
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník V. - Číslo 8 - August 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: Vo všetkom mysli na Pannu Máriu *  Kríž je slávou a povýšením Krista 
Liturgia: „Eucharistia a Cirkev“ * „Dobre robí všet ko, aj hluchým dáva sluch ...“  

Reportáž: Putovanie s Pannou Máriou k Ježišovi * Denný tábor v Leviciach - Rybníkoch   
Katechéza: „Zadarmo“    

Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na august * Misijné múzeum v Nitre                                      
SVD na Filipínach 

Fotogaléria: Svätá omša na výročie posviacky levickej Kalvárie, 26. 7. 2015  
 

Svätá omša na výročie posviacky levickej Kalvárie, 26. 7. 2015  
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 A meno Panny bolo 
M á r i a , “  h o v o r í 
evanjelista. Chceme 
niečo povedať aj 
o tomto mene, ktoré 
v preklade znamená 
Hviezda morská a veľmi 
pri l iehavo pristane 
panenskej matke. Veď ju 
možno tak výstižne 
prirovnať k hviezde! 
Lebo ako hviezda 
vysiela lúč a neporuší 
sa, tak aj Panna porodila Syna bez 
porušenia svojho panenstva. Lúč 
neumenšuje jasnosť hviezdy, ani Syn 
Panny jej neporušenosť. Ona je teda 
tá vznešená hviezda, ktorá vyšla 
z Jakuba, a jej lúč osvecuje celý svet 
a jej jas sa skveje na nebesiach, 
preniká do hlbín a rozjasňuje celú 
zem. Ale ona rozohrieva viac myseľ 
ako telo, podporuje čnosti a spaľuje 
neresti. Ona je, hovorím, tá prejasná, 
neobyčajná hviezda, nevyhnutne 
vyvýšená nad týmto veľkým a šírym 
morom, kde sa trbliece svojimi 
zásluhami a osvetľuje svojím 
príkladom. 
 Keď zbadáš, že sa v tomto 
pozemskom živote viac zmietaš 
uprostred víchric a búrok, ako kráčaš 
po pevnej zemi, neodvracaj oči od 
svetla tejto hviezdy, ak nechceš, aby 
ťa zavalili vlny. Keď sa strhnú 

víchrice pokušení, keď sa 
dostaneš medzi úskalia 
súžení, pozri na hviezdu, 
volaj Máriu. Keď tebou 
zmietajú vlny pýchy, 
ctibažnosti, ohovárania, 
žiarlivosti, pozri na 
hviezdu, volaj Máriu. 
Keď loďkou tvojej duše 
otriasa hnev alebo 
l a k o m o sť  a l e b o 
žiadostivosť tela, pozri 
na Máriu. Keď ťa desí 

veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé 
svedomie, keď sa hrozíš prísneho 
súdu a už ťa chce pohltiť pažerák 
zármutku a priepasť zúfalstva, mysli 
na Máriu. 
 V  n e b e z p eč e n s t v á c h , 
v úzkostiach a v pochybnostiach 
mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej 
meno nech nezíde z tvojich úst, nech 
nevymizne z tvojho srdca. A aby si 
získal podporu jej príhovoru, 
nezabúdaj na príklad jej života. 
Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros 
a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu 
mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž 
a nepadneš. Pod jej ochranou 
nebudeš poznať strach. Keď ťa bude 
ona viesť, neunavíš sa. Keď ti bude 
ona milostivá, dosiahneš cieľ. A tak 
na sebe samom skúsiš, ako správne 
evanjelista hovorí: A meno Panny 
bolo Mária. 
  

„Vo všetkom mysli na Máriu, vzývaj Máriu.                                                                                    

Meno Panny bolo Mária – Hviezda morská“  

Z Reči svätého opáta Bernarda 
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 Slávime sviatok kríža, ktorý zahnal 
temnoty a navrátil svetlo. Slávime 
sviatok kríža a spolu s Ukrižovaným 
sme pozdvihnutí do výšin, aby sme zem 
s hriechom zanechali dolu a získali 
nebeské dobrá. Vlastniť kríž je taká 
vzácna a taká veľká 
vec, že kto ho vlastní, 
vlastní poklad. Ja som 
zo všetkých dobier 
p r á v o m  n a z v a l 
pokladom to, čo je 
v skutočnosti i podľa 
mena najkrajšie. 
V ňom, cezeň a do 
neho je uložená celá 
naša spása a bola 
vrátená do pôvodného 
stavu.  
     Keby totiž nebolo 
bývalo kríža, Kristus 
by nebol býval 
ukrižovaný. Keby 
nebolo bývalo kríža, 
život by nebol býval klincami pribitý na 
drevo. Keby nebol býval klincami 
pribitý, neboli by z boku vytiekli 
pramene nesmrteľnosti, krv a voda, 
ktoré očisťujú svet; nebol by býval 
zničený dlžobný úpis hriechu, neboli by 
sme bývali prepustení na slobodu, 
neboli by sme mohli jesť zo stromu 
života a raj by bol zatvorený. Keby 
nebolo bývalo kríža, smrť by nebola 
bývala pokorená ani peklo olúpené 
     Preto je kríž veľká a drahocenná vec. 
Veľká, lebo cezeň vzniklo veľa dobrého; 
o toľko viac, o koľko väčšiu hodnotu 

treba pripísať Kristovým zázrakom 
i mukám. Aj drahocenná, lebo kríž je 
Božím utrpením i trofejou. Utrpením, 
lebo sa dal na ňom dobrovoľne umučiť, 
a trofejou, lebo na ňom bol zasiahnutý 
diabol a s ním porazená aj smrť; závory 

