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Pár hlavných myšlienok z

ľudových misií

Hriech má vždy svoje dôsledky.

Boh od nás ani tak neočakáva to, že budeme
bez hriechu. Sme slabí a padáme. Práve preto,
že sme hriešnici, máme právo prísť k Nemu.
Viete, čo očakáva? Lásku. Lásku očakáva.
Dajme priestor Bohu... my by sme chceli nebo
bez Boha. Bez Boha nie je nebo. Nič
nevybudujeme.
"Keď máš Boha, máš všetko" - sv. Terézia. Keď
nemáš Boha, nemáš nič.
Láska nenudí... v nebi bude plnosť, život, lebo
láska nikdy nenudí.
Ponuka sveta nemusí byť sama o sebe zlá, ale
keď človek zabudne popritom všetkom na
Boha, tak vtedy to je zlé.
Meradlom toho, či idem správne životom je
to, či mám vnútorný pokoj.
My máme tendenciu lámať palicu nad ľuďmi,
ale Ježiš nie. Ježiš ako jediný nad lotrom
nezlomil palicu, všetci ostatní áno. 
Trápime sa, čo si myslia a povedia o nás ľudia
a netrápime sa, čo si o nás myslí Boh.
Pýcha je matka všetkých hriechov.
Obrátiť sa, to znamená v pokore priznať, že si
sám neporadím.
Sv. sr. Faustínu Ježiš naučil také tri postoje
dôležité pri sv. spovedi: 1. pokora - už to, že sa
človek postaví do radu a povie, že som zhrešil,
už to je skutok pokory. 2. úprimnosť - nejde o
to vysvetliť každý hriech, ale ide o postoj

srdca. Presne ako lotor na kríži. 3. poslušnosť
- niekedy môžeme roky chodiť na sv. spoveď a
neposlúchame. Môže roky kňaz hovoriť, aby
sme sa napr. modlili a my nič.
Lotor na kríži počuje: “Ešte dnes budeš so
mnou v raji” - so mnou, nie bezo mňa. My
chceme niekedy vytvoriť raj bez Boha. Ale to
sa nedá.
Cirkev je stále živá, lebo je tu prítomnosť
samotného Krista, ktorý je živý. Môžu byť
zruinované najkrajšie baziliky a katedrály, ale
cirkev tu bude stále.
Cirkev, ktorú chcel Kristus, to je spoločenstvo
ľudí, to nie je spoločenstvo super ľudí a ani
anjelov. Najviac rozbrojov sa robí, keď neviem
si sám priznať vinu, som samoľúby,
márnomyseľný…
Viera znamená kráčať, pochybovať, padať,
vstávať, byť unavený, ale stále a stále kráčať...
Máriin život nebol turistikou, že "Mária,
nestaraj sa, všetko je pripravené…" Aj ona sa
neraz pýtala, že čo bude zajtra. Ocitla sa
tvárou v tvár neúspechom, ale išla a
napredovala cestou viery a preto je
blahoslavená.
Uveriť znamená odovzdať sa, aby sme sa
odovzdali do Božej vôle tak ako naša Matka
Mária.
Ježiš robil počas svojho života veľa gest,
pomazal malomocného, dotkol sa uší…, ale na
koniec svojho života urobil gesto lámania, keď
sa rozdal a potom na kríži to spečatil. To je
Eucharistia, to je radosť z toho, že sme
pozvaní.                                   (Marek Kunder)
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Poďakovanie
Za milodar po vystúpení našich detí poobede na Deň matiek - 28,50€. O to viac si to
ceníme, že sme to nevyhlasovali.
Ešte raz veľká vďaka za vystúpenie detí v nedeľu pre mamičky a zvlášť vedúcim Dadke
Slivkovej, ktorej to bola scénaristická prvotina a Dominike Šmajdovej, kde to spolu
parádne zvládli.
Bohuznámej osobe za zakúpenie knihy Pohrebných obradov
Dušanovi Fuňovi za zakúpenie knihy Výňatok z rímskeho misála
Petrovi Tóthovi za požičanie, inštaláciu a obsluhu svetiel na Turíčnu vigíliu. 
Birmovancom za pomoc pri Turíčnej liturgii.
Dominike Čechovej za pripravu turíčnej vigílie.
P. Helene Kavuličovej za posilňovaciu lavičku pre pastoračné centrum. 
Všetkým veriacim, ktorí boli na eucharistickom sprievode vo štvrtok na slávnosť Božieho
Tela a Krvi spolu s gr.-kat. 
P. Jurajovi Feníkovi za zabezpečenie briezok k jednotlivým oltárikom na Božie Telo. 
Rod. Krivákovej z Tehelnej ul. za prípravu oltárika. 
P. Márii Lajčákovej a Márii Feníkovej za nazbieranie kvetných lupienkov na eucharistickýi
sprievokd ako aj všetkým, ktorí boli ochotní lupienky darovať.
Všetkým deťom, ktoré prišli spolu so svojimi rodičmi a tieto kvetné lupienky hádzali v
euch. sprievode pred Sviatosťou Oltárnou. 

