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Mama nerobí nič

Tento príbeh hovorí za všetko: Otec sa

vracia z práce a vidí ako jeho deti sedia v
pyžamách pred domom a hrajú sa v blate s
prázdnymi škatuľkami od pizzy a číny, ktoré
sú rozhádzané po celej záhrade. Vrátka na
ulicu sú otvorené dokorán, práve tak aj dvere
od auta, vo vnútri leží pes čerstvo vyváľaný v
blate a nikde ani stopa po druhom psovi. Muž
vošiel do domu a uvidel ešte väčší
neporiadok. Lampa prevrátená a behúň
skrčený pri stene. V prostriedku izby hlasito
hrala televízia a jedáleň bola zahádzaná
hračkami a rôznymi dielami šatníku.V kuchyni
to nevyzeralo lepšie. V dreze stála hromada
riadu, rádio hralo na celé kolo, ostatky
raňajok rozhádzané po stole, navrchu na
obrúskoch leží mačka. Chladnička otvorená,
psie žrádlo na podlahe, rozbitý pohár pod
stolom a u zadných dverí kôpka piesku. Muž
rýchlo vybehol po schodoch, pričom stúpal na
ďalšie hračky a šliapal po oblečení. Ale
nepozeral na to, len hľadal svoju manželku.
Bál sa, že je chorá, alebo sa jej niečo vážneho
stalo. Videl ako dverami kúpeľne presakuje
voda. Pozrel tam a uvidel mokré uteráky na
podlahe, rozliate mydlo v kope špinavého
prádla a medzi všetkým ďalšie rozhádzané
hračky. Kilometre toaletného papiera sa
vinuli medzi tým všetkým a zrkadlo a steny

boli pomaľované zubnou pastou. Rýchlo sa
otočil a ponáhľal sa do spálne, kde našiel
svoju manželku, ležiacu v posteli a čítajúcu
knihu. Pozrela sa na neho, usmiala sa a
spýtala sa ho ako sa mal celý deň. Pozrel sa
na ňu nedôverčivo a spýtal sa: "Čo sa tu dnes
stalo?” Usmiala sa znovu a odpovedala:
"Pamätáš sa, drahý, že každý deň, keď sa
vraciaš z práce, pýtaš sa ma: "Čo si, do kelu,
robila celý deň?” "Áno," odpovedal muž
neisto."Tak dnes ........... som nerobila nič!" 
Po tomto krásnom a jasnom príbehu
dodávam už len slová pápeža Františka:
“Matky sú najsilnejším protiliekom na šírenie
sa sebeckého individualizmu. Slovo
«indivíduum» vyjadruje, že niečo sa «nedá
deliť». Matky sa však «delia», počnúc
chvíľou, odkedy ponúkajú príbytok dieťaťu,
aby ho priviedli na svet a umožnili mu rásť.
Sú to ony, matky, ktoré najviac nenávidia
vojnu, ktorá zabíja ich deti. Úbohé ženy, ako
len trpí jedna matka! Ony sú svedkami
nádhery života. Spoločnosť bez matiek by
bola spoločnosťou neľudskou, pretože matky
vedia vždy, aj v najťažších chvíľach, preukázať
nehu, oddanosť, mravnú silu. Matky taktiež
často odovzdávajú najhlbší význam
praktizovania náboženstva: v prvých
modlitbách, v prvých gestách nábožnosti,
ktorým sa dieťa učí, je vpísaná hodnota viery
v živote človeka.

(Marek Kunder)
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Láska vedie srdcia

„Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia
berie, baránky, do lona dvíha, tie, čo
pridájajú, vodí.“ Iz 40, 11

Čo urobí láska, keď sa stane niečo zlé?

Život prináša aj trpké sklamania. Prajeme si,
aby bol ako prechádzka ružovou záhradou,
no neraz sa stáva, že dieťa nečakane ochorie
alebo sa jeho rodičia zrazu rozvádzajú. Čo
urobí dobrý otec alebo mama, keď deťom
zomrie starká, keď ich zradí najlepší priateľ,
keď neuspejú na skúške alebo sa sklamú v
láske? Ako by mal vtedy zareagovať milujúci
rodič? Láska nás nabáda, aby sme
pozornosť venovali predovšetkým ich
srdciam, nielen tomu, čo im ublížilo.
Milujúci rodič vie svoje dieťa uistiť, že Boh
môže aj na prvý pohľad nevítané zmeny
využiť, aby ich vnútorne zocelil, sformoval a
pripravil na nové milosti. Biblickým
príkladom je milujúci pastier, ktorého
úlohou je nežne opatrovať, ale aj hrdinsky
zachraňovať. Pastier rýchlo zbadá, že sú
jeho ovečky v ohrození. Často hľadí do
diaľky, aby zistil, či stádu nehrozí
nepriateľský útok. Rodičia sú ako pastieri.
Ich úlohou je zabezpečiť, aby bol na stole
chlieb a v hornom šuplíku čisté ponožky. No
oveľa dôležitejšie je, aby ako pastieri strážili
srdcia detí. A tie sú najzraniteľnejšie. Ale aj
najtvárnejšie, kým ich nezrania a netrápia
kruté nečakané sklamania. Milujúci rodičia
sú aj v týchto mimoriadnych udalostiach
vždy nablízku. Neprestávajú byť bdelí a

