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Podmienky dobrých misií 

Pripravujeme sa na veľkú udalosť v našej

farnosti, pripravujeme sa na ľudové misie.
Hovorili sme, že to sám Boh vyhlasuje ústami
misionárov svoju veľkú amnestiu. Sú to
ľudové misie, to znamená misie pre všetkých,
pre celý Boží ľud. Boh sa chce cez misie
mimoriadne stretnúť so všetkými farníkmi.
Každému má čosi vážne oznámiť. Tým
verným, najhorlivejším, i tým ľahostajným,
ale aj tým, čo sú ďaleko, čo sú ponorení v
hriechu a otroctve zla. Keď však majú misie
každému priniesť úžitok, treba splniť určité
podmienky:
1. Máme vypočuť to, čo nám Boh chce
povedať
Je to prvá a základná podmienka úspešnosti
misií. Nestačí prísť na začiatok, prípadne
stavovskú náuku a potom koniec. Kto už
dopredu takto plánuje, ten uzatvára srdce a
misie neprežije. Moje predsavzatie je:
Vypočuť čo najviac misijných príhovorov.
Príhovory budú ráno i večer, vždy iné, ale kto
by celkom ráno nemohol, nech prichádza
večer. Sú mnohí, ktorí si na misie vybavia
dovolenku alebo náhradné voľno, lebo misie
nie sú každý rok. Treba tak zariadiť prácu na
poli či v dome, aby v tých dňoch nebolo nič
dôležitejšie ako Boh a moja spása. Už toto
rozhodnutie Boh požehná. Kto celkom

nechce využiť čas misií, ten si výhovorky
nájde. Ale to už je jeho vec. Naopak, ten, kto
naozaj chce, nájde si čas na všetko - na prácu,
na štúdia, ale aj pre Boha. Kto nechce, ten
nemá čas celý život.
2. Modlitba
Misionári tvrdia, že kde vo farnosti nie sú
pripravené misie, tam je polovičný úžitok.
Viete, že pre siatie treba pripraviť pôdu. Tú
zohráva veľkú úlohu modlitba. Pred misiami i
počas misií. To, čo budeme počúvať, treba
premyslieť, premodliť, aby sa mohlo
zakoreniť a vyklíčiť. Okrem toho, máme
doma toľko vecí, za ktoré máme prosiť. Často
si nevieme rady. "Proste a dostanete,
hľadajte a nájdete " - hovorí Ježiš. Boh
pomôže, ale musíme prosiť. Toľko sa dnes
píše o tom, ako zlepšiť človeka i svet. Je to
potrebné, ale nestačí. Ježiš, keď prišiel na
zem, nepovedal: "Píšte knihy, robte
prednášky, konferencie...," ale povedal:
"Proste! Modlite sa! Tu pomôže len modlitba
a pôst!..." Matka Božia nefilozofuje nad zlom
vo svete, ale často pripomína: Vezmite do rúk
ruženec… Modlitba a pokánie, to je Boží liek
na vylepšenie sveta. My skúšame všeličo iné,
preto prešľapujeme na mieste. Tu v našom
kostole sme pred misiami začali Novénu k
Duchu Svätému, aby misie boli požehnané.
Vy sa tiež i doma modlite, aby v tých dňoch
Otec, ktorý je v nebi dal "dobré veci tým, čo
ho prosia".

