
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník V. - Číslo 9 - September 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 *  Z Homílií svätého pápeža Gregora Veľkého na evanjeliá 

Liturgia: „Preto som sa modlil...“ 

Reportáž: Putovanie Levice - Levoča 2015 * Pochod za život   
Katechéza: „Chudobní v duchu“    

Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na september  

 Misia, nepretržitý Boží záujem o teba * Každý človek je vzácny 

Fotogaléria: Kalvárske hody 14. 9. 2015  

Levickí účastníci Pochodu za život, 20. 9. 2015  
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Vás, archanjeli, zdravíme 

a spevom zvučným chválime, 

vás, ktorých v ríši 

nadhviezdnej zdobí                

žiar slávy nesmiernej. 

 

Michal, ty nepremožený 

veliteľ vojska na nebi, 

nás rukou mocnou podporuj, 

v nás Božiu milosť ochraňuj. 

 

Gabriel, posol najmilší, 

hlas Božích tajov najvyšší; 

vznešený anjel, nauč nás 

kráčať vo svetle v každý čas. 

 

 

 

Rafael, ty nás sprevádzaj, 

nám putujúcim pomáhaj, 

choroby tela odháňaj 

a spásu dušiam prinášaj. 

 

Anjelské šíky belostné, 

vás v tejto chvíli slávnostnej 

prosíme, chráňte, veďte nás 

ta, kde ste s Kristom           

v raji krás. 

 

Buď sláva Otcu, Synovi 

česť Duchu Tešiteľovi; 

zbor anjelov ich na nebi 

naveky chváli, velebí. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������   HYMNUS ������������������������������������                                                                                   
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 Treba vedie ť, že názov anjelov 
označuje ich úrad, nie prirodzenos ť. 
Lebo tí svätí duchovia v nebeskej 
vlasti sú síce vždy duchovia, ale 
vždy ich nemožno nazva ť anjelmi. 
Oni sú anjelmi iba 
vtedy, ke ď sa 
prostredníctvom 
n i c h  n i e č o 
oznamuje. Tí, čo 
z ve s tu j ú  i b a 
menš ie  vec i , 
volajú sa anjeli, tí, 
čo zvestujú ve ľmi 
veľké, nazývajú 
sa archanjeli.  
  P r e t o 
k Panne Márii 
nebol poslaný 
hocijaký anjel, ale 
archanjel Gabriel. 
Patrilo sa totiž, 
aby na takúto 
službu išiel ten najvyšší anjel, ve ď 
zvestoval najvä čšiu vec zo všetkých. 
 Preto oni dostávajú aj vlastné 
mená, aby sa aj ich názvom 
ozna čovalo, akej č innosti sú 
schopní. Lebo v onom svätom 
meste, ktorého dokonalos ť spočíva 
v plnom poznaní z videnia 
všemohúceho Boha, nedávajú sa 
vlastné mená preto, žeby nebolo 
možno bez mien pozna ť ich osoby, 
ale keď prichádzajú k nám s nejakou 
úlohou, u nás dostávajú mená pod ľa 
svojich služieb. Michal znamená 
„Kto je ako Boh?“, Gabriel „ Božia 
sila“,  Rafael zase „Boží liek“.  
 A kedyko ľvek ide o nie čo 
mimoriadne silné, hovorí sa 
o poslaní Michala, aby sa dalo zo 
samého činu i z mena vybada ť, že 

nik nemôže urobi ť to, čo dokáže 
urobi ť Boh. Preto aj ten starý 
nepriate ľ, čo v pýche chcel by ť 
podobný Bohu a povedal: „Do neba 
vystúpim, ponad hviezdy neba svoj 

trón vyvýšim, podobný 
budem Najvyššiemu,“ 
bude na konci sveta 
ponechaný na svoju 
silu a odsúdený na 
večné muky, lebo sa 
o ňom tvrdí, že bude 
bojova ť s archanjelom 
Michalom, ako hovorí 
Ján: „ Strhol sa boj 
s  a r c h a n j e l o m 
M i c h a l o m . “   
 K Mári i  bol 
poslaný zase Gabriel, 
čo znamená „Božia 
sila.“  Prišiel totiž 
zvestova ť toho, ktorý 
sa dobrotivo zjavil 

v poníženosti, aby porazil vzdušné 
mocnosti. Božia sila mala zvestova ť 
toho, ktorý prichádzal ako Pán 
mocností a mocný v boji. 
  Rafael sa prekladá, ako sme 
povedali, „Boží liek“. Lebo ke ď sa 
dotkol Tobiášových o č í  ako 
ošetrujúci lekár, odstránil tmu jeho 
slepoty. Bolo teda vhodné, aby sa 
ten, ktorý bol poslaný lie čiť, nazýval 
„Boží liek“.  
 
 V nebi nastalo ticho, ke ď 
s archanjelom Michalom bojoval 
drak,  A bolo po čuť hlas vola ť: 
Spása, česť a moc všemohúcemu 
Bohu. 
 

Z posvätného čítania                                                 
na slávnos ť Archanjelov 

Z Homílií svätého pápeža Gregora Veľkého na evanjeliá 
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28. nedeľa v cezročnom období B                                         
„Preto som sa modlil...“ 

 

 Čítaniami tejto nedele sa jasne 
tiahne myšlienka o dôležitosti 
a potrebe múdrosti. Už prvé čítanie 
z Knihy múdrosti 
nám prináša radu, 
ako ju získať. Najis-
tejšou cestou k jej 
získaniu je modlit-
ba. „Preto som sa 
modlil: Bol mi da-
ný rozum. Prosil 
som a vošiel duch 
m ú d r o s t i  d o 
mňa.“ (Múd 7,7) 
P r a m e ň o m 
a darcom múdrosti 
je Boh a múdrosť je 
prvým zo siedmich 
darov Ducha Sväté-
ho. Autor ju vysoko 
vyzdvihuje nad 
všetko, čo by 
v ľudských očiach mohlo mať veľkú 
cenu. „Ani drahokam som nestaval 
jej na roveň...Väčšmi som ju miloval 
než zdravie a než krásu...“ (Múd 7, 
9a,10a) Kto je smädný po múdrosti 
a prosí, dostane ju od Boha. Žalmista 
potvrdzuje túto myšlienku, keď sa 
obracia na Darcu slovami: „ Obdaruj 
nás, Pane, múdrosťou srdca.“ Lebo, 
ak sa odvrátime od Pána, chýba nám 
skutočná, pravá radosť zo života. 
 Sväté Písmo, Božie slovo, je bo-
hatým žriedlom na získanie múdrosti. 
V ňom nás Boh vyučuje v Duchu 
Svätom životnej múdrosti, ktorého 

pokladnicou je ľudské srdce. Lebo, 
ako hovorí Pán Ježiš, z ľudského srd-
ca vychádza dobro i zlo. Svätý apoš-
tol Pavol prirovnáva Božie slovo 
k ostrému dvojsečnému meču, ktorý 

preniká do hĺbky 
a „rozsudzuje 
m y š l i e n k y 
a úmysly srd-
ca.“ (Heb 4)
Pokorné a tiché 
srdce dovolí Bo-
žiemu slovu pre-
n i knúť  doň 
a urobiť si 
v ňom príbytok. 
A následne sa 
nechá ním vyu-
čovať a viesť. 
Pán Ježiš častej-
šie upozorňuje: 
„Dávajte si po-
zor, ako počúva-
te.“ a „Kto má 
uši, nech počú-

va.“ Dôležitosť správneho počúvania 
potvrdzuje slovami. „Nie ja vás bu-
dem súdiť, ale slovo, ktoré ste počú-
vali a nezachovávali ste ho.“  Kto je 
teda múdry?! Ten, kto je chudobný 
v duchu, spievame v alelujovom ver-
ši. Prvým krokom k tomu je zachová-
vanie Božích prikázaní, Desatora. 
Následne je potrebné dosiahnuť slo-
bodu srdca. Odovzdať do Božích rúk 
všetko, čo máme a čo sme. Týka sa 
to tak bohatstva ducha ako aj bohat-
stva tela. Schopnosti, ktoré máme, 
talenty (športové, umelecké...), ši-
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kovnosť, zručnosť, učenosť a pod., 
ako aj materiálne dobrá, akými sú pe-
niaze, bývanie, ošatenie, zdravie, 
atď., sú koniec koncov všetky darom 
od Boha.  Pán Ježiš si povzdychol: 
„Deti moje, ako ťažko sa vchádza 
do Božieho kráľovstva.“   „Ľuďom 
je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo 
Bohu je všetko mož-
né.“ (Mk10) Čím 
viacej sa otvoríme 
Božej múdrosti, tým 
jasnejšie budeme 
spoznávať, na čom 
lipneme, čo nás zvä-
zuje a robí nás ne-
slobodnými. Boh 
nám daroval slobo-
du, váži si ju a reš-
pektuje. Nikdy na 
nás nevyvíja nátlak. 
Ale vo svetle, ktoré 
vyžaruje Jeho múd-
rosť, sme schopní 
rozpoznať, čo nás 
robí otrokmi. Tieto 
putá dokážeme roz-
biť, ak všetko to, bez čoho si nedoká-
žeme život predstaviť, odovzdáme 
Bohu, čiže „rozdáme“. „Veď váš Ne-
beský Otec vie, že to všetko potrebu-
jete. Vy však hľadajte najprv Božie 
kráľovstvo a ostatné sa vám pridá.“  
Ak sa to budeme usilovať urobiť, zis-
tíme, že sme vlastne o nič neprišli, 
ale že sme sa v pravom slova zmysle 
obohatili. Peter sa pýta Krista, čo zís-
kajú tým, že všetko opustili. A On ho 
upokojuje: „Niet nikoho, kto by pre 

mňa a pre evanjelium opustil... aby 
nedostal stonásobne viac, teraz 
v tomto čase.... a v budúcom veku 
večný život.“ Z časných darov si tým, 
že ich odovzdáme Bohu, zriekame sa 
ich, snažíme sa byť skromnejší, veľ-
korysejší, milosrdnejší, súcitnejší,     
a učíme sa podeliť o tieto dobrá 

s menej obdare-
nými, môžeme 
nadobudnúť bo-
h a t s t v o 
a múdrosť srd-
ca. Spoznáme 
pravdu o tom, 
že Boh to všetko 
premenil na inú 
hodnotu a tú 
nám následne 
odovzdal späť. 
Ako pridanú 
hodnotu sme na-
vyše získali slo-
bodu. Stali sme 
sa vlastníkmi 
všetkého, pri-
čom dokážeme 

žiť tak, ako by nám nič nepatrilo. Bu-
deme si vedomí toho, že sme iba 
správcami Božích darov. Potom 
s plným pochopením, s múdrym 
a radostným, slobodným srdcom mô-
žeme spievať: Nech sa tvoje dielo 
zjaví tvojim služobníkom a ich de-
ťom tvoja nádhera. Nech je nad na-
mi dobrotivosť Pána, nášho Boha; 
upevňuj dielo našich rúk, dielo na-
šich rúk upevňuj! (Ž 90)  
 

   Gitka Tóthová 
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 7. deň pondelok 29. jún -  ráno 
dobehol radostne Rišo a ukazuje, že už 
zrážky klesli z pôvodnej predpovede 30 
mm na 17 mm. – Dobre sme sa teda 
modlili!, tešíme sa spolu. V skutočnosti 
sme potom dostali asi 5 mm a všetko 
spadlo, až keď sme boli v chate Kamienka 
ukrytí. Od prvého úseku, od Chabenca sme 
síce v tento deň putovali v pršiplášťoch, ale 
vcelku sme to zvládli.  
 Na Kamienke bolo výborne. 
V obsluhujúcej dievčine sme spoznali 
Veroniku zo Zvolena, hlavnú animátorku 
Mládežníckej púte Muráň – Levoča. Pred 
rokom s ňou pracovali i naši pútnici Radko 
a Mimo, takže všetko duše spriaznené. 
Neobišlo sa to bez pozornosti podniku, 
chrumkavej čerstvej štrúdle. Vďaka Nika!  
 Presun do Štefánikovej chaty sme 
zvládli v pohode. Obloha sa dovtedy 
dostatočne vypršala a sychravá nálada nás 
neodradila. V sedle pod Krupovou hoľou – 
odbočka na Ďumbier, sme sa pomodlili 
Korunku. V tomto nečase nemalo význam 
vybehnúť na najvyšší vrchol. Na chate sa 
pokračovalo v pohodovom veselení, 

mládež nakreslila a do kroniky zapísala náš 
pozdrav. Sprcha ponúkla teplú vodu, večera 
bola výborná, dalo sa zabaviť. Na záver 
sme potom preberali a porovnávali dnešnú 
pohodu s včerajším, tak povediac trápiacim 
sa dňom. Jednoznačne zo všetkého 
vyplynulo, že sme sa všetci začali 
úprimnejšie a dôvernejšie modliť. Naša 
viera narástla, pochybnosti sa stratili, 
dôvera sa posilnila. Chválili sme nášho 
Pána Ježiša, že nás tak požehnal a že nás 
i naďalej sprevádza. Telefonuje Ľuboš, 
postupuje svojím tempom. Spať bude 
v penzióne. Žalúdok ho začína poslúchať. 
 8. deň utorok 30. jún – po 
výborných raňajkách sme vyrazili. Táto 
časť hrebeňa je pohodová, vľavo pred nami 
sa odkrývajú hrebene Vysokých Tatier. 
Chodníky cez kosodrevinu svižne ladia 
s naším krokom, radostne sa už kráča, keď 
obloha je viac ako slnečná. Na Čertovicu 
sme dorazili postupne za sebou, poslední 
tam boli o 10.45. Zostali sme v motoreste, 
hoci ho len teraz začínajú prevádzkovať.  
 Na poludnie sa začína baliť Ivan. 
Dovolenka mu viac nedovolí, aspoň 

������������������������������������   Putovanie Levice Putovanie Levice Putovanie Levice ---   Levoča 2015 Levoča 2015 Levoča 2015 ������������������������������������   
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v tomto čase nás podporil. Lúči sa 
a odchádza dopredu, aby potom zišiel na 
Pohronie, do Beňuše. My sa pustíme na 
cestu neskôr a troma 40 minútovými 
úsekmi dorazíme do útulne Ramža. Niet tu 
nikoho, zábava má teda zelenú. Patrične 
využívame všetko, čo máme k dispozícii. 
Zábavná šou začína pri varení cestovín 
talianskej výroby. Priamo na pahrebe 
s minimálnym zálesáckym a kuchynským 
v yb av en í m , 
bez varešky  
a  i n ý c h 
p o t r e b n ý c h 
n á r a d í . 
Spravodajské 
a g e n t ú r y 
p r í t o m n ýc h 
r e p o r t é r o v 
však všetko 
s t a r o s t l i v o 
dokumentujú, 
zachytáva jú 
na filmové pásy. Rozhostila sa neobyčajne 
skvelá nálada. Duchovné, ale i tie ľudové 
piesne sa šíria okolím. Bolo nás počuť aj 
v predošlých dňoch, ale dnes je to veľmi 
výrazné, najmä keď zaznejú piesne našich 
otcov o rodnej domovine. A hymna, na 
ktorú nás Čičo pozval! Rovno pod Kriváň, 
ktorý je akoby za humnami. Večerná práca 
v našej jedinečnej skupinke je čerešničkou 
celého dňa. Vzdávame Bohu vďaky 
a chvály a sme opäť uistení, že po nejakom 
dni očisťovania je putovanie slobodné, 
radostné, oslavné. Vrátane spokojného 
telefonátu od Ľuboša. 
 9. deň streda 1. júl – dnes nás to 
povedie cez vyťažené a povalené úseky 
lesného pásma, kde z pôvodných 
prekrásnych lesných chodníkov zostali už 
len ich torzá. Za Havranou poľanou, tak 
pravidelne rozrytou diviačou zverou, sa 
chodník opäť zdvihne do pásma 
kosodreviny. Telefonuje Ľuboš, že už je na 
našej úrovni dolu vo Východnej, kde tiež 

pripravujú parádu. Z Kolesárovej spadneme 
potom do hlbokého sedla Priehyba. 
Vyhliadky na Vysoké Tatry sú stále 
príťažlivé. V sedle mi priateľ pútnik Lacko 
z Heľpy radí prameň pitnej vody. Je 
výborná nielen svojou silou, chladom, ale 
aj chuťou. Oddychujeme, neponáhľame. 
Premodlíme sa Korunku a hneď na to sa 
dávame do ďalšieho krkolomného výstupu 
o nových 500 metrov prevýšenia. Do ruky 

b e r i e m e 
krížovú cestu 
a v desať, 
p ä t n á sť 
minútových  
o d s t u p o c h 
s t ú p a n i a 
sa modlíme. 
Trošku sa to 
c e l é 
u r ý c h l i l o , 
zabudli sme 
p o z o r o v ať 

a chváliť krásu prírody. Na vrchole znova 
hovorím o zázračne rozkvitnutej dolinke, 
ktorú sme tu s Ľubošom na putovaní v r. 
2005 zažili. Blendunkomodré kvietky, 
ktorých farba a pôvod snáď ani neboli 
z tejto zeme... Nevšedný západ slnka 
a Ľuboš sa ma pýta: - Vieš si predstaviť 
niečo krajšie ako je toto? Ani keby sme boli 
v raji!... A dnes už isto viem, že sme tam 
vtedy skutočne aj boli... Nikdy viac tam tie 
kvietky potom neboli a ten „obláčik“ sa 
nám tam viac neobjavil... 
 Keď sme sa domodlili krížovú cestu, 
bola pred nami útulňa Andrejcová. 
Zmodernizovaná, s obsluhou a šikovným 
chatárom Marekom. Skvelé privítanie, 
znamenitá kofola i Tatranky. Rišo a Mimo 
vstávajú ráno zavčasu. O pol druhej chcú 
vyraziť, aby chytili východ slnka na 
hrebeni, pozdravili Kráľovu hoľu a zbehli 
dolu do Telgártu na gréckokatolícku         
sv. omšu. Slúži sa tam pre mládežníckych 
pútnikov z Muráňa. Na pričniach teda 



8 

 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

M I C H A E L  
* Reportáž *                                Ročník V. Číslo 9 

zostala aj Veronika a Čičo. Bol tam ešte 
Majo z Trnavy, ktorý sa veľmi zaujímal 
o naše putovanie. So Stanom a jedným 
manželským párom sme sa rozložili 
v podkroví. Večer pri táboráku, rozhovory 
s duchovnou náplňou uzavreli i tento deň. 
 10. deň štvrtok 2. júl  – ráno som 
vyprevadil prvých pútnikov o pol druhej. 
Obloha bola čarovná. Vstávame zavčasu aj 
my, aby sme boli rýchli. 6.20 foto a ide sa. 
Úžasne čisté, tiché a skvelé ráno. Až pri 
prvej zastávke prehovoríme a pomodlíme 
sa desiatok 
r u ž e n c a 
s v e t l a . 
P o t o m 
s t r m ý m 
s t ú p a n í m 
zdolávame 
3 0 0 
m e t r o v é 
prevýšenie 
n a 
Ba r t kov ú , 
aby sme už 
dali koniec 
týmto výstupom do strmín. Hrebeň sa 
pozvoľne blíži ku Kráľovej holi, ktorá nás 
privíta o pol jedenástej. O hodinu začíname 
zostupovať. Starými oprášenými chodníkmi 
dobehneme Mládežnícku púť Muráň – 
Levoča.  
Je veselo, ale pre nás aj akosi hladno - 
smädno a tak sa do Vernára spustíme ešte 
pred celou tou 180 člennou riavou 
mladých. Tam ich počkáme a spolu s nimi 
poputujeme do Hranovnice. (Volal Ľuboš, 
že je v Poprade u rodiny a zajtra sa 
stretneme.) Ubytujeme sa v škole a potom 
sa rozlezieme po rodinách, kde nás 
privítajú, dovolia sa nám osprchovať, 
pohostia nás. Úžasná, nádherná chvíľa 
agapé,  
ktoré vrcholí o desiatej chválami 
v miestnom kostole. Pred vystavenou 
Sviatosťou oltárnou je „archa zmluvy“. 

Vkladáme do nej všetky naše prosby, kríže 
a predsavzatia, chvály a vďaky, čo sme sem 
so sebou priniesli. Všetko to, o čo prosíme 
nášho Nebeského Otca, všetko to, čo Mu 
chceme odovzdať, obetovať, povedať. 
Chvály znejú do polnoci. Sviatosť Oltárna 
sa v rukách kňaza skláňa nad každého 
jednotlivo, oslovuje ho vlastným menom 
a žehná. Chvíľa nového života, narodenia, 
obrátenia... 
 11. deň piatok 3. júl – vstávame 
a balíme. Spoločne do kostola na raňajšiu 

svätú omšu. 
T á  b ež í 
v  r ytme 
m l a d ý c h , 
krátke chvály 
s modlitbami. 
Lúčia sa 
organizátori, 
ď a k u j e m e 
d o m á c i m , 
všetkým tým, 
ktorí nás už 
po 24 rokov 
vítajú vo 

svojich domácnostiach. Naša mladšia časť 
pútnikov bola u svojej starkej ešte aj na 
raňajky, za čo jej patrí vrelá vďaka. Zoradia 
sa skupinky a v pozvoľnom tempe so 
spevom, modlitbami a rozhovormi 
postupujeme cez Spišský Štiavnik do 
Betlanoviec. Tam je obedňajšia prestávka 
a práca v skupinkách. Netrieštime sa, 
pracujeme i naďalej spolu. Veď to heslo 
mladých „Ukáž mi, Pane, svoje cesty.“ .     
Ž 25,4 platí aj pre nás. Popoludňajší presun 
do Spišského Štvrtku je dosť namáhavý. 
Oddelím sa teda od našich a ponáhľam sa 
dopredu. Radostne sa potom na farskom 
nádvorí zvítam s Ľubošom. Ten je tam už 
od obeda. Domáci ružencový spolok si 
uctieva mládežníkov gulášom. Potom 
ponúknu niekoľko druhov domácich 
zákuskov a koláčov. Uctia si mladých 
a poprosia len o modlitbičku tam na 
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Mariánskej hore. V telocvični, kde 
prespávame je večerný program, ktorý si 
pripraví sama mládež. Dnes je to náročné, 
Veronika bola pozvaná maľovať vlajku, 
chlapci skladajú hymnu. Do spacákov vlezú 
až ku ránu. 
 12. deň sobota 4. júl – raňajšia       
sv. omša v miestnom kostole, rozlúčka, 
zoradenie a putovanie na Dravce. Tam 
práca v skupinkách, dnes to viedol Čičo 
v pôvodnom Radkovom štýle. Rýchly 
presun našej skupinky do Levoče, kde nás 
čakali Radkovi rodičia. Potešenie na oboch 
stranách, opäť tie nádherné sladkosti 
a koláčiky od maminky Aničky. Zaradenie 
sa do sprievodu, návšteva chrámu            
sv. Jakuba a spoločný  výstup na Mariánsku 
horu. Večerný program, vystupujú všetci 
účastníci ,  svedectvá dotknutých 
a oslobodených pútnikov. Spoločný svätý 
ruženec a záverečná polnočná svätá omša. 
Poklona v bazilike, a obrad pálenia 
všetkého, čo bolo do archy zmluvy vložené. 
A tu sme sa oslobodili i my. Aj z nášho 
Levického pútnického kríža spadli všetky 
tie ťarchy, ktoré sme na ňom niesli až sem, 
boli sňaté všetky tie veci, čo sme cestou 
sem na jeho drevo pripínali a tak sa stal 
slobodným, voľným a mohol sa vrátiť 
domov. 
 13. deň nedeľa 5. júl – na 
odpustovej svätej omši zostali len tí 
najskalnejší, ktorých brali domov rodičia na 
autách a ešte otcovia, ktorí mali 
mimoriadny autobus až do Zvolena. Jeden 
z pútnikov sa vrátil domov pešo tou istou 
trasou, len s vypožičanými topánkami, lebo 
tie jeho sa mu zodrali. 
 A p r o p o !  -  B o h u  m i l é 
a obdivuhodné bolo sledovať na 
našom putovaní mladého študenta, 
ako si zo svojho batoha vybral Sväté 
Písmo toho najväčšieho formátu 
a denne ho študoval, rozjímal nad 
ním. Užasli sme nad spevavosťou 