vnímaví. Myslia dopredu. Sú ostražití aj
vtedy, keď život plynie pomerne hladko,
čerpajú z Božej múdrosti, aby ju v dôležitej
chvíli mohli pohotovo použiť. Namiesto
toho, by sa na modlitbu spoliehali len keď je
najhoršie, pripravujú seba i svoje deti tým,
že ich zoznamujú s Božím Slovom i s Božím
srdcom. Keď teda v dôsledku nehody,
staroby či choroby stratíme niekoho
blízkeho, láskavý rodič zoberie svoje dieťa
do náručia a povie mu o tom, ako nám Boh
prisľúbil, že bude s nami kráčať, i keby sme
mali ísť temným údolím. (porov. Ž 23,4).
Uistí ho, že je stále s nami a potešuje nás. Ak
dieťa ktosi neprávom obviní alebo sa k
nemu správa neférovo, starostlivý rodič
dokáže predvídať a vie, že sa asi bude chcieť
pomstiť, resp. bude zápasiť s pocitmi
menejcennosti a neistoty. Pomôcť dieťaťu
môže tak, že ho nechá vyrozprávať sa a
spolu s ním sa pokúsi hľadať riešenie
situácie, s ktorou sa práve borí a pre ktorú
prežíva zmätok alebo hnev. Vysvetlí mu, aká
je dôležitá modlitba a akú úľavu prináša
odpustenie. Uchráni ho tak pred
zatrpknutosťou, pobúrením a bezcitnosťou.
Ukáže mu, ako čeliť problémom s láskou,
lebo len to ho môže posunúť ďalej. Láska
dáva deťom príklad, ako reagovať na
zlyhanie, trápenie a sklamanie s vedomím,
že „všetky veci slúžia na dobro tým, čo
milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho
predsavzatia“ (Rim 8, 28). Láska im navyše
pomáha naučiť sa, ako človek môže byť
spokojný aj vtedy, keď nerozumie, prečo sa
určité veci stali, alebo keď na niektoré
otázky nemá odpoveď. Boh o tom vie,
pamätá na všetky ich potreby, a tak si môžu
byť isté, že to zvládnu a že sa naňho dá vždy
spoľahnúť. 
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Niekedy si ich láska so súcitom privinie,
inokedy ich zas musí povzbudiť, aby sa
vzchopili, otriasli a zabojovali, pretože Boh
je na ich strane a bude ich štítom. Takto
majú viesť rodičia svoje deti. Takto
usmerňovať a viesť ich srdcia. Otcovia, ktorí
sú v podstate najviac zodpovední za
ochranu a prípravu sŕdc detí, sa príliš často
stiahnu ako prví, keď nastane problém. Idú
si robiť svoju robotu a citlivé záležitosti
prenechajú svojim manželkám, alebo
predpokladajú, že ich deti sú už dostatočne
schopné poradiť si aj bez ich pomoci. No
muži musia byť pripravení zakročiť, keď je to

potrebné. Sv. písmo na viacerých miestach
hovorí, čo sa stane, keď sú ovce bez
pastiera. Roztrúsia sa a blúdia. Stanú sa
ľahkou korisťou, podľahnú klamstvám a zídu
z cesty. Naším vzorom je Ježiš, dobrý pastier,
čo „kladie svoj život za ovce“ (Jn 10, 11), aby
sa ani jedna z nich nestratila a nemusela
kráčať osamote. Áno, život je ťažký. Ale
láska zvládne aj ťažké veci. Je silná, múdra,
schopná pripraviť deti na čokoľvek a
reagovať na všetko milosrdne a s odvahou. 

