
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časopis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice - mesto 

 M I C H A E L 
 Ročník V. - Číslo 11 - November 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: Dvojaký príchod Ježiša Krista, V tvojom požehnaní, Panna ... 
Liturgia: Prvá adventná nedeľa „Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť“ 

Téma: Eucharistická modlitba  
Reportáž: „Aký materiál posielaš do neba, z takého ti postavia príbytok “ 

Katechéza: Viera, dôvera II.  
Misie: Misijný úmysel Svätého Otca na november 

Misie: Kapucín Dávid Tencer, nový biskup na Islande, Cirkev v Keni je živá a rastie 
Vlastná tvorba: ZJA(Z)VENIE  

Oznamy: Novoročný koncert vokálneho kvarteta Decórum, Svedkovia tajomstva 

Slávnostná svätá omša na počesť  100-ročnej pani Márie Mališovej 
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 Zvestu jeme Kr istov 
príchod; a nielen prvý, ale aj 
druhý, a ten bude oveľa 
vznešenejší. Tamten bol 
poznačený utrpením, tento 
bude v znamení diadému 
Božieho kráľovstva. 
 Lebo u nášho Pána 
Ježiša Krista je väčšinou 
všetko dvoji té. Dvoj i té 
narodenie: jedno z Boha pred 
vekmi, druhé z Panny v plnosti 
času. Dvojitý príchod: jeden 
skrytý ako rosa na rúne, druhý 
s l á v n y ,  t o t i ž  t e n  b u d ú c i .   
 Pri prvom príchode ležal v jasliach 
zavinutý do plienok, pri druhom sa 
zahalí do svetla ako do rúcha. Pri 
prvom vzal na seba kríž, zahrnutý 
potupou, druhý raz príde oslávený, 
obklopený zástupmi anjelov. 
 Preto sa nezastavme len pri jeho 
prvom príchode, ale očakávajme aj 
druhý. Lebo keď sme pri prvom volali: 
„Požehnaný, ktorý prichádza v mene 
Pánovom,“ to isté budeme volať znova 
pri druhom. S anjelmi pôjdeme v ústrety 
Pánovi, budeme sa mu klaňať                
a budeme volať: „Požehnaný, ktorý 
prichádza v mene Pánovom.“ 
 Spasiteľ príde, ale už nebudú 
súdiť jeho. On povolá na zodpovednosť 
tých, čo ho súdili. Keď ho vtedy súdili, 
mlčal. Potom to zlosynom, čo sa na 
ňom odvážili páchať krutosti, keď ho 
viedli na kríž, pripomenie slovami: „Toto 
si páchal a ja som mlčal.“ 
 Keď prišiel prvý raz, láskavo učil  
a presviedčal ľudí. Potom sa oni budú 
musieť podrobiť jeho vláde, či sa im to 
bude páčiť, alebo nie. 

 O obidvoch príchodoch 
hovorí prorok Malachiáš: 
„Hneď potom príde do svojho 
chrámu Pán,  k to rého 
hľadáte.“ To o prvom 
príchode. 
 A o druhom hovorí:        
„A anjel zmluvy, po ktorom 
túžite. Hľa, príde všemohúci 
Pán. Kto však znesie deň 
jeho príchodu a kto obstojí, 
až sa zjaví? Veď on je ako 
oheň, ktorý roztápa, a ako lúh 
práčov: sadne si a bude 

vytápať a čistiť.“ 
 Aj Pavol naznačuje tieto dva 
príchody, keď píše Títovi: „Zjavila sa 
Božia milosť na spásu všetkým ľuďom  
a vychováva nás, aby sme sa zriekli 
bezbožnosti a svetských žiadostí a žili 
v tomto veku triezvo, spravodlivo          
a nábožne, a tak očakávali blaženú 
nádej a zjavenie slávy veľkého Boha       
a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.“ Vidíš, 
ako vyjadril prvý príchod, za ktorý 
vzdáva vďaky,  i  d ruhý,  k torý 
očakávame?! 
 Preto aj my vyznávame pôvodnú 
vieru, že veríme v toho, „ktorý vystúpil 
do neba, sedí po pravici Otca a zasa 
príde v sláve súdiť živých i mŕtvych       
a jeho kráľovstvu nebude konca“.  
     Teda náš Pán Ježiš Kristus príde 
z neba. Príde na konci sveta, 
v posledný deň, v sláve. Nastane 
koniec tohto sveta a tento stvorený svet 
sa znovu obnoví. 
 Hľadím do dia ľky a h ľa, vidím, 
ako prichádza Boh s mocou..., Všetci 
obyvatelia zeme, všetci ľudia, vedno 
bohatí i chudobní, cho ďte mu 
v ústrety. 

Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského  

Dvojaký príchod Ježiša Krista 
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 Nebo a hviezdy, zem a rieky, deň 
a noc, všetko, čo podlieha moci človeka 
a je mu na úžitok, si blahoželá, Pani, že 
tvojím prostredníctvom opäť získalo 
stratenú krásu a ešte nadobudlo novú, 
nevýslovnú milosť. Všetko bolo 
stvorené, aby bolo podriadené a slúžilo 
človeku, ktorý má oslavovať Boha. Ale 
všetko s t ra t i lo  svo ju  pôvodnú 
dôstojnosť a bolo akoby mŕtve. Na celé 
stvorenie zaľahla poroba    
a bolo poškvrnené tými, čo 
h o  z n e u ž í v a l i  n a 
modloslužbu, lebo na to 
nebolo nič stvorené. Ale 
teraz sa všetko ako 
znovuzrodené teší tej istej 
dôstojnosti, lebo opäť je 
všetko podriadené vláde 
ľudí, ktorí oslavujú Boha,      
a znova im môže slúžiť. 
 Všetko plesá akoby 
nad novou, neoceniteľnou 
milosťou, lebo nielenže cíti, 
že sám Boh, sám Stvoriteľ neviditeľne 
riadi celé stvorenie zhora, ale ho aj vidí 
medzi sebou, ako si ním poslúži, a tým 
ho posväcuje. A táto veľká milosť vzišla 
z požehnaného plodu požehnaného 
ž i v o t a  p o ž e h n a n e j  M á r i e .   
 Skrze plnosť tvojej milosti sa teší 
z oslobodenia všetko, čo bolo 
v podsvetí, a raduje sa z obnovenia 
všetko, čo je na zemi. Veď skrze 
slávneho Syna tvojho slávneho 
panenstva jasajú všetci spravodliví, čo 
zomreli pred jeho oživujúcou smrťou, 
lebo on rozláme ich okovy, a anjeli sa 
tešia z obnovy svojho polozboreného 
mesta 

 Žena plná, ba preplnená milosťou! 
Ako ožíva všetko stvorenie pokropené 
z  t vo je j  p re teka júce j  p lnos t i ! 
Požehnaná, ba viac než požehnaná 
Panna! V tvojom požehnaní je 
požehnaná celá príroda; a nielen ona, 
stvorená Stvoriteľom, ale aj Stvoriteľ je 
zvelebovaný svojím stvorením.  
 Boh dal Márii svojho Syna, 
ktorého jediného splodil zo svojho srdca 
ako seberovného a miloval ako seba 

samého, a z Márie si utvoril 
Syna, ale nie iného, lež 
toho istého, takže bol 
prirodzene jedným a tým 
istým Synom Božím 
i Máriiným. Celú prírodu 
stvoril Boh – a Boh sa 
narodil z Márie. Boh stvoril 
všetko – a Mária porodila 
Boha. Boh, ktorý urobil 
všetko, seba utvori l 
z Márie, a tak obnovil 
všetko, čo stvoril. Ten, 
ktorý má moc urobiť všetko 

z ničoho, nechcel porušené stvorenie 
obnoviť bez Márie. 
 Boh je teda otcom všetkých 
stvorených vecí a Mária je matkou 
znovustvorených. Boh je Otcom 
základov všetkého, Mária je matkou 
obnovenia všetkého. Lebo Boh splodil 
toho, skrze ktorého všetko je stvorené. 
Mária porodila toho, skrze ktorého 
všetko je spasené. Boh splodil toho, 
bez ktorého nie je vôbec nič, Mária 
porodila toho, bez ktorého nič nie je 
dobré.  Naozaj Pán s tebou, veď Pán 
urobil celú prírodu aj seba tvojím 
dlžníkom. 
 Hľa, od tejto chvíle blahoslavi ť 
ma budú všetky pokolenia.  Ve ď Pán 
bol ku mne ve ľmi milostivý. 

Z Rečí svätého biskupa Anzelma 

V tvojom požehnaní, Panna, je požehnaná celá príroda 
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Prvá adventná nedeľa                    
„Všetky cesty Pánove sú                           
milosrdenstvo a vernosť“  

 

 Prvý hriech našich prarodičov 
mal ničivé následky, ktoré postihli 
celé ľudské pokolenie, zatemnili ro-
zum a vôľu naklonili k zlému. Prvé 
„Nie“ povedané Bo-
hu malo nepredsta-
viteľný dosah. Bez 
Božieho zásahu by 
človek nebol člove-
kom, iba akousi ka-
rikatúrou a otrokom 
Zlého. Náprava zni-
čeného vzťahu 
s Bohom trvala 
stovky a stovky ro-
kov. Boh opakoval 
prisľúbenie dané 
Adamovi a Eve 
v raji, že príde dru-
hý Adam a druhá 
Eva, ktorá pošliape 
hlavu toho, ktorý zasial rozdelenie 
medzi nich a Boha i medzi seba na-
vzájom. Cez patriarchov a prorokov 
uisťoval ľudstvo, že prisľúbenie zá-
chrany splní. Celý Starý zákon je 
vlastne prípravou na príchod Zá-
chrancu. 
 Prvé čítanie z Knihy proroka 
Jeremiáša nám oznamuje, že sa tie 
dni blížia. „V tých dňoch a v tom 
čase vyklíči z Dávida spravodlivý 
výhonok.... a budú ho volať: Pán - 
naša spravodlivosť.“  Žalmista sa 
obracia na Pána s prosbou, aby mu 
ukázal cestu správneho života, ktorý 

ho privedie k spáse. „Pán je dobrý 
a spravodlivý: ukazuje cestu hrieš-
nikom.“  Tí, ktorí sú pokorní a tichí, 
sú otvorení počuť Boží hlas, lebo on 
je milosrdný a verný voči tým, ktorí 
chcú žiť podľa jeho príkazov. Takým 
Boh prejaví svoje priateľstvo a dáva 
im múdrosť, ktorá je zhora.  

 Rovnako aj sv. 
Pavol v liste Solún-
čanom povzbudzuje, 
aby žili bezúhonne 
a neustále vzrastali 
v láske, vo viere 
a svätosti podľa vzo-
ru Pána Ježiša Kris-
ta, ktorého máme 
napodobňovať vo 
všetkom, čo konal 
a hovoril. Božie pri-
sľúbenie Spasiteľa 
sa uskutočnilo v čase 
a v priestore. Osla-
vujeme ho každý rok 
na Vianoce a na túto 

oslavu sa duchovne pripravujeme od 
prvej adventnej nedele. Spasiteľ 
a Vykupiteľ sveta, celého ľudstva 
a každého jedného človeka, ktorý ke-
dy žil, žije a bude žiť, sa narodil 
v jednoduchosti, tichosti a pokore 
v obyčajnej maštali. No jeho narode-
nie sprevádzal nezvyčajný nebeský 
úkaz, ktorý my nazývame betlehem-
ská hviezda. Aj jeho druhý príchod 
budú sprevádzať nebeské úkazy, ale 
oveľa mohutnejšie: „Budú zname-
nia na slnku a mesiaci i na hviez-
dach ..., nebeské mocnosti sa budú 
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chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka 
prichádzať v oblaku s mocou 
a veľkou slávou.“ Oblak bol už 
v Starom zákone znamením Božej 
prítomnosti. (Nájdime si tie miesta 
v rámci adventnej prípravy.) Ak sa 
snažíme žiť v Božej posväcujúcej 
milosti podľa Kristových slov: 
„Bdejte celý 
čas a modlite 
sa...“, potom sa 
nemusíme ničo-
ho báť. Naše 
srdcia naplní 
vianočná ra-
dosť... len ich 
n e z ať a ž m e 
„obžerstvom, 
o p i l s t v o m 
a starosťami 
o tento život.“ 
Lebo na inom mieste Ježiš hovorí 
„H ľadajte najprv Božie kráľovstve 
a ostatné sa vám pridá. Veď Boh 
predsa vie, že toto všetko potrebu-
jete.“  Dovoľme Božej prozreteľnej 
láske, aby sa o nás takto starala, ne-
zväzujme Bohu, obrazne povedané, 
ruky svojou nedôverou. „Tomu, kto 
miluje Boha, stačí, že sa páči tomu, 
ktorého miluje. Lebo je nanajvýš 
pravdivé, čo hovorí Pán: „Kde je 
tvoj poklad, tam bude aj tvoje srd-
ce.“ (z rečí sv. pápeža Leva Veľkého)  
Ak budeme takto žiť, budeme mať 
neporušiteľný majetok u toho, ktorý 
je „našim pokladom, našou múdros-
ťou a našou spásou.“  
 Druhý príchod Krista uvidia 

všetci, „ čo bývajú na povrchu celej 
zeme.“ Ono príde „ako osídlo na 
všetkých“, hovorí Pán. Usilujme sa 
v tomto advente o zmenu nášho du-
chovného života, zaraďme „vyšší 
rýchlostný stupeň“ , žime všetko to, 
čo nás viacej zbližuje s Bohom 
a snažme sa, aby to Vianocami ne-

končilo, ale 
pokračova-
lo...  veď ce-
lý náš život 
je adventom, 
očakávaním 
P á n o v h o 
príchodu . 
V tom prípa-
de budú is-
totne aj pre 
nás radostne 
znieť Kristo-

ve povzbudzujúce slová z evanjelia 
tejto nedele: „Keď sa to začne diať, 
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, le-
bo sa blíži vaše vykúpenie.“ 
 Zmysel celej našej existencie je 
poznať Boha a milovať ho. Ježiš pri-
šiel preto, aby sme to dokázali s ním, 
skrze neho a v ňom. Krstom sme do 
neho zaštepení a sviatosťami čerpá-
me z neho životodarnú miazgu, živú 
vodu, ako čítame vo Svätom Písme. 
Pripravujme sa teda každý deň so za-
páleným srdcom, ktoré nech je ako 
horiaca pochodeň a modlime sa, aby 
sme „mohli uniknú ť tomu všetké-
mu, čo má prísť a postaviť sa pred 
Syna človeka.“ 

    Gitka Tóthová 
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Eucharistická 
modlitba                       

v apoštolskej a 
poapoštolskej dobe 

 Je len celkom 
zrejmé, že v dobe 
apoštolov, ktorí boli 
priamymi svedkami 
Ježišovej Poslednej 
večere, sa tradoval 
zvyk, aký Ježiš zanechal 
a prikázal konať na jeho 
pamiatku. Eucharistická 
modlitba nemala svoj 
fixný text a vo Svätom 
písme sa dozvieme, že 
kresťania sa schádzali 
na lámaní chleba 
v niektorom dome, 
ktorý zväčša patril 
významnej osobe. Aj 
svätý apoštol Pavol vo svojom liste 
K o r i n ť a n o m  o p i s u j e  v r c h o l 
eucharistického slávenia tak, ako mu bol 
odovzdaný: „Pán Ježiš v tú noc, keď bol 
zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, 
lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, 
ktoré je pre vás; toto robte na moju 
pamiatku.“ Podobne po večeri vzal 
kalich a hovoril: „Tento kalich je nová 
zmluva v mojej krvi. Toto robte, 
kedykoľvek ho budete piť, na moju 
pam ia t ku “ .  Na j s ta r š i u  fo rmu 
eucharistickej modlitby, ktorá sa nám 
zachovala úplná, máme zo spisu Traditio 
apostolica. Doteraz sa používa v Etiópii 
a tvorí základ súčasnej Druhej 
eucharistickej modlitby rímskej liturgie. 
 Aj keď jeho grécka pôvodina, 
keďže jazykom Cirkvi v prvých 
storočiach bola gréčtina, sa nám 

nezachoval, latinský 
a a etiópsky preklad nám 
poskytujú dostatočný 
obraz. Táto eucharistická 
modlitba nebola jedinou 
v Cirkvi. Dostatočným 
spôsobom nám to 
dokazujú iné tzv. anafory 
z najstarších čias, napr. 
v Euchologion Serapiona 
z  T h mu i s  a  n a 
papyrusovom fragmente 
z Der-Balizeth. 
 V eľ k ý  r o z v o j 
k r e s ť a n s k ý c h 
e u c h a r i s t i c k ý c h 
formulárov nastal vo 
vrcholnom patristickom 
období, teda približne od 
polovice 4. storočia. až 
do polovice 6. storočia. 

Tu môžeme badať prvky rozdielnosti 
medzi Východom a Západom už oveľa 
skôr ako nastalo rozdelenie jednoty 
Cirkvi v roku 1054. 
 

Jednotlivé tradície 
 Tradície môžeme rozdeliť do dvoch 
skupín. Prvá z nich je sýrsko-palestínska, 
kde kresťania pochádzali z veľkej časti zo 
židovstva alebo aspoň poznali mentalitu 
človeka Blízkeho východu. Druhá tradícia 
je helénska, kde veriaci kresťania mali 
svoj pôvod mimo Palestíny alebo 
Blízkeho východu a pochádzali poväčšine 
z pohanstva. 
 Zo sýrsko-palestínskeho prostredia 
pochádza známy spis Didaché – Učenie 
dvanástich apoštolov – ktorý má svoj 
pôvod ešte v apoštolskej dobe. V 9. 
a v 10. kapitole máme prvky, ktoré sú 

������������������������������������      Eucharistická modlitba  Eucharistická modlitba  Eucharistická modlitba  ������������������������������������   
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veľmi blízke eucharistickým modlitbám. 
Ďalším nezanedbateľným spisom sú 
Apoštolské konštitúcie, kde sa nám 
v siedmej knihe zachovalo o liturgickom 
slávení Eucharistie. Text sa opiera 
o Didaché, ale vo viacerých bodoch ho 
rozširuje. 
 Helénska tradícia nám prináša 
dôležité tri spisy, ktoré sa navzájom 
dopĺňajú. Ide o dva spisy svätého 
mučeníka Justína Apologia prima 
a Dialogus cum Tryphone. Tretím spisom 
je Traditio apostolica pochádzajúci zo 
sýrskeho prostredia, kedysi pripisovaná 
sv. Hypolitovi Rímskemu, ktorej 
obsahom je  už 
spomínaná najstaršia 
ucelená eucharistická 
modlitba. Je mienená 
ako príklad a vzor pre 
osta tné modl i tby 
a nenárokuje si na to, 
aby bola záväzným 
liturgickým textom. 
V prvotnej dobe sa 
eucharistická modlitba 
väčšinou formulovala 
voľne príslušným 
predstaveným miestnej 
cirkvi. Ale predsa 
v spomínanej Traditio 
apostol ica možno 
vidieť prvý náznak 
k a n o n i z á c i e 
liturgických textov. 
 Latinská tradícia 
nám približuje udalosti okolo vývoja 
eucharistického slávenia v západnom 
svete, ktorého hlavným predstaviteľom 
bolo vždy mesto Rím, kde postupom času 
v rozmedzí 2. až 4. storočia nastala zmena 
v používaní liturgického jazyka. Totižto 
v prvých storočiach bola liturgickým 
jazykom gréčtina a latinčina sa sprvoti 

používala iba na severe Afriky. Ale do 
konca 4. storočia. už môžeme s istotou 
skonštatovať, že latinčina sa presadila ako 
liturgický jazyk, a to nie len v Ríme, ale 
v celej západnej cirkvi. Významnou 
osobnosťou pre nás je v tomto smere      
sv. Augustín, biskup z Hippa, na území 
severnej Afriky. 
 

Prvá eucharistická modlitba            
Rímsky kánon 

 V Západnom obrade sa až do misála 
Pavla VI., čiže približne tisícpäťsto 
rokov, používala jediná eucharistická 
modlitba, ktorú voláme Rímsky kánon. 

Dejiny Rímskeho kánona 
nedovoľujú povedať nič 
isté o textoch rímskej sv. 
omše.  Isté správy 
a  n a r á ž k y  n a 
eucharistickú modlitbu sa 
n a c h á d z a j ú  u ž 
v Justínovej Apológii. 
 Prvá eucharistická 
modlitba má zaujímavé 
meno, ale je veľmi 
pravdepodobné,  že 
v Ríme vôbec nevznikla. 
Vo svojich základných 
rysoch, môžeme sa 
domnievať, že vznikla 
v priebehu druhej 
polovice 4. storočia, 
pravdepodobne za pápeža 
Damaza I. (366-384). 
Zrejme bola napísaná 

v gréčtine a neskôr bola preložená do 
latinčiny. Žiaľ pre túto eucharistickú 
modlitbu nemáme žiadne rímske písomné 
svedectvá. Najstarším písomným 
svedectvom je spis sv. Ambróza De 
sacramentis. Približuje eucharistické 
slávenie a prináša viaceré úryvky 
z eucharistickej modlitby. 
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 Z toho sa možno domnievať, že táto 
predloha Rímskej eucharistickej modlitby 
sa v krátkom čase rozšírila do iných 
latinských provincií. Aj keď u sv. 
A mb r ó z a  n e na c há d z a me  e š t e 
intercessiones, tieto sú spomenuté až 
v spisoch neskorších pápežov – Inocenta 
I., Bonifáca I., a Celestína I. Z uvedených 
poznatkov vyplýva, že rímska 
eucharistická modlitba v základných 
rysoch našla svoju podobu po r. 400 po 
Kr. Od 6. až po 13. storočie nastáva 
ustálenie textov. Nasleduje ďalšie 
vybudovanie Kánona. Dodané sú 
modlitby: Communicantes, Nobis quoque, 
Hanc igitur, Memento za zomrelých. Za 
vládnutia Karola Veľkého sa rímska 
liturgia rozšírila v Galii a Nemecku skrze 
G e l a z i á n s k y  s a k r a m e n t á r , 
a predovšetkým vďaka Gregoriánskemu 
sakramentáru, ktorý zaslal pápež Hadrián 
na cisársky dvor Karola Veľkého. Rímsky 
kánon bol ustálený za pápeža Gregora 

Veľkého, ktorý sám zaviedol do štruktúry 
kánona niekoľko modlitieb. Ďalším, kto  
ho doplnil bol benediktínsky opát 
Benedikt z Anianu, keď dodal 
Mementopro defunctis. Neumiestnil ho 
však po Memento pro vivis. Zdá sa, že 
dôvodom bolo presvedčenie, že zomrelí 
neprinášajú obety, ale obeta je prinášaná 
za nich. 
 Aj napriek tomu, že Rímsky kánon 
bol používaný niekoľko storočí, určiť 
pôvod jednotlivých modlitieb zostáva aj 
naďalej problémom. Súčasne sa prijíma 
istý vplyv egyptských anafor, vzhľadom 
na štruktúru kánona, zvlášť z Alexandrie. 
 A aj keď reforma, ktorú priniesol 
Druhý vatikánsky koncil, dala podnet na 
vznik ďalších eucharistických modlitieb, 
nutnosť obnovy neobišla ani Rímsky 
kánon. Súčasne sa objavili naliehavé 
výzvy dožadujúce sa reformy Rímskeho 
kánonu.Konkrétne návrhy išli dvoma 
smermi: jedni sa prihovárali za opravy 
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používaného Rímskeho kánonu, iní 
navrhovali, aby bol ponechaný 
v dovtedajšej forme, pričom mali byť 
zohľadnené najnutnejšie drobné zmeny 
a vytvorenie nových eucharistických 
modlitieb, ktoré by mali na zreteli 
bohatstvo koncilového Magistéria. 
 Reforma bola uskutočnená počas 
roku 1965, po publikácii inštrukcie Inter 
Oecumenici z konca roku 1964.
 Ťažkosti, s ktorými sa bolo treba 
vysporiadať, boli  predovšetkým 
pastorálneho charakteru: prechádzalo sa 
z textu v latinčine a recitovanom 
v silenciu iba celebrantom, k textu 
recitovanom nahlas, do ktorého sa 
zapájalo celé zhromaždenie. V novej 
pastorálnej perspektíve robili ťažkosti: 
rôzne Amen, ktorým predchádzalo Per 
Ch r i s t u m Do mi n um no s t r um, 
pochopiteľnosť starobylých formúl zo 
strany veriacich, aj keď by bol možný ich 
preklad, nasledovanie rôznych formúl, 
ktorým, ako by sa zdalo, chýbala 

logickosť. Experti predstavili tri spôsoby 
na revíziu: schémy A, B, a C. Schéma, 
ktorá, ako sa zdalo, vyrieši najlepšie 
spomínané problémy, bola tretia. Práve 
táto schéma zjednocovala okrem iného 
v jednom komplexe memento živých 
a zomrelých, a nobis quoque pecatoribus. 
Spolu sa to vložilo po supplices te 
rogamus a pred záverečnú doxológiu. 
 Rímsky kánon bol v čase 
Tridentského koncilu vybraný ako jediný 
platný pre celú Katolícku cirkev. 
S konečnou platnosťou ju editoval pápež 
Pius V. a to tak, že jedinou vsuvkou za 
vyše štyristo v tejto eucharistickej 
modlitbe bola zmienka o sv. Jozefovi, 
ktorú tam nariadil dať pápež Ján XXIII. 
Táto zmienka o sv. Jozefovi sa nachádza 
v strofe s menovaním svätých – 
Communicantes, a nasleduje po 
spomienke na Pannu Máriu.   
 

         (Pokračovanie v budúcom čísle)  
 

  Mgr. Peter Tóth, kaplán  
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 11. novembra 2015 sa naša farníč-
ka pani Mária Mališová – „Mariška né-
ni“ , dožila krásneho životného jubilea - 
100 rokov  pri dobrom fyzickom i men-
tálnom zdraví . Jej charakteristickou ži-
votnou črtou bolo vždy a všade pomá-
hať svojim blížnym, čo robí až doteraz. 
Z jej tváre vyžaruje pokoj, pohoda        a 
najväčšou ozdobou sú jej dobrotivé oči 
a usmiate pery. 
 Nie je častým javom, aby sme vi-
deli takých aktívnych seniorov ako je 
pani Mária Mališová. Ešte donedávna 
každé ráno rozkladala svoj tovar na pult 
v levickej tržnici a ponúkala ho zákazní-
kom. Tržnica bola  dlhé roky súčasťou 
jej života, zažila tu mnoho pekných 
chvíľ a preto chcela, aby sa oslava jej 
storočnice  konala aj na tomto netradič-

nom mieste. Za stánkový pult, medzi 
svojich kolegov, sa znova postavila  13. 
novembra 2015. Neponúkala však tovar 
ale pohostenie pre gratulantov 
a okoloidúcich. Piatková tržnica ožila 
hudbou a gratulanti prichádzali 
s kyticami a darčekmi a storočná  Ma-
riška néni vítala každého s radosťou 
a nemiznúcim úsmevom na tvári. 
A nielen to,  Mariška néni  sa  vyzvŕtala 
aj v tanci so správcom trhoviska,  za in-
tenzívneho povzbudzovania prítom-
ných, až bolo ťažké uveriť, že má na 
chrbte naozaj „sto krížikov“. Bolo to 
veľmi krásne a v tom okamihu som cel-
kom zabudla, že na trhu som chcela aj 
niečo kúpiť. Dojatie z tohto nevšedného 
zážitku ma celkom pohltilo. 
 Nezostalo však len pritom. Na dru-

„Aký materiál posielaš do neba, z takého ti postavia príbytok“    
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hý deň, v sobotu, 14. novembra  sa ko-
nala vo farskom kostole sv. Michala 
slávnostná svätá omša na počesť  100-
ročnej pani Márie Mališovej, ktorú ce-
lebroval Mons. Ján Bednár, dekan 
a koncelebroval Mons. František Pro-
cházka. V hojnom počte sa jej zúčastnili 
nielen ro-
dinní prí-
slušníci pa-
ni Márie, 
ale aj  pria-
telia, známi 
a farníci. 
Ten tok rá t 
sa pán de-
kan vzdal 
kázne a po-
zval pani 
M a l i š o v ú 
na inter-
v i e w . 
S radosťou 
súhlasila, sadla si na stoličku pred oltár 
a spomienky sa z jej úst hrnuli 
s humorom jej vlastným a my sme po-
čúvali so záujmom a zatajeným dy-
chom. Dokonca povedala aj vtip, ktoré-
ho pointou sa riadila po celý svoj život: 
„Aký materiál posielaš do neba, 
z takého ti tam postavia príbytok“.  Pán 
dekan konštatoval, že pani Mališová po 
celý svoj život posielala do neba veľmi 
dobrý materiál a môže sa tešiť na svoj 
krásny nebeský príbytok. Oslávenkyňa  
tiež zdôraznila, že je veľmi dôležité mať 
vieru v Boha, dôverovať mu a ďakovať 
za všetky dobrodenia. To, že má ešte aj 
dnes dobrý rozum a zdravie,  je dar Bo-
ží, za čo je veľmi vďačná. 
 Pani Mária má jedného syna, štyri 
vnúčatá, päť pravnúčat a dve prapravnú-

čatá. S vnukom Miroslavom, ktorý sa 
o ňu stará,  býva v jednom vchode  by-
tového domu.  Aj v tomto veku je stále 
čulá, chodí pravidelne do kostola, občas 
i do záhradky, prečíta si náboženskú li-
teratúru, pozerá televíziu... a s Mirkom 
občas zavíta aj na tržnicu, kde sa cíti 

medzi svo-
jimi ako ryba 
vo vode. 
 To, že 
bola trhov-
níčkou však 
neznamená, 
že sedela len 
doma. Splni-
la si aj svoju 
túžbu navští-
viť pútnické 
miesta ako 
napr. Rím, 
Lurdy, Kra-
kov a iné, 

k toré s i  f inancovala  zo svo-
jich vlastných úspor. Naozaj, nielen dl-
hý, ale aj plodný život v láske k Bohu 
a  blížnym. A tento život sa zrkadlí aj 
na jej neustále usmiatej a milej tvári. 
 Milá pani Mária, k Vášmu nevše-
dnému životnému jubileu želáme hojné 
Božie požehnanie, ochranu Panny  
Márie, nech Vám ešte dlhé roky slúži 
zdravie, nech Vás aj naďalej sprevádza 
radosť zo života, pokoj, pohoda 
v rodinnom kruhu, nech  ešte dlhé ro-
ky rozdávate lásku a radosť, nech to, 
čo žijete je príkladom a povzbudením 
aj pre nás ostatných, nech  nás to pri-
tiahne  bližšie k Pánu Bohu. 
 

V mene farníkov, priateľov                    
a známych zo srdca                                                                          

želá Alžbeta Kopřivová 
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Viera/dôvera II.  
 

Čím je teda to všetko, čo starozákonní 
hrdinovia viery skrze vieru dosiahli, oproti to-
mu, čo dostáva kresťan skrze svoju vieru 
v Krista? Veriaci Židia „prešli Červeným mo-
rom ako po suchej zemi“ (Hebr 11, 29); ale 
čím je tento prvý exodus v porovnaní 
s exodom, ktorý sa napĺňa vierou v Krista? Pre-
chádza sa ním z kráľovstva temnôt do kráľov-
stva svetla, z viditeľného do neviditeľného. 
Predstavte si, že v Písme sa o viere hovorí to is-
té, čo o Bohu, že je vše-
mocná, všemohúca: 
„Bohu nič nie je ne-
možné.“ (Lk 1 ,37); 
„Všetko môžem v tom, 
ktorý ma posilňu-
je.“ (Flp 4, 13) „Ak bu-
dete mať vieru ako 
horčičné zrnko a povie-
te tomuto vrchu: 
"Prejdi odtia ľto ta!" - 
prejde. A nič vám ne-
bude nemožné.“ (Lk 17, 
20); „Ste bohmi.“  (Jn 10 ,34) 

Viera je všemohúca. (mocnou vierou 
vzdával Bohu chválu) Umožňuje rozvíjať v nás 
jeho vlastnú moc. Nebráňme mu! Mk 9, 23: 
„Ježiš mu povedal: "Ak môžeš?! Všetko je 
možné tomu, kto verí." 

2 Kor 12, 9-10: „...ale on mi povedal: 
"Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale 
prejavuje v slabosti." A tak sa budem radšej 
chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne pre-
bývala Kristova sila. Preto mám záľubu       
v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasle-
dovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď 
som slabý, vtedy som silný.“ 

Tzn., že viera je nevyčerpateľná. Niet 
hranice, za ktorou už nemožno veriť: vždy je 
možné veriť, dúfať, dôverovať stále viac. Všet-
ka Božia milosť je zamestnaná vedením člove-
ka k stále dokonalejšiemu stupňu viery, od vie-
ry so znameniami k viere bez znamení. Rim 1, 
17: „V evanjeliu sa totiž zjavuje Božia spra-
vodlivosť od viery k viere, ako je napísané: 
Spravodlivý bude žiť z viery.“ Len čo sa ve-
riacemu podarí prekonať vierou jednu prekáž-
ku, Boh nestráca čas a kladie pred neho stále 

vyššie a vyššie prekážky, pretože vie, aký ve-
niec má pre neho pripravený v druhej ruke. Tak 
pokračuje ďalej, až po človeku žiada ľudsky 
nemožné: skok do tmy. A znova tu máme Ab-
raháma: „S vierou obetoval Abrahám Izáka, 
keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval 
ten, ktorý dostal prisľúbenia a ktorému bolo 
povedané: "Po Izákovi sa bude volať tvoje 
potomstvo." Usudzoval totiž, že Boh má moc 
aj z mŕtvych vzkriesiť. Preto ho dostal na-
späť aj ako predobraz.“ (Hebr 11, 17-19) S 
vierou je to ako so skokom do výšky v ľahkej 

atletike: po každom vyda-
renom pokuse sa latka 
zdvihne o pár centimetrov, 
aby bol skok stále vyšší 
a tak je doterajšia hranica 
znovu a znovu prekonáva-
ná, bez toho, aby bolo 
možné predvídať výšku re-
kordu. Nikdy neprestane-
me žasnúť nad veľkým 
Božím vynálezom, ktorým 
je viera. Sláva nebies je 
ako mohutný strom 

s mnohými vetvami a s množstvom plodov, 
ktorý vyrastá z nepatrného semienka pestova-
ného na zemi  - tým semienkom je viera. Pre-
stavme si, čo by sme asi urobili, keby nám jed-
ného dňa niekto – o kom vieme, že odborník 
naslovovzatý – dal maličké semienko 
v krabičke a ubezpečoval nás, že ide 
o jedinečné semeno, z ktorého vyrastie pre-
vzácny strom, schopný urobiť zo svojho vlast-
níka boháča: ako by sme sa o neho starali, ako 
by sme ho chránili pred nebezpečnými vplyv-
mi... práve tak musíme zaobchádzať s našou 
vierou, pretože je semenom, z ktorého vyrastajú 
plody večného života! 
 Pápež Benedikt XVI. v encyklike Spe 
salvi, píše: b. 7: „...pre (skrze) vieru je počia-
točným spôsobom, ako zárodok, v nás prí-
tomné to, v čo dúfame: všetko, pravý život. 
A preto, že samotná vec je už prítomná, prí-
tomnosť toho, čo má prísť, rodí istotu: táto 
„vec“, ktorá má prísť, nie je zatiaľ viditeľná 
navonok (nejaví sa), ale preto, že ju ako po-
čiatočnú a dynamickú skutočnosť nosíme vo 
svojom vnútri, rodí sa už jej určité vnímanie. 
...viera nie je len nejaké osobné zameranie sa 
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na veci, ktoré majú prísť, ale momentálne 
ešte úplne absentujú. Viera nám niečo dáva. 
Dáva nám už teraz niečo z očakávanej sku-
točnosti a táto prítomná skutočnosť je pre 
nás „dôkazom“ (Hebr 11, 1) toho, čo ešte ne-
vidíme. Budúcnosť vťahuje do prítomnosti, 
preto toto „budúce“ nie je už čisté „ešte nie“. 
Skutočnosť, že toto budúce existuje, mení aj 
prítomnosť. Prítomnosti sa dotýkajú budúce 
skutočnosti, a tak sa budúce veci vlievajú do 
prítomných a prítomné do budúcich.“ 
 Je úžasné vedieť, že skrze vieru, vďaka 
viere v Krista, je v nás už prítomný nový Kris-
tov život, tento nový základ nášho pozemského 
života. 

A S. Otec potom následne ukazuje v b. 
8, ako autor Listu Hebrejom aplikuje na vtedaj-
ších kresťanov práve túto 
ich vieru. V Hebr 10, 34 
sa autor listu obracia na 
veriacich, ktorí podstúpi-
li prenasledovanie 
a hovorí im: „Veď ste 
spolutrpeli s väzňami 
a s radosťou ste znáša-
li, keď vás olúpili 
o majetok; lebo ste ve-
deli, že máte lepší 
a trvalý majetok.“  Ma-
jetok, to je v pozemskom 
živote živobytie, doslova „základ“ , podstata 
toho, čím sa v živote počíta. A táto normálna 
životná istota, bola kresťanom odňatá počas 
prenasledovania. A oni to zniesli, pretože pova-
žovali tento hmotný majetok za nepodstatný. 
Mohli ho opustiť, lebo našli lepší „základ“, 
lepší „majetok“  svojej existencie, základ, kto-
rý zostáva a nikto ho nemôže odňať. A toto je 
tá úžasná nová sloboda, ktorú nám vydobyl 
Kristus. Majetok, ale v skutočnosti aj všetko to, 
čo udržiava náš život len zvonka, všetko, to, čo 
nám môže byť odňaté, nie je v pravde to, na 
čom stojí a padá zmysel nášho života a hodnota 
našej osoby. To podstatné, ten základ, nový 
majetok, nová podstata, na ktorej stojí náš ži-
vot, naša hodnota a dôstojnosť, to nám nikto 
nemôže zobrať, pretože láska Ducha Svätého je 
navždy rozliata v našich srdciach. (porov. Rim 
5, 5) Pri krste sme dostali do srdca pečať Du-
cha Svätého, niečo, čo nie je možné stratiť, 

ani zničiť, ani ukradnúť, ani pošliapať. Som 
milovaný, milovaná Bohom skrze Krista 
v Duchu Svätom do krajnosti a neodvolateľne 
a toto vlieva novú slobodu do môjho srdca, no-
vú istotu, nový základ, aj keby celý svet pove-
dal, že môj život nemá zmysel, Božia pečať 
v mojom srdci tvrdí opak a je mocnejším argu-
mentom ako všetky argumenty sveta. Táto nová 
sloboda, vedomie nového základu, ktorá nám 
bola daná, sa prejavila nie len v mučeníctve, 
v ktorom ľudia, čo sa postavili proti presile ide-
ológie a jej politických orgánov, svojou smrťou 
obnovili svet. Prejavila sa predovšetkým vo 
veľkých odriekaniach, počínajúc starovekými 
mníchmi cez Františka Assiského až po ľudí 
našich čias, ktorí v moderných rehoľných inšti-
tútoch a náboženských hnutiach zanechali 

z lásky ku Kristovi všet-
ko, aby ľuďom priniesli 
Kristovu vieru a lásku, 
aby pomáhali trpiacim 
na tele i na duši. Tu sa 
nový majetok, základ, 
potvrdil ako opravdivý 
základ. Pre nás, ktorí 
hľadíme na tieto posta-
vy, je ich život a skutky 
pravým dôkazom budú-
cich vecí a Kristovo pri-
sľúbenie nie je len oča-

kávanou skutočnosťou, ale opravdivou prítom-
nosťou, pretože toto očakávanie budúcich vecí, 
nebeských dobier, vychádza z už darovanej prí-
tomnosti. Ide o očakávanie v Kristovej prítom-
nosti, s prítomným Kristom. 

Teda môžeme povedať, že viera, ktorou 
sa otvárame radostnej zvesti evanjelia, je ako 
semiačko, v ktorom už všetko je, ale musí sa to 
začať zjavovať, prerastať celý náš život, ako 
kvas – viera ako horčičné zrnko, z ktorého vy-
rastie strom, ako hovorí Ježiš. A Benedikt XVI. 
píše v b. 2: „Evanjelium nie je len oznáme-
ním vecí, ktoré možno vedieť, ale vytvára 
skutočnosti, ktoré menia život.“ Teda evanje-
lium je realita, je to Božie kráľovstvo, ktorého 
prítomnosť v našich srdciach nás nie len infor-
muje o nových skutočnostiach, ale je posol-
stvom, ktoré novým spôsobom stvárňuje samot-
ný život človeka. 

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: 

Kapucín Dávid Tencer, nový biskup na 
Islande, prijal svätenie 

 Kapucín Dávid Bartimej Tencer, OF-
MCap., ktorého v septembri vymenoval 
pápež František za biskupa Reykjavíku, 
prijal posledný októbrový deň biskupské 
svätenie v Reykjavíku. Doteraz pôsobil ako 
farár vo farnosti S. Þórlákur v Reyðarfjör-
ðure. Vo funkcii nahradil Mons. Petra Bür-
chera, ktorý podal žiadosť o uvoľnenie       
z úradu v súlade s kán. 401 § 2 Kódexu ká-
nonického práva. Pápež František ju prijal 
18. septembra (v rovnaký deň, ako oznámili 
menovanie slovenského kapucína za nové-
ho biskupa na Islande). 
 Biskupská vysviacka sa uskutočnila  
v Katedrále Krista Kráľa v Reykjavíku. 
Svätiteľom bol doterajší biskup Reykjavíku 
Mons. Peter Bürcher a spolusvätiteľmi 
apoštolský nuncius Islandu Józef Henryk 
Nowacki (bývalý apoštolský nuncius na 
Slovensku) a žilinský biskup Mons. Tomáš 
Galis. Na vysviacke sa zúčastnilo takmer 
sto rodákov zo Slovenska.  
 „Nejdem byť biskup katolíkov, ale 
katolícky biskup a to je veľký rozdiel, lebo 
to, že som katolícky biskup znamená, že 
mám na zreteli tých, ktorí chcú, ale aj tých, 
ktorí nechcú, mám sa modliť aj za tých, kto-
rí tu len bývajú a vôbec nič nevedia o Pánu 
Bohu, teda zahŕňa to tých, ktorí sú na úze-
mí Islandu, lebo to je moja diecéza," pove-
dal TV LUX Dávid Tencer. 

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

––––        ––––        ––––        
November 2015November 2015November 2015November 2015    

Aby pastieri Cirkvi, hlboko milujúci zverené stádo,  
mohli ho účinne a s nádejou sprevádzať na ceste spásy. 
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Cirkev v Keni je živá a rastie,       
stavajú sa nové kostoly 

 

 Páter Martin Cingel SVD pôsobí 
ako misionár v Keni od roku 2000. Te-
raz (od roku 2011) pracuje vo farnosti 
sv. Barnabáša v meste Eldoret. Misioná-
ri verbisti tam pracujú aj na univerzite, 
ktorá sa nachádza blízko farnosti sv. 
Barnabáša. Farnosť má asi 3 tisíc rodín, 
pôsobia tam dvaja kňazi. Tvorí ju 12 
filiálok. Páter Cingel, ako správca far-
nosti, aj s kaplánom majú na starosti 
tiež pastoráciu na University of Eldoret. 
Slúžia sv. omše a vysluhujú sviatosti 
študentom, ktorí sú katolíci (do 4 tisíc 
študentov). Keď otvárali farnosť, bol už 
postavený kostol, tiež dom – fara, ktorý 
však bol iba hrubou stavbou. Spolu to 
dali do poriadku, aby sa tam dalo aj bý-
vať. Kostol bol dosť malý. Veriacich 
katolíkov je čoraz viac, tak ho rozširujú. 
Robia sa bočné lode, zväčšuje sa vchod. 
V roku 2012 začali s návštevou rodín, 
aby boli s nimi v kontakte a zároveň aby 
vedeli, koľko rodín tvorí ich novú far-
nosť. Tiež potrebovali zistiť či sú členo-
via týchto rodín pokrstení, zosobášení 
a pod. Keď slávili Rok rodiny prežívali 