Nech vám to náš dobrotivý Boh odplatí tam, kde to najviac uzná za vhodné. 
(Marek Kunder)

Smutná škola

Už aj vrabce čvirikajú

že sa brány zatvárajú,

že už zvonec ide spať

a deti sa budú hrať.

Tabuľa si zavrie krídla,

umývadlo nemá mydla,

lavice sú bez žiakov,

tí už bežia do makov.

Ticho vládne v celej škole,

hluku mala až do vôle.

Knihy, perá, zošity

do tašky si zbalil Ty?

Ale doma, pekne skrátka,

nech je tvoja kamarátka,

nie len malá Iva,

no aj dobrá kniha!
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Experiment

Jedna vedkyňa si pozvala desiatich

dobrovoľníkov, aby s nimi urobila špeciálnu
psychologickú štúdiu nazvanú „experiment
jazva“. Rozdelila ich do desiatich rôznych
miestností bez zrkadiel a vysvetlila im, že
cieľom tejto štúdie je preskúmať, ako budú
ľudia v čakárni reagovať na neznámeho
človeka s určitým hendikepom – v tomto
prípade jazvou na tvári.
Pomocou maskérskych trikov, aké sa
používajú vo filmoch, vytvorila na ľavé líce
každého z nich strašnú krvavú jazvu. Na
chvíľu im požičala malé zrkadlo, aby sa mohli
pozrieť. Potom im ho vzala. 
Nakoniec zašla za každým do jeho miestnosti
s tým, že na jazvu ešte musí naniesť púder,
ktorý ju bude chrániť pred nečistotami. V
skutočnosti však papierovou vreckovkou
jazvu zotrela. Dobrovoľníci však boli
presvedčení, že jazvy na tvárach stále majú.
Každého potom poslala do inej čakárne s
tým, aby si všímali, ako budú ľudia reagovať.
Po určenom čase sa všetkých desať
dobrovoľníkov vrátilo s rovnakou správou.
Zistili, že ľudia boli voči nim hrubší, menej
láskaví, a všetci sa pozerali len na ich „jazvu“.
Ak sa trápime nedostatkami (telesnými
alebo inými), myslíme si, že aj iným sú také
odporné ako nám. A to nás ničí. Pravda je
však taká, že iní ti to možno ani nevšimnú.
Boh nás stvoril a miluje nás. Ak budeme
počúvať, čo nám hovorí, menej sa budeme
trápiť pre to, čo si o nás myslia iní.
Každý si svoje komplexy vyrába sám.

