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Drahí otcovia misionári, 

vitajte v našej farnosti !
Vyprosujeme vám veľa darov Ducha Svätého
na príhovor Fatimskej Panny Márie a všetkých našich
farských patrónov.
Nech vás Boh vedie pri všetkej vašej činnosti a nám
nech dá otvorené srdce pre prijímanie Jeho slova a
Jeho moci, aby sme to všetko využili na svoje osobné
posvätenie a premenu. 

Veľa Božieho požehnania!
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Čo nás odlúči od
Kristovej lásky...

Smenom pátra Michala   Zamkovského sa

nám mnohým v mysli hneď vybaví mesto
Podolinec a nezabudnuteľné duchovné
zážitky na programoch v prvé nedele
mesiacov. Veľký, svätý pápež Ján Pavol II. v
dokumente Pápežskej exhortácie
Christifideles laici vysvetľuje a odporúča
potrebu spolupráce laikov s
duchovenstvom pre budovanie univerzálnej
Cirkvi. Táto
spolupráca sa
prejavuje na
rôznych úrovniach a
rôznym spôsobom.
Muži a ženy dnešnej
doby vedení
duchom evanjelia,
privádzajú duše
bratov a sestier k
prameňu spásy aj
cez organizovanie
púti a rôznych
duchovných akcií. Z
vranovskej farnosti
– Sever  nás  dlhé
roky  sprevádzala
do Podolínca pani
Mária Nižníková a
zbierala pútikov  z
nášho okolia, aj po
celej trase.
Duchovný program
v autobuse  spestrili
mladí chlapci s
gitarami a kerygmatickými pesničkami, v
čom sme pokračovali ďalej po svätej omši.
Prinášané obety priniesli u každého
patričné ovocie a je radosť vidieť bývalých

mladíkov ako vzorných otcov rodín,
učiteľov na cirkevnej škole akým je aj Mgr.
M. Haňov, či  horlivého kňaza Adriána
Prušu. Otcovia redemptoristi tak
západného ako aj východného rítu, ktorých
zakladateľom je svätý Alfonz M. Liguori, sú
známi ako ľudoví misionári a zvlášť ako
šíritelia úcty k Matke Ustavičnej Pomoci. Jej
obraz je v mnohých našich domoch,
kostoloch a veľmi obľubenou je ikona v
byzantskom obrade. Originálna ikona sa
nachádza v chráme sv. Alfonza v Ríme. Ešte
keď sme boli filiálkou, p. Mária Sotáková

oslovila mnohých
Rómov z Vechca, ktorí
sa v Podolinci vždy
veľmi horlivo modlili
pod obrazom Matky
Ustavičnej Pomoci a
nábožne pristupovali
ku sviatosti zmierenia.
Je to nevyspytateľná
Božia láska a
prozreteľnosť, že v
tomto jubilejnom roku
Božieho milosrdenstva
nám rehoľa
r e d e m t o r i s t o v
predostrela aj Matku
Ustavičnej Pomoci ako
mocnú Prímluvkyňu a
Sprostred kovateľku
všetkých milostí. Jej
liturgická  spomienka
pripadá na  27. jún.

(Jozefína Gajdovčíková) 
(Pozn. mierne upravené redakciou)

2016
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Nádcha
Ako zareaguje typický manžel, keď jeho

manželka dostane nádchu?
-Prvý rok manželstva:
„Miláčik, naozaj mám o teba strach. Určite sa
ti ťažko dýcha, nehovoriac o všetkých tých
vírusoch, s ktorými musí teraz  bojovať tvoje
telo. Vezmem ťa do nemocnice, drahá, a
vybavím ti tam súkromnú  izbu. Viem, že
strava tam nie je ktovieaká, ale som ochotný
každý deň ti priniesť obed z reštaurácie.
Všetko som už zariadil s vedúcou prevádzky.“
-Druhý rok manželstva:
„Miláčik, nemôžem počúvať ako kašleš.
Zavolal som lekárovi, aby sa na teba prišiel
pozrieť. Tak si choď ľahnúť, ja sa o všetko
postarám.“
-Tretí rok manželstva:
„Asi by bolo lepšie, keby si si ľahla, drahá.
Dobre ti padne aspoň trocha si odpočinúť,
keď sa cítiš zle. Niečo ti prinesiem. Neuvarila
si aspoň nejakú polievku?“
-Štvrtý rok manželstva:
„Drahá, buď rozumná. Keď nakŕmiš deti,
umyješ riad a utrieš podlahu, bude lepšie,
keď si trocha odpočinieš.“
-Piaty rok manželstva:
„Prečo si nedáš acylpirín?“
-Šiesty rok manželstva:
„Keby si aspoň kloktala alebo niečo so sebou
robila namiesto toho, čo tu posedávaš a celú
noc kašleš ako starý tuleň!“
-Siedmy rok manželstva:
„Prepánajána, prestaň už kýchať! To chceš,
aby som dostal zápal pľúc!“
Ideálne manželstvo musí spĺňať dva
predpoklady – muž musí byť hluchý a žena
slepá. Sokrates