pekla boli rozbité a kríž 
sa stal všeobecnou 
spásou celého sveta.  
     Kríž sa nazýva aj 
Kr i s tovou s lávou          
a  K r i s t o v ý m 
povýšením. To on je ten 
v y t ú ž e n ý  k a l i c h            
a ukončenie múk, ktoré 
pre nás Kristus pretrpel. 
Že kríž je Kristovou 
slávou, o tom počuj, čo 
sám hovorí: „Teraz je 
Syn človeka oslávený         
a v ňom je oslávený 
Boh, a čoskoro ho 
oslávi.“ A zasa: „Ty, 
Otče, osláv mňa slávou, 

ktorú som mal u teba skôr, ako bol 
svet.“ A znova: „Ot če, osláv svoje 
meno. A z neba zaznel hlas: Už som 
oslávil a ešte oslávim.“ Oznamoval tým 
slávu, ktorú potom dosiahol na kríži.  
     A že kríž je aj Kristovým povýšením, 
počúvaj, čo sám hovorí: „A ja, až budem 
vyzdvihnutý, všetkých pritiahnem 
k sebe.“ Vidíš, že kríž je Kristovou 
slávou a povýšením. 
 Obdivuhodný kríž, na tvojich 
ramenách visel poklad a výkupné za 
väzňov, na tebe bol svet vykúpený 
krvou svojho Pána. 

„Kríž je slávou a povýšením Krista“ 

Z Reči svätého biskupa Ondreja Krétskeho 
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Eucharistia a Cirkev 
„Kto je moje telo a pije moju krv,                        

má večný život a ja ho                                    
vzkriesim posledný deň.“ Jn 6 

 

 Pán Ježiš, Druhá Božská Osoba, vzal 
na seba ľudskú prirodzenosť, aby nastolil 
novú zmluvu s Bohom Otcom. „Iba jede-
ním baránka mohol verný Žid obnoviť 
zmluvu s Bohom.“ (ScottHahn: Baránkova 
večera ) Aj my môžeme obnoviť zmluvu 
s Bohom, ak jeme Baránka 
– Ježiša v svätej hostii. 
Veď svojimi hriechmi túto 
zmluvu – Krst – ustavične 
jednostranne porušujeme. 
Iba Ježišova  - Baránkova 
obeta – obeta svätej omše 
a jedenie Jeho Tela ju môže 
opäť napraviť. A to môže-
me chápať tak, že my ľudia 
páchame hriechy a Boh 
sám to za nás napráva. Na-
ša účasť na náprave spočí-
va v tom, že si hriechy, kto-
rými urážame Lásku Otca, 
pr iznáme, oľutujeme 
a snažíme sa konať poká-
nie. Eucharistia nás v pravom slova zmysle 
„zbožšťuje“ premieňa na Kristov obraz, 
ktorý je milovaným Synom Otca, ktorý 
vždy hľadal a konal jedine Otcovu vôľu. 
„ Bol poslušný až na smrť, až na smrť na 
kríži.“  Na ňom sa vyzúrila diablova nená-
visť, lebo vedel, že stráca svoju nadvládu 
nad ľudskými synmi. Nastavil svoje vlastné 
Telo, aby zachytil diablovu smrtiacu ranu. 
V ňom sme sa stali opäť Božími deťmi, le-
bo skrze sväté Sviatosti v nás Kristus reálne 
prebýva. Kým je človek na tomto svete, 
stále musí zvádzať boj s duchovnými moc-
nosťami, zlými duchmi. Vlastnými silami 
by nemal žiadnu nádej vyhrať tento boj.   
 „Cirkev je Baránkova armáda, ktorá 
čerpá silu na nebeskej hostine.“ (Scott 
Hahn) To znamená, že „zbrane“ k zápasu 

o našu spásu dostávame na svätej omši. Do-
stávame ich vo všetkých sviatostiach, ktoré 
Pán zveril ako poklad svojej Cirkvi a ona je 
jej strážcom i správcom. Katechizmus ho-
vorí, že Cirkev je božsko-ľudská ustanovi-
zeň. Boh je hlavou a my sme jeho údy. 
Sviatosťou Krstu sa stávame „synmi 
v Synovi“. On je teda náš Veliteľ a sám 
seba nám dáva aj ako zbraň aj ako silu vo 
sviatostiach Cirkvi. V Baránkovej Krvi 

s nami uzavrel Nebeský Otec 
Novú zmluvu. V nej dáva, 
rovnako ako v starej, člove-
ku možnosť rozhodnúť sa 
medzi životom a smrťou, 
požehnaním a prekliatím. 
(Dt 30,19) Prijať novú zmlu-
vu, značí rozhodnúť sa pre 
večný život v Božej rodine. 
Odmietnuť novú zmluvu 
v Kristovej Krvi, znamená 
vybrať si vlastnú smrť. 
Hriech ničí náš vzťah 
s Bohom a berie nám život 
i slobodu. Zo všetkých síl 
máme odolať pokušeniu, ale 
ak mu podľahneme, musíme 
to okamžite oľutovať. Ak to 

neurobíme, Boh nás nechá ísť vlastnou ces-
tou. A potom nás môže zachrániť iba ne-
šťastie, ktoré nami otrasie a dokážeme sa 
spamätať. „Nik nemá väčšiu lásku, ako 
ten, kto položí život za svojich priate-
ľov.“A to Ježiš urobil, aby mohol ustanoviť 
sviatosť Eucharistie, ktorá sa rodí na svätej 
omši. Ona je svadobnou hostinou, na ktorej 
sa zjednocujeme s Kristom a stávame sa 
jedným telom. A teraz pozor! „Ísť na svätú 
omšu, znamená ísť do neba, kde sám 
Boh....zotrie im z očí každú slzu.“„By ť na 
omši znamená obnoviť zmluvu s Bohom, 
ako pri svadobnom obrade. Nijaká nebes-
ká, ani pozemská moc nám nemôže dať viac 
ako omša, pretože na nej do nás vstupuje 
Boh.“ (Scott Hahn) 

Gitka Tóthová  
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„Dobre robí všetko: aj hluchým dáva 
sluch, aj nemým reč.“                                         

23. nedeľa cez rok 
 

 Správy o Ježišových zázrakoch sa 
napriek tomu, že v tom čase neboli žiadne 
masovokomunikačné prostriedky, šírili po-
merne rýchlo po celom Izraeli. Len nedáv-
no nasýtil päťtisícový dav z piatich chlebov 
a dvoch rýb. Uzdravoval chorých 
v Genezarete, 
kde všetci, čo sa 
ho dotkli, ozdra-
veli. Za tieto 
zázračné skutky 
zožal od nábo-
ženských pred-
staviteľov výčit-
ky, že on a jeho 
učeníci porušujú 
obradné tradície 
otcov.  
 Ježiš od-
chádza do Týru 
a Sidonu, kde 
mu prejaví dô-
veru a s vierou 
ho prosí pohan-
ka, aby vyhnal 
zlého ducha z jej 
d c é r y . 
V dekapolskom kraji ho čakajú s prosbou, 
aby položil ruky na hluchonemého. Ľudia 
ho našli všade, kam išiel a on im s láskou 
pomáhal. Všetky jeho skutky hovorili 
o tom, že je naozaj Božím Synom, prisľú-
bený Bohom Izraela. Lebo On, ako sme 
počuli v žalme: „Zachováva vernosť nave-
ky.“  Pán Ježiš si vzal hluchonemého nabok 
od zástupu, „vložil mu prsty do uší, posilnil 
si ich a dotkol sa mu jazyka. Pozdvihol oči 
k nemu, vzdychol a povedal mu: „Effeta“, 
čo znamená „Otvor sa!“ Najprv bolo treba 
uzdraviť jeho sluch, aby dobre a hlavne 
správne počul a potom jazyk, aby správne 
rozprával. Boh nám dal sluch, aby sme 

mohli počuť pekné slová, vnímať krásu po-
ézie, prózy a melódií, načúvať múdrym slo-
vám múdrych ľudí. Počuť vtáčí spev, žbln-
kot vody v potôčiku, hukot vĺn či vodopá-
dov. A mnohých iných krás z darov „Otca 
bohatého na dary.“  A keď budeme správne 
počúvať, budeme aj správne a múdro roz-
právať. Zdá sa však, že si Božie nádherné 
dary ani nevšímame. Žiaľ, čoraz častejšie 

sme svedkami zneužívania 
daru reči. Naše uši denne 
zachytávajú slová vulgárne, 
agresívne či urážlivé. Sme 
ohlušení hukotom motorov, 
žijeme v neustálom hluku, 
stretávame čoraz viacej 
mladých, ktorí kráčajú so 
slúchadlami na ušiach a ani 
nevnímajú svoje okolie. Nie 
práve dobrá hudba (lebo aj 
pravé umenie je darom Du-
cha Svätého), zlé a ducha 
deformujúce čítanie ( napr. 
bulvár, klebety, literárne 
braky) a filmy, nám kazia 
sluch, reč i zrak. Stávame 
sa duchovne hluchonemí 
a slepí.  
 Ježiš aj nás chce 
uzdraviť a zbaviť nás pos-
tihnutia modernej doby. On 

je ten istý včera aj dnes. Prinášajme k nemu 
podľa príkladu dekapolčanov duchom 
„hluchonemých a slepých“ vo svojej rodi-
ne, vo svojom okolí a rovnako postihnutých 
na celom svete. On o nich všetkých dobre 
vie, ale očakáva od nás modlitbu príhovoru. 
Túži sa dotknúť aj ich sluchu, jazyka a očí, 
aby sa otvorili pre Boha, pre jeho stvorenie 
a všetky Jeho obdivuhodné dary, ktoré nám 
každú chvíľu nášho života dáva a my ich 
berieme úplne samozrejme. Buďme vďační 
a chváľme Ho srdcom plným lásky: 
„Chváľ duša moja Pána cez celý môj ži-
vot.“ 

  Gitka Tóthová 
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 4. deň: piatok 26. jún – náročný 

dlhý deň. Slnko zastiera nepravidelný 

pás mrakov, vykukuje popod a my sa 

tlačíme na koniec „Rodinnej cesty“ . 

Premávka oproti večeru je len tretinová. 

Napriek tomu Radko hovorí, že toľko „ 

– Dobrých rán“ (pozdravov) už dávno 

n e m a l . 

V Sliači sme 

o pol ôsmej 

a pýtame sa 

n a 

pokračovanie 

R o d i n n e j 

c e s t y . 

Odpovede sú 

n e j a s n é , 

rozhodneme 

s a  p r e 

klasickú, starú cestu na Bystricu. Prvý 

oddych na zastávke pri letisku a potom 

podľa potreby. Pred jedenástou nás 

Ľu b o š  o d v á d z a  n a  z ač i a t k u 

priemyselného parku do jedálne.  

Osvieženie výborné, ceny ľudové. 

Jedáleň je plná, ale zmestili sme sa aj 

my. Potom sme sa ešte hodinu borili so 

slnkom, kým sme sa dostali na 

námestie. Ľuboš si vybavuje poistenie 

na hory, my sme po obchodoch, 

zastavíme sa v katedrále sv. Františka 

Xaverského na stálej adorácii, 

osviežujeme sa. Čakáme na našich 

priateľov z Cirkevného gymnázia, sú tu 

v rámci svojho projektu o SNP. Mimo, 

Zuzka, Terezka a pani učiteľka Julka 

svojou bezprostrednou radosťou urobia 

náladu všetkým. 

 Zdržali sme sa a na Staré Hory 

vyrážame až 

o druhej. Beží 

tam IX. ročník 

mládežníckeho 

E M f e s tu  n a 

s p ô s o b 

Medžugoria a my 

sa ho na chvíľu 

dotkneme. Slnko 

j e 

nekompromisné, 

tých pár oblakov 

ho akosi nevie zakryť, preto sa musíme 

mocno osviežovať. Stanko nám zaistil 

kávu u krstnej mamy na konci Úľanky, 

ale ju musíme zrušiť. Omša na Starých 

Horách začína o šiestej a treba to 

stihnúť. Krstná aj s vnukom čakajú 

vopred a potom nás na kuse 

vyprevádzajú, aby sme sa mohli aspoň 

chvíľu porozprávať. Krstný otec stál 

pod kaplnkou na harmaneckej 

križovatke, stihli sme sa len málo 

pozdraviť. Svätá omša začala včas. A po 

nej bola adorácia. My sme však odišli 

������������������������������������   Putovanie Levice Putovanie Levice Putovanie Levice ---   Levoča 2015 Levoča 2015 Levoča 2015 ������������������������������������   
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na ubytovanie. Pozdravíme sa a trošku 

potešíme s našimi najstaršími známymi 

z tejto púte, Helenkou a Milankom 

Makovníkovcami z Tureckej. Poznáme 

sa od nášho prvého putovania.  

 5. deň sobota 27. jún  –  o pol 

ôsmej sme pri potravinách, Radko tam 

zostáva a my sa 

presunieme na 

S t u d n ič k u . 

Svätý ruženec, 

o s v i e ž e n i e , 

znova obchod 

s potravinami 

a  raňa jky. 

O deviatej 

vyrážame. Pred 

k a p l n k o u 

Ma tk y u s ta v ičn e j  p o moc i  sa 

pomodlíme. Z najbližšej chalupy sa 

potom vystrčia štyri rodiny dôchodcov 

z Trnavy. Hostia nás a osviežujú so 

všetkým, čo majú. Už nás poznajú od 

putovania z r. 2010. A potom od 

Motyčiek cez dolinu a osady Štubne, 

Jergaly a Sliačany na Donovaly. Kostol 

sv. Antona Paduánskeho, pani 

upratovačka hovorí, že duchovný otec je 

na EMfeste dolu na Starých Horách. 

Mrzí nás, bude nám chýbať táto sv. 

omša na nedeľu.  

 Nad reštauráciou nás zdraví Čičo 

(*1994), prišiel sem doslova rovno zo 

skúšky na VŠ. Je tu po prvýkrát. 

S Rišom (*1997) sme na tomto putovaní 

už tretí rok za sebou. Presúvame sa na 

terasu, oproti kráča Mimo (*1996), tiež 

sme tu spolu tretíkrát. A priviedol 

sestričku – predstavuje nám Veroniku 

(*1994). Druháčka na VŠ, ale tu na púti 

po prvýkrát. Priviezli ich Radkovi 

r o d i č i a 

a  k o n eč n e 

o s l o b o d i l i 

synove nohy, 

l e b o  t e n 

neuveriteľne trpí 

c h y b n ý m 

obutím. Hneď na 

to si prisadol 

Ivan (*1958), 

ktorý s nami 

poputuje po tretíkrát. Počet deväť ľudí 

je konečný. 

 Obed, osvieženie a krabice 

zákuskov od Radkovej mamičky, pani 

Aničky. Nemali konca, kraja a boli bez 

dna. Vyrozprával som svojim novým 

spolupútnikom osobný príbeh, ako som 

roky bojoval so závislosťou a týmto 

putovaním sa z toho liečil. Nakoniec 

som sa oslobodil, obrátil a uzdravil na 

p u t o v a n í  v  s e p t e m b r i  2 0 1 3 

v Medžugorí, ale bez tejto púte z Levíc 

do Levoče by som to určite nikdy 

nebolo stalo. Napísal som o tom i knihu, 

moje svedectvo. Mladí priatelia 

povedali, že o nej už počuli, z ich partie 
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hovorili o tom...Lúčime sa, ešte fotka na 

rozlúčku s Radkovými rodičmi. 

Siahnem do vrecka a mobil vypnutý. 

Oživím ho a on v tom momente 

zazvoní. – Prosím? – Pán Kottra, tu je 

Mirko Baláž. Vy ste chceli svätú omšu 

na Donovaloch? 

– Áno, my sme 

prosili. –Kde ste 

teraz? – Dvadsať 

metrov od vás. – 

P r í d i t e ! 

Neuveriteľné! Je 

14:45, práve sme 

chceli odísť, mal 

som vypadnutý 

mobil a práve 

vtedy telefonuje 

pán farár, že si len teraz prečítal môj      

e-mail – prosbu o odslúženie tejto sv. 

omše: Aleluja!, zázraky sa dejú! Tu sme 

Pane, pripravení pre Teba! 

  A bola to úžasná, nádherná i 

spievaná svätá omša. Lebo naša mládež 

i my chlapi vieme mocno spievať! 

 S radosťou sme potom vykročili 

do kopcov. Rozbité cesty od zvážania 

dreva nás neodradili. Na Kozí chrbát 

vyliezli všetci, len ja som ho s Ľubošom 

a Rišom na čele obišiel. V podkroví 

útulne boli už štyria stredného veku 

s horalom na čele. Vykročili zo Španej 

Doliny a smerujú na Chopok. V tesnom 

závese za nami prichádza vrcholová 

partia. Čičo je náramne šťastný, 

priateľka Aďka mu oznámila, že tú 

skúšku urobil a má ju ako málokto za 

„D“. Gratulujeme a tešíme sa v jeho 

radosti. Vybaľujeme a usádzame sa. So 

spolubývajúcimi sa nevyrušujeme. 

Pr ipravi l i 

sme si 

v e č e r u , 

m l á d e ž 

z a l o ž i l a 

v a t r u 

a posadali 

sme sa ku 

nej. Radko 

m a l 

z Filotéky 

pripravený 

deviatnik a otvoril ním večerný 

program. Potom sme sa navzájom 

predstavili, porozprávali o svojich 

úmysloch a dôvodoch, prečo sme sem 

prišli, čo nás k tomu viedlo, čo 

očakávame od tohto putovania. Večer 

plný duchovna, úžasnej dôvery 

a spolupatričnosti celého kolektívu, 

ktorý sa v takomto zložení videl 

prvýkrát. Duch Svätý rozdával plným 

priehrštím a mal komu. Všetci sme boli 

pripravení prijímať Jeho dary... 

 Za tmy, keď už začalo mierne 

mrholiť, sa dovliekla partia Pražákov. 

Mali nejakého divného vodcu, trošku 

poblúdili po tých záverečných skúškach 
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a štátniciach, čo majú za sebou. Opäť 

gratulácie, nočná grilovačka a keď už 

skutočne začalo pršať, napchalo sa to 

všetko pod strechu i na zem pod prične. 

Bolo nás tam 18 ľudí. 

 6. deň nedeľa 28. jún – štvorica 

priateľov zhora vstávala skoro. Potom 

sa však zdržovali len pri útulni. Pražáci 

to ešte so spaním potiahnu. O ôsmej 

sme sa pohli aj my. Pri smerovníku sa 

pomodlili Anjel Pána a potom začalo 

s t ú p a n i e . 

Určujeme si, 

kedy a kde sa 

zastavíme pre 

krížovú cestu. 

R o z j í m a n i a 

p o m á h a j ú . 

Každý jeden 

sa premodlí 

dve stanice 

a postupujeme 

hore, stúpame 550 metrovým prevýšení 

na vrchol Prašivej. Pri vrcholovom 

smerovníku sa fotíme. Odtiaľ už máme 

len kúsok do našej „oázy“. Oáza je 

miesto, ktoré od nepamäti ponúka ticho 

a pokoj, teplo a závetrie pre dobrých 

ľudí. Objavili sme ho so synom ešte 

v roku 1999 a odvtedy ta vodíme našich 

spoločníkov. Osušíme sa, naobedujeme 

a odtiaľto potom vyrážame na otvorený 

hrebeň k cieľu dnešnej etapy. Pohli sme 

sa odtiaľ tesne po jedenástej. Dva 

vrcholy - dve Chochule pred nami         

a potom  okolo Skalky do jej sedla. 

Ľuboš sa cíti veľmi slabý, doslova 

vyžmýkaný. Putovanie nechce vzdať, 

lebo každé stúpanie mu robí 

neuveriteľné ťažkosti. Pred troma dňami 

si nejakým šalátom rozbil žalúdok 

a stále nie  je v poriadku. Odchádza. 

Dolu na Liptovskú Lúžnu a Osadu. 

Odtiaľ poputuje na Ružomberok 

a Poprad. Rozlúčenie Materinským 

p o ž e h n a n í m , 

k t o r é  n á m 

ponúka a dáva 

Panna Mária 

v Medžugorí. 

A my už len na 

východ, ta ku 

Latiborskej holi, 

ktorá zväčša 

s i l y uberá . 

Straší sychravé 

počasie, pribúda hmla. Čičo posiela do 

našej farnosti pozdrav pre pána kaplána 

a želá požehnaný, nedeľný farský deň. 

Pomodlíme sa Korunku a ponáhľame 

ďalej. Do útulne Ďurková sme postupne 

dorazili všetci. Večer sme pokračovali 

v  d e v i a t n i k u  a  d u c h o v n ý c h 

rozhovoroch. 

 
Starý pútnik 

 

... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle... pokračovanie v ďalšom čísle   
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 V čase, keď sa letné prázdniny 
prehupli do druhej polovice 
a hodnota na teplomere vysoko 
prevyšovala letné priemery, far-
nosť Levice - Rybníky usporiadala 
vo svojom pastoračnom centre 
Denný letný tábor. Od 10. do 14. 
augusta 45 detí od 4 do 12 rokov 
prejavilo záujem prežiť zopár dní 
v spoločenstve rovesníkov, duchov-
ne načerpať, naučiť sa niečo nové, 
tvori ť, hrať sa, radovať a byť 
v pohode a priateľstve - aj s Pánom 
Ježišom. 

 Najskôr si deti vyskúšali prácu 

v tvorivých dielňach rôzneho typu. 

V modelárskej dielni pracovali 

s hlinou a maľovali sadrové odliat-

ky, učili sa rôzne ručné práce, zho-

tovovali zaujímavé výrobky 

z papiera, piekli medovníčky, vyrá-

bali náhrdelníky a rôzne ozdoby 

a zdokonaľovali sa v zdravom ži-

votnom štýle a poskytovaní prvej 

pomoci. Divadelný deň si užili naj-

mä tí najmenší. Najskôr sledovali 

bábkové divadlo v podaní profesio-

������������������������������������         Denný tábor v Leviciach Denný tábor v Leviciach Denný tábor v Leviciach –––   Rybníkoch   Rybníkoch   Rybníkoch   ������������������������������������      
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nálky a potom si v skupinkách pri-

pravili vlastné predstavenia. Nechý-

bal ani šport, súťaže v kreativite, 

pohybe a šikovnosti. Streľba z luku 

mnohých zaujala, donekonečna na-

pínali jeho tetivu a pokúšali sa trafiť 

cieľ. Premietanie biblických príbe-

hov si tiež našlo svojich divákov. 

Výlet do Bažantnice v Starom Te-

kove, turistická prechádzka popri 

Hrone a návšteva koníkov v Novom 

Tekove boli iba polovičným progra-

mom tohto prázdninového dňa. 

 Po návrate do Levíc deti slávili 

sv. omšu, ktorú celebroval p. kaplán 

Štefan Čunderlík. Deti si za prítom-

nosti rodičov a blízkych prevzali 

diplomy a ceny a ešte dlho šantili 

na letnom pikniku. Pochutnávali si 

na grilovaných špecialitách a rôz-

nych dobrotách, ktoré pripravili ši-

kovné mamičky, či staré mamy. Ich 

pomaľované tváre pripomínali rôz-

ne zvieratká a rozprávkové posta-

vičky. 

 Táborový týždeň rýchlo ubehol 

a v mnohých (nielen) detských sr-

diečkach zanechal pekné dojmy, po-

hodu a radosť zo spoločenstva 

a prežitých letných dní. Rubriku Téma pripravila : Renata Trungelová 
Pedagogička KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 
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Zadarmo 
 

Keď si človek začína uvedomovať, 
čo a ako mu je v kresťanskej viere ponúka-
né, prestáva sa čudovať svätcom, že sa svä-
tými stali a že dokázali to, čo dokázali. Boh 
nie len ponúka všetko, čo má, ale ponúka to 
zadarmo. Toto je podmienkou Novej 
zmluvy, Nového zákona. „Lebo spasení 
ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, 
je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik 
nevystatoval.“ (Ef 2, 8-9) 
 Človek zranený hriechom nosí vo 
svojom srdci veľmi 
silné pokušenie – 
vyplatiť sa Bohu. 
Zaslúžiť si od Bo-
ha svoju spásu 
tým, že podá vý-
kon a splní kvótu 
skutkov, ktorá sa 
od neho žiada, aby 
si Boha naklonil 
a dostal od neho 
odmenu. Ak sa 
viac zamyslíme 
nad touto silnou tendenciou ľudského srd-
ca, zistíme, že sa za ňou skrýva odveké po-
kušenie stať sa od Boha nezávislým, ba, 
dokonca, urobiť Boha svojim dlžníkom.  
 Žiaľ, k takémuto obrazu Boha sme 
často vedení od malička, k Bohu, ktorý 
svoju lásku dáva ako odmenu za to, že bu-
deme dobrí. Tak, ako sv. Pavol píše 
o Božej spáse, ktorá je zadarmo, Ježiš ho-
vorí presne v tom istom duchu o Božom 
kráľovstve, do ktorého vojdú len tí, ktorí sa 
ponížia ako deti. Prija ť kráľovstvo ako 
dieťa znamená prijať ho zadarmo, ako 
dar, nie z titulu zásluh. Dieťa podvedome 
či nevedome vníma rozdiel medzi výsadou 
a zásluhou a nikdy by sa pre zásluhy ne-
vzdalo svojej výsady byť dieťaťom. Samo-
zrejme žiadajú od rodičov veci, ktoré potre-
bujú: chlieb, knihu, hračku, nie však preto, 
že by domov priniesli výplatu, nemyslia si 

že na ne zarobili. Dôvod je iný – vedia, že 
sú milované. Stavajú na tom, že sú deti, 
a teda aj dedičia všetkého.  

* * *  
 Máme tu teda dva spôsoby, ako žiť 
kresťanstvo: 
 Prvý je na spôsob otroka alebo ob-
chodníka, ktorý s Bohom neustále obcho-
duje a vyjednáva. Boh je v tomto vzťahu 
len ako prostriedok k dosahovaniu cieľov, 
ktoré si veriaci stanovuje, pritom týmto cie-
ľom môže byť aj samo nebo, v zmysle – 

budem dobrý 
a budem robiť všet-
ko tak, ako mám, 
aby som sa vyhol 
trestu a dostal sa do 
neba, aby som sa 
vyhol bolesti 
a dostal odmenu, 
jednoducho aby som 
si zachránil holý ži-
vot, svoju dušu. Člo-
vek by ani nepove-
dal ako ľahko sa dá 
prežívať takýmto 

spôsobom svoju vieru, zasvätený život 
i kňazskú službu. Je to viera, ktorú 
v skutočnosti živý strach, strach o seba, nie 
láska k Pánovi Ježišovi Kristovi. Na du-
chovných cvičeniach by sme mali dobre 
preskúmať svoje motívy viery, pretože mo-
tív je vždy koreň a ak je koreň dobrý aj 
ovocie je dobré, no ak je koreň zlý, aj ovo-
cie bude zlé. Sv. Ľudovít M. Grignion píše, 
že Panna Mária „...očisťuje skutky od 
všetkej špiny sebalásky a nepatrného 
pripútania sa k stvoreniam, ktoré sa ne-
pozorovateľne vtiera aj do najlepších 
skutkov.“   

* * * 
 Druhý spôsob – žiť ako slobodní, 
ako deti, ako chudobní v duchu – tzn., 
ako tí, ktorí prijímajú od Pána to, čo im dá-
va bez toho, aby sa snažili si to zaslúžiť ako 
otroci či obchodníci. Spomeňme si na po-
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dobenstvo o márnotratnom synovi. Starší 
syn ani raz neprestúpil otcov príkaz, 
a napriek tomu žil ako nádenník. Aj keď žil 
s otcom pod jednou strechou, stále bol 
v tom, že zrejme nie dosť spravil, alebo nie 
je dosť dobrý, keď mu otec nedá ani koz-
liatko, aby sa zabavil so svojimi priateľmi. 
Otec mu musí povedať to, čo už dávnom 
mal vedieť a žiť: „Syn môj, ty si stále so 
mnou a všetko, čo ja mám, je tvo-
je...“ (Lk 15, 31) Všetko, čo ja mám, je 
tvoje. Ježiš tieto slová povedal na inom 
mieste o sebe a svojom Otcovi: „A všetko, 
čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je mo-
je.“ (Jn 17, 10) To je nádherné. To je sy-
novstvo. To je sloboda. Všetko, čo je moje, 
je tvoje, môžeš 
si zobrať, môžeš 
to užívať bez zá-
sluh, bez plate-
nia. A toto za-
darmo sa zjavuje 
aj vo vzťahu 
k mladšiemu sy-
novi, ktorý pre-
stúpil všetky prí-
kazy, ktoré sa 
len prestúpiť da-
li, padol tak hl-
boko, že bol me-
nej ako prasce, 
ktoré mali čo žrať, ale on nie a tento 
„nepodarok“ dostáva taktiež všetko, čo mu 
patrí zadarmo, bez zásluh, ktoré aj tak ne-
má, dostáva to len preto, lebo je syn, ktorý 
sa vrátil.  
 Niekto by sa mohol pohoršiť 
a povedať – kde sú ale v našom kresťan-
skom živote zásluhy, odmeny, snaha 
o čnosti, úsilie, umŕtvovanie...? Áno, toto 
všetko má svoje miesto v kresťanskom ži-
vote, ale nasleduje to až PO ZADARMO . 
Toto všetko je účinkom spásy, nie jej prí-
činou. Spomeňme si na Zacheja: „Zachej 
vstal a povedal Pánovi: "Pane, polovicu 
svojho majetku dám chudobným a ak 

som niekoho oklamal, vrátim štvorná-
sobne." (Lk 19, 8) Povedal toto Zachej 
a Pán mu na to povedal: „Zachej, tak keď 
toto urobíš, ja prídem k tebe a budem 
s tebou stolovať“??? NIE! Pán prišiel 
k hriešnemu Zachejovi, stoloval s ním, pre-
javil mu svoju lásku a Zachejovou reakciou 
boli dobré skutky, zásluhy... Je to ako 
s dieťaťom. Nemôže urobiť nič preto, aby 
bolo v materskom lone počaté. Potrebuje 
lásku rodičov, ktorí mu dajú život. Ako ná-
hle sa však narodí, musí začať používať 
pľúca, dýchať, sať materské mlieko. Inak 
život, ktorý dostalo, stratí.  

Zásluhy sú ako drobné peniaze, kto-
ré rodičia potajme dávajú deťom do vrecka, 

aby im mali za čo 
kúpiť darček 
k sviatku. Trident-
ský koncil vyhlasu-
je: „Také je Božie 
milosrdenstvo, že 
nám pripočíta 
k zásluhám to, čo 
je v skutočnosti 
jeho darom.“ Ne-
chajme teda starosť 
o naše zásluhy Bo-
hu, i keď sa sami 
budeme snažiť ro-
biť to, čo je 

v našich silách. Písmo hovorí, že Boh zaho-
dil za chrbát všetky naše hriechy (Iz 38, 
17); my zasa zahoďme za chrbát všetky na-
še zásluhy. Boh za seba zahadzuje naše 
hriechy a pred sebou necháva naše dobré 
skutky, vrátane pohára vody podaného chu-
dákovi (Tob 12, 12; Sk 10, 4). Zahoďme za 
seba všetky naše dobré skutky a majme 
pred sebou svoje hriechy. Čím väčšmi má-
me pred sebou svoje hriechy, tým väčšmi 
ich Boh bude zahadzovať za chrbát; čím 
väčšmi budeme zahadzovať za chrbát naše 
dobré skutky, tým väčšmi ich Boh podrží 
pre sebou.  

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: 

 „Ohlasovanie má v misiách 

vždy prednosť. Cirkev sa nemôže vy-

hnúť výslovnému rozkazu Krista, 

nesm ie  zam lčovať  ľuďom 

„blahozvesť“, že sú Bohom milova-

ní a že sú spasení. Evanjelizácia, zá-

klad, centrum a zároveň vrchol jej 

dynamiky bude vždy obsahovať jas-

nú výpoveď, že v Ježišovi Kristovi je 

každému človekovi ponúknutá spá-

sa, ako dar milosti a milosrdenstva 

Božieho.“ 
Ján Pavol II., Redemptoris Missio 44 

 

 

"Kde je láska,                                   

tam sa dejú                                     

veľké veci, 

kde sa nič                                          

veľké nedeje,                                      

je to preto,                                         

lebo tam niet                                     

nijakej lásky." 
Sv. Ignác z Loyoly 

 

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

––––        ––––        ––––        
August 2015August 2015August 2015August 2015    

Aby sme zabúdali na seba aAby sme zabúdali na seba aAby sme zabúdali na seba a   stávali sa bližšími tým,stávali sa bližšími tým,stávali sa bližšími tým,   
ktorí sú na okraji ľudského iktorí sú na okraji ľudského iktorí sú na okraji ľudského i   spoločenského záujmu.spoločenského záujmu.spoločenského záujmu.   
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Misijné múzeum                   
v misijnom dome v Nitre 

 

 Misijné múzeum v Nitre vzniklo 
z drobných predmetov, ktoré priniesli 
misionári verbisti zo svojich misií. 
Zbierky po-
chádzajú zo 
v š e t k ý c h 
kútov sveta. 
Sú to väčši-
nou predme-
ty dennej 
potreby jed-
noduchých 
ľudí, medzi 
ktorými mi-
sionári žijú, 
ale aj kulto-
vé a ozdobné predmety, šaty, zbrane. 
Niektoré veci dostali misionári ako 
prejav vďačnosti za ich službu 
a príspevok pre rozvoj krajiny, kde 
p r a c u j ú . 
Časť zbierky 
tvoria expo-
náty otca 
kardinála Jo-
zefa Tomka. 
Ako prefekt 
Kongregácie 
pre šírenie 
viery navští-
vil mnohé 
misijné kra-
j i n y 
a niektoré z predmetov, čo dostal, ve-
noval múzeu. 
 Múzeum v misijnom dome 
v Nitre vznikalo približne od roku 

1925. V roku 1950, keď bola činnosť 
Spoločnosti Božieho Slova preruše-
ná, zlý osud postihol aj múzeum. 
Mnohé exponáty sa stratili alebo boli 
zničené. Časť z nich sa potom vrátila 
späť do misijného domu a 15. augus-

ta 1996 bolo 
múzeum zno-
va otvorené. 
V posledných 
rokoch sa 
viackrát zbier-
ky múzea roz-
šírili a doplnili 
o nové expo-
náty. Najväč-
šie rozšírenie 
nastalo v roku 

2008, keď pribudlo asi 250 exponá-
tov zvierat, hadov, jašterov a vtákov 
zo všetkých svetadielov a aspoň taký 
istý počet etnografických predmetov. 

Misijné mú-
zeum je prí-
stupné všet-
kým záujem-
com každý 
deň od 14:00 
do 18:00. 
V nedeľu od 
10:00 do 
16:00 hod. 
Skupiny treba 
nahlásiť vo-
pred. Vstupné 

je dobrovoľné. Návštevu múzea        
s väčšou skupinou aj v inom čase       
a  s programom podľa vášho výberu 
si možno dohodnúť. 
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SVD na Filipínach 
 

 Filipínska republika je ostrovný 
štát v juhovýchodnej Ázii. Patrí k nej 
asi 8000 ostrovov, z ktorých 2770 má 
svoje meno. Osídlených je len 1000 
o s t r o v o v. 
Dva najväč-
šie ostrovy 
L u z o n 
a Mindanao 
tvoria dve 
tretiny ze-
me. Sú pre-
važne hor-
n a t é 
s malými 
močaristými 
nížinami. Hlavné mesto je Manila 
s viac ako deväť miliónmi obyvate-
ľov (2002). 
 Filipíny sú oficiálne označované 
ako rozvojová krajina. Sú prirodzene 
poľnohospodárskou krajinou. Ľahký 
priemysel a služby sa v poslednom 
čase rozvinuli. Hoci kedysi boli naj-
bohatšou krajinou v Ázii po Japon-

sku, ekonomika zaznamenala začiat-
kom 80. rokov pokles, keď na sveto-
vých trhoch poklesol dopyt po fili-
pínskych produktoch po zavraždení 
Ninoy Aquina počas Marcosovho re-
žimu, počas ktorého sa stratilo pri-
bližne 10 % HDP v dôsledku korup-
cie a klientelizmu. Ekonomické oži-
venie bolo odvtedy v porovnaní 
s ostatnými ázijskými krajinami po-
malé a Filipíny ostávajú jednou 
z najchudobnejších krajín v regióne.  
 Filipíny sú prevažne rímskoka-
tolíckou krajinou. V minulosti boli až 
do roku 1898 španielskou kolóniou, 
čo zanechalo vplyv na jazyku 
a náboženstve obyvateľov. Na juhu 
krajiny žijú aj moslimovia a počas 

nadvlády USA 
(1898-1946) sa 
v krajine rozširo-
val aj protestan-
tizmus. 
 Etnické zlo-
ženie na Filipí-
nach tvorí: 30 % 
Tagalov 24 % 
Cebuáncov, 10 % 
Ilokáncov, 6 % 
Bikolov a 4 % 
Sambalov. Úrad-

né jazyky sú filipínčina (tagalčina) 
a angličtina.  
 Z necelých 78 miliónov obyva-
teľov je vyše 66 miliónov katolíkov 
(85 %). Na ostrove Mindanao je oko-
lo 4 % mohamedánov. Protestantov 
sú 4 % a 6 % je príslušníkov nezávis-
lej filipínskej cirkvi. Dá sa povedať, 
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že Filipíny sú jedinou kresťanskou 
krajinou v Ázii, kde má Katolícka 
cirkev sústredenú väčšinu svojich 
ázijských príslušníkov. Za misijné sa 
považujú iba niektoré apoštolské vi-
kariáty v horách a na ostrovoch 
v strednej časti a na samom juhu. Na 
Filipínach sa dnes nachádza 80 die-
céz. 
 Spoločnosť Božieho Slova zača-
la svoje účinkovanie na Filipínach 
v roku 1909 teda ešte za života jej za-
kladateľa. Vo všeobecnosti možno 
povedať, že 
SVD na Filipí-
nach je proroc-
kým znakom pre 
Božie kráľov-
stvo. Teraz na 
Filipínach SVD 
pracuje v troch 
p r o v i n c i á c h : 
v Centrálnej, Se-
vernej a Južnej 
provincii. Spo-
ločnosť Božieho Slova okrem bežnej 
pastorácie vo farnostiach a misijných 
staniciach pôsobí medzi menšinami, 
ktoré sú tu z rôznych ázijských ná-
rodností. Ďalej s veľkým úspechom 
pracuje s mládežou, medzi študentmi, 
v nemocniciach a väzniciach. Vyvíja 
veľké úsilie v apoštoláte povolaní. 
Vykonáva duchovné obnovy a dáva 
exercície. Zriadili a centrá biblického 
apoštolátu, kde sa poriadajú pravidel-
né semináre, vytvárajú sa pracovné 
krúžky, vydávajú časopisy a knihy. 
 Na Filipínach je zriadených 286 

katolíckych materských škôl, 591 zá-
kladných škôl, 921 stredných škôl, 
159 vysokých škôl a 12 univerzít, na 
ktorých pôsobia aj misionári SVD. 
Katolícke školy a univerzity patria 
k najlepším výchovným inštitútom 
krajiny. 
 Podľa štatistík Spoločnosť Bo-
žieho Slova vyslala okolo 132 filipín-
skych misionárov ohlasovať evanje-
lium do Číny, Japonska, Indonézie, 
ďalej do Kórey, Austrálie a ďalších 
krajín. Do ázijských krajín vyslala 

SVD 30, do 
Afriky 51 a do 
Európy 12 mi-
sionárov. 
 S p o l oč -
nosť Božieho 
Slova má na 
Filipínach 453 
členov. Z toho 
je 6 biskupov, 
338 kňazov, 27 
bratov laikov, 

71 klerikov scholastikov a 11 novi-
cov, zo zahraničia je 23 % z 12 kra-
jín. Priemerný vek je 46,6 rokov. 
 Zaujímavosti z Filipín: Filipíny 
sú pomenované po Filipovi II. Špa-
nielom (1527-1598). Národným 
športom na Filipínach je basketbal. 
Na Filipínach je vyše 20 stále čin-
ných sopiek; jednou z nich je najvy-
ššia hora ostrovov Apo (2954 m). 

P. Karol Bošmanský SVD 
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Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 
Zdroje: www.misijnediela.sk, www.svd.sk 
Hlasy z domova a misií 6,7,8 /2015  
Foto:  internet, archív SVD 
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