Eleanor Rooseveltová

Mulica

Farmárová mulica raz spadla do prázdnej

studne. Keď ju farmár počul ryčať a uvedomil
si, čo sa stalo, rozhodol sa, že mulica ani
studňa mu nestoja za to, aby sa trápil so
záchrannými prácami.
Zavolal susedov, aby mu pomohli pochovať
starú mulicu v studni, nech sa dlho netrápi.
Spočiatku bola mulica veľmi rozčúlená. Aj
vás by to určite nahnevalo, keby ste boli v
hlbokej jame a ľudia by na vás začali hádzať
hlinu! Ale čím viac hliny mala na chrbte, tým
tuhšie rozmýšľala. Rozhodla sa, že každú
ďalšiu strasie zo seba a udupe. A tak aj
robila.
Ako hlina padala do studne, mulica ju vždy zo
seba striasla a udupala.
Po niekoľkých hodinách vyčerpaná mulica
vyšla zo studne. To, čo ju malo pochovať, ju
v skutočnosti zachránilo!
Niektoré ťažkosti vyzerajú hrozivé, až má
človek pocit, že ho naozaj pochovajú. Ale
paradoxne práve zápas s nimi nás niekedy
môže zachrániť!

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

rozprávať
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Láska plní sny

Boh láskou nešetrí, naopak, rád ňou

plytvá. Rozdáva plným priehrštím. Sv. písmo
hovorí, že nás „zahrnul“ milosťou (porov. Ef
1, 8) a dáva nám život „v hojnej miere“
(porov. Jn 10, 10). Ako jeho deti sme takisto
povolaní oplývať láskou; dávať viac, než sa
od nás žiada, ísť míľu navyše, urobiť viac,
než sa očakáva (porov. Mt 5, 39 – 45). Boh
sa raduje z ochotných veselých darcov, z
tých, čo veľa s radosťou rozdávajú.
Porozmýšľajme teraz o každom z našich
detí. Aká vec alebo činnosť by ich naozaj
potešila? Čo túžia zažiť alebo sa naučiť?
Koho by chceli stretnúť? Kedy by s dojatím
povedali: „Toto je najkrajší deň v mojom
živote?“ Byť rodičom neznamená, že máme
krvopotne hľadať dôvody, prečo by dieťa to
či ono nemalo robiť. Predstavte si, čo by sa
stalo, keby ste synovi alebo dcére pri
najbližšej príležitosti vyplnili želanie,
ktorého splnenie od vás vôbec nečakali? Na
aký prekvapivý dar, prejav nesmiernej lásky
k dieťaťu, by ste mohli začať sporiť? Azda na
bicykel? Trampolínu? Šteniatko? Auto? Kam
by ste ich mohli vziať, kde by s vami zažili
nečakané rodinné dobrodružstvo? Do
zábavného parku? Na stanovačku? Na let
balónom či jazdu na koni? Láska má byť
občas márnivá. Dať zo seba všetko. Ak
chcete vedieť, aké to je, otvorte brány
štedrosti a obdarujte niekoho len tak, pre
radosť. Zdravý rozum nám našepkáva, že
deťom nemôžeme dať všetko, čo si
zažiadajú. Obmedzuje nás finančný
rozpočet i naše plány. Ale nie všetko, po

