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Vyslankyňa neba na zemi

Dvojtýždňová púť sa začala v Bratislave.

Poputujú na viac než 25 miest na celom
Slovensku. Urna s relikviami putuje po celom
svete už niekoľko desaťročí. K relikviáru prišlo
niekoľko desiatok miliónov ľudí. Terezka
pritiahla aj katolíkov, ktorí nechodia
pravidelne do kostola alebo prestali chodiť,
moslimov, veriacich iných vierovyznaní i
neveriacich. Sme pozvaní stať sa svedkami
napĺňania Terezkinho prísľubu „Celý svet ma
bude milovať!… Dobrý Pán Boh bude v nebi
musieť urobiť všetko, čo budem chcieť, lebo
na zemi som nikdy nehľadala svoju vôľu… Po
mojej smrti, uvidíte, to bude ako dážď ruží.
Áno, spustím dážď ruží… Budem tráviť svoje
nebo tak, že budem robiť dobro na zemi. Nie,
nebudem si môcť vôbec oddýchnuť až do
konca sveta, kým bude koho zachraňovať…“
Zomrela, keď mala len 24 rokov, no nebeský
dážď ruží dobra skutočne spustila. Jej meno
prizdobujú tisícky zázrakov... Chcela by som
sa rozbehnúť do celého sveta, toto je
nesmrteľný výrok nenápadnej svätice z
francúzskeho mesta Lisieux. Svoj život
zasvätila modlitbám a svoj život našla v láske.
"Ona vôbec nevychádzala z kláštora. Jej
úlohou bola vlastne modlitba. A ona vlastne
aj keď prichádzala taká kríza, že chcela byť
misionárom, lekárom aj kňazom a hľadala to

svoje povolanie, tak vlastne vtedy odhalila, že
najdôležitejšie je byť láskou.” Jedno také
dievčatko sa pýtalo otca Dušana: ,,A aká časť
svätej Terezky je tam?" ,,Tam je celá
Terezka," odvetil otec Dušan. ,,A to bola taká
maličká?" Pýtalo sa dievčatko ďalej. ,,Nie,
tam sú už len kosti.” Za kostolom stáli dvaja
muži. Obidvaja plakali. Na otázku, čo sa stalo,
odpovedali jednoducho: ,,Zázrak! Viete, už
dlhé roky sme boli pohnevaní. Dnes sme sa
tu stretli a uzmierili sme sa. Terezka nám
vyprosila milosť odpustiť si. 
Počas prvého dňa si ich prišlo uctiť okolo 30
000 ľudí. "Rada ľudí sa tiahne po Kapitulskej
ulici a čaká sa aj 45 minút.” “Prvýkrát
zažijeme pri preprave policajný sprievod cez
mesto. Majáky, húkanie sirén. Terézia má
veľkú moc. Je to ako z nejakého amerického
filmu - uvedomujem si, že prechádzame na
červenú, že ideme cez plnú čiaru.
Usmievame sa, že Terezka to má aj s
muzikou.” "Mamiii, príď! To si nevidela! V
tomto meste som ešte toľko ľudí do kostola
nevidel ísť," počula som za svojím chrbtom
ako policajt telefonuje. V Nitre prišlo za
relikviami 16 000 ľudí, spolu s Bratislavou (50
000 ľudí) prišlo za sväticou z Lisieux už 66
tisíc ľudí.Organizátori hovoria v Lučenci o asi
5500 ľudoch. Toľko správy z asi prvých 3 dní
jej putovania po Slovensku. Sv. Terézia z
Lisieux. Veľká vďaka Bohu za jej prítomnosť
na Slovensku.              (Marek Kunder)
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Láska povzbudzuje