celej našej partie ako náboženských, 
tak aj ľudových pesničiek. Nádherné 
bolo pozerať na chlapcov, ako denne, 
za každého počasia a únavy písali 
svojim milujúcim dievčatám dôverné 
listy. Ako sa zdieľali a spoločne riešili 
nastolené problémy, otázky, starosti, 
ako si radili a hľadali tú najlepšiu 
cestu. Ako sa vedeli podeliť aj s tým 
posledným kúskom dobroty, obetovať 
sa, zriekať. Vo vedení večerných 
katechéz bolo vidieť už určitú 
skúsenosť a profesionalitu. Bolo to 
úžasné a tvrdím, že celé to bolo viac, 
ako požehnané putovanie!  
 

Ďakujem Vám, milí priatelia!  
  

Starý pútnik 
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 Keď nám v nedeľu ráno 20. septem-
bra udelil pán dekan Bednár svoje požehna-
nie a poprial šťastnú cestu i návrat domov, 
vyštartoval náš autobus s necelou tridsiat-
kou dospelých, mládeže a detí do Bratisla-
vy. Naším cieľom bola účasť na sv. omši 
a po nej pochod za život, ktorého zmyslom 
bolo vyjadriť pre-
svedčenie, že ľud-
ský život je Boží 
dar, ktorý treba 
chrániť od počiatku 
až do prirodzeného 
konca. Cestou sme 
sa pomodlili sláv-
nostný ruženec 
a s predspeváčkou 
sme si aj zaspievali 
zopár mariánskych 
piesní. Na diaľnici od Nitry nás predbehlo 
niekoľko autobusov, ktoré viezli za rovna-
kým cieľom ľudí z rôznych končín Sloven-
ska.  
 Na parkovisku pri Inchebe sme zapar-
kovali ešte pred 10. hodinou a pripojili sme 
sa ku zástupu, ktorý smeroval po novom 
moste do historického centra Bratislavy. Už 
tu nám mladí výrazne označení pomocníci 
organizátorov podávali do rúk noviny 
a letáčiky s prepotrebnými informáciami. 
Na druhej strane Dunaja sa oddeľovali sku-
piny ku svojim chrámom, prideleným pre 
jednotlivé diecézy. Veriaci z Banskobys-
trickej diecézy sa zhromažďovali pred Ka-
pucínskym kostolom. Tu som sa odtrhla od 
našej skupiny a hoci sme boli na rovnakých 
miestach, znovu som uvidela ostatných až 
podvečer na parkovisku, pri odchode do-
mov. V tom nespočetnom množstve ľudí 
sme sa počas dňa nestretli.  
 Pred 11. hodinou sa vystriedali ľudia 
zhromaždení pred kostolom s vychádzajú-
cimi z chrámu po pravidelnej nedeľnej om-
ši. Slávnostnú sv. omšu v preplnenom kos-

tole celebroval náš otec biskup Marián 
Chovanec s početnou asistenciou kňazov     
a miništrantov - seminaristov. Okrem po-
vzbudivých slov v homílii potešila všet-
kých prítomných jeho správa, že bol vyme-
novaný za biskupa  Reykjaviku  (Island) ro-
dák z  Novej Bane,  teda z Banskobystric-

kej diecézy.    
Keď som po      sv. om-
ši vyšla von, pred kos-
tolom stáli menšie väč-
šie hlúčiky ľudí každé-
ho veku. Bolo tu mno-
ho rehoľníčok i rehoľ-
níkov v rozmanitých 
habitoch. Veľký počet 
mladých rodín 
s maličkými deťmi 
v kočiarikov, alebo ne-

senými v náručí. Väčšie deti pobehovali 
s rovesníkmi okolo nich, s mávadlami či 
balónmi v rukách, alebo sedeli na lavičkách 
a kŕmili sa prineseným proviantom, veď bol 
už čas obeda. Letáky, pútače, zástavy, 
transparenty, ktoré si ľudia priniesli 
z domu, alebo im ich rozdali dobrovoľníci 
zásobovaní z pojazdného „stánku“ – auta, 
propagovali myšlienky Pochodu za život. 
Postupne smeroval zväčšujúci sa dav ľudí 
prichádzajúcich od tunela popred 
„Troji čný“ kostol dole na Námestie SNP. 
Tam v strede námestia už išiel moderovaný 
kultúrny program na veľkom pódiu pred sú-
soším symbolizujúcim povstanie. Diváci čo 
sa nezmestili v priestore pred pódiom - 
a tých bola väčšina - sledovali dianie na 
„javisku“ i v „hľadisku“ na veľkoplošnej 
obrazovke v dolnej časti námestia. Temer 
ako doma pri televízore na programe stani-
ce Lux. Vtipné slová moderátorov známych 
z luxáckeho vysielania striedali speváci, 
známe osobnosti, jednotlivci vydávajúci 
svedectvo, že život je radosť, že je to dar, 
že dieťa treba chrániť už pred narodením, 

������������������������������������         Pochod za život   Pochod za život   Pochod za život   ������������������������������������      
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že treba pomáhať a povzbudiť tehotné ma-
mičky, ktoré sú v krízovej situácii. Viac 
ako samotný program mňa osobne oslovila 
na tomto neuveriteľne veľkom zhromažde-
ní - možno povedať že navzájom prevažne 
cudzích ľudí - ich súdržnosť a pokojná ra-
dostnosť. Toľko úsmevov, smiechu, srdeč-
ných zvítaní pri náhodnom stretnutí som 
nevidela už veľmi dávno, ak vôbec nieke-
dy. Prekvapilo ma veselé kamarátske sprá-
vanie detí i mládeže. Ani tie najmenšie ne-
plakali, „neotravovali“, ale oddychovali či 
šantili – v náručí matiek, na rukách či ple-
ciach otcov, starších súrodencov, či iných 
príbuzných, alebo známych tiet a ujov.  
 Kvalitne pripravený, pestrý 
a hodnotný program 
bol možno trochu dlhý 
pre desaťtisíce stoja-
cich divákov, alebo sa 
to zdalo iba mne? Po-
četný zástup sa po 
oznámení moderátorov, 
že pochod sa začína 
obrátil chrbtom 
k hlavnému pódiu a po-
hol smerom ku Gorké-
ho ulici (vedľa starej 
budovy SND), no o pár minút nás vyzvali 
obrátiť sa čelom vzad. To bol jediný malý 
organizačný nedostatok. Keď sa už po riad-
nom ukončení začal samotný pochod ulica-
mi starého mesta, bola to opäť živá riava 
veselých usmiatych, idúcich peši, alebo ve-
zených v kočíkoch či na invalidných vozíč-
koch, alebo nesených na pleciach či 
v náručí. Trasa viedla pomedzi vyznačené 
línie Gorkého ulicou, poza staré divadlo, 
pomedzi Carlton a Redutu, popri súsoší 
Štúra s družinou, po nábreží popred budovu 
SNG, k novému mostu SNP. Milí a úslužní 
boli žltými a oranžovými vestami 
„zviditeľnení“ dobrovoľníci či iní  pomoc-
níci (napríklad aj maltézski rytieri, 
i klauni). Rozdávali okrem informácií tiež 
pitnú vodu, podanie rúk, alebo fúkali myd-

lové bublinky na radosť detí. „Nový“ most 
aj „nadchody“ ponad výpadovku pred Mar-
tinským dómom boli vyzdobené ako na 
svadbu či cez fašiangy stuhami, maskotmi 
a najmä divákmi (asi prevažne novinármi), 
ktorí chceli vidieť prechádzajúcu živú ľud-
skú konkurenciu Dunaja. Slávnostnú atmo-
sféru navodili naplno znejúce zvony z veže 
dómu. Trasa pochodu skončila na voľnej-
šom priestore pred starou budovou sloven-
ského rozhlasu. Tu sa mnohí účastníci po-
chodu zdržali, aby sa ešte aspoň chvíľu po-
zhovárali starí či noví známi, oddýchli si na 
lavičke, alebo zašli s deťmi do cukrárne na 
zákusok, zmrzlinu, dospelí na kávičku či 
pivko. Bratislavské staré mesto malo tento 

večer určite viacná-
sobne početnejších 
dočasných obyvate-
ľov, ako po iné veče-
ry. 
 Moja spiatočná 
cesta k autobusu, po 
moste ponad Dunaj 
s výhľadom na hrad 
bola pomerne rýchla. 
Síce trošku som blú-
dila na inchebáckom 

parkovisku a musela som si pomôcť aj 
„mobilovou“ navigáciou. Našťastie, nebola 
som posledná, čo nastúpila do nášho auto-
busu.  Keď sme sa po výjazde z Bratislavy 
spoločne poďakovali modlitbou za tento 
požehnaný deň, niektorí preberali a hodno-
tili jeho priebeh, iní oddychovali a kým 
sme prišli do Levíc, stihli si aj trochu 
zdriemnuť. Som nesmierne rada a vďačná, 
že som bola účastníčkou bratislavského Po-
chodu za život. Čo pekné, radostné             
a úprimné som zažila, videla a počula na 
vlastné oči, mi nespotvorí už žiadny 
„zainteresovaný“ komentár, či publikovaný 
v dennej tlači, na komerčných rozhlaso-
vých alebo v televíznych staniciach. Ďaku-
jem Pánu Bohu za tento nádherný deň.  
                                                   K. Holbová        
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Chudobní v duchu 
 

 Keď Pán Ježiš na začiatku svojho verej-
ného účinkovania predstavuje svoj program, 
nehovorí: „Blahoslavení tí, ktorí zachovávajú 
Zákon, lebo ich je nebeské kráľovstvo“, ale 
hovorí: „Blahoslavení chudobní v duchu, le-
bo ich je nebeské kráľovstvo.“ 
 Čo týmto termínom chudobní v duchu 
Pán myslí?  
 Najprv si povedzme, kto z ľudí bol chu-
dobný v duchu par exellance? Panna Mária. 
Prečo? Pretože bola blahoslavená par exellan-
ce: „H ľa, od 
tejto chvíle 
blahoslaviť 
ma budú 
všetky poko-
lenia...“ Čo 
je ďalším dô-
kazom, že bo-
la chudobná 
v duchu? To, 
že bola plná 
milosti. Ak je 
niekto plný 
milosti, je bo-
hatý na mi-
losť, musí 
byť chudobný 
na seba, je 
bez seba, ale 
doslova bez seba, teda je vyprázdnený zo svoj-
ho ega, z vlády svojich žiadostivostí a vládne 
v ňom Pán – „Pán s tebou.“ (Lk 1, 28) 
 To – ZADARMO  – o ktorom sme hovo-
rili, je aktuálne len pre chudobných v duchu. 
Preto, aby sme mohli spásu prijať ako dar, po-
trebujeme zaujať správny postoj k spáse, ako 
k daru, postoj, ktorý priťahuje milosť, priťahu-
je spásu, priťahuje Ducha Svätého, a tým posto-
jom je chudoba ducha – „Boh zhliadol na po-
níženosť svojej služobnice a veľké veci mi 
urobil ten, ktorý je mocný.“  (Lk 1,48-49 ) 
Kde je chudoba ducha, tam je moc Božia.  
 Kto sú to teda chudobní v duchu? Už 
Starý zákon pomaly odhaľuje tento pojem.  
 V Nm 12, 3 je použité slovo chudobný, 
herb. anav, na Mojžiša: „Kým Mojžiš bol veľ-
mi tichý muž, (tichší) ako všetci ostatní ľudia 

na svete.“ Jeruzalemská biblia prekladá tento 
verš takto: „Mojžiš bol človek veľmi pokor-
ný, najpokornejší na zemi.“  
 Aj v ďalších textoch Starého zákona ná-
jdeme toto slovo a podľa kontextu má vždy ne-
jaký špecifický odtieň: Ž 33, 7; 39,18, 113,6-7; 
9,19; 134,19; 22,25; Sof 2,3; 3,9-13. Anav je 
teda ten, kto je slabý, maličký, ponížený, poko-
rený mocným, tichý, jemný, smutný, plačúci, 
deprimovaný, hladný, nešťastný, so zlomeným 
srdcom skrze utrpenie, alebo vlastný hriech či 
skúšku, je to človek tichý, jednoduchý, malý, 
dôverujúci v Pána, odovzdaný Pánovi. Je to vý-

raz, ktorý uka-
zuje na vnútor-
né postoje, je to 
človek, ktorý sa 
nemôže spolie-
hať na nič 
a nikoho, ani 
na seba, len na 
Boha. Je ako 
človek na púš-
ti , ktorý nemá 
nikoho a nič, 
„len“  Pána. Má 
„len“ Boha, ale 
má všetko. Sv. 
Terézia Veľká 
hovorí: „Nech 
ťa nič nezne-
pokojuje. Nech 

ťa nič neľaká. Všetko sa pomíňa. Boh sa ne-
mení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má 
Boha, tomu nič nechýba. Boh sám stačí.“ 
Kráľovná Ester: „...príď mi na pomoc, lebo 
som sama a nemám iného pomocníka okrem 
teba, Pane!“ (Est 4, 17t) 
 Tu sa dostávame k paradoxu – najchu-
dobnejší je najbohatší. „Keď som slabý, vte-
dy som silný.“ (2 Kor 12, 10) V chudobe je 
šťastie, blaženosť. Toto je skutočné pokánie, 
metanoia, obrátenie, ku ktorému nás vyzýva 
Pán. „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, 
že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozum-
nými a zjavil si ich maličkým.“  (Mt 11,25) 
 Toto prvé blahoslavenstvo je základom 
a vstupnou bránou k ostatným a tiež ich zhr-
nutím. Všetko v kresťanskom živote je posta-
vené na chudobe ducha, pokore srdca – „...učte 
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sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srd-
com; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. 
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno 
ľahké.“ (Mt 11,29-30) 
 „Zbyto čne vstávate pred svitaním a lí-
hate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zaro-
bený chlieb; lebo on dáva svojim miláčkom 
spánok (v spánku).“ (Ž 127,2) 
 Ak vstúpime do ducha blahoslavenstiev, 
teda do postojov, 
o ktorých blahoslavenstvá 
hovoria, spočinie na nás 
veľká milosť. „Boh pyš-
ným odporuje, ale po-
korným dáva mi-
losť.“  (Jak 4, 6; 1 Pt 5, 5) 
Tieto postoje sú miestami 
vyliatia Ducha Svätého. 
Sv. Terezka píše: 
„Musíme súhlasiť s tým, 
že zostaneme úbohí 
a bezmocní, a to je ťaž-
ké, ´kde nájsť skutočne 
chudobného duchom? 
Treba ho hľadať veľmi 
ďaleko´, hovorí žalmis-
ta... Nehovorí, že ho tre-
ba hľadať medzi veľký-
mi dušami, ale ´veľmi 
ďaleko´, tzn. v nízkosti, 
v ničote... Ach, držme sa 
radšej ďaleko od toho, čo sa blyští, milujme 
svoju malosť, milujme pocit, že nič nezna-
menáme, vtedy budeme chudobní duchom 
a Ježiš po nás príde, nech budeme kdekoľ-
vek, pretvorí nás na plameň lásky...“  
 „Keď vás hanobia pre Kristovo meno, 
ste blahoslavení; lebo Duch slávy, a Boží na 
vás spočíva.“ (1 Pt 4, 14) Ak budeme žiť ducha 
blahoslavenstiev, srdce evanjelia, evanjelium 
naplno (a to nie je o výkone a skutkoch, ale o 
dôvere), tak budeme soľou zeme a svetlom sve-
ta, dáme ľuďom chuť žiť, dáme im svetlo 
v temnotách napriek/vďaka vlastnej slabosti. 
V hre je samotný zmysel života – dať ľuďom 
vo svete nádej!!! 
 Kríž  je vrcholom paradoxu blahoslaven-
stiev – Božia moc a Božia múdrosť – pre svet 
bláznovstvo, pre Židov pohoršenie, ale pre ve-
riacich Božia moc a Božia múdrosť! (1 Kor 1) 

 Áno, pre človeka telesného, pozemského, 
svetského, nemôže byť v chudobe, teda v kríži 
žiadna blaženosť ani šťastie. Je to pre neho 
bláznovstvo a nezmysel. Ale obrátenie spočíva 
práve v zmene myslenia, v zmene pohľadu na 
veci. Ak človek zaujme správny postoj v danej 
situácii, postoj chudobného, teda postoj odo-
vzdanosti a dôvery, takáto chudoba sa pre ne-
ho stane miestom vyliatia  Ducha Svätého, le-

bo Boh prejavuje svoju 
silu v ľudskej slabosti.  
 Chudobu srdca, 
pokoru srdca, môžeme 
dosiahnuť len skrze bo-
lestné skúsenosti – úz-
kosti, trápenie 
a krehkosti. Musíme byť 
o mnohé ochudobnení. 
Máme tendencie považo-
vať za hendikep našu 
morálnu biedu, slabosti 
a ťažkosti života, pritom 
však práve toto je miesto 
plné milosti, toto sú ob-
lasti života, ktoré pri-
ťahujú milosť, alebo eš-
te lepšie povedané, pos-
toj chudoby, pokory, ma-
losti, je postoj, ktorý 
v týchto situáciách priťa-
huje Božiu milosť. 

Táto chudoba v duchu má dva rozmery: 
1. voči Bohu – uznať, že všetko v mojom ži-

vote je darom od Boha, dobré i zlé. Sv. Te-
rezka: „By ť malý znamená nič nepripiso-
vať sebe, neprivlastňovať si žiadnu 
čnosť, nemyslieť si, že som niečoho 
schopný sám od seba, ale uznať, že Boh 
tento dar, poklad, vkladá do rúk svojho 
dieťaťa, ktoré ho má použiť, keď to bu-
de potrebné.“ 

2. voči sebe – realizmus – prijať seba samého 
takého, aký som, zmieriť sa so sebou sa-
mým. Prestať snívať o dokonalosti, že bude 
zo mňa dokonalá osoba – vždy budem 
hriešnik. Najťažšie v skúške nie je ani tak 
skúška sama, ako nesenie vlastnej chudoby, 
vidím vlastnú biedu, extrémnu krehkosť. 
Lenže práve pokora, chudoba ducha, je naj-
mocnejší postoj pred Bohom, len tam Boh 
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udeľuje svoju moc, svoju milosť. 2 Kor 12, 
9n. – tu sa sv. Pavol bojí, že tento osteň bu-
de prekážkou ohlasovania evanjelia. Ale 
Pán chce, aby sa oprel o jeho milosť 
a akceptoval svoju slabosť.  

Sv. Terezka je vynikajúcou učiteľkou chudoby 
ducha. Ona sama dlho trpela strachom, že jej 
úbohosť a nedostatky sa Bohu znepáčia 
a vzdialia ju od neho. Veľmi ju to ťažilo, najmä 
prvé roky v Karmeli boli 
poznačené veľkou vnútor-
nou vyprahnutosťou 
a trpkým zakúšaním vlast-
ných hraníc. V istej chvíli 
si uvedomila, na jednej 
spovedi u otca kapucína, 
že to bolo presne naopak, 
že jej „chyby Pána Boha 
nezarmútili“  a že jej ma-
losť priťahovala Božiu lás-
ku, tak ako je otec  pohnu-
tý slabosťou svojho dieťa-
ťa a ešte viac ho ľúbi, od 
chvíle, keď zbadá jeho 
dobrú vôľu a úprimnú lás-
ku. Ona sama píše o tejto 
svojej skúsenosti takto: 
„Otec Alexis Prou. Spus-
til ma s plnými plachta-
mi na vlny dôvery 
a lásky, ktoré ma silno 
pri ťahovali, no na ktoré som sa neodvážila.. 
Hovorí mi, že moje chyby Pána Boha neza-
rmútili, že ako jeho zástupca mi v jeho mene 
hovorí, že je so mnou veľmi spokojný.“  
 Teda Boh Terezke cez Písmo zjavuje, že 
namiesto toho, aby niesla svoju úbohosť ako 
hendikep, prekážku, má ju prijať ako milosť.  
 Tu sa však dotýkame dosť chúlostivej 
otázky. Aká je hranica medzi prijatím svojej 
slabosti a záľubou v hriechu?  
 Na jednej strane potrebujeme skutočnú 
túžbu po obrátení, ozajstnú túžbu zmeniť sa, 
zlepšiť to, čo zlepšiť treba, žiť viac podľa evan-
jelia, odvážne uplatňovať všetky čnosti... Musí-
me byť na to veľmi odhodlaní. Aby sme naozaj 
napredovali, musíme byť pevne rozhodnutí Bo-
hu nič neodoprieť. Sv. Ľudovít, francúzsky 
kráľ, povedal: „Radšej dostanem lepru, ako 
by som mal spáchať jediný smrteľný 

hriech!“  V stredoveku takýto výrok niečo zna-
menal, pretože s touto chorobou sa spájalo úpl-
né vylúčenie zo spoločnosti. Aj my musíme byť 
plní takéhoto odhodlania, ako sv. Terézia 
z Avily: „Radšej podstúpiť neznesiteľnú 
chorobu, ba až smrť, než vážne uraziť Bo-
ha.“ Treba túžiť po vernosti Pánovi stoj čo stoj. 
Evanjelium nám hovorí, že naše áno má byť 
skutočne áno a nie má byť nie. Musíme byť 

pripravení v boji proti 
hriechu odporovať až do 
krvi, ako hovorí Hebr 12, 
4. Svätý Benedikt vo svo-
jej Regule podobne po-
vzbudzuje mníchov, aby 
„ni čomu nedávali pred-
nosť pred Kristovou lás-
kou.“   
 No zároveň sa mu-
síme prijať ako úbohí 
a hriešni. Lebo napriek 
našej dobrej vôli, napriek 
našej úprimnej túžbe Bo-
hu nikdy nič neodmiet-
nuť, milovať ho celým 
srdcom, budeme konfron-
tovaní s hranicami, slabo-
sťami, niekedy pádmi, 
ktoré môžu byť veľmi po-
nižujúce a ktoré musíme 
prijať. Musíme odmietnuť 

hriech, no prijať, že sme úbohými hriešnikmi. 
Prijať, že sme niekým, kto je schopný často pa-
dať, no hneď sa zdvihne ako malé deti.  
 Ide teda o istú rovnováhu, ktorá je síce 
chúlostivá, ale možná. Táto rovnováha sa veľ-
mi dobre prejavuje v živote sv. Terezky: na jed-
nej strane ukazuje veľkú odvahu, veľké odhod-
lanie milovať, dávať svoj život až do konca. No 
na druhej strane, naučila sa postupne a pokojne 
prijať svoje hranice. Niekoľko mesiacov pred 
koncom svojho života píše tieto slová: „Už sa 
ničomu nečudujem, netrápim sa, keď vidím, 
že som samá slabosť, naopak, chválim sa 
ňou a očakávam, že každý deň na sebe obja-
vím nové nedokonalosti.“ A v iný deň: „Aká 
som šťastná, keď cítim, že som nedokonalá 
a veľmi potrebujem milosrdenstvo Pána Bo-
ha vo chvíli smrti!“  
      

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: 
 

Misia, nepretržitý                               
Boží záujem o teba 

 

 Život každého z nás má svoj začiatok a bude 
mať aj koniec vo vzťahu k materiálnemu svetu, ale 
nie k duchovnému. Duchovný život človeka 
pokračuje aj po smrti a práve po smrti život človeka 
dosahuje svoju plnosť. Je úžasné vedieť to a to, čo 
tomu dodáva dôveryhodnosť, je viera človeka. Viera 
v to že smrťou život nekončí ale naopak začína jeho 
skutočný život z tváre do tváre s tým, ktorý mu 
doprial poznať svet materiálny – s Otcom 
nebeským. Že nás Boh miluje, obetoval svojho syna 
za nás hriešnych, že jeho Syn nám ukázal cestu 
k Otcovi, to sú úžasné skutočnosti. Láska k druhým 
ľuďom by nás mala pobádať, aby sa o týchto 
skutočnostiach dozvedeli všetci ľudia vo svete. 
Často obdivujeme tých, ktorí pohnutí Božím 
volaním sa vydávajú na dobrodružnú cestu viery 
ohlasovania evanjelia Ježiša Krista. Či sú to rehoľné 
sestry, rehoľní bratia, kňazi alebo laici. Opúšťajú 
svoju krajinu, svoju rodnú reč, kultúru, aby mohli 
sprostredkovať – poukázať pred svetom na Božiu 
lásku. Je to náročná úloha, pri ktorej sa stretávajú 
s ťažkosťami rôzneho druhu. Po naučení 
domorodého jazyka treba pristúpiť k ďalšiemu 
kroku existencie v danej krajine a postupne sa 
inkulturovať. Postupnými pomalými krokmi 
prenikať do neznámej kultúry, poznávať a hľadať 
v nej stopy Božie. Boh bol skôr v danej kultúre 
a úlohou misionára je objaviť najskôr spôsob – 
formu tejto prítomnosti a potom pomôcť aj ľuďom 
objaviť skutočnú tvár Boha. Mnohí z nich zakúsia 
bezhraničnú prítomnosť Božiu pri svojej misijnej 
práci. Mnohí ľudia s vďakou pozerajú na 
prichádzajúcich poslov Božích, aj keď sa nájdu takí, 
ktorí nechápu ich rozhodnutie obetovať sa pre túto 
Božiu vec, a preto často zostávajú hluchí a slepí na 
Božie výzvy sprostredkované misionármi. Všetci, 
ktorí idú do misie, sa nezaobídu bez pomoci tých, 
ktorí do misie nemôžu ísť, avšak vo veľkej miere 
misiám môžu pomôcť. Nejedná sa tu len 
o materiálnu pomoc, ale hlavne duchovnú. Modlitby 
a obety za týchto ľudí sú veľkým prínosom v práci 
každého misionára, ktorý vďaka nim nejedenkrát 
zvláda aj tie najťažšie situácie. Aj ty si pozvaný 
k tomu, aby misia Ježiša Krista pokračovala vo 
svete. Vďaka tvojim modlitbám a obetám misia 
môže byť úspešná a ty sám budeš mať podiel na 
tejto misii. Neváhaj a pridaj sa. 

P. Ľudovít Feja SVD 

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

––––        ––––        ––––        
September 2015September 2015September 2015September 2015    

Aby katechéti príkladom vlastného života  
boli vernými svedkami viery, ktorú ohlasujú. 
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Každý človek je vzácny 
 

 Po druhej svetovej vojne sa pozvoľna končil 
britský kolonializmus aj v Zambii , kde boli Briti od 
konca 19. storočia. Nasledovala nestála fáza 
reorganizácie. Od roku 1953 do roku 1964 bola 
Zambia časťou 
Stredoafrickej 
federácie spolu 
s Južnou Rodéziou 
(dnes Zimbabwe) 
a krajom Njassa (dnes 
Malawi). Tieto tri 
krajiny nemali 
politicky 
a hospodársky nič 
spoločné okrem 
faktu, že boli 
britským koloniálnym územím. V roku 1964 získala 
Zambia nezávislosť od Veľkej Británie, avšak 
zostala členom Commonwealth. Zostupný trend sa 
začal v roku 1975, keď na svetovom trhu nastal 
kontinuitný pád ceny medi, najdôležitejšieho 
exportného produktu krajiny.  
    V Zambii je viera v čiernu mágiu taká živá 
ako kedysi. Za mnohé problémy robia 
zodpovednými čary bosoriek. To platí aj 
o chorobách a postihnutiach. Predsa pre chorých 
ľudí to má škodlivé účinky. Blízki ich zo strachu 
pred čarami vzďaľujú od seba. Naproti tomu už dlhú 
dobu zakusujú podporu Cirkvi.  
 V Zambii existuje popri školskej medicíne 
tradičné liečiteľstvo. Toto sa zakladá na liečení 
pomocou prírodných produktov a hlboko 
zakoreneného presvedčenia, že len liečitelia majú 
duchovné sily na to, aby si mohli osvojiť spojenia 
s duchovným svetom potrebné k uzdravovaniu. Táto 
viera je predovšetkým na vidieku tak zakorenená 
v predstavách ľudí, že ľudia väčšinou súbežne 
vyhľadávajú lekára i liečiteľa. Avšak okrem bielej 
mágie, zameranej na liečenie, existuje aj čierna 
mágia. Označuje pokus škodiť druhým ľuďom 
škodlivými čarami a prekliatiami. Viera v takéto 
temné sily je v Zambii sčasti výrazne prítomná. 
 Lekárske zariadenia v Zambii udržuje štát, 
rudné bane alebo cirkvi a misie. Keďže lieky sú 
často nedostatkovým tovarom, musia si ich pacienti 
kupovať na vlastné náklady v lekárňach. Vo 
vidieckych oblastiach trvajú jazdy k najbližšiemu 
lekárovi spravidla najmenej dve hodiny. Hlavným 
problémom lekárskej starostlivosti je katastrofálny 
nedostatok vzdelaného personálu. Zambia síce 
dostatočne vyškoľuje odborné zdravotnícke sily, 

lenže tieto sú veľmi rýchlo zlákané do iných krajín. 
Preto mnohí lekári kvôli vyšším zárobkom pracujú 
v Južnej Afrike, Botswane, Zimbabwe alebo Veľkej 
Británii. 
 Ochorenie sa nie bez príčiny nazývalo 
odstrčením: chorí napadnutí malomocenstvom 

museli žiť mimo ľudských 
obydlí – boli odstrčení. Už 
Sväté písmo opisuje 
situáciu ich bývania takto: 
„odstrčení“ žijú mimo 
miest na odľahlých 
miestach. Dnes sa 
predpokladá, že toto 
„odstrčenie“ bolo 
obdobným kožným 
ochorením, ktoré však 
nebolo identické 

s malomocenstvom. 
 Štátne školy nie vždy prijímajú deti 
s postihnutím, preto sa ich ujali rehoľné spoločnosti, 
ako napr. Misijné sestry Františka z Assisi. 
V školách a centrách sa im snažia čo najlepšie 
pomáhať. Niektorým postihnutiam by sa mohlo 
vyhnúť pri lepšej zdravotníckej starostlivosti. 
Zambia patrí aj k dvadsiatim krajinám s najväčšou 
dojčenskou úmrtnosťou. Vysoko nadpriemernou je 
v Zambii aj úmrtnosť matiek. 
 Malé dedinské spoločenstvo na okraji Ndoly, 
druhého najväčšieho mesta Zambie, založili až 
v roku 1975, teda pred štyridsiatimi rokmi. V osade 
žije 50 ľudí a väčšinou pracujú v poľnohospodárstve 
alebo vyrábajú a predávajú stoličky, stoly a iný 
nábytok. Každý sa stará o niečo iné: Ronald melie 
kukuricu, Christine šije oblečenie a pracuje 
v záhrade, John dozerá na ošípané. Deti navštevujú 
blízku ľudovú školu. Niektoré deti už dospeli 
a odsťahovali sa. Z času na čas navštevujú svojich 
rodičov. Manase, ktorý má už 85 rokov, často máva 
návštevy svojho vnuka, ktorý u neho vyrástol. 
V Zambii nie je ničím neobyčajným, že deti 
vyrastajú u svojich starých rodičov.  
 Malé spoločenstvo v mestskom obvode Ibeng 
je dedinou s leprou. Väčšina obyvateľov už 
desaťročia trpí obávanou infekčnou chorobou. Druhí 
ľudia – aj vlastní príbuzní – sa im vyhýbajú. Dedina 
s leprou vznikla z núdze: nik sa nechcel o nich 
starať. „V 50-tych rokoch sa o chorých na lepru 
starali ešte pátri františkáni,“ spomína si sestra 
Laetitia Longolongo, ktorá prináleží 
k františkánkam (Franciscan Missionary Sisters of 
Assisi). „No potom v roku 1964, keď sa Zambia 
stala nezávislou, vláda spolovice prevzala 

Cesta cez Kalváriu je najkratšou cestou do neba  

P. Jozef Freinademetz 
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nemocnicu a ukončila ošetrovanie chorých na 
lepru.“ Tak sa museli odstrčení chorí na lepru zasa 
vrátiť domov, lenže tam ich rovnako nikto nechcel. 
„Príbuzní sa o nich nestarali“, vraví Sr. Laetitia, 
„mnohí im nedali ani najesť. Ľudia sa boja lepry.“ 
Tak sa malomocní obrátili vo svojej biede na 
františkánky. „Zaklopali na naše dvere a žobrali. 
Končene sme po niekoľkých rokoch založili dedinu 
pre chorých na lepru“, referuje 65-ročná rehoľná 
sestra. Dali sme im záhrady na živobytie. Vďaka 
starostlivosti sestier už chorí nie sú viac odkázaní 
sami na seba a bez domova.  
 Spočiatku sa ľudia stránili osady s leprou. 
„Až v posledných dvadsiatich rokoch sa niekoľko 
ľudí usadilo v našej blízkosti“, pokračuje Sr. 
Laetitia. „Predtým mali 
strach z nakazenia. Až keď 
videli, že my sme sa leprou 
nenakazili, hoci máme 
mnoho rokov permanentný 
kontakt s chorými, odvážili 
sa prísť sem.“ Nechuť 
priblížiť sa k chorým je 
fenoménom presahujúcim 
ich kultúru. Už v Biblii sa 
píše o odľahlých obydliach 
„outsiderov“ bokom od 
ostatnej spoločnosti. Ale 
v Zambii ešte prežíva aj viera v čiernu mágiu, a tá 
zosilňuje tento strach. „Mnohí veria v pôsobenie 
čarodejníc“, rozpráva 42-ročný Holanďan Ellard 
Van Der Molen. „Čierna mágia sa pokladá za 
príčinu všetkého, čo je problémom, aj chorôb 
a postihnutí. Fyzioterapeut žije už dva roky v Ndole 
a venuje sa deťom a dospelým s postihnutím v rámci 
diecézneho rehabilitačného programu. Nedostatočná 
hygiena a zlá lekárska starostlivosť patria k hlavným 
príčinám mnohých postihnutí v Zambii. Van Der 
Molen navštevuje niekoľkých mladistvých doma, 
aby s nimi robil fyzioterapeutické cvičenia. 
Trinásťročný James je napoly ochrnutý. Keď po 
narodení ochorel na maláriu, rodičia ho opustili. 
Dnes sa oňho stará jeho teta. Štvorročná Melody žije 
so svojou mamou. Jej príťažlivá veselosť nedáva nič 
tušiť o jej telesnom obmedzení. Hneď po narodení 
amputovali Melody obe nohy pod kolenami. Dôvod 
je pre európske uši absurdný: jej nohy boli priveľmi 
vytočené dovnútra. Teraz sa škola vzpiera prijať 
Melody. „Pritom je inteligentná“, podčiarkuje Van 
Der Molen. V najlepšej nemocnici zhotovili pre 
Melody protézy, ktoré sú však priveľké a ťažko sa 
nosia. Stojí ju veľa námahy aby ich nosila. To, čo by 
Melody potrebovala pre svoju fyzioterapiu, by boli 
drevené cvičné bradlá s nerovnakou výškou žrdi. 
Tak by sa naučila lepšie sa pohybovať so svojimi 

protézami. Eventuálne by ju potom prijali aj do 
školy. Lenže teraz chýbajú peniaze na toto náčinie.  
Centrum v Chipulukusu navštevuje týždenne 
devätnásť detí. Niektoré z nich sú duševne 
postihnuté. Sú vyučované podľa alternatívnych 
učebných osnov. Vyučovanie sa začína po rannej 
modlitbe a spoločných raňajkách. Každé dieťa je 
iné. Preto majú rozličné predmety. Niekoľko 
chlapcov robí nábytok. Keby mali viac peňazí na 
lepšie drevo, mohli by zhotoviť drevené bradlá pre 
Melody. „U nás deti pomáhajú deťom“, mieni o tom 
Van Der Molen. Sestra Karen Chileshe, 30-ročná, sa 
už štyri roky venuje deťom v Chipulukusu, a to 
celým srdcom, lebo veľmi miluje svoju prácu: 
„Často sa cítim zle, keď nie som pri deťoch.“ Sestra 

Karen náleží k diecéznemu 
rehoľnému spoločenstvu, 
ktoré v roku 1986 založil 
vtedajší biskup, aby sa 
venovalo výchove 
najzraniteľnejších detí. Sr. 
Karen vštepuje deťom 
okrem iného varenie 
a šitie. Zvlášť obľúbenou 
je dramatická trieda. Občas 
sa pre ľudí s postihnutím 
organizujú aj športové 
súťaže. Centrum sa 

postupne venuje aj posilňovaniu pocitu 
zodpovednosti rodičov. Lebo rodičia sú doma 
najdôležitejšími trénermi, avšak oni najradšej všetko 
nechávajú na centrum.  
 Školu v Luanshya navštevuje 135 detí 
s telesným postihnutím, zväčša dievčatá. Vedú ju 
františkánky. Škola kladie veľké nároky na výkony. 
Niekoľko žiačok neskôr urobilo kariéru, stali sa 
učiteľkami, psychoterapeutkami alebo právničkami, 
niektoré sa dokonca dostali do vlády. Postihnutie 
nemusí v Zambii zahatať dieťaťu cestu 
k budúcnosti. „Ľudia sa spravidla ešte stále veľmi 
boja duševných postihnutí; akceptujú ich menej ako 
telesné postihnutia“, vraví Van Der Molen. Mnohé 
cirkevné projekty v Zambii potrebujú dary 
a príspevky. „Bojujeme o prežitie“, rozpráva sestra 
Laetitia z dediny s leprou. Napríklad treba naliehavo 
opraviť hrdzavejúce pumpy na vodu z roku 1975. 
Keď ta prišli prvé rehoľné sestry z Talianska, 
prispievali im ich talianski príbuzní. Neskôr dary 
prestali. No sestra Laetitia a iné sestry naďalej 
pokračujú vo svojej práci – aby chorí v Zambii 
neboli outsidermi.  

Text: Štefan Beig (krátené) 
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