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

1. čítanie: Sk 7, 55-60
Žalm: Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9
Ant.: Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi.  Aleluja,
aleluja.
2. čítanie: Zjv 22, 12-14. 16-17. 20
Evanjelium: Jn 17, 20-26

Krátke zamyslenie na evanjelium: Keď sa hovorí o
"víťaznej cirkvi", mnohí ľudia sa pozastavia. Ide o
triumfalizmus? Z mnohých miest evanjelií vyplýva, že Ježiš žiadnu triumfalisticku cirkev na
mysli nemal. "Víťazná cirkev" je označenie spoločenstva tých, ktorých Pán zachránil a
priviedol k sebe. Sú už v jeho sláve, radujú sa s ním. Ale zároveň sa modlia za tých, ktorí na
zemi stále putujú. Začuli výzvu Ducha Svätého a cirkvi (Nevesty): "Príď!" A pripojili sa ku
Kristovým učeníkom. Víťazstvo dáva Kristus. Odmenou je stretnutie s Bohom v jeho plnej
sláve. Cirkev sa nad tým pozastavuje práve teraz, pretože chce zahliadnuť, čo znamená
prijať Ducha Svätého. Aké ovocie to nesie, aký význam táto iniciácia má?

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň
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Poklad rodiny 

Keď tak na chvíľku očká zavriem

na svoju mamku si spomeniem,
veď už len slovo mama
pre každého verím, veľa znamená!

V týchto veršoch vyznať chcem,
že ti MAMKA za všetko ĎAKUJEM.
Aj keď ti to mamka moja,
niekedy moje ústa povedať sa hanbia.

Do očí ti pozerám
a hľa slzu lásky v nich badám,
že Ty mamka dieťa držíš,
v každej chvíli pri ňom stojíš!

Každú ranu, ktorú ti,
moja pýcha i neláska spôsobí,
ja rád by som pofúkal a ošetril,
v tomto „jarnom“ období.
Aby si ty, mamka, zakúšala radosti,
v opojení lásky, pokoja i milosti!

Teraz v chvíli tej,
pre niektorých možno pridlhej,
no pre teba, mamka, verím vzácnej,
dovoľ, prosím, pár slov k Mamke Najdrahšej!

Ty Mamina Fatimská,
si pre nás nielen dnes tá Najdrahšia.
Ty, ktorá oroduješ u Ocka,
aby mu naša modlitba bola milšia!

Ty Pani Fatimská, pre nás všetkých Mamička,
náruč dietkam s láskou otváraš.
Tak nás k sebe denne voláš,
aby sme my pozdvihli k Bohu svoje srdiečka.

Fatimská Matička,
božích deti Orodovníčka,
počúvaš nás deti svoje,
keď spíname svoje dlane!

Ty zbieraš naše prosby, úsmev i plač,
a pred nášho Ocka predkladáš,
lebo my v to veríme,
že tvoje duchovné kvietky skôr príjme!

A aby sme nezabudli,
Teba Mamka odprosili
za všetku tú veľkú bolesť,
ktorú si so Synom musela niesť!

Za lásku ti ďakujeme,
svoju vernosť ti darujeme
a Ockovi za Teba,
posielame pozdrav do neba!

Keď však v básni zvrat nastáva,
patrí sa našim mamkám popriať tieto slová:
aby vaše PLECIA silné boli,
v ťažkosti ste sa s modlitbou k Ockovi obracali.

Aby vašu SILU, ktorú vám On daroval,
denne On vám rozhojňoval.

Aby vaša TVRDOSŤ s LÁSKOU spájaná,
bola Jeho milosťou sprevádzaná.

Aby váš materinský CIT,
bol v rodine denne na odbyt.

Aby vaša ODVAHA, ktorou vás Ocko vpred
posúva,
prenášala sa na vás všetkých u vás doma. 

Aby MÚDROSŤ, ktorú Ty mamka máš,
s láskou si prinášala medzi nás.

A aby tie SLZY z tvojej tváre, mamka moja,
utierali s láskou tí, ktorí ich najviac robia!

A napokon:
nech radosť medzi nami zakúšate, 
šťastím naplnené nech bývate.
A tak úsmevom nás obdarúvate, 
v kruhu našich rodín najlepšie sa máte!   (F.S.)
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Slzy