Ako rodičov vás iste poteší, keď niekto

pochváli vaše deti. No možno si vôbec
neuvedomujete, ako veľmi vaše deti túžia
počuť pochvalu z vašich úst. Slová majú
veľkú moc. Svojimi vyjadreniami môžete do
detí zasievať lásku a budovať mosty nádeje,
alebo im zmrzačiť pohľad na svet a pošliapať
dôveru. Možno nie vždy máte chuť rozdávať
pochvaly a práve riešite problematické
správanie svojich detí. No vedia o tom, že aj
napriek zlyhaniam majú vo vás stále
najväčšiu oporu? Kedy naposledy od vás
odchádzali povzbudené, s pocitom prijatia,
odvahy a dôvery? Práve vďaka vašim slovám
dokážu definovať realitu, pochopiť, kým
vlastne sú a správne nasmerovať vlastný
život. Príliš často rodičia nevedomky hrešia
svoje deti tak, že ich zosmiešňujú, nadávajú
im alebo vykrikujú, že z nich nikdy nič
poriadne nebude. Desaťsekundová spŕška
slov plných jedu ich môže poznačiť navždy.
Stále dávajte pozor, čo o deťoch hovoríte. Je
veľký rozdiel, či svojmu synovi poviete, že
urobil niečo hlúpe alebo ho nazvete
hlupákom. Boh niekoľkokrát zmenil mená
ľuďom, aby im dal najavo, že si ich váži a aby
ich povzbudil a pomohol im vidieť seba
samých v novom svetle (porov. Gn 17, 5; 32,
28 a Jn 1, 42). Naše deti si musia v pokore
uvedomiť, že sú hriešne, no zároveň musia
vedieť, že ich Boh aj napriek hriechom
nekonečne miluje, že ich stvoril na svoj
obraz a prostredníctvom vás, rodičov, ich
posväcuje. Aby sme vedeli v každej chvíli

deti povzbudiť, musí nášmu jazyku vládnuť
trpezlivosť a dobrota. Ústa majú byť ako
čisté studne oplývajúce láskou a pravdou,
nie ako pramene znečistené hrešením,
sťažovaním sa, urážkami. Apoštol Pavol
povedal: „Z vašich úst nech nevyjde nijaké
zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné
budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo
počúvajú.“ (Ef 4, 29) Posuňte hranice
povzbudenia ešte ďalej tým, že im svoje
láskavé slová budete adresovať príjemne,
vedome a denne. 
Príjemne. Dieťa je šťastné, keď zistí, čo sa
vám na ňom páči. Povedzte to nahlas a aj
pred ostatnými členmi rodiny. Vaša chvála
deťom zarezonuje v srdci a môže sa im
ozývať v ušiach ešte dlhé roky.
Jednoduchými slovami, napríklad:
„Výborne! Teším sa z teba!” alebo: „Tak
veľmi sa teším, že mi ťa Boh dal.” Tieto slová
sa preň stanú vzácnym pokladom. 
Vedome. Slová vyberajte premyslene. Ak
svoje deti za niečo pochválite, budú si to
vážiť a danú vec pravdepodobne urobia
znovu. Dajte si záležať, aby ste
nevyzdvihovali len ich vonkajší vzhľad alebo
vystupovane na verejnosti, ale hlavne ich
vnútorné vlastnosti. Keď im dáte najavo,
ako si ceníte ich poctivosť, pracovitosť a
dobrotu, posilňujete ich budúce morálne
zásady viac, ako keď im len poviete, že majú
pekný účes. Hovorte im zo srdca. Tam to
najlepšie počuť. Uvedomte si, že vaše
povzbudenia majú moc nasmerovať deti na
životnú dráhu, ktorú si možno neskôr
vyberú. Robte to múdro. Slová
povzbudenia: „Krásne si to namaľoval/a!
Páči sa mi, ako si sa pohral/a s každým
detailom!” môžu naštartovať v dieťati túžbu
rozvíjať sa práve v tejto oblasti. 
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1. čítanie: Iz 62, 1-5
Žalm: Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac
Ant.: Zvestujte všetkým národom zázraky
Pánove.
2. čítanie: 1 Kor 12, 4-11
Evanjelium: Jn 2, 1-11
Krátke zamyslenie na evanjelium: Zázrak
premenenia vody na víno je v mnohých
ohľadoch naozaj zásadným znamením.
Nejde len o svadobčanov či nedostatok. To
sa dalo riešiť aj inak. Svadba je znamením
konca vekov, keď Boh bude oslavovať so
všetkými národmi svadobnú hostinu. Ako by
Ježiš chcel oznámiť: "Práve dnes začína." To je zjavenie jeho slávy. Boh má moc premeniť
našu "vodu" v úžasnej "víno" Božej milosti. Poďte s nami a sledujme Jánovo evanjelium až
do konca. A budeme svedkami toho, aké veci Boh pripravil tým, ktorí ho prijali. Sám im
zotrie každú slzu z očí (Zj 21, 4)!

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

Denne. Deti sa dajú ľahko znechutiť a
odradiť od začatej práce, a tak by ste ich
mali deň čo deň povzbudzovať a inšpirovať.
Láska neustále hľadá dôvody, aby mohla
povzbudením upevňovať dobré vlastnosti a
správanie detí bez ohľadu na ich vek. Aj keď
sú deti dospelé, stále môžete nájsť spôsob,
ako vyzdvihnúť maličkosti, za ktoré ste na ne
hrdí. Čím viac ich teraz povzbudzujete, tým
vyššie neskôr dokážu vyletieť, a tak vám
poskytnú ešte viac dôvodov na radosť! Nech

vašimi ústami prúdia slová lásky! Dajte si
záväzok, že sa počas celého budúceho
týždňa budete každý deň zmieňovať o
dobrých vlastnostiach svojich detí.
Povzbuďte ich medzi štyrmi očami, ale aj
pred priateľmi a rodinou. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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Dar

Ján bol spoľahlivý tesár, ktorý pracoval pre

veľmi úspešného stavebného podnikateľa.
Ten si ho jedného dňa zavolal do kancelárie
a povedal mu: „Ján, chcem ťa poveriť
stavebným dozorom pri stavbe ďalšieho
nového domu. Budeš mať na starosti všetok
materiál i prácu robotníkov od základov až
po strechu.“
Ján prijal túto úlohu celý natešený. Desať
dní predtým, ako sa mali začať kopať
základy, znovu preštudoval celý projekt.
Skontroloval všetky merania a rozpočty.
Zrazu mu napadlo: „Ak som naozaj hlavným
stavebným dozorom, prečo by som do
niekoľkých kútov nepoužil lacnejší materiál
a neušetril si aspoň nejaké peniaze pre
seba? Kto zistí rozdiel? Keď sa dom
vymaľuje, nikto nič nezbadá.“
Svoj plán začal Ján hneď realizovať.
Objednal stavebné drevo druhej triedy, ale v
správe uviedol, že bolo použité drevo prvej
triedy. Do základov dal lacnejší betón, použil
lacnejší elektroinštalačný materiál, skrátka
šetril, kde mohol – no všade uvádzal, že
nakúpil kvalitnejší materiál. Keď bol dom
hotový a vymaľovaný, pozval podnikateľa,
aby si ho prišiel pozrieť.
„Ján,“ povedal mu, „odviedol si naozaj
skvelú prácu! Bol si celé roky dobrým a
spoľahlivým tesárom. Preto som sa
rozhodol prejaviť ti vďačnosť tým, že ti dám
tento dom ako dar!“
Povraz lži je krátky.

Arabské príslovie

Košeľa

O jednom kráľovi sa hovorilo, že trpí veľmi

záhadnou chorobou. Stále je nervózny a s
ničím nie je spokojný. Úplne z toho ochorel.
Jeho radcovia a astrológovia si dlho lámali
hlavu nad tým, ako svojmu kráľovi pomôcť,
aby sa upokojil. Nakoniec našli riešenie. Kráľ
by sa vyliečil, keby nosil košeľu spokojného
človeka. Keby si ju každý deň obliekal a nosil
ju neprestajne, určite by bol našiel pokoj.
Služobníctvo sa preto rozbehlo do celého
kráľovstva, aby hľadalo takého človeka. Ale
nájsť naozaj spokojného človeka nebolo
vôbec také jednoduché, ako sa im na prvý
pohľad zdalo. Každému niečo chýbalo! Po
dlhom hľadaní konečne našli toho, kto sa
považoval sa skutočne šťastného a
spokojného. Požiadali ho, aby im pomohol
uzdraviť kráľa. Ochotne sa ponúkol, že pre
svojho panovníka urobí čokoľvek.
„Nechceme od teba nič zvláštne, len aby si
dal kráľovi svoju košeľu.“ Muž sa zamyslel a
smutne pokýval hlavou. „Žiaľ túto prosbu
vám splniť nemôžem, pretože žiadnu košeľu
nemám!“

Spokojnosť sa naozaj nezakladá na tom, čo
máme, ale na tom, čoho sme schopní sa
zrieknuť a žiť bez toho.

Spokojnosť znamená potlačiť v sebe túžbu
mať stále viac a viac. Znamená to uznať, že
sme Božími správcami toho, čo vlastníme.

Donald M.Geiger

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý
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Vysvetlivky k prvej a

druhej časti tajomstva I.

Lucia k videniu pekla hovorí: „Toto videnie

trvalo len okamih. A keby nás naša dobrá
nebeská Matka už vopred v prvom zjavení
neuistila, že nás zoberie do neba, myslím že
by sme zomreli od strachu a hrôzy.“ Toto
videnie pekla nemožno chápať tak, že by
reálne peklo takto vyzeralo. Pravda o hrôze,
ktorá čaká zatratených, bola podaná takou
obraznou formou, aby ju boli schopní
pochopiť vtedy 7 až 10 roční vizionári.
Na začiatku druhej časti tajomstva sa
spomína, že začne nová vojna, ktorej
predzvesťou bude polárna žiara. V noci z 25.
na 26. januára 1938 (od 20.45 do 1.15 hod.)
naozaj ožiarila celú Európu neznáma silná
žiara. Zvláštny úkaz vyvolal záujem
novinárov i vedcov. Niektorí sa domnievali,
že sa jedná o mimoriadnu polárnu žiaru.
Avšak na rozdiel od prirodzenej polárnej
žiary, tento úkaz bolo dobre vidno i v
južných krajoch Európy. Sestra Lucia
pokladala uvedenú polárnu žiaru z roku
1938 za nebom sľúbené znamenie.
Vo vyhlásení z februára 1946 sestra Lucia
potvrdila, že Panna Mária vyslovila v
tajomstve meno pápeža Pia XI. a dodala, že
ona sama vtedy nevedela, či ide o pápeža
alebo nejakého kráľa. A hoci sa všeobecne
uznáva, že 2. svetová vojna začala za
pontifikátu Pia XII., sestra Lucia v tom
nevidela problém. Rôzne udalosti a politické
rozhodnutia, napr. to, že v marci 1938 Hitler
obsadil a bez boja pripojil Rakúsko k
Nemecku, sa udiali na konci pontifikátu Pia

XI. a boli pre ňu výrazným vstupom do
požiaru vojny, ktorá sa úplne ukázala o
niečo neskôr. Pápež Pius XI. zomrel 10.
februára 1939 a na pápežský stolec 12.
marca 1939 nastúpil pápež Pius XII. Bol to
pápež, ktorý dokonca prijal biskupskú
vysviacku 13. mája 1917, teda v deň prvého
zjavenia Panny Márie vo Fatime. Pokladal sa
za pápeža mieru a diplomaticky sa snažil
odvrátiť vojnu. Bol prvým pápežom,
ktorého svet poznal prostredníctvom rádia i
televízie. Dňa 24. augusta 1939 sa
prostredníctvom rozhlasových vĺn obrátil na
svet, aby sa zdržal vojny. Ale 1. septembra
1939 prekročili nemecké vojska hranice
Poľska a začala sa 2. svetová vojna, ktorá
bola predpovedaná vo fatimskom posolstve.
Lucia si bola vedomá, že polárna žiara z roku
1938, bola tým Pannou Máriou
predpovedaným znamením vojny, ktorá
príde, ak ľudia neprijmú jej výzvu. Preto
dôraznejšie prosila o zmierne Sväté
prijímania v prvé soboty a o zasvätenie
Ruska. V tomto duchu aj napísala list
pápežovi Piovi XI. Upozorňovala cirkevnú
vrchnosť, že zachovanie mieru závisí od
rozšírenia pobožnosti k Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Ich váhavosť však
prelomilo až rozpútanie 2. svetovej vojny.
To pohlo biskupa z Leiry, do ktorého diecézy
patrí Fatima, že 13. septembra 1939 túto
pobožnosť v Portugalsku schválil.
V decembri 1940 napísala Lucia list
pápežovi, v ktorom žiadala, aby túto
pobožnosť požehnal a rozšíril po celom
svete. Pápež Pius XII. jej žiadosti vyhovel. A
v roku 1942 zasvätil celý svet
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Lucia
v liste svojmu spovedníkovi 2. marca 1945
mohla napísať: "Som spokojná, že úcta k
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie robí
všade veľký pokrok. Táto pobožnosť nás
zachráni v dnešných časoch."       (J. Jenčová)
Zdroj: Barta, J.: Fatima – posolstvo tragédie alebo
nádeje?
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Na Slovensku sa uskutoční
viacero ekumenických
bohoslužieb a akcií

Bratislava 13. januára (TK KBS)

Povolaní zvestovať veľké skutky
Pánove (Prvý Petrov list 2, 9) - je
názov témy tohtoročného Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov,
ktorý sa uskutoční od 18. do 25.
januára 2016. Na Slovensku sa pri
tejto príležitosti uskutoční viacero
ekumenických bohoslužieb a
stretnutí. Celoslovenské
Ekumenické služby Božie pri
príležitosti Týždňa modlitieb za
jednotu kresťanov sa uskutočnia
24. januára 2016 o 10:00 h v v
Evanjelickom kostole v
Zemianskom Podhradí. Na
celoslovenskom ekumenickom
stretnutí sa zúčastní aj predseda
KBS Mons. Stanislav Zvolenský.
Tradičný termín konania Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov je
na severnej pologuli od 18. do 25.
januára. Tieto dni navrhol v roku
1908 Paul Wattson tak, aby
modlitby prebiehali v dňoch medzi
sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv.
Pavla (Obrátenie), čo im dodalo
symbolický význam. Na téme pre
tohtoročné materiály na Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov
pracovala skupina predstaviteľov z
rozličných častí Lotyšska zvolaná
arcibiskupom v Rige Zbignevom
Stankevičsom. 