Pomsta bude sladká
Jedna žena prišla za právnikom a povedala:

„Chcem sa rozviesť. Veľmi nenávidím svojho
muža a chcem sa mu pomstiť. Poraďte mi, čo
by som mu mohla urobiť, aby som ho kruto
vytrestala.“
Právnik sa zamyslel. Potom sa zrazu šibalsky
pousmial, pretože dostal nápad: „Pozrite, tak
či tak sa chcete rozviesť. Skúste teda toto: Tri
mesiace ho vôbec nekritizujte. Vždy sa s ním
pekne porozprávajte. Povzbuďte ho. Keď
urobí niečo dobré, pochváľte ho za to.
Povedzte mu, aký je šikovný. Robte to tak
celé tri mesiace. Určite si bude myslieť, že si
získal vašu dôveru a lásku. A potom mu
znenazdania oznámite, ako ste sa rozhodli.
Bude to preňho silný úder pod pás.“
Žena sa najprv zamračila, ale potom si
pomyslela: „Pomsta bude sladká! Nech si to
mladý pán na chvíľu užije, aby potom
spoznal, čo stratil! Nič tým nepokazím, veď aj
tak sa  s ním nakoniec rozvediem. Prečo by
som sa mala stále hádať? Oddnes sa s ním
budem rozprávať len pekne.“
A tak žena začala svojho muža chváliť za
všetko, čo urobil. Prestala sa s ním hádať a
nič mu nevyčítala. Celé tri mesiace mu
pripomínala, aký je úžasný.
Neskôr opäť stretla svojho právnika. „Tak ako
sa vám darí plniť váš plán? Už ste ho
dostatočne vytrestali?“
„Práve naopak!“ odpovedala žena. „S mojím
mužom prežívam najkrajšie obdobie života.
Ešte šťastie, že som sa s ním nerozviedla. Je
to skvelý manžel! Práve sme sa dohodli, že
ideme na dovolenku, aby sme si užili druhé
medové týždne.“
Skoro nikto nepríde sám na to, akú vlastne
cenu má druhý človek.     Jean de la Bruyére

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

rozprávať
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Láska sa raduje z pravdy

Len máločo by nás malo hriať pri srdci

viac, než keď vidíme, že naše deti milujú
Boh a žijú zbožne, sú dobrými priateľmi,
rešpektujú autority, cvičia sa v skromnosti,
správajú sa rozvážne, múdro a vľúdne. Keď
sa postoje a správanie našich detí zhodujú s
Božou vôľou, mali by sme im dať najavo
svoju radosť. Ak žijú podľa Písma a my
vidíme, že nie sú sebecké, vedia sa obetovať
a pokorne poslúžiť, mali by vedieť, že si to
všímame a že nám tým robia radosť.
Apoštol Ján povedal: „Nemám väčšej
radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v
pravde“ (3 Jn, 1, 4). Tešil sa, že jeho
duchovné deti žijú zbožne, čisto a verne, že
sú nekompromisné a nedajú sa zlákať na zlé
cesty. Vedel, že jedine tak sa môžu páčiť
Bohu, plniť jeho vôľu a nájsť v živote pravú
radosť a uspokojenie. Nič ho preto netešilo
viac, než vidieť, že žijú podľa hodnôt, čo ich
vedú po ceste požehnania, rastu a
prosperity. Láska sa raduje z pravdy (porov.
1 Kor 13, 16). Sv. Písmo hovorí, že ak sa vo
vašich deťoch vzmáha kresťanský duch, ak
sú vytrvalé vo viere, dokážu sa rozdávať a
slúžiť, mali by ste sa z toho radovať viac, než
keď získajú prvé miesto v prestížnej súťaži
alebo dosiahnu úspech v škole či
zamestnaní. Apoštol Pavol vo svojich listoch
cirkvám často vyjadroval svoju radosť, keď
počul o ich vernosti a duchovnom raste. My
rodičia by sme mali byť takisto nadšení a
ochotní vyzdvihnúť dobré charakterové
vlastnosti svojich detí. Čo vás na vašom

dieťati najviac nadchýna a vedie k hrdosti?
Keď sa mu podarí dať gól? Keď dostane
jednotku z angličtiny? Alebo vás viac teší,
keď sa váš syn ráno modlí a číta Sv. Písmo?
Či to, keď vaša dcéra hovorí o viere alebo
odpustí sestre? V živote svojho dieťaťa ste
jedným z najvplyvnejších ľudí. Ak ho
chválite, bude vám chcieť robiť ešte väčšiu
radosť. Využívali ste svoj vplyv aj na to, aby
ste ho viedli k Bohu? Skúste si prezrieť
televízne stanice alebo sa prejsť v
nákupnom centre a veľmi rýchlo zistíte, z
čoho sa „teší“ a aké hodnoty vyznáva a
preferuje naša spoločnosť: prázdnotu,
materializmus, zmyselnosť a egoizmus.
Akoby všetci chodili po svete s rovnakým
scenárom v ruke a hrali presne takú rolu,
aká sa od nich očakáva. Svet nám diktuje,
ako by sme mali rozmýšľať, ako sa obliekať,
o čo by sme sa mali zaujímať, o čo usilovať,
ale aj na čo by sme mali utrácať peniaze a
čas. Ak sa niekto rozhodne vybočiť z radu,
pravdepodobne ho ostatní vysmejú alebo
zavrhnú. Zostane izolovaný a ignorovaný.
Nezabúdajme, že keď deti podporujeme,
aby kráčali životom s Bohom, žiadame ich,
aby vedome plávali proti prúdu spoločnosti.
Svet, v ktorom prevláda povrchnosť,
temnota a vnútorné hodnoty sa zaznávajú,
vaše deti zrejme označí za staromódne a
odsunie ich na vedľajšiu koľaj za to, že chcú
kráčať bezúhonne a v pravde. Ak sa naše
deti rozhodnú žiť v bázni pred Bohom a
dodržiavať, čo sme ich učili, od niektorých si
azda vyslúžia uznanie, ale mnohí ich vôbec
nepochopia a budú zosmiešňovať. Práve
preto by im naša láska mala dodať odvahu,
aby sa nebáli podnikať kroky založené na
vernosti, dobrote a nezištnej službe.
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Ak ich budeme slovom a príkladom
povzbudzovať, stane sa pre ne oveľa
dosiahnuteľnejšou výzva Sv. Písma: „A
nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale
premeňte sa obnovením zmýšľania...“ (Rim
12, 2). Vďaka láske Nebeského Otca a láske
rodičov, ktorí za nimi stoja, môžu s istotou
uveriť slovám: „Blahoslavení budete, keď
vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia
spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú
vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v
ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu
v nebi! Veď to isté robili ich otcovia
prorokom.“ (Lk 6, 22-23). Ak cítia vašu
podporu a nadšenia, bude sa im ľahšie
odvracať od dočasných nestálych vecí a
zameriavať na večné a duchovné hodnoty.
Deti potrebujú vedieť, že sa na našu
podporu môžu vždy spoľahnúť. Potrebujú
rodičov, ktorí ich s hrdosťou pochvália, že sa

vyhýbajú zlu a pridŕžajú sa dobra.
Vychovávajme deti tak, aby dokázali
znenávidieť hriech a milovať svojho Boha,
ktorý im môže odhaliť, čo je zlé v ich vnútri
i v spoločnosti, aby odvážne hľadali najprv
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť.
Zahŕňajte svoje deti láskou nielen
prostredníctvom rodičovských usmernení,
ale aj vyjadrením radosti z toho, že sa učia
prinášať ovocie poslušnosti a pravdy. Učte
ich, na čo majú upriamovať svoje srdcia a
túžby, aby sa páčili Bohu bez ohľadu na to,
čo od nich očakáva zvyšok sveta. A keď
vidíte, že verne uvádzajú do praxe Božie
Slovo, radujte sa! Jasajte nahlas a
dostatočne dlho, aby ich duša mohla plesať
s vami. 