Malý chlapec sa opýtal mamy: „Prečo

plačeš?“
„Pretože som žena,“ odpovedala mu.
„Nerozumiem,“ povedal syn. Mama ho
objala a vzdychla si: „Zrejme ani nikdy
neporozumieš.“
Keď sa vrátil domov otec, chlapec sa ho
spýtal: „Prečo sa mi zdá, že mama plače bez
dôvodu?“
„Všetky ženy plačú bez dôvodu.“ To bolo
všetko, na čo sa zmohol jeho otec. Malý
chlapec vyrástol a stal sa z neho muž. Stále
však nerozumel, prečo ženy plačú. Nakoniec
položil túto otázku Bohu, ktorý mu povedal: 
„Keď som stvoril ženu, musela byť
výnimočná. Dal som jej plecia dosť silné na
to, aby uniesli váhu sveta, ale zároveň
jemné, aby mohli poskytnúť pohodlie.  Dal
som jej vnútornú silu, aby vydržala pôrody, i
odmietnutie, ktoré neraz okúsi od svojich
detí. Dal som jej vytrvalosť, ktorá jej
pomôže pokračovať, keď ostatní sa už
vzdávajú, a starať sa o svoju rodinu napriek
chorobám a únave bez toho, aby sa
sťažovala. Dal som jej cit milovať svoje deti
za všetkých okolností, dokonca aj vtedy, ak
jej dieťa veľmi ranilo. Dal som jej silu prijať
svojho manžela napriek jeho chybám.
Sformoval som ju z jeho rebra, aby chránila
jeho srdce. 
Dal som jej múdrosť, aby vedela, že dobrý
muž nikdy neraní svoju ženu, ale niekedy
skúša jej silu a rozhodnosť stáť vedľa neho
bez výhrad. Nakoniec som jej dal slzu. Môže
ju použiť, kedykoľvek ju bude potrebovať,
aby to zvládla. Na tú slzu má právo, pretože
nik nevydrží bez slova toľko ako žena.“

Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí, ani v
postave, ktorú má alebo v spôsobe, akým si
češe vlasy.
Krása ženy musí byť v jej očiach, pretože tie
sú bránou do jej srdca, miesta, kde sídli
láska.
Povedzte to všetkým ženám, pretože si
zaslúžia našu lásku za ich trpezlivosť, silu,
múdrosť, cit a vytrvalosť.
Povedzte to všetkým mužom, ktorí ešte
nevedia, prečo ženy plačú. Možno je to
práve kvôli nim!
Slzy môžu vyschnúť, no srdce NIKDY!

Erich Maria Remarque

Smoliar?

Keď mal 7 rokov, jeho rodina musela odísť

z miesta, kde doteraz bývali. Už v detskom
veku ťažko pracoval, aby rodine pomohol
prežiť. Keď mal 9, zomrela mu matka. Keď
mal 22, stratil zamestnanie v obchode.
Chcel ísť študovať právo, ale chýbalo mu
predošlé vzdelanie. Vo veku 23 rokov sa
zadĺžil, pretože sa chcel stať spolumajiteľom
malého obchodu. O tri roky jeho spoločník
zomrel. Zanechal mu obrovský dlh, ktorý
splácal niekoľko rokov. Keď mal 28, požiadal
o ruku dievča, s ktorým štyri roky chodil.
Odmietla ho. Vo veku 37 sa tretíkrát pokúsil
o zvolenie do Kongresu. O dva roky bol
znovu neúspešný. Keď mal 41, zomrel mu
štvorročný syn. Vo veku 45 rokov kandidoval
do Senátu USA, ale bez úspechu. O dva roky
neskôr mu unikol post viceprezidenta. Keď
mal 49, znovu kandidoval do senátu – a
znovu neuspel. Keď mal 51, bol zvolený za
prezidenta Spojených štátov amerických.
Jeho meno je Abraham Lincoln. Doteraz ho
mnohí považujú za najvýznamnejšieho
predstaviteľa krajiny v jeho histórii.

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Marcela a Stanislav Bielikovci, Poďme sa

rozprávať
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Spoločné komuniké po stretnutí
predsedu KBS a prezidenta KOZSR

Bratislava 3. apríla (TK KBS) Predseda

Konferencie biskupov Slovenska (KBS)
Mons. Stanislav Zvolenský sa dnes stretol s
prezidentom Konfederácie odborových
zväzov Slovenskej republiky Jozefom
Kollárom. Spoločné komuniké:
V posledných rokoch možno na Slovensku
vnímať prehlbovanie rozdielov medzi
bohatými a chudobnými. Aj preto
pokladáme za potrebné usilovať sa o
dosiahnutie väčšej spravodlivosti a
solidarity v našej spoločnosti. Všetci
zamestnanci si zaslúžia dôstojné
zaobchádzanie a spravodlivú mzdu za svoju
prácu. Rovnako im však treba umožniť, aby
mohli viac času prežiť so svojimi najbližšími.
I keď si uvedomujeme význam rastu
ekonomiky pre spoločenský blahobyt,
zároveň konštatujeme, že všetko nemožno
merať len peniazmi. Život naplnený
medziľudskými vzťahmi sa nedá nahradiť.
Sme presvedčení, že zamestnanci by mali
mať právo na voľnú nedeľu, aby mohli záver
týždňa venovať rodine, svojim záľubám a
duchovným hodnotám. Pozývame preto
všetkých ľudí dobrej vôle k úsiliu budovať
solidárnejšiu spoločnosť, založenú na
väčšej ohľaduplnosti k ľudskej dôstojnosti a
rodinnému životu.

(spracoval František Sokyra)

Saleziáni zo Sýrie žiadajú verejnosť o
intenzívnejšie modlitby za pokoj 

Aleppo 4. mája (TK KBS) Mesto Aleppo sa

stalo symbolom vojny v Sýrii. Salezián don
Pier Jabloyan, ktorý sa v Aleppe narodil a
vyrástol, už nenachádza slov na opísanie
situácie. „Míny, rakety, bomby a ťažké
delá... všetky tieto sú šialeným spôsobom
namierené na mesto a civilných občanov. Je
tu mnoho obetí, vrátane mnohých mladých
a detí,“ napísal don Jabloyan svojmu
provinciálovi saleziánov na Strednom
východe. „Čo sa týka saleziánov, pozastavili
sme všetky aktivity oratória, aby sme mohli
ubytovať ľudí v núdzi alebo v nebezpečí.“ 
„Situácia v meste je veľmi dramatická a
ťažká. Obyvatelia už nevedia, čo robiť, je tu
mnoho mŕtvych, mnohé bombardovania, v
meste už niet bezpečných miest. Prosíme
vás o toto: zintenzívnite modlitbu za nás
osobitne v tomto mariánskom mesiaci,"
hovorí vo videu don Jabloyan (Video
zverejnila 4. mája 2016 Saleziánska
informačná agentúra ANS.) Misionár a
provinciálny ekonóm saleziánov na
Strednom východe don Alejandro León o
situácii pre ANS povedal: „Situácia je veľmi
mätúca, pretože je tu veľa súperiacich
frakcií. Je to vojna, kde je každý proti
každému a bohužiaľ, občania sú medzi
nimi.“ V súvislosti so situáciou saleziánskej
komunity dodáva: „My, saleziáni, sme v
centre Aleppa a ďakujeme Bohu, že naše
zariadenia ešte neutrpeli vážne
poškodenie.“



vv čASEčASE OdOd 09.05.2016 09.05.2016 dOdO 15.05.201615.05.2016
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 15.5. – 21.5. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Magdaléna diľová.  

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes 8.5. pobožnosť sv. ruženca poobede nebude.

Nácvik detského speváckeho zboru: Všetky decká pozývam na nácvik detského speváckeho

zboru ako aj na stretko klasicky v sobotu 14.5. o  1330 v pastoračnom centre. 

Letné kántrové dni: V tomto týždni v stredu, v piatok a sobotu sú tzv. letné kántrové dni.
Záväzný je iba 1 deň. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo
za duchovné povolania. 

Úplné odpustky: Na budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach je možnosť získať úplné
odpustky a to pri verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator - Príď, Duchu Svätý…

Zbierka na dostavbu nášho nového kostola: Budúca nedeľa je 3. nedeľa v mesiaci. Bude
zbierka na náš nový kostol a pastoračné centrum ako stále. Už vopred Pán Boh zaplať za vaše
milodary.

Rozpis lektorov:
Zoslanie Ducha Svätého: 8.00 hod. - rod. Grominova, 10.00 hod. - rod. Musákova, 18.30
hod. - rod. Kľučárova. 

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 09.05.2016 09.05.2016 dOdO 15.05.201615.05.2016

PPONdELOKONdELOK 09.05.201609.05.2016 Sv. omša: 1830 (K) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

UU TOROKTOROK 10.05.201610.05.2016 Sv. omša: 630 (K) 

SS TREdATREdA 11.05.201611.05.2016 Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (K) detská  

ŠŠ TvRTOKTvRTOK 12.05.201612.05.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (T+K) 

PP iATOKiATOK 13.05.201613.05.2016
Blahoslavenej Panny Márie
Fatimskej - patrónky našej farnosti

Večeradlo s P. Máriou: 1700

Sv. omša: 1800 (Alojz Tkáč) 

SS OBOTAOBOTA 14.05.201614.05.2016
Sv. Mateja, apoštola (sviatok)
Vigília k Duchu Svätému 

vigília k duchu Svätému: 2000 (T+K) 

NN EdEľAEdEľA 15.05.201615.05.2016

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K)  kostol JaA 

„Ak je naše srdce čisté, lepšie dokážeme vidieť Božiu vôľu.“
MARY WARDOVÁ