dokončenie na 2. strane
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3. Sústredenie
To je tretia  podmienka.  Pravdu mal  básnik,
keď písal: "Hlasnejšie než v rozhovoroch,
Boh hovorí v tichu..." Najideálnejšie
podmienky sú v kláštore, ale kto si môže
dovoliť taký "luxus"?  Nie  každý  sa  dostane
na  uzavreté duchovné cvičenia do kláštora.
Ľudové misie sa konajú vo farnosti.
Môžeme sa však pokúsiť urobiť celú farnosť
akoby kláštorom, kde sa bude uvažovať o
veľkých dielach Božích. Viem, že treba ísť do
práce, žiť medzi ľuďmi, kde je veľa   zhonu,
hluku   i   hudby.   Predsa  sa   však   treba
usilovať   o   ticho   a sústredenosť.   Cez
misie  nekonáme  svadby.  Vylúčime   tiež
kino,  divadlo, obmedzíme televíziu.  Stíšime
rádiá, prehrávače hudby,  aby sme  mohli
lepšie počuť Boží hlas. V tých dňoch dávame
prednosť Bohu. Prinesie nám to veľký osoh.
4. Apoštolát
Koľko reklamy je dnes všade okolo nás.
Božie veci nepotrebujú reklamu, ale
vyžaduje sa živé svedectvo tých, čo uverili.
Ježiš povedal svojim učeníkom: "Budete mi
svedkami... " To, čo tu počujete, máte
zaniesť domov, máte o tom hovoriť s
kolegami, so susedmi, so známymi. "Jeden
druhého povzbudzujte, kým trvá ono
"dnes"... - vyzýva list Hebrejom. Pozvime na
misie tých, čo váhajú, tých, čo nemajú
odvahu vrátiť sa. Misie často ovplyvnia celý
život. Ľudia ti budú vďační za pozvanie. Nie

jeden človek by sa už chcel vrátiť, ale chýba
mu odvaha. Čaká na pozvanie. Treba
skutočne obdivovať ako sa všade vnucuje
zlo. Vytrvalo pôsobí a chce získať človeka:
"Synovia tohto sveta sú usilovnejší ako
synovia svetla." Nikomu sa nechceme
vnucovať, ale môžeme ľudí osloviť. Možno
sa vám niekto vysmeje, možno niekto
povie: Ja to všetko poznám, ja nič
nepotrebujem. Čo na to povedať?
Duchovné cvičenia si konajú kňazi,
profesori, biskupi i pápež. Nejde o to, či sa
dozviem niečo nové. Treba však určité
vážne veci života premyslieť a spýtať sa:
Žijem podľa týchto zásad? Augustín bol
vzdelaný a inteligentný. Išiel počúvať kázne
sv. Ambróza. Nepočul nič svetoborného, ale
povedal: "Tento človek mi otvoril oči."
Ľudové misie, ktoré u nás začnú 11. júna,
môžu nám otvoriť oči na zmysel nášho
života. Otvoria nám oči pre dobro, ktoré
ešte môžeme v živote vykonať. Otvoria nám
oči na Božie pôsobenie, ktoré nedokážeme
teraz vidieť. Verím, že v sobotu pri zahájení
misií budeme stáť pred misionármi s
postojom ako hovorí Sväté Písmo o
Kornéliovi a jeho blízkych: “Teraz teda my
všetci stojíme pred tvárou Božou, aby sme
vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán" (Sk
10,33). Amen.

(Príhovor misionárov) 

Večné svetlo v bohostánku

29.5.-4.6. - p. Macugová
5.6.-11.6. - p. T. Demčáková
12.6.-18.6. - rod. Matiova
19.6.-25.6. - p. M. Gazdová
26.6.-2.7. - p. Mária Gazdová
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Práčka