čom vaše dieťa túži, stojí veľké peniaze.
Radosť prichádza v mnohorakých
podobách. Váš škôlkar si možno dokonalý
deň predstavuje tak, že mu na obed
pripravíte jedlo, ktoré má najradšej a
popoludnie strávi s vami na ihrisku.
Dospievajúci syn možno túži, aby ste si s ním
na dvore zahrali futbal. Vašu dcéru možno
najviac poteší, keď ju v nedeľu vezmete do
príjemnej reštaurácie. A čo tie dlhodobé
investície? Všemohúci Boh vkladá hlboko do
sŕdc detí životné sny a túžby. Sú to väčšie
želania a záľuby, ktoré jedného dňa v plnej
miere poukážu na ich jedinečné dary a
ambície. Možno o nich deti nerozprávajú
celé dni, ale keď sa vám s nimi raz začas
zdôveria, sršia nádejou. Čo keby... Tak rád
by som... Zaujímalo by ma... Skúste si
spomenúť, o čom odmalička takto
rozprávajú. Čím sú staršie, tým sú ich
záujmy užšie a vyhranenejšie. Venujú im
čas. Chcú sa v nich zlepšovať. Neprestajne o
nich hovoria. Určite by ste vedeli aspoň o
jednej záľube, ktorá v očiach i hlase vášho
dieťaťa vyvolá nadšenie. Môže to byť
poľovačka, nejaký šport alebo hra na
hudobnom nástroji, túžba ísť na misijný
výlet alebo sen o tom, že raz natočia film.
Láska nás inšpiruje, aby sme neprehliadali
sny detí a nenechali ich túžby umierať
pomalou smrťou na nedostatok rodičovskej
podpory. Láska porovnáva naše investície
do detí s ostatnými vecami, ktorým
venujeme čas a pozornosť, a pobáda nás,
aby sme nezabúdali vhodne podporovať a
rozvíjať nadanie, ktoré im Boh dal. Ježiš
vyzval svojich učeníkov: „Zhromažďujte si
poklady v nebi... Veď kde je tvoj poklad, tam
bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 20 – 21).
Uvedomujete si, že „poklady v nebi“ máte
doma? 
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Sú to chlapci a dievčatá, ktorých duše budú
raz navždy žiť s Bohom v nebi. Prečo by váš
čas, peniaze, ale aj určitý risk a oddaná
podpora ich snov a ich samých, nemohli byť
investíciami, čo ovplyvnia aj ich večnosť?
Niekto by mohol povedať, že tým deti
rozmaznáte. Naozaj by to tak mohlo
dopadnúť, ak by ste svojim deťom dovolili
klásť na vás sebecké nároky alebo pokladať
všetko za samozrejmosť. Máme Nebeského
Otca, ktorý nám z vlastnej iniciatívy a
slobodne dáva všetko, no odmieta nám dať
veci, o ktorých je presvedčený, že nám
neosožia. Ak je naša odpoveď skoro vždy
„nie“, hoci sotva zvážime, či by nebolo
vhodné povedať „áno“ nemilujeme svoje

deti takou láskou, ako nás miluje náš
Nebeský Otec. Odhodlajte sa teda
výnimočným spôsobom zahŕňať svoje deti
láskou, čo prevyšuje všetky očakávania a
prekvapí ohľaduplnosťou a dobrotou. Aj
keď vás osobne predstava plnenia určitého
sna príliš nenadchýna, skúste sa rozhodovať
na základe toho, aký dopad to môže mať na
život vášho dieťaťa. Zaujímajte sa o túžby a
sny svojich detí. Rozmyslite si, ako by ste im
mohli vyplniť alebo im ich rozumne pomôcť
dosiahnuť. Nezabudnite im potom živo
vykresliť, ako nás v prehojnej miere zahŕňa
láskou náš Nebeský Otec. 

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

1. čítanie: 1 Kr 19, 16b. 19-21
Žalm: Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11
Ant.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.
2. čítanie: Gal 5, 1. 13-18
Evanjelium: Lk 9, 51-62

Krátke zamyslenie na evanjelium: "Ja by som mu
dal ...", hovoríme často pri sledovaní správ, keď
vidíme korupciu politikov alebo obyčajných
sebcov. A možno by sme im naozaj "dali", keby sme k tomu mali príležitosť. Aký je, ale Boží
pohľad na človeka a jeho konanie? Učeníci zažijú odmietnutie svojho majstra. Ich srdce je
plné túžby po pomste tým, ktorí takú vec urobili. Ale Ježiš vidí skutočnosť oveľa hlbšie. Aj
Samaritáni sú Božie deti. On neprišiel zničiť každého, kto odmieta. On prišiel ponúknuť
spásu každému, kto sa pre Boha rozhodne. A čo tí ostatní? Boh necháva otvorené dvere a
dáva priestor na obrátenie. S tým sa ale objavuje iná otázka: Dokážu nasledovníci Krista
prijať tento Boží postoj?

Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň
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Patriarcha Bartolomej pri otvorení
koncilu na Kréte poďakoval i pápežovi

Kréta 21. júna (RV) Konštantínopolský

patriarcha Bartolomej v pondelok otvoril v
Chanii, na severozápade Kréty, pracovné
zasadania Svätého a veľkého koncilu
Pravoslávnej cirkvi, ktorý potrvá do 26.
júna. Na úvod „srdečne poďakoval“
pápežovi Františkovi, ktorý počas nedeľnej
modlitby Anjel Pána vyzval veriacich na
Námestí sv. Petra, aby sa modlili za
koncilové stretnutie. Patriarcha prítomným
pripomenul, že „svet sa na nás pozerá“ a to
„si od nás vyžaduje väčšiu zodpovednosť“. 
Konštantínopolský patriarcha Bartolomej
sa vo svojom príhovore pri včerajšom
slávení liturgie Turíc zameral na jednotu a
katolicitu Cirkvi: „Dnes je tiež deň, kedy
vzývame Utešiteľa [Ducha Svätého] a
prosíme ho, aby prišiel a zostal medzi nami,
aby nás viedol vo svojej pravde a svätosti
podľa bolestnej modlitby Pána v
Getsemanskej záhrade“. Ježišova modlitba
za jednotu je podľa slov ekumenického
patriarchu „prvotnou otázkou ľudstva v
rozdelenom svete“. „Bez ohľadu na naše
rozdiely, my ortodoxní musíme zdôrazniť,
že jediná cesta, ako kráčať vo svete je
jednota,“ zvýraznil patriarcha Bartolomej a
pokračoval: „Isteže, táto cesta si vyžaduje
živú obeť, veľa práce a vyžaduje tvrdý boj,
aby sme sa nevzdialili. Je zrejmé, že tento

koncil prispeje v tomto smere stabilizujúc – prostredníctvom konzultácií v Duchu Svätom
a v úprimnom a konštruktívnom dialógu – atmosféru dôvery a vzájomného porozumenia“.
Na záver dodal: „Naša misia je jednota Pravoslávnej cirkvi a jej veriacich“.
(TK KBS, kbs; ml )

(spracoval František Sokyra)

Odpustky spojené s misiami a
účasťou na kázňach otcov
redemptoristov 

Bratislava 21. júna (TK KBS) Apoštolská

penitenciária udelila z poverenia pápeža
Františka úplné odpustky veriacim, ktorí
sa "opravdivým pokáním v duchu zámerov
Svätého Roka milosrdenstva zúčastňujú
na ľudových misiách a kázňach, ktoré
ohlasujú redemptoristi". Vyplýva to z
dekrétu, ktorý na svojej webstránke
zverejnila Kongregácia Najsvätejšieho
Vykupiteľa.
Odpustky je možné získať za obvyklých
podmienok (spoveď, sväté prijímanie a
modlitba na úmysel Svätého Otca).
"Veriaci, ktorí sa nemôžu na misiách a
kázňach zúčastniť kvôli veku, chorobe a
inému vážnemu dôvodu, môžu získať
plnomocné odpustky, keď sa pohnutí
ľútosťou za svoje hriechy, s cieľom splniť
obvyklé podmienky potrebné na získanie
odpustkov pomodlia pred malým obrazom
Najsvätejšieho Vykupiteľa a keď sa
duchovne spoja s vykonávanými misiami
vo farnosti, pričom obetujú svoje
modlitby, utrpenia a ťažkosti
Milosrdnému Pánovi," píše sa v dekréte,
ktorý platí počas mimoriadneho Svätého
roku milosrdenstva. 



VV ČASEČASE ODOD 27.06.2016 27.06.2016 DODO 03.07.201603.07.2016
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 3.7. – 9.7. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Sabolová.
Nácvik detského speváckeho zