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Som bližšie?

Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa a zároveň koniec cirkevného roka. Táto slávnosť

upriamuje našu pozornosť na to, že náš Boh je kráľom neba a zeme, ktorý má moc. 
A tak vlastne kladiem týždeň (možno aj preto, aby sme mali dostatok času) pred touto
slávnosťou otázku:

Ak áno, v ktorej oblasti? Ak nie, prečo?

Túto otázku totiž kladiem preto, lebo je to našou úlohou. Máme totiž Boha, ktorý je kráľom,
ktorý má celý tento svet vo svojich rukách, ale zároveň je kráľom, ktorý nás k ničomu nenúti
a nevtiera sa do nášho života, ak nechceme. Nenúti nás, aby sme Mu slúžili a s Ním vytvárali
vzťah. 

A tak, aj keď náš Kráľ je stále pripravený vyjsť nám v ústrety a prijať nás, čaká na naše kroky.
A to v slobode. 

(Marek Kunder)

PRIBLÍŽIL SOM SA 

ZA TENTO ROK 

VIAC K BOHU?
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Láska je dobrotivá
„A buďte k sebe dobrí, milosrdní,
odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh
odpustil v Kristovi.“ (Ef 4,32)

Skutočnú lásku svojim deťom najlepšie

vyjadríme dobrotivosťou. Dobrotivosť je
sladká vôňa, ktorú by mali cítiť v našej
prítomnosti. Motivuje nás, aby sme sa o
svoje deti starali, a inšpiruje nás, aby sme sa
k nim správali s úctou. Kým trpezlivosť je
láskou, ktorá premáha zlo, dobrotivá láska
aktívne koná dobro. Trpezlivosťou sa
vyhýbame problémom a vďaka dobrotivosti
môžeme byť pre iných požehnaním. Láska  v
nás prebúdza dobrotivosť a dobrotivosť nás
robí príjemnými. Ak ste voči svojim deťom
dobrí, tešia sa, že môžu byť s vami.
Dobrotivosť vnáša dobro aj do ostatných
vzťahov, a tak poskytuje nové možnosti
nielen vám, ale aj vašim deťom.
„Milosrdenstvo a vernosť nech ťa
neopustia,“ hovorí Sväté písmo. „Priviaž si
ich na krk, napíš si ich na tabuľu srdca a
získaš si tak priazeň a dobrú povesť v očiach
Boha a ľudí“ (Prís 3, 3 - 4). Dobrotivosť je
láska v akcii. Odmieta pasivitu a koná v
prospech blížneho. Najskôr pozorne
počúva, a potom podniká kroky konkrétnej
pomoci. A nevyberá si pritom
najjednoduchšiu cestu. Dobrotivosť vedie
človeka k službe – vidí potrebu a robí, čo
treba, - ku všetkým pristupuje s úctou a
dokáže aj v bežnom živote uprednostniť ich
záujmy pred vlastnými. Vo svojich deťoch
môžete rozvíjať dobrotivosť tým, že im
ochotne slúžite, a keď prejavia láskavosť,
všimnete si to a pochválite ich. Sväté písmo

opisuje dobrotivosť Boha, ktorý štedro
obdarúva svoje deti milosťou a dáva im, čo
práve potrebujú (porov. Ef 2, 6 - 9).
Prikazuje nám, aby sme ho nasledovali a
boli dobrí k ostatným (porov. Ef 4, 32). A
treba začať od najbližších, čiže v rodine.
Dobrotivosť v sebe nesie aj ochotu. Pozýva
nás k spolupráci a nabáda nás, aby sme boli
pripravení odpovedať na prosby iných.
Vďaka nej túžime nájsť spoločnú reč, tvoriť
jednotu a zbytočne nehľadať dôvody na
vzdor. Učí nás dávať a vzdávať sa namiesto
toho, aby sme zaryto trvali na vlastných
záujmoch. Dobrotivosť svojou jemnosťou
ochucuje každú interakciu. Robí nás
citlivejšími a súcitnejšími. Na srdcia tých,
ktorých stretá, dáva nálepku „Pozor, krehké“
a vyhýba sa zbytočne tvrdému a
necitlivému tónu hlasu či neuváženému
výberu slov. Veď čo i len štipka dobrotivosti
zjemní všetko, čo povieme alebo urobíme.
Prečo je to dôležité? Ak totiž ako rodičia
nebudeme dostatočne opatrní, môže sa
stať, že voči svojim milovaným deťom
začneme byť nevľúdni. Často si namýšľame,
že ako rodičia, teda tí múdrejší a zrelší, čo
pre svoje deti toho toľko obetovali, s nimi
môžeme zaobchádzať ako chceme. Veď sme
ich prebaľovali, investovali do nich nemalé
financie, celé roky sme im utierali usoplené
nosy a znášali ich vrtochy. Áno. Ale láska
nám pripomína, že naše obety nás nijako
neoprávňujú správať sa k nimi bezcitne a
kruto. Otcovia by mali svojim deťom
preukazovať viac dobrotivosti ako im
preukazujú iní muži, s ktorými sú v kontakte.
Toto ich deti túžia zažiť (porov. Prís 19, 22).
A matkám by mali z pier plynúť láskavé
slová (porov. Prís 31, 26). Ruku na srdce:
Vnímajú vás vaše deti ako človeka, ktorý je
voči nim a iným ľuďom dobrý? Dávate im
dobrý príklad tým, ako sa o ľuďoch
vyjadrujete v ich neprítomnosti?
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1. čítanie: Dan 12, 1-3
Žalm: Ž 16, 5+8. 9-10. 11
Ant.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
2. čítanie: Hebr 10, 11-14. 18
Evanjelium: Mk 13, 24-32
Krátke zamyslenie na evanjelium: Možno vás v
súvislosti s koncom vlastného života, otázkami smrti či
konca sveta prepadá strach a úzkostný pocit neistoty.
Ale Ježišovo slovo je postavené inak. Ak prichádza ten, ktorého celým srdcom milujeme a
ku ktorému zameriavame svoj život, potom je to čas vytúženého stretnutia, čas radosti. V
tejto súvislosti je možné využiť záver cirkevného roka k reflexii. Často sa stáva, že záver
občianskeho roka či Vianoc býva neskutočne hektický. Robia sa uzávierky, plánuje sa nový
rok, navštevujú sa rôzne spoločenské akcie. Nie je záver cirkevného roka vhodnejšou
príležitosťou k určitej rekapituláciu? Možno nielen svetskej, ale aj duchovnej! Nie je práve
teraz vhodné obzrieť sa späť a rekapitulovať? A tiež "uprieť zrak do diaľky" a pýtať sa, kadiaľ
vedie cesta ďalej?
Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň

Viete dávať, podeliť sa s druhými, ponúknuť
pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú?
Vaše deti vás vnímajú oveľa citlivejšie ako
ktokoľvek iný na svete. Keď si ich držíte od
tela alebo ignorujete, budú prežívať
vnútorný boj a asi na vás nebudú reagovať
najlepšie. Keď im ale poskytnete prostredie
plné nežnej lásky a vľúdnosti, ochotnejšie
vám otvoria srdce, budú vám načúvať a
rešpektovať usmernenia, ktoré im dávate.
Láska vedie rodičov, aby hľadali možnosti,
ako svojim deťom preukazovať dobro.
Neznamená to, že máte pre ne urobiť
všetko. Skôr ide o to, aby ste im v správnej
miere prejavovali lásku a zároveň ich naučili
preukazovať lásku iným. Aby z nich vyrástli
dobrí rodičia a príkladné osobnosti, musí sa
v nich v mladosti rozvinúť duch služby – a k
tomu je nevyhnutné stať sa pre ne vzorom.
Učte ich teda preukazovať dobro nielen
vám, ale aj ich súrodencom. Rozdeľte im
úlohy pri príprave obeda alebo im zverte
konkrétnu službu, ktorou budú pomáhať
iným členom domácnosti. Keď budú
dostatočne zrelé, vezmite ich niekam, kde

im služba blížnym môže zachutiť ešte viac.
Navštívte vo vašom okolí starých či
núdznych a potešte ich domácim jedlom,
ktoré nezištne prinesiete. S vašou pomocou
môžu napríklad pokosiť trávnik alebo sa
skamarátiť s deťmi, ktoré nemajú otca.
Prostredníctvom týchto zážitkov deti
pochopia, akí vzácni a dôležití sú ľudia v
Božích očiach a že dobrými skutkami ho
môžeme oslavovať a ukazovať jeho láskavú
tvár svetu. Ak budete svojim deťom dávať
dobrý príklad a povzbudzovať ich v konaní
dobra, formujete im srdcia podľa Božej vôle.
Zlaté pravidlo hovorí: Všetko, čo chcete, aby
ľudia robili vám, robte aj vy im. Zadarmo
dávajte to, čo sami túžite denne prijímať od
svojich najbližších. Dobrotivosť prináša
požehnanie a je nádherným prejavom
skutočnej lásky. Prekvapte deti tým, že im
preukážete nečakanú láskavosť. Keď si vaše
gesto všimnú, požiadajte ich, aby urobili
niečo pekné a nečakané pre niekoho iného. 
„Zasejte si spravodlivosť, žnite ovocie
milosrdenstva...” (Oy 10, 12)

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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Druhé a tretie zjavenie

anjela

Druhé zjavenie anjela bolo v lete, niekedy

koncom júla v roku 1916, pri studni domu
Lucie. Dátum prvého zjavenia Lucia nevedela
určiť presne, tento dátum vedela určiť aspoň
približne, pretože len koncom júla, kedy bolo
veľmi horúco, sa cez obed vracali aj so
stádom domov a trávili čas pri studni. Zrazu
deti pred sebou uvideli postavu anjela, ktorý
im povedal: „Čo robíte? Modlite sa, veľa sa
modlite! Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Márie
majú s vami plán milosrdenstva. Neustále
prinášajte Najvyššiemu Pánovi modlitby a
obete.“ Lucia sa spýtala: „Ako máme prinášať
obete?“ Anjel odpovedal: „Prinášajte Bohu
ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za
hriechy, ktoré Boha zraňujú a ako prosbu za
obrátenie hriešnikov. Privolávajte tak mier do
vašej vlasti. Ja som anjel strážny Portugalska.
Predovšetkým prijmite a odovzdane neste
utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.“ Po tomto
zjavení anjela sa deti začali viac modlievať a
pripravovať sa na ten veľký plán
milosrdenstva, aj keď netušili, aký plán má
presne s nimi Boh. František ani teraz
nepočul, čo anjel hovoril a dievčatá mu to
museli viackrát opakovať.
Tretie zjavenie anjela bolo koncom leta alebo
začiatkom jesene v roku 1916. Na úpätí hory
Cabeço bola jaskyňa, v ktorej sa Lucia,
František a Hyacinta na kolenách a so
sklonenou hlavou modlili modlitbu, ktorú ich
naučil anjel. Zrazu nad sebou uvideli svetlo,

vstali a zbadali anjela. Lucia píše: „V ľavej ruke
držal kalich, nad ním sa vznášala hostia, z
ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do
kalicha. Anjel nechal vznášať kalich vo
vzduchu, kľakol si k nám a trikrát s nami
opakoval: „Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a
Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem
ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo
nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo
všetkých svätostánkoch sveta, na odpustenie
všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím
Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné
zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na
orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie. Amen.“
Potom sa zodvihol, vzal kalich a hostiu, Lucii
podal svätú hostiu a rozdelil krv z kalicha
Hyacinte a Františkovi, pričom povedal:
„Prijmite Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého
nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte
pokánie za ich hriechy a tešte vášho Boha!“
Kľakol si znovu na zem a opakoval s nami ešte
trikrát modlitbu: „Najsvätejšia Trojica..“ a
zmizol. Po zjavení deti zostali nehybne kľačať
a stále opakovali slová anjela. Podľa Lucie išlo
stále o toho istého anjela pri všetkých troch
zjaveniach. Odborníci tvrdia, že išlo
pravdepodobne o archanjela Michala, lebo v
hymnuse vešpier na sviatok anjelov 29.
septembra sa práve o archanjelovi Michalovi
hovorí ako o anjelovi mieru.
Dnes môžeme na Loca de Cabeco vidieť
súsošie z bieleho mramoru, ktoré zobrazuje
scénu z tretieho zjavenia. Na sviatok anjela
strážneho Portugalska, teda 10. júna, sa tam
každoročne koná detská púť, organizovaná z
fatimskej svätyne, kde sa deti spoločne
pomodlia anjelovu modlitbu.
Život troch pastierikov zatiaľ plynul medzi
pasením stáda, hrami, ale aj obetami, ktoré
im odporúčal anjel. A ani si neuvedomovali,
že sa blíži udalosť predurčená k tomu, aby
ovplyvnila celý svet. (J. Jenčová)
Zdroj: Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy   
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Odvaha dôverovať

Brat a sestra sa pri ceste po Spojených

štátoch rozhodli navštíviť Niagarské
vodopády. Keď
uvideli nádheru
padajúcej vody.
Zmocnilo sa ich
nadšenie. Chceli
zakúsiť trocha
dobrodružstva a
pod mohutnými
v o d o p á d m i
loďou preplávať
cez zradné prúdy
z jednej strany
na druhú.
Silný prúd začal
loďku kolísať a
hádzať ju sem-
tam. Mladú ženu
prepadol strach.
Brat ju pevne
objal. Otočil sa k
jednému z dvoch
prievozníkov a spýtal sa ho: „Koľkokrát ste
už takto plávali na druhú stranu?“
„Robíme to nepretržite už dvanásť rokov,
pane!“
„Mali ste niekedy nehodu?“
„Nikdy, pane.“
„Nikdy sa s vami loď neprevrátila a nikto sa
neutopil?“
„Nič také sa nám ešte nestalo, pane.“
Obrátil sa k sestre. Aby ju upokojil, povedal
jej: „Počula si, čo prievozník povedal. Ak si

myslíš, že budeš veslovať lepšie ako on,
vymeň sa s ním. Ak si to nemyslíš, seď a
dôveruj mu aspoň tak ako ja.“

Nikdy sa nebojte dôverovať budúcnosti,

ktorú nepoznáte, s Bohom, ktorého poznáte.   

Corrie Ten Boomová

Hnev alebo láska?

Istý človek sa pri

jednej príležitosti
spýtal Matky
Terezy:
„Nikdy sa vás
nezmocnil hnev pri
pohľade na príčiny
s o c i á l n e j
nespravodlivosti, a s
akou sa stretávate v
Indii alebo na iných
miestach, kde
pracujete?“
Odpovedala mu:
„Prečo, by som mala
vynaložiť energiu na
hnev, keď ju môžem
vynaložiť na lásku?“
Do čoho investuješ

svoju energiu?

Rozhodol som sa držať lásky. Nenávisť je

príliš ťažké bremeno na nosenie.

Martin Luther King

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý
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Tour de Czestochowa

Deň štvrtý – utorok - 07.07.2015

pokračovanie

Vychádzame von z chrámu a nevieme sa

dohodnúť. Jedni by chceli pokračovať v
prehliadke Jasnej Hory a druhí tiež, ale až
potom, keď sa najedia. Kým sa dohadujeme,
Rado využil čas a vybehol hore na
vyhliadkovú vežu. Svojimi dlhými nohami
400 schodov zvládol hore raz dva, urobil si
vlastné foto a bežal naspäť dole. Podvolíme
sa väčšine a odchádzame spoločne na obed
do neďalekej reštaurácii pod Jasnou Horou.
Sedíme vonku na chodníku v blízkosti cesty.
Vo vnútri je dosť ťažký vzduch a sú tam iba
štvorky stoly. Tu vonku sú dve šestky a
pofukuje jemne vetrík. Toto nám vyhovuje
viac. Obed bol v skutku výborný. Po obede by
si dievčatá radi niečo kúpili na pamiatku, ale
tu v blízkosti Jasnej hory sú iba predajne so
sakrálnymi vecami. Konečne som na stene
nad chodníkom zazrel visieť šaty. Tak som ich
tam poslal. Po chvíli sa vrátili so smutným
výrazom tváre. Vraj je to obchod so šatami,
ale tam predávajú iba šaty pre kňazov. Spolu
sme sa zasmiali a ideme dole stromovou
alejou, kde po bokoch sú aj trhovníci. Tu sú
aj šaty, ale dievčatá si z ich ponuky nič
nevybrali. My chlapci sme väčšinou
nakupovali magnetky na chladničku.
Pokračujeme dole stromovou alejou až
prichádzame ku kostolu Sv. Barbary. Tu za
kostolom je kaplnka, v ktorej je kópia obrazu
Czestochowskej Panny Márie a studňa, kde
vytryskol zázračný prameň. Kvôli znečisteniu
je povrch studne uzatvorený mliečnym
plexisklom a voda, aby bola dostupná vždy a
všetkým je vyvedená von za kaplnkou. Pri
kaplnke je obchod so suvenírmi a vedľa
moderne postavené veľké toalety. Keď
majiteľka večer zatvára svoj stánok, zatvára

aj kaplnku a toalety. Využívame tento čas
každý po svojom. Nákup, toaleta, návšteva
kaplnky a kostola, čítanie info tabúľ a oddych
na lavičke v tieni. Omša začína o 18:00, a tak
sa späť presúvame na Jasnú Horu. V
samotnom areáli nachádzame záhrady
pokoja, ktoré patria ku klauzule kláštora a
pravdepodobne sa využívajú na duchovne
rozjímanie. Vo vnútri areálu, hneď vo vchode
je kaplnka pokút a pod ňou, dole schodmi
samé spovednice. My ideme hore po
schodoch vedľa kaplnky. Tu hore sa na jednej
časti ešte stále pracuje. Pravdepodobne sa
bude rozširovať terasa. Pokračujeme po
terase a prichádzame na miesto, kde je
postavené obrovské presbytérium určené na
slávnostné sväté omše. Pod presbytérium a
súčasne aj pod múrmi Jasnej Hory sa
nachádza obrovská lúka, na ktorú sa podľa
mňa vmestí aj niekoľko 100 000 ľudí, za
lúkou je lesík a v strede lesíka je široká
stromová aleja vedúca do centra mesta.
Pokračujeme v prehliadke. Prechádzame
okolo obrovskej sochy Sv. Jána Paula II. za
sochou meníme smer doľava. Celý areál
postavený na Jasnej Hore je ako kocka so
šikmými bočnými stenami. Pozeráme sa
dole. Tu už je les, ktorý od areálu Jasnej Hory
oddeľuje asfaltová cesta. Krajom lesa popri
asfaltovej ceste je rozmiestených štrnásť
zastavení krížovej cesty. Oproti poslednému
zastaveniu je aj vchod autom do areálu. Kam
to auto vošlo a kde pokračuje, to nevidíme.
Celý kláštor je postavený pod areálom, ktorý
nie je prístupný verejnosti. A koľko poschodí
je tam smerom dole, do zeme, netušíme.
Prichádzame k delám, ktoré niekedy slúžili
na obranu a pracovník SBS Jasnej Hory nás
upozorňuje, že je 18:50 a táto časť sa pre
verejnosť zatvára o 19:00. Vraciame sa späť.
Otvorená ostáva časť, kde sú chrámy,
múzeum a toalety.  
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(Peter Toth)



vv čAsEčAsE oDoD 16.11.2015 16.11.2015 DoDo 22.11.201522.11.2015
Upratovanie kostola: Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
kostol. Na budúci týždeň už prosíme nasledujúce rodiny: rod. Repčinovu, rod. Benkovu -
sadová ul., rod. činčárovu - Kvetná ul., rod. Berešovu - čemernianska ul. Upratuje sa v sobotu

ráno o 800.
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 22.11. – 28.11. vedie modlitby pred sv.
omšami p. Mária Feníková.

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes poobede bude pobožnosť sv. ruženca o 1430 v našom novom
kostole.  
Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu klasicky o 1330 v pastoračnom centre.
FER: Všetkých členov Farskej ekonomickej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude v pondelok

večer po adorácii o 1930 na fare. 
Modlitba zasvätenia: Na budúcu nedeľu na slávnosť Krista Kráľa bude na konci každej sv. omše
krátka adorácia spojená s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu.
Kto sa zúčastní jej verejného recitovania, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
Uloženie relikvie sv. Jána Pavla II.: Farnosť Nižný Hrušov nás pozýva na slávnosť uloženia

relikvie sv. Jána Pavla II. na budúcu nedeľu o 1030 v ich farskom kostole. Viac informácií máte
na plagáte na nástenke. 
Taizé stretnutie mládeže na silvestra: Všetci mladí sú pozvaní na Taizé stretnutie vo Valencii v
termíne 26.12.-3.1.2016. Ide o modlitbové stretnutie mladých celej Európy. Kto z vás by mal
záujem, všetky informácie sú na plagáte na nástenke. Nahlásiť sa je potrebné do 30.11. Cena
je 55€, v čom je zahrnutá doprava. 
Rozpis lektorov:
Slávnosť Krista Kráľa: 8.00 hod. - rod. Hudákova, 10.00 hod. - rod. Kľučárova, 18.30 hod. -
rod. Jenčova. 
Predmanželské ohlášky:
1. Tomáš Ragančík, syn Miroslava a Viery rod. Dančovej z Vranova - Severu a Martina
Nováková, dcéra Martina a Marcely rod. Tkáčovej z Čemerného - 2x.

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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lITURgIcKýlITURgIcKý PRogRAMPRogRAM oDoD 16.11.2015 16.11.2015 DoDo 22.11.201522.11.2015

PPoNDEloKoNDEloK 16.11.201516.11.2015 sv. omša: 1800 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UU ToRoKToRoK 17.11.201517.11.2015
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

(spomienka) 

sv. omša: 630 (T+K)

ss TREDATREDA 18.11.201518.11.2015
Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv.

Pavla, apoštolov (spomienka) 

sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1800 (T) detská

ŠŠ TvRToKTvRToK 19.11.201519.11.2015 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

sv. omša: 1800 (T) 

PP IAToKIAToK 20.11.201520.11.2015 sv. omša: 1800 (T) 

ss oBoTAoBoTA 21.11.201521.11.2015
Obetovanie Panny Márie (spomienka) 

sv. omša: 1800 (T+K) 

NN EDEľAEDEľA 22.11.201522.11.2015

SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA 

sv. omša: 800 (K) 

sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (T) kostol JaA

„Keby ľudia aspoň spolovice dbali toľko na zabúdanie, koľko dbajú na spomínanie, svet
by už dávno bol rajskou záhradou.“ 

(Jean Anouilh)