Oseola McCartyová, ktorá má 87 rokov,

celý život robila to isté – prala.
Teraz sa vďaka tomu stala známou – vlastne
vďaka tomu, čo urobila so 150 000 dolármi,
ktoré nasporila za pranie špinavej bielizne
bankárom a bohatým obchodníkom vo
svojom rodnom meste. Za jednom pranie
zarobila 50 centov. Keď sa konečne
rozhodla navždy vypnúť svoju starú práčku,
išla sa spýtať do banky, koľko peňazí má
vlastne na účte.
Suma, ktorú počula, ju ohromila. Začala
rozmýšľať: „Mám viac, ako
potrebujem. To, čo som si
ušetrila, si so sebou do
hrobu neodnesiem. Preto si
myslím, že bude najlepšie,
keď to dám deťom na
vzdelanie.“
Riaditelia škôl, ktorým svoje
peniaze darovala, boli
šokovaní, keď sa dozvedeli,
že táto stará, osamelá pani,
ktorá celý život prala
bielizeň, chce zaplatiť
niektorým chudobným deťom školné.
Pani McCartyová si každé ráno číta z Biblie a
každý večer sa modlí. Hovorí, že takýmto
spôsobom chce vyjadriť vďačnosť za to, že
mohla pomôcť iným získať to, čo ona
stratila – v šiestej triede totiž musela nechať
školu, starať sa o chorého člena rodiny a
pomáhať mame s praním.
„Dávať je oveľa väčšie požehnanie ako

prijímať,“ povedala novinárom, keď sa jej
pýtali, prečo nasporené peniaze nepoužila
pre seba. „Verte, vyskúšala som to.“

Svetlo v oknách

Jeden muž, ktorý bol zvyknutý iba

rozkazovať a všetko robiť po svojom,
cestoval raz na dôležité stretnutie.
Rozhodol sa však ísť skratkou. Po chvíli zistil,
že zablúdil. Prvého človeka, ktorého stretol
– a bol to malý chlapec – sa spýtal na
správny smer.
„Chlapče, ako sa dostanem do Doveru?“
spýtal sa nevľúdne.
„Neviem,“ odpovedal chlapec rozpačito.
„Nuž teda, ako ďaleko je do Brightonu?“
pýtal sa muž ďalej.
„Ani to neviem,“ odpovedal chlapec.

„Je tu nablízku niekto, kto by
mi to vedel povedať?“ zvýšil
muž hlas a snažil sa ovládnuť
hnev.
„Neviem,“ pokrčil plecami
chlapec.
Muž sa nahneval ešte viac,
lebo dostával stále rovnakú
odpoveď. Nakoniec stratil
trpezlivosť a vykríkol: „Ty
toho naozaj nevieš veľa,
však!“
Vtedy sa chlapec prvýkrát

usmial. Pozrel hore kľukatou cestou, vedľa
ktorej stál ich malý dom. V oknách sa už
svietilo a na dvore sa hrali jeho bratia a
sestry. Potom povedal: „Nie..., ale ja som sa
nestratil!“

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

rozprávať
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Láska a manželstvo

Kým sú vaše deti doma pri vás, zrejme

vám ani nenapadne premýšľať o ich svadbe.
No bez ohľadu na to, koľko majú rokov,
nikdy nie je priskoro na modlitbu za ich
budúce rodiny a na formovanie sŕdc aj v
tomto smere. Vo vašich úmysloch by sa
mala pravidelne objavovať prosba, aby Boh
chránil vaše dieťa a pripravil ho na deň, kedy
sa stretne s človekom, s ktorým sa rozhodne
kráčať životom. Rozhodnutie o vstupe do
manželstva má zásadný význam. Ovplyvní
jedinečným spôsobom celý život. Môže
priniesť roky plné pokoja, radosti a dôvodov
na oslavu, ale, žiaľ, aj desaťročia prežité v
utrpení a strádaní. V každom manželstve visí
viera a jednota budúcich generácií na
vlásku. Úlohou milujúcich rodičov je
pripravovať svoje deti na manželstvo s
dostatočným predstihom. Proste za svojich
synov, aby dozrievali, napredovali a jedného
dňa si vybrali do manželstva také ženy, aké
opisuje kniha Prísloví (Prís 31), a aby sa vaše
dcéry zaľúbili a vydali za mužov, o akých
spieva žalmista (porov. Ž 112). Učte ich, že
sa nemajú uspokojiť len so šarmom a
vonkajšou príťažlivosťou, ale hľadať
manželov a manželky, ktorých srdcia sú
čisté, múdre a čestné, pretože s
neochvejnou vierou a bázňou milujú Boha
(porov. Prís 31, 30). Popritom, ako
pripravujete srdcia svojich detí na sviatosť
manželstva, robíte ešte aj čosi iné: svojimi
usmerneniami a príkladom chránite ich
čistou. Žiadostivosť a sexuálna neviazanosť