ho tak, že páter Cingel išiel z domu do 
domu, zapísal si, koľko je členov rodi-
ny, koľkí sú pokrstení, aké sviatosti ešte 
potrebujú, ako žijú, aké majú problémy. 
Toto mu trvalo celý rok. Robili aj po-
žehnávanie domov a začali s návštevou 
chorých, čo tam predtým nemali. Robia 
pre ľudí aj biblické semináre, katechézy 
pre deti, predmanželské náuky. Každá 
misijná stanica si buduje svoj kostol. 
Niekde sa kostoly ešte len začínajú sta-
vať. Na 12 filiálkach sú zatiaľ dokonče-
né tri kostoly, ostatné sa budujú. Ľudia 
väčšinou zháňajú potrebné prostriedky 
zo svojich zdrojov. Naozaj sa snažia, 
sami to však nevládzu celé financovať 
a tak očakávajú aj od misionárov po-
moc. Keď napríklad osádzajú okná na 
nový kostol, páter im povie, že napr. 
z 15 okien im 5 kúpi on, ostatné oni. Pre 
nich je to povzbudenie. Organizujú sa 
tzv. „haranbé“, kde prichádzajú aj ľudia 
z iných farností a hostia, urobí sa zbier-
ka, ktorá sa použije potom na stavbu 
kostola.  
 Na otázku, či prežívajú v Keni 
strach z teroristov, odpovedá páter Cin-
gel, že teraz v Keni nie je problém 
s teroristami, nakoľko kenská armáda je 
v Somálsku, kde pomáha vytlačiť tero-
ristickú skupinu Al Shabab. Táto skupi-
na robí v Keni teroristické útoky. Po-
znajú prípad, kde títo teroristi na severe 
Kene vnikli do univerzity Garissa, od-
delili moslimov od kresťanov. Zastrelili 
147 ľudí. To sa odzrkadľuje na celej si-
tuácii v Keni. Mnohé ambasády vydali 
vyhlásenie, aby turisti boli opatrní, ale-
bo vôbec neprichádzali do Kene, keď je 
situácia nepokojná a neistá. Keď hocik-
to vstupuje do nákupného centra alebo 
väčšieho obchodu, podlieha kontrole, či 
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nemá so sebou výbušniny alebo zbrane.  
V ich kostole tiež majú bezpečnostné 
opatrenia pri vstupe, lebo v meste Eldo-
ret žijú aj moslimovia. Každú nedeľu pri 
bráne kostola stoja dvaja policajti 
a kontrolujú všetkých prichádzajúcich. 
Niekedy im volá aj biskup, aby si dávali 
pozor.  
 Ľudia z Kene neutekajú. Nemajú 
vojnu. V Keni sú utečenci z iných kra-
jín, je tam 
utečenec-
ký tábor, 
kde žijú 
ľudia – 
utečenci 
zo Somál-
ska, 
Rwandy 
alebo Su-
dánu, kto-
rí ušli 
pred vojnou. Utečenecký tábor je zria-
dený na severe Kene, kde majú postave-
né stany, je tam provizórna škola, ne-
mocnica. Keď sa situácia v ich kraji-
nách upokojí, vrátia sa naspäť domov. 
 V Keni je dostatok povolaní. 
V diecéze Eldoret biskup vysvätí každo-
ročne 6-7 kňazov. Aj k verbistom sa 
hlásia mladí muži. Niekedy sa prihlási 
10-12 uchádzačov, nemajú pre nich 
priestory. V postuláte študujú zároveň 
filozofiu a potom odchádzajú do novi-
ciátu, ktorý je zriadený v Ghane. 
Z Kene sú povolania misionárov, ktorí 
pracujú už aj v zahraničných misiách. 
Väčšinou je to Južná Amerika. 
V súčasnosti je v provincii Keňa – Tan-
zánia asi 40 verbistov. V Keni pôsobia 
verbisti z viacerých štátov: India, Filipí-
ny, Indonézia, Poľsko, Slovensko, Ne-

mecko, Švajčiarsko. Tvoria skutočne 
medzinárodnú provinciu.  
 Páter Cingel v tomto roku navštívil 
po troch rokoch Slovensko: „Je dobre, 
keď človek pracuje celý čas tri roky vo 
farnosti a môže si prísť oddýchnuť do-
mov. V Keni som tiež členom provin-
ciálnej rady, každý mesiac cestujem do 
Nairobi, čo mi tiež zaberie 3-4 dni. Po-
tom sa venujem pastorácii a stavbe kos-

tolov, tak 
mám dosť 
n a b i t ý 
program. 
Tešil som 
sa, že na-
v š t í v i m 
r o d ičo v , 
súroden-
cov, ich 
r o d i n y , 
priateľov 

a známych. Tri mesiace na Slovensku 
prešli veľmi rýchlo, ale s tým človek 
musí rátať. Navštívil som miništrantské 
tábory, ktoré organizovali verbisti na 
Slovensku a rozprával som o misiách.“ 
 A odkaz pátra Martina Cingela 
SVD misijným dobrodincom: „Cirkev 
je misijná, každý jeden človek už pri 
krste dostáva úlohu byť misionárom, 
spolupracovať na misijnom diele Cirkvi. 
Chcel by som sa poďakovať misijným 
dobrodincom za ich obety, modlitby, 
dary. Veľmi to cítime, že bez nich by sa 
mnohé veci v misiách nedali uskutočniť. 
Ďakujem a prajem im veľa Božieho po-
žehnania.“ 

P. Martin Štefanec SVD, krátené 
Rubriku Misie pripravila: Edita Kottrová 

Zdroje: www.misijnediel.sk 
Hlasy z domova a misií 10/2015 

Život cirkvi 45/2015 
Foto:  archív P. M. Cingela SVD, internet  

Páter Martin Cingel SVD 
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„Znetvorenie, okyptenie 
ducha, citu, svetla, krásy,  

domom, poľom, sadom tenie... 
Divné časy, hrozné časy!“ 

(Vladimír Roy – Srdcelomné, čudné stesky, 1933) 
 

Obloha bývala modrá, nie sivá, 
vtáčiky lietali po oblohe, 

nad mestom vídavam predlievať oblak,  
oblak, čo svieti, hoc´ tma je práve. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z ulíc i príbytkov stráca sa pozdrav,  
pozdravy nahrádza odŕhanie, 

susedia venujú len cudzí pohľad,  
pohľady sprevádza pohŕdanie. 

 
Tisíce rokov tu žijeme v mieri, 

v pokoji, čo skytá rodina, chrám, 
ktosi nám na večné hodnoty mieri, 

dochrámaný lež odchádza, hľa, sám! 
 

     Pavla Sivčáková 
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