sa 
pobrali ďalej, až kým nám cesta pod nohami 
začala postupne stúpať. Blížili sme sa                
k Mariánskej hore. Hora nebola vysoká, no 
bola strmá – ale prečo by sme po toľkých 
kilometroch nezvládli jeden kopec? Po tom, 

ako sa nám podarilo  
predrať cez obrovské 
množstvo ľudí, sme sa 
konečne dostali na lúku, 
kde sme mali stráviť 
zvyšok večera                 
a podaktorí aj noc. Obe 
skupiny sa od 
prezentovali svojimi 
vlajkami a hymnami, na 
ktorých sme sa dobre 

pobavili. A potom už nasledovali poďakovania, 
oznamy, oznamy a ešte viac oznamov. 
 Atmosféra na Mariánskej hore bola 
úžasná. Na modlitbu a svätú omšu sme sa 
vybrali neskôr večer, pre pútnikov našej púte 
tam bola vyhradená "VIP zóna." :-) Ako prvá 
prišla na rad modlitba ruženca. Medzi 
jednotlivými desiatkami bolo rozjímanie - 
úvaha, ktorá pomáhala koncentrovať sa a vcítiť 
do modlitby. A potom začala svätá omša. 
Veľké množstvo kňazov, jemný hudobný 
doprovod, slávnostná atmosféra a nádherná 
kázeň.  
 Po nej sme sa odobrali naspäť na našu 
lúku. Bola hlboká noc a my sme si posadali 
okolo ohňa. Po celý čas sme mali možnosť 
vhodiť do drevenej archy svoju prosbu a teraz 
sme ich išli spálením odoslať Panne Márii. 
Okolo ohníku sa ešte spievalo a potom nastal 
čas rozlúčiť sa. Okolo štvrtej nadránom sme sa 
my, Levičania, odobrali na cestu domov. 
Unavení, ale spokojní a naplnení. Ďakujem 
všetkým za úžasnú púť a ak Pán Boh dá, 
stretneme sa o rok na Muráni! 
 

    Norika Mlynáriková 
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 Tak, ako v minulosti, i teraz sa 
zoskupila malá partia našich pútnikov 
a vydala sa na dlhú cestu krížom cez 
Slovensko do jedného z najstarších 
pútnickým miest, do Levo če. Putova-
nie z Levíc do Levo če začalo ešte 
v roku 1999 a odvtedy sa naši otcovia 
so synmi vyda-
li na túto 250 
kilometrov dl-
hú cestu už po 
1 1 . k r á t . 
S Levickým 
pútnickým krí-
žom doteraz 
prešliapali viac 
ako 3 tisíc kilo-
metrov ciest, 
nielen do Le-
voče, ale aj do 
Šaštína, Hron-
ského Be ňadi-
ka, na Studni č-
ku do Pozby a po iných pútnických 
miestach, kam sa presúvali autobu-
som.  
 Každoročná púť v Levoči sa koná 
v prvú júlovú nedeľu od čias, keď minoriti 
šíriaci mariánsku úctu koncom 14. storo-
čia zasvätili kaplnku na hore sviatku Na-
vštívenia Panny Márie. Na území Slo-
venska  je mnoho mariánskych pútnic-
kých miest , ktoré majú stáročnú tradíciu. 
Medzi ne patrí aj Levoča, ktorá sa stala 
azda po Marianke najstarším pútnickým 
miestom na Slovensku. Začiatok dejín 
vzniku a tradície levo čskej svätyne  pat-
rí roku 1247. Na kopci pod hradiskom pô-
vodne stála kaplnka, kde sa konali ďa-
kovné procesie  zo susedných obcí. Pú-
te každoročne pokračovali, vzrastali 
a z roka na rok boli väčšie.  Z  dôvodu 
veľkej návštevnosti pútnikov , bol posta-
vený kostol v neogotickom  štýle , ktorý 
bol v roku 1984 povýšený na Baziliku 

menšiu . Najznámejšia v tomto kostole je 
milostivá socha Panny Márie , ktorá 
s otvoreným náručím víta zástupy pútni-
kov .  Pútnickú cestu  lemuje päť kapl-
niek  a lipová aleja , ktorá bola 
z príležitosti 10. výročia pápežskej náv-
števy pomenovaná po Svätom Otcovi 

„Aleja Jána 
Pavla II“ . Vzác-
ny pútnik, Svätý 
Otec Ján Pavol 
II., navštívil Ma-
riánsku horu  
v Levo či dňa 3. 
júla 1995. Tejto 
v ý n i m o č n e j 
slávnosti sa zú-
častnilo okolo 
šesťstopäťde-
siattisíc pútni-
kov nielen zo 
Slovenska , ale 
aj z Poľska,  

U k r a j i n y ,  Če s k a ,  M aďa r s k a 
a Rumunska . Na púťach sa zúčastňujú 
kardináli , biskupi a kňazi z celého sve-
ta.  
 Mariánska hora  nie je navštevova-
ná len počas júlovej púte, ale takmer 
každý deň od jari do neskorej jesene. 
Okrem sv. omší sa tu konajú púte pre 
mládež, dôchodcov, rodiny s deťmi a pre 
iné veriace skupiny. Vysoká účasť pútni-
kov dokazuje, že ľudia na tomto mieste 
nájdu pokoj, optimizmus i stratenú nádej.  
 Dňa 3. októbra 2005  bola práve 
Levo ča a Mariánska hora  delegátmi 
Európskeho združenia mariánskych 
pútnických miest  vybraná za člena toh-
to združenia. Začlenila sa tak medzi sve-
tové pútnické centrá  ako Lurdy, Maria-
zell, Czenstochowa, či Fatima. - potiaľ 
správa od autora Mons. Františka Dlugo-
ša 
 Púť našich otcov a ich synov začí-

������������������������������������   Putovanie Levice Putovanie Levice Putovanie Levice ---   Levoča 2015 Levoča 2015 Levoča 2015 ������������������������������������   
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na vždy v utorok 12 dní pred národnou  
púťou v Levoči. Teraz to bolo 23. júna  
rannou svätou omšou vo farskom kostole 
sv. Michala archanjela. Omšu celebroval 
pán dekan Mons. Ján Bednár, ktorý 
v homílii pripomenul odhodlanie a obetu 
pútnikov vydať sa na tak dlhú cestu. 
Osobitným obradom pre pútnikov 
a požehnaním Levického pútnického krí-
ža vyslal štyroch zástupcov na neľahkú 
cestu. Pán de-
kan Mons. Bed-
nár  im osobne 
po podával ruky 
a priateľským 
gestom dodal 
odvahy. 
 Každý je-
den pútnik si na 
cestu so sebou 
berie svoje vlast-
né kríže, starosti, 
predsavzatia, pri-
pomenie si hlav-
ný a podstatný 
úmysel celej svo-
jej cesty, ale pribalí aj balíček ďakovaní 
a chvál za život, zdravie, úspechy 
v rodine. Ako zástupcovia jednotlivých 
farských spoločenstiev, berú pútnici so 
sebou do svojho balíčka i úmysly 
a prosby za celé svoje farnosti. - Ten, 
kto sa vydáva na pú ť, „modlí sa“ no-
hami a všetkými zmyslami zakusuje, 
že život je ve ľkým putovaním 
k Bohu.  /bod 1674, Katechizmus pre 
mladých/. Putovanie v ľuďoch podnecuje 
obrátenie, posilňuje ich kresťanský život, 
napomáha k apoštolskej činnosti. Pútnik 
prináša a ohlasuje Krista! 
 Do tohtoročného putovania sa za-
pojil Ľuboš (*1954) farnosť sv. Michala 
Levice,  Jozef (*1953) a Radko (*1995) 
farnosť Ducha Svätého Levice 
a Stanislav (*1961) farnosť Trávnica. Tí 
prví dvaja sú najskalnejší pútnici. Radko 
je tu po vlaňajšku druhýkrát, Stanko je 
začiatočník. 

 Pred kostolom potom nastane chví-
ľa doladenia batohov, rozlúčka s tými, 
ktorí nás prišli odprevadiť a vypočutie si 
prosieb a odkazov od veriacich pre Pan-
nu Máriu, na ktoré nebol doposiaľ čas.  
 Trasa putovania sa od jej počiatkov 
prakticky nezmenila. Prvé kilometre mu-
sia naši chlapi prejsť po asfalte do Báto-
viec, cez Pečenice a Jabloňovce ku Cha-
te Segíňov, kde prvýkrát stanujú. Cesta 

v prvých kilomet-
roch preveruje 
s c h o p n o s ť 
a odolnosť kaž-
dého z nás. Po-
časie nám vyšlo 
v ústrety a cez 
každú obec, ale 
presne cez kaž-
dú jednu z nich, 
na nás mierne 
spŕchlo. Presne 
toľko, aby sme 
nemuseli vyťaho-
vať pršiplášte. 
Do táboriska za-

vítali i naši priatelia spolupútnici 
z minulých ciest. Prišli nás povzbudiť. 
Autom pristál Martin P. a na bicykli dofr-
čal Janko K. To sme potom už veselo 
spomínali a chválili.  
 2. deň streda 24. jún  – pohnúť sa 
musíme, keď sa slnko dotkne štítu chaty 
o 7:15. Prednesieme Anjel Pána 
a vykročíme okolo Mlyna pod Dekýšom 
ku Počúvadlianskemu jazeru. Obľúbenou 
zvážnicou „svätého ruženca“ sa strieda-
me v modlitbe. Pri tajchu nás už čaká 
Markíza a robí s nami zábery. Informuje 
a propaguje naše putovanie, cestu za 
oslobodením sa od životných zaťažení, 
nájdenie sily do všedných dní života. Po 
prednesených svedectvách, si zaslúžime 
už aj predčasný obed. Telefonicky po-
zdravíme svojich najbližších a na polud-
nie vyrážame do tvrdého stúpania. 
V takýchto chvíľach námahy je vhodná 
modlitba krížovej cesty. Aj tu pomá-



12 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
* Reportáž *                                 Ročník V. Číslo 7 

ha rovnakou silou, ako aj v krížoch živo-
ta. Ani sa nenazdáme a sme na vrchole 
– Tatárskej lúke. Pohľadom sa oprieme 
o Sitno a pokračujeme na Iliju a Svätý 
Anton. Tu sú už nekryté úseky, ale slnko 
našťastie zastiera prerušovaná oblač-
nosť. 
 Pod obľúbenými brezami pred cie-
ľom dnešnej púte sa započúvame do 
dnešného Božieho slova, pridáme ďalší 
ruženec a prepasujeme sa do údolia Kol-
pašského jazera, kde opäť stanujeme. 
Tatkovi Ľubošovi volá syn – novokňaz 
Ján Rajmund a oznamuje, že vo štvrtok 
vyslúži za nás pútnikov svätú omšu. Milé 
a vzácne povzbudenie.  
 3. deň štvrtok 25. jún - slniečko 
šteklí hladinu jazera, balíme. Pozdravia 
chatári, videli nás v televízii, poprajú veľa 
síl na cestu. Pridáme sv. ruženec 
a  s t ú p a m e 
s radosťou. V tomto 
úvoze smerom na 
sedlo Caniar má 
matka Božia s nami 
veľkú radosť. Zakaž-
dým nás tu pohostí 
skvelými jahodami, 
ktoré sme my 
v detstve volali 
„truskavce“. Krásne 
okrúhle a nádherne 
v o ň a v é 
s intenzívnou chu-
ťou. Tie špicaté, lesné jahody sme pre 
zmenu volali „smoklice“. V sedle prestáv-
ka, potom stúpanie na Volársku 
a posledné pohľady na hrdé Sitno. Po-
vzbudenie Božím slovom a prebrodiť 
mladinu lesa.  
 Teraz prejdeme pásmom listnatého 
dreva a spomienok Ľuboša. Ako chlapec 
bol na prázdninách za svojím ockom, 
ktorý v tom čase tu ťažil drevo. Prechá-
dzame otvoreným priestorom do obci Du-
bové. Horúco, len dve tety na záhumien-
ku zemiaky okopávajú, Božieho požeh-
nania im vinšujeme. Obchodník preberá 

tovar, onedlho nás však vyslúži. Je čas 
obeda, treba sa posilniť.  
 Cez dlhý úsek na obec Bacúrov až 
do lesa nad Breziny si nás opäť parádne 
podalo slnko. Ničí, uberá síl, vodu pýta. 
Horou to už potom ľahšie ide, chládok je 
vítaný. Pridáme Korunku Božieho milosr-
denstva a už sa blížime k Zvolenu. Tam 
nás čaká o 17-tej svätá omša. Slovo Bo-
žie osvieži, kázeň je zdĺhavá, námaha 
dňa ťahá k driemotám. K Radkovi si pri-
sadne domáca pani a zdĺhavo mu vy-
svetľuje prosby za celú rodinu. Prosba 
hodná generálnej spovedi... Stanislav sa 
rozpráva s rehoľnými sestričkami 
z Rodiny Panny Márie zo Starej Haliči.    
 Navečeriame sa v Európe, kofolu 
vypijeme vonku pod plátenným šiatrom. 
Presúvame sa k Hronu a potom jeho ná-
brežím. Po tejto strane je vybudovaná 

„Rodinná cesta“. 
Krásny asfaltový 
a neuveriteľne hla-
dučký povrch pre 
korčuliarov, cyklis-
tov i bežcov. Do 
Sliaču má štyri ki-
lometre a my sta-
nujeme kúsok za 
polovicou.  Ohrom-
ne je na tejto ces-
te. To nám ľudia 
neuveriteľne fandi-
li. So Stankom 

som bol vpredu s krížom a tak sme vní-
mali všetky tie gestá povzbudenia, pohla-
denia a dobroty. Už len také dva zdvih-
nuté palce zo zovretej päste mladej bež-
kyne nám veľa toho povedali. Pristaví sa 
cyklista a dva kilometre mu dávame kate-
chézu o našej katolíckej cirkvi. Zdá sa, 
že mládenec pochopil a odišiel poučený. 
Stále sa po nás obzerajú športovci 
a usmievame sa jedni na druhých.  

Zastavujeme pri posledných        
vŕbach, tretia noc pod stanom. Kúpanie 
v Hrone nemalo chybu.            Starý pútnik 

... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle   
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3. KAPITOLA                                                            
VERÍM  V DUCHA  SVÄTÉHO  (683-701)  
 

 Duch Svätý je tretia osoba 
Najsvätejšie Trojice, rovná Otcovi 
a Synovi. On nezačal pôsobiť v dejinách 
spásy až na Turíce. Od začiatku 
stvorenia pôsobí v dejinách súčasne 
spolu s Otcom a Synom, avšak až 
príchodom Božieho Syna medzi nás 
v ľudskom tele sa DS ako osoba začína 
zjavovať, poznávať a darovať. 

Tak, ako sme hovorili, že Ježiš je 
mostom medzi nami 
a Bohom Otcom, on nás 
s ním spája a vytvára 
medzi ním a nami vzťah 
lásky, tak Duch Svätý 
(DS) je mostom medzi 
nami a Kristom. KKC 
píše: „Aby sme boli 
v spoločenstve s Kristom, 
musí sa nás najprv 
dotknúť DS. On nás 
predchádza a vzbudzuje 
v nás vieru.“ Čiže bez DS 
nie je možné poznať 
Ježiša Krista, čím sa myslí 
mať s Kristom vzťah. 1 Kor 12, 3: „Nik 
nemôže povedať: Ježiš je Pán, iba ak 
v Duchu Svätom.“ Prameňom toho 
nového života, života Najsvätejšej 
T ro j i ce ,  k to rý  dos távame vo 
sviatostiach, je Boh Otec, tento život sa 
nám daruje v Synovi, ale do nášho srdca 
ho akoby vkladá Duch Svätý. Sv. Irenej 
nás učí: „Teda bez Ducha nie je 
možné vidieť Božieho Syna a bez 
Syna sa nik nemôže priblížiť               
k Otcovi, lebo poznanie Otca je Syn       
a poznanie Božieho Syna sa 
uskutočňuje skrze Ducha Svätého.“ 
 Je to Duch Svätý, ktorý prvý 

prebúdza vieru v srdci človeka. On je na 
začiatku obrátenia. 
 

8. článok  
Verím v Ducha Svätého 

 
Kto je DS? Vo Svätom písme DS 

nikdy nehovorí o sebe, ale vždy 
poukazuje na Krista . Duch sa po 
hebrejsky povie Rúach a toto slovo vo 
svojom pôvodnom význame znamená 
dych, vzduch, vietor. Ježiš používa 
práve tento obraz vetra,  aby 

Nikodémovi naznačil, že 
D u c h  S v ä t ý  j e 
s k u t očn o sť ,  k t o r á 
p r e s a h u j e  v š e t k o 
pozemské, on je tak 
novou skutočnosťou, že 
keď  zostupuje na 
človeka, človek zakúša 
realitu, ktorú doteraz 
nevnímal ani nedokázal 
vnímať. DS je dychom 
samého Boha. Jn 3, 8: 
„Vietor veje, kam chce; 
počuješ jeho šum, ale 
nevieš, odkiaľ prichádza 

a kam ide. Tak je to s každým, kto sa 
narodil z Ducha.“ DS poznávame z jeho 
pôsobenia, vedenia. Je slobodný ako 
vietor, nemožno ho spútať, nemožno ho 
nútiť, aby konal tak, ako si to my 
predstavujeme, možno ho len privolať 
a nechať sa ním viesť. Preto ho Ježiš 
nazýva Tešiteľ, po latinsky Advocatus, 
čo znamená „ten, ktorý je privolaný“ . 
On prichádza na zavolanie, prichádza, 
keď na neho voláme, prichádza, aby nás 
obránil, obhájil a vytrhol nás z ťažkých 
situácii, lebo diabol a svet bude proti 
nám bojovať, preto potrebujeme 
tešiteľa, advokáta, obhajcu. 
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 Písmo používa niekoľko symbolov 
na to, aby nám priblížilo osobu Ducha 
Svätého a jeho pôsobenie.  
���� Voda – tak, ako sa dieťa vyvíja 
v plodovej vode, tak aj DS je 
životodarným princípom, ktorý do nás 
vlieva Kristov nový život. Prameňom 
tejto živej vody Ducha Svätého je 
ukrižovaný Kristus. 
���� Pomazanie – Mesiáš znamená 
Pomazaný. V Starom zákone vylievali 
na kráľov a kňazov pri nástupe do úradu 
olivový olej, čím 
sa naznačilo, že na 
dotyčného steká 
B o ž i a  m o c 
a požehnanie, 
takže tento kráľ či 
kňaz bude konať 
v mene Božom, on 
b u d e  B o ž í m 
nástrojom. Každý 
kráľ a kňaz bol 
Pánov pomazaný. 
V najplnšom slova 
z m y s l e  t o t o 
pomenovanie platí 
na Krista, ktorý je 
n e o d d e l i t eľ n e 
spojený s DS. DS 
cez neho v plnosti 
pôsobí, vedie ho 
a Kristus ho po 
nanebovstúpení vylieva na tých, ktorí 
v neho uveria. 
���� Oheň – symbol pretvárajúcej sily DS. 
Tam, kde prichádza DS, deje sa 
premena ľudského srdca, života človeka 
a človek sa začína premieňať v Krista. 
���� Oblak a svetlo – Boh sprevádzal 
Izraelitov cez púšť raz v temnom, raz 
v žiarivom oblaku. Na vrch Sinaj 

zostupuje pri Božom zjavení oblak. 
Duch Svätý zostupuje na Máriu 
a zatieni ju ako oblak. Taktiež na Vrchu 
premenenia zostupuje DS v oblaku 
a z oblaku zaznie hlas: „Toto je môj 
vyvolený Syn, počúvajte ho!“ 
Pečať – je nezmazateľným znakom, 
preto ten, kto raz v krste, birmovke 
a kňazstve dostane dar DS, je ním 
označený navždy, nezmazateľne patrí 
Kristovi. Diabol má z tejto pečate 
strach. 

���� Ruka – ktorou sa 
osoba dotýka osoby 
– Boh sa nás v DS 
dotýka, aby nás 
u z d r a v o v a l 
a požehnával. 
���� Prst – Desatoro 
Božích prikázaní 
bolo napísaných na 
k a m e n n ý c h 
tabuliach Božím 
prstom. Ježiš vyháňa 
„Božím prstom.... 
zlých duchov“ (Lk 
11, 20) Duch Svätý 
je Božím prstom, 
ktorým Boh vpisuje 
do nášho srdca nový 
z á k o n ,  z á k o n 
Kristovej lásky. 
���� Holubica – Na 

konci potopy, ktorá je symbolom krstu, 
sa holubica s čerstvou olivovou 
ratolesťou v zobáku vracia k Noemovi 
ako znamenie, že zem je znova 
obývateľná. Na Krista po krste 
v Jordáne zostupuje DS ako holubica. 
Duch Svätý je tým, ktorý prináša nádej 
a znovuzrodenie. 
 

Andrej Karcagi, admin. Hontianske Trsťany 
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Obetovanie dňa na úmysly:Obetovanie dňa na úmysly:Obetovanie dňa na úmysly:Obetovanie dňa na úmysly:    
 

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

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

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

láske. S Pannou Máriou, Matkou 
nášho Pána a Matkou Cirkvi,                  

prosím za úmysly Svätého Otca                  
na tento mesiac: 

Zasvätený život 
 

 Rehoľný život je pre mňa 
radikálny prejav ľudskej potreby 
Boha. Potreba Boha je 
samozrejme najprirodzenejšou 
potrebou na svete.  
 Avšak v celých dejinách bol 
potrebný tento radikálny prejav 
poukazovania na to, že Boh 
jediný uspokojí človeka. 
 V dnešnej dobe, ako aj 
v prvých storočiach a po celé 
dejiny, sa človek uspokojil 
dočasne s tým, čo má a čím je 
a zistil, že je pustý.  
 Rehoľný život, podľa mňa, 
je schopný poukázať na túto 
najhlbšiu potrebu človeka a tou 
je Boh. 

P. Ján Halama, SVD 
 
 

„Prosím Vás, neunavte „Prosím Vás, neunavte „Prosím Vás, neunavte „Prosím Vás, neunavte 

sa vsa vsa vsa v    prejavovaní prejavovaní prejavovaní prejavovaní 

milosrdenstva.“milosrdenstva.“milosrdenstva.“milosrdenstva.“    
 

Sv. Otec František 

 

Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                Misijný úmysel                                
svätého Otcasvätého Otcasvätého Otcasvätého Otca    

––––        ––––        ––––        
Júl 2015Júl 2015Júl 2015Júl 2015    

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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Pre teror IŠ sa moslimovia          
stávajú kresťanmi 

 

 Násilie islamských teroristov vedie 
k tomu, že mnohí moslimovia sa od 
svojej viery odvracajú a stávajú sa 
kresťanmi. Informuje o tom informačná 
služba Assist (Lake Forest/Kalifornia). 
Svoju vieru moslimovia spochybňujú 
zvlášť kvôli krutostiam teroristickej 
organizácie Islamský štát páchaných 
v mene Alaha.  
 Odborníci na misie zistili, že od 
teroristických útokov v USA 11. 
septembra 2001 sa obrátilo na 
kresťanstvo viac moslimov, ako predtým 
za 14 storočí islamskej histórie! Mnohí 
svoju vieru v Ježiša však zo strachu pred 
odplatou moslimami zatajujú.  
 Ako povedal vedúci Evanjeliového 
spoločenstva Stredný Východ (EMO), 
Reinhold Strähler z nemeckého 
Wiesbadenu, pre evanjelickú agentúru 
„idea“, nemá informácie o tom, či teror IŠ 
viedol k ešte viac obráteniam. No sťatie 
21 egyptských koptov vo februári v Líbyi 
militantmi IŠ spôsobilo, že egyptskí 
moslimovia sú zhrození a hlbšie sa nad 
všetkým zamýšľajú. Hlboký dojem na 
nich urobila najmä ochota kresťanov 
odpúšťať. Je isté, že moslimský svet sa 
rozhodne mení.   
 Strähler poukázal na knihu „Vietor 
v dome islamu“ Američana Davida 
Garrisona. Z nej je jasné, že od prelomu 
tisícročia vzniká „hnutie obrátenia“. 
Garrison definuje toto hnutie ako skupinu 
najmenej 1000 kresťanov alebo 100 
nových domácich cirkví príp. farností 
v rámci islamského spoločenstva. 
Strähler: „To v histórii cirkvi ešte nikdy 
nebolo a je to fenomenálne.“  
 Tlačový hovorca DMG 
interpersonal, Theo Volland zo 

Sinsheimu, sa vyslovil, že pozná prípad, 
keď sa moslimský bojovník na základe 
pomoci kresťanov jeho manželke 
a deťom v susednej Sýrii stal kresťanom. 
Láska, s ktorou sa jeho rodine pomáhalo, 
sa toho muža hlboko dotkla. Možno tiež 
pozorovať, že v Iráne sa mnohí 
moslimovia zaujímajú o kresťanskú vieru. 
To však má menej do činenia s IŠ, ale 
skôr vo všeobecnosti so zlými životnými 
podmienkami.  

 
Dlhodobo viac moslimov ako 

kresťanov  
Podľa dlhodobej štúdie 

amerického výskumného inštitútu Pew vo 
Washingtone sa však náboženské 
zloženie svetovej populácie v budúcich 
desaťročiach zásadne zmení v prospech 
moslimov. Do r. 2050 sa islam dostane 
z hľadiska počtu veriacich na úroveň 
kresťanstva. Po r. 2070 by mohli 
moslimovia počet kresťanov aj prekročiť, 
ak doterajší vývoj vytrvá. Príčinami sú 
rýchlejší populačný rast moslimov, ale aj 
zmeny náboženstiev.  

Aj keď sa kvôli teroru IŠ 
moslimovia obracajú na kresťanov, tak 
kresťanstvo podľa Pew v minulých          
5 rokoch stratilo 66 miliónov veriacich, 
zatiaľ čo moslimovia sa rozrástli o 3,2 
milióna prívržencov.  

-zg-  
 

MISIA musí byť  MISIA musí byť  MISIA musí byť  MISIA musí byť  

záležitosťou srdca.záležitosťou srdca.záležitosťou srdca.záležitosťou srdca.    
sv. J. Freinademetz 

 

Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: www.misijnediela.sk 
Život cirkvi vo svete 27/2015, Mladý misionár 1/2015  
Foto:  internet 
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To nie je iba telo na tele ale 
čo si viac... 

Keď milujeme srdcom, keď 
mame láskavé pochopenie,  
úsmev, dobré slovo, dialóg, 

obeta, podanie ruky,  
voňavé kvety to všetko je 

láska. Láska to sú dve 
milujúce srdcia.  

 
Láska nie je iba v slovách ale 

v skutkoch.  
U ľudí je láska príliš krátka, 
vychladne a rýchlo zmizne. 
Radšej máme tvrdé srdce 
a ono nie je tak stvorené.  

Láska v ľuďoch neexistuje. 
Láska je nepochopená, 

vyhnaná z ľudských vzťahov 
od dobrých priateľov. Ľudia 
sa rýchlo stavajú nepriatelia 

a niekedy to trvá dlho.  

Pravá láska je od Boha lebo 
Boh je láska. Kto to dokáže 

z ľudí pochopiť?  
Bez lásky sa nedá žiť. 

Predstavte si že Láska má 
nespočetné množstvo 

anjelov. Sú to anjeli lásky, 
ktorí chcú žiť s ľuďmi. Anjel 

lásky ma jedno jediné 
želanie, aby sa ľudia milovali 
ako bratia a sestry, aby boli 
vždy dobrými priateľmi. Žiaľ, 
nie je to tak. Anjeli lásky pri 

ľuďoch dlho nevydržia sú 
vyhnaní preč, keď vybuchnú 

nervy, všetka zlosť, hnev 
a nenávisť.  

 
Láska je ako slnko. Keby 

prestalo svietiť, nebolo by 
života ani lásky. Môže láska 
svietiť v ľuďoch, môžu sa 

slnečné lúče odrážať 
v ľudských srdciach, môže 
byť svet krajší bez hnevu 
a nenávisti. Ľudia anjelov 

lásky dávno pozabíjali, lebo 
chcú žiť bez lásky.  

Láska nemá miesto na zemi 
ale Boh ju neustále ponuka 

a dáva... 
       

    Štefan Kónya  

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 
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������������������������������������   LÁSKA LÁSKA LÁSKA ������������������������������������      



18 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
* Fotogaléria *                                            Ročník V. Číslo 7 

 
Vydáva 

 Rímskokatolícka cirkev 
 pre svoju vnútornú potrebu 

 
 Vychádza s cirkevným schválením  
 Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupský úrad  
 Banská Bystrica č.240/1/2011   

 
� Farnosť Levice-mesto 

 Sv. Michala 43 
 934 01 Levice 
                
℡ 036/631 22 50 
� www.faralevice.sk 

  
Teologický poradca:  
Mons. Mgr. Ján Bednár, dekan 
� faralevice@stonline.sk 
 
Šéfredaktor, grafická úprava:  
Mgr. Karol Mladý 
� michael.levice@gmail.com 
 
Zástupca šéfredaktora:   
Ing. Roman Karaffa, PhD. 
� roman.karaffa@gmail.com 
 
Redaktori a dopisovatelia: 

� PhDr. Katarína Holbová 

� PhDr. Ladislav Vincze 

� Mgr. Peter Tóth  

� Mgr. Margita Tóthová 

� Mgr. Renata Trungelová 

� Alžbeta Kopřivová 

� Bc. Edita Kottrová 

� Ing., Mgr. Viera Karvašová  

� PaedDr. Eva Terezia Maďarová 

� Mgr. Andrej Karcagi  

� Mgr. Anna Siekelová 

� Judita Zakarová   
  

Detský tábor v Chynoranoch 
18. – 21. jún 2015 