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

1. čítanie: 2 Sam 12, 7-10. 13
Žalm: Ž 32, 1-2. 5. 7. 11
Ant.: Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.
2. čítanie: Gal 1, 11-19
Evanjelium: Lk 7, 36 – 8, 3

Krátke zamyslenie na evanjelium: Hriech vo
svojom živote stále stretávame. Nevyhneme sa
tomu. Ale pojem hriechu nie je celá
skutočnosť. Boh ponúka vyliečenie jeho
dôsledkov odpustením! Ak nie je možné hriech
vykoreniť úplne, možno hľadať korene a
odstraňovať alebo liečiť ich postupne. Dávidov čin nie je neriešiteľný, ale najprv potrebuje
strhnúť masku, lož, za ktorú sa schoval! Tento okamih je sprvu zahanbujúci, ale v dôsledku
ozdravujúci. Až teraz je schopný skutočného obrátenia. Evanjeliový príbeh nie je ani toľko
otázkou rokovaní ženy hriešnice, ako farizeja, ktorý je presvedčený o dokonalosti svojho
života. Neurobil žiadny hriech podobný Dávidovi, a predsa je ďaleko od Boha ... Samotný
viditeľný skutok ešte nemusí opisovať dostatočne presne skutočnosť, ako ju vidí Boh.
Hriešna žena z evanjelia je nakoniec Bohom chválená za svoje pokánie, nie "spravodlivý"
farizej. Zostáva otázka: Kde v tomto pohľade stojíme my? Alebo pozitívne povedané so sv.
Pavlom, platí aj pre náš život: "Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus?" 
Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň
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Katolícke organizácie na celom svete
sa zapojili do Minúty ticha za mier

Vatikán 8. júna (RV) Pred dvoma rokmi sa

pápež František vo Vatikánskych záhradách
modlil za mier vo Svätej zemi spolu s
izraelským prezidentom Šimonom Peresom a
prezidentom Palestíny Mahmúdom
Abbásom. Na významnom stretnutí sa
zúčastnil aj konštantinopolský patriarcha
Bartolomej I. Pri tejto príležitosti sa katolícke
organizácie vo viacerých krajinách dnes o
trinástej hodine zapojili do „Minúty ticha za
mier“. Iniciatívu podporilo Medzinárodné
fórum Katolíckej akcie spolu s Národnou
komisiou pre spravodlivosť a pokoj
Konferencie biskupov Argentíny a ďalšími
katolíckymi organizáciami. Ide o konkrétnu
odpoveď na opakovanú prosbu Svätého Otca
Františka, ktorý neúnavne vyzýva pracovať a
modliť sa za mier vo svete.
Do akcie sa zapojili aj členovia Katolíckej akcie
v Betleheme, ktorí sa zišli na modlitbách v
Bazilike Narodenia Ježiša Krista. Minúta ticha
za mier vo svete odznela aj v Bujumbure, v
hlavnom meste Burundi, ako aj na súostroví
Kráľovstva Tonga v juhozápadnom Pacifiku.
Tento rok sa veriaci modlia nielen za mier.
Viac už pre Vatikánsky rozhlas vysvetlila
zodpovedná za Katolícku akciu v Taliansku
Teresa Borrelli: „Tento rok chce byť táto
minúta ticha spomienkou na obete konfliktov,
predovšetkým myslíme na utečencov a tých,
ktorí žiadajú o azyl, tých, ktorí prichádzajú a
klopú na dvere našich krajín, ale aj na tých,
ktorí umierajú prechádzajúc cez more.“ 

(spracoval František Sokyra)

Predseda KBS predstavil slovenský
preklad exhortácie "Amoris laetitia"

Bratislava 8. júna (TK KBS) Predseda

Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons.
Stanislav Zvolenský dnes (8. júna 2016)
predstavil slovenský preklad posynodálnej
apoštolskej exhortácie pápeža Františka
Amoris laetitia (Radosť lásky). Urobil tak
počas svätej omše, ktorú slávil spolu s
pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom
a viacerými kňazmi v Katedrále sv. Martina v
Bratislave. Nový dokument, ktorý v máji v
slovenčine vydal Spolok sv. Vojtecha, vyšiel po
Synode biskupov o rodine, ktorá sa konala v
dvoch fázach (v rokoch 2014 a 2015) vo
Vatikáne. Na oboch zasadnutiach v Ríme sa
bratislavský arcibiskup metropolita aktívne
zúčastnil ako delegát KBS. Slovenský preklad
dokumentu, ktorý sa venuje rodine a
manželstvu uviedol počas homílie. Pápež
František napísal exhortáciu v priebehu
štyroch mesiacov po skončení biskupskej
synody o rodine. Venuje sa v nej stavu
súčasnej rodiny a manželského života.
Poukazuje na krásu vzájomného manželského
spolužitia i jeho hodnoty. Svätý Otec František
sa nevyhýba ani ťažkostiam, s ktorými sa
stretávajú súčasné rodiny. Pozornosť venuje
aj citlivým témam, ako odlúčeným, či
rozvedeným manželom, pri ktorých je nutné
individuálne doprevádzanie. Pápež František
obsiahlo cituje záverečné správy synody,
spolu s dokumentmi a učením jeho
predchodcov a tiež mnohé vlastné katechézy
o rodine. Okrem toho využíva aj príspevky z
rôznych biskupských konferencií sveta (Keňa,
Austrália, Argentína...), ako to bolo aj v
prípade iných dokumentov magistéria, citácie
významných osobností. 



VV čASEčASE odod 13.06.2016 13.06.2016 dodo 19.06.201619.06.2016

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 19.6. – 25.6. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Feníková.  

Leták k misiám a program v časopise: Chcem poprosiť všetkých, ktorí ešte nemajú špeciálny
leták s programom k misiám, aby si ho vyzdvihli zo stolíka, pretože vo farskom časopise nie sú
v rámci programu zaznamenané témy misijnýchj kázní ako ani možnosť a časy sviatosti
zmierenia a pod. Zároveň v letáku je jediná chyba v čase a to tá, že v pondelok 13.6. je ranná

sv. omša o 800 a nie o 830 ako to tam je. Čiže v časopise je to už správne. 

Rozpis lektorov:
12. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Bankovičova, 10.00 hod. - rod.
dzurovčinova, 15.00 hod. - rod. Tóthova. 

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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„Nebojte sa venovať čas Kristovi! Áno, sprístupnime svoj čas, Kristovi, aby ho mohol
osvietiť a usmerniť... Čas venovaný Kristovi nie je nikdy stratený, ale skôr získaný čas na

hlboké poľudštenie našich vzťahov a nášho života.“ (Ján Pavol II.)
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Združenie veriacich PRo NoBiS čemerné
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PPoNdELoKoNdELoK 13.06.201613.06.2016 Sv. omša: 800 (misionári) 

Sv. omša pre deti: 1630

Sv. omša: 1830 (misionári)

Katechéza pre mužov: 1930

uu ToRoKToRoK 14.06.201614.06.2016 Sv. omša: 800 (misionári) 

Sv. omša pre deti: 1630

Sv. omša: 1830 (misionári)

SS TREdATREdA 15.06.201615.06.2016 Sv. omša: 800 (misionári) 

Sv. omša pre deti: 1630

Sv. omša: 1830 (misionári)

ŠŠ TVRToKTVRToK 16.06.201616.06.2016 Sv. omša: 800 (misionári) 

Euch. slávnosť: 1830 (s adoráciou) 

PP iAToKiAToK 17.06.201617.06.2016 Sv. omša: 800 (misionári) 
pomazanie chorých

Sv. omša: 1830 (misionári) 
obnova manželských sľubov

Stretnutie s mládežou: 1930 (Rieka života)

SS oBoTAoBoTA 18.06.201618.06.2016 Sv. omša: 730 (misionári) 

Novéna: 1800 k Matke 
ustavičnej pomoci

Sv. omša: 1830 (misionári) 

NN EdEľAEdEľA 19.06.201619.06.2016

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (misionári) 

Sv. omša: 1000 (misionári) 

Sv. omša: 1500 (záver misií)

LiTuRgicKýLiTuRgicKý PRogRAMPRogRAM odod 13.06.2016 13.06.2016 dodo 19.06.201619.06.2016