nevedú k silnému a vernému manželstvu.
Naopak, zhanobia a zmrzačia mladého
človeka ešte skôr, než doň vstúpi. Učte
svojich synov a dcéry, že pravá láska je
trpezlivá, túži po tom najlepšom, čo má pre
ňu Boh pripravené, a chráni dôstojnosť
druhých, ako aj čistotu svojho budúceho
manželského lôžka. (porov. Hebr. 13, 14).
Akékoľvek kompromisy v morálnej oblasti
hromadia v dieťati vinu a hanbu a priťahujú
k nemu viac zlých ľudí, nehovoriac o tom, že
urážajú Boha. Prídu obdobia, kedy nimi
budú zmietať silné emócie. V takých
chvíľach nás láska pobáda, aby sme deti
viedli k trpezlivosti a čistote tým, že im
poukážeme na Sväté písmo (porov. 2 Tim 2,
22), pomôžeme zamerať pozornosť na
službu Bohu a uchrániť si telo a srdce pre to
najlepšie, čo má s nimi Boh v pláne. Ale to
ešte stále nie je všetko. Prvoradý je váš
osobný príklad. Dávate svojim správaním
deťom príklad, ako má muž milovať ženu,
ako si má žena ctiť muža? Ste k sebe láskaví?
Rešpektujete sa? Jednou z najprestížnejších
úloh lásky je ukázať deťom, že hoci žiadne
manželstvo nie je dokonalé, každé
manželstvo môže byť láskyplné. Aj to vaše.
Dokonca aj vtedy, ak ste slobodní, môžete
hľadať spôsoby, ako žiť a podporovať
biblické zásady lásky, čistoty a vernosti,
ktoré by ste chceli vštepiť svojim deťom.
Keď sa raz deti oženia a vydajú, úlohy
rodičov prejdú od usmerňovania k
rešpektovaniu ich novej rodiny a
nezávislosti. Môžete ich povzbudzovať,
modliť sa za ne a dávať im rady, keď vás o
nich žiadajú. Ale inak im musíte dovoliť, aby
„odišli a prestrihli pupočnú šnúru“, aby sa
mohlo rozvíjať ich nové „jedno telo“.  
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Vaše zasahovanie či zachraňovanie ich v
tomto prípade brzdí  a zasieva rozdelenie do
ich manželstva a vzbudzuje odpor voči vám.
Kým však mladí ešte nie sú dostatočne
pripravení, Písmo ich naliehavo vyzýva:
„Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej
samej nezachce“ (Pies 2,7;3,5;8,4).
Modlitba a ochrana nevinnosti a cti našich
detí, opatrnosť v tom, čomu ich vystavíme,

ale aj odhováranie od predčasných
ľúbostných vzťahov, kým sa nepriblížia k
veku vhodnému na uzavretie manželstva –
to všetko sú láskyplné kroky, ktorými by
rodičia mali pomôcť mladým srdciam zostať
čisté a pripraviť naše deti na neodvolateľnú
prísahu pred oltárom. 

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

1. čítanie: 1 Kr 8, 41-43
Žalm: Ž 117, 1. 2
Ant.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy
zeme.
2. čítanie: Gal 1, 1-2. 6-10
Evanjelium: Lk 7, 1-10
Krátke zamyslenie na evanjelium: Nie je človek
ako človek, hovorí staré príslovie. Ale ono to platí
aj na adresu pohanov. Nie každý, kto je
nepokrstený, musí byť hneď človek zlý. Bohužiaľ
to platí aj na adresu kresťanov v opačnom
význame, pretože aj medzi kresťanmi sa nájdu ľudia kriví ... A tak stojíme pred veľkou
otázkou, ako vlastne Boh vidí človeka? Má nepokrstený, ktorý nechodí do kostola, nádej na
spásu? Ide o teologicky zložitejší problém. Dnešné evanjelium však prispieva k tejto
diskusii. Viera či dôvera pohana - vojaka je v očiach Božieho syna väčšia než Izraelitov.
Možno by sa dnes mohol príbeh znova odohrať niekde v kostole a hovoriť miesto Židov o
kresťanoch či katolíkoch. Otázku možno, ale otočiť do zásadnej výpovede: ako merať vieru,
je dôležitejšie vložiť v Boha svoju dôveru a súdy o ľuďoch nechať na toho, ktorému prináleží
- nášmu Pánovi.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

Drahí veriaci, ospravedlňujeme sa vám za výmenu liturgických textov z minulého týždňa v
tejto sekcii nášho časopisu. Ďakujeme. (prehodenie 9. s 10. nedeľou v cezročnom období)
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Svätý Otec poslal list európskym
väzenským kaplánom do Štrasburgu 

Vatikán 31. mája (RV) Hlboko vďačný a

„blízky v modlitbe“ tomu, kto sa namáha „v
boji za ľudskú dôstojnosť všetkých tých, čo sú
vo väzení“. Tými slovami sa pápež František v
liste prihovára európskym väzenským
kaplánom, ktorí sa od 30. mája do 1. júna
zúčastňujú na stretnutí v Štrasburgu.
Podujatie nesie názov „Radikalizácia vo
väzniciach: pastoračná vízia“.
Pápež sa v liste, ktorý podpísal štátny sekretár
kardinál Pietro Parolin, poďakoval aj Rade
biskupských konferencií Európy (CCEE) a
ďalším organizátorom stretnutia. Posolstvo
upriamuje pozornosť najmä na List Svätého
Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky
pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku
milosrdenstva. Pápež v ňom obracia svoje
myšlienky na „väzňov, ktorých sloboda je
obmedzená“ a vysvetľuje: „Môžu získať
odpustky vo väzenských kaplnkách a tiež
zakaždým, keď prejdú dverami svojej cely a
obrátia sa myšlienkou a modlitbou na Boha
Otca. Toto gesto môže pre nich znamenať
prechod svätou bránou, pretože Božie
milosrdenstvo, ktoré dokáže premieňať
srdcia, dokáže premeniť aj mreže na
skúsenosť slobody“.

(spracoval František Sokyra)

Mons. Dominik Hrušovský sa dožíva 1.
júna životného jubilea 90 rokov

Bratislava 31. mája (TK KBS) Dominik

Hrušovský sa narodil 1. júna 1926 vo Veľkej
Mani, dnes Maňa, v okrese Nové Zámky. Po
maturite v roku 1945 sa prihlásil do
trnavského seminára. Najprv začal študovať
na bohosloveckej fakulte v Bratislave, v roku
1946 ho ako nadaného študenta poslal biskup
P. Jantausch na bohoslovecké štúdia do Ríma,
kde navštevoval Lateránsku univerzitu.
Po prevzatí moci komunistami v republike sa
už na Slovensko nevrátil. Kňazskú vysviacku
prijal 23. decembra 1950. Vzhľadom na
skúsenosti so Slovákmi mimo vlasti ho Svätá
stolica 17. júna 1975 menovala za vedúceho
duchovnej služby pre Slovákov v zahraničí.
K jeho 50-ročnému jubileu ho pápež Pavol VI.
povýšil na pápežského preláta. Dňa 18.
decembra 1982 ho pápež Ján Pavol II.
vymenoval za titulárneho biskupa tubijského;
biskupskú vysviacku prijal v Ríme z jeho rúk 6.
januára 1983. Pád komunistického režimu v
roku 1989 priniesol obrat v jeho živote. Dňa
24. septembra 1992 ho vymenovali za
pomocného biskupa Trnavskej arcidiecézy s
osobitným pastoračným povolením pre
hlavné mesto Slovenska – Bratislavu, 17.
decembra 1992 bol slávnostne ustanovený za
pomocného biskupa a vikára Trnavskej
arcidiecézy pre Bratislavu.
Na prvom zasadaní samostatnej Konferencie
biskupov Slovenska bol 4. apríla 1993 zvolený
za generálneho tajomníka KBS a predsedu
Komisie pre Slovákov v zahraničí. Dňa 15.
apríla 1996 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval
za apoštolského nuncia v Bielorusku a
súčasne ho povýšil na arcibiskupa. Aktuálne
žije na odpočinku v Nitre.



VV čASEčASE ODOD 06.06.2016 06.06.2016 DODO 12.06.201612.06.2016
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 12.6. – 18.6. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Vasiľová - Sadová ul.  

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes 5.6. pobožnosť sv. ruženca poobede bude klasicky o 1430 v
novom kostole spojená s výmenou ružencových tajomstiev. 

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

zboru ako aj na stretko klasicky v sobotu 11.6. o  1330 v pastoračnom centre. 

Noc so zborom: Pozývam všetky deti, ktoré sú v detskom speváckom zbore na akciu - Noc so
zborom, ktorá sa uskutoční večer a v noci z piatku na sobotu 10.6. Začínalo by sa v piatok

večer o 2000 a končí sa v sobotu ráno. Treba si priniesť spacák na spanie, niečo na opekanie
a to je všetko. 

Ľudové misie: Už od prichádzajúcej soboty a večernej sv. omše v klasickom čase vás pozývam
na prvé ľudové misie v našej farnosti, ktorú budú dávať otcovia misionári redemptoristi na
čele s p. Michalom Zamkovským, ktorý bol v tomto roku vymenovaný pápežom Františkom za
misionára milosrdenstva pre tento rok. Budú trvať týždeň do budúcej nedele poobedia a
presný program máte na letáku, ktorý je vložený do každého čísla farského časopisu + máte
na stole aj osobitne samotné letáky, ktoré si môžete zobrať pre blízkych, známych a pod.
Všetkým vás srdečne pozývam na celý program, ak je to možné, nájdite si čas čo najviac,
pretože ľudové misie sú špeciálnym časom Božieho oslovenia a Jeho milostí pre našu dušu a
vnútro. Zároveň vás chcem veľmi pekne poprosiť o vloženie úmyslu do svojich modlitieb za
duchovný úžitok misií pre našu farnosť a všetkých jej členov ako aj účastníkov z okolia.

Rozpis lektorov:
11. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Onderkova - p. Lengvarská, 10.00 hod. -
rod. Baranova - rod. Sabolova, 18.30 hod. - rod. J. Sabola. 

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 06.06.2016 06.06.2016 DODO 12.06.201612.06.2016

PPONDELOKONDELOK 06.06.201606.06.2016 Sv. omša: 1830 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

UU TOROKTOROK 07.06.201607.06.2016 Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TREDATREDA 08.06.201608.06.2016 Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (K) detská  

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 09.06.201609.06.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (T+K) 

PP iATOKiATOK 10.06.201610.06.2016 Sv. omša: 1600 (T) 

Sv. omša: 1830 (K) mládežnícka

SS OBOTAOBOTA 11.06.201611.06.2016
Sv. Barnabáša, apoštola (spomienka)

Sv. omša: 1830 (misionári) 

NN EDEĽAEDEĽA 12.06.201612.06.2016

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (misionári) 

Sv. omša: 1000 (misionári) 

Stretnutie s mládežou: 1100

Pobožnosť + katechéza: 1500 (pre ženy)

Sv. omša: 1830 (misionári)
kostol JaA 

„Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí,aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o
veciach svojej duše.“ (Sv. František Saleský)