V Iraku a Sýrii patriarchovia spolu zareagovali
na teror volaním po pokoji 

Irak/Sýria 13. januára (RV) Pondelkové teroristické

útoky v obchodnom centre Bagdadu a v iných
častiach Iraku zabili približne 50 osôb. K útokom
samovražedných atentátnikov sa priznal takzvaný
Islamský štát. Chaldejsko-katolícky pomocný biskup
irackého hlavného mesta Shlemon Warduni po
týchto udalostiach volá po pokoji:
„Prosím všetkých o modlitbu a o to, aby sa Európa,
Spojené štáty a Západ zobudili zo strnulosti a aby
neviedli vojnu, ale aby propagovali skutočný pokoj.
Aby nepredávali zbrane, no spoločne budovali
pokoj. Už pred dvoma rokmi som povedal, že bez
rozhodného činu prídu [džihádisti] zaklopať na vaše
brány, na brány Európy.“
Rovnaký názor vyjadril aj melchitský katolícky
patriarcha Gregorios III. Laham z Antiochie: „O to
väčšiu hodnotu nadobúda Rok milosrdenstva
vyhlásený pápežom Františkom. Nemožno nechať
vyhasiť oheň nádeje, ale je nutné modliť sa a
angažovať za pokoj a zmierenie,“ povedal patriarcha
Gregorios pre agentúru AsiaNews v súvislosti so
situáciou v obliehanom sýrskom meste Madaya. Od
hladu tu od začiatku decembra zomrelo minimálne
23 osôb. Mesto podľa patriarchu okupujú zvnútra
nielen príslušníci Islamského štátu, ale aj iné
ozbrojené skupiny, ktoré používajú civilistov ako
ľudské štíty. Ceny potravín sa v Madaya vyšplhali do
astronomických čísel. V tejto situácii je
problematické doručiť pomoc vyhladovaným
obyvateľom, vysvetľuje patriarcha: „My ako Cirkev
nemáme prístup do tohto mesta, ale vieme, že
posielať pomoc je riskantné, lebo často končí v
rukách kriminálnych a teroristických skupín, ako sa
to už stalo v iných častiach.“ ( TK KBS, RV bp; ml )

(spracoval František Sokyra)



VV čASEčASE odod 18.01.2016 18.01.2016 dodo 24.01.201624.01.2016

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 24.1. – 30.1. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Ľubica Chomjaková. 

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes poobede 17.1. pobožnosť sv. ruženca bude klasicky o 1430 v
novom kostole.

Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu 23.1. klasicky o 1330 v pastoračnom centre a zvlášť kvôli tomu, že v
stredu už bude detská sv. omša.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: V tomto týždni od pondelka 18.1. do 25.1. je Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov. Chcem vás poprosiť o zahrnutie do svojich modlitieb práve
tento úmysel ako aj do modlitby sv. ruženca pred sv. omšami. 

Vystúpenie ruského umelca z Moskvy: Zajtra v pondelok 18.1. k nám zavíta ruský umelec z
Moskvy, ktorý tu už 2x bol s novou speváčkou, aby opäť prosil o podporu pre svoju rodinu a
svojho chorého syna ako aj nás potešil svojou hrou a spevom pri samotnej sv. omši ako aj
krátkym koncertom po nej. Preto v pondelok nebude po sv. omši adorácia, ale tento krátky
koncert. Zároveň svoj prípadný milodar pre neho budete môcť dať do pripravej pokladničky. 

Zbierka na dostavbu nášho nového kostol a pastoračného centra: Dnes je 3. nedeľa v
mesiaci. Je zbierka na dostavbu nášho nového kostola a pastoračného centra. Pán Boh zaplať
za vaše milodary.

Rozpis lektorov:
3. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Bačíkova, 10.00 hod. - J. demčák - d.
Slivková, 18.30 hod. - rod. P. Bindasa. 

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 18.01.2016 18.01.2016 dodo 24.01.201624.01.2016

PPoNdEloKoNdEloK 18.01.201618.01.2016 Sv. omša: 1800 (K+T) 

Koncert umelcov z Moskvy:1845

UU ToRoKToRoK 19.01.201619.01.2016 Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TREdATREdA 20.01.201620.01.2016 Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1800 (K) detská 

ŠŠ TVRToKTVRToK 21.01.201621.01.2016
Sv. Agnesy, panny a mučenice
(spomienka) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T+K) 

PP IAToKIAToK 22.01.201622.01.2016 Sv. omša: 630 (K) kostol JaA

Sv. omša: 1800 (T) 

SS oBoTAoBoTA 23.01.201623.01.2016 Sv. omša: 1800 (T) 

NN EdEĽAEdEĽA 24.01.201624.01.2016

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1000 (T) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

„Musíme okolo seba zasievať dobro bez toho, aby sme sa obávali, či vyrastie.“
„Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka.”

(SV. TERÉZIA Z LISIEUX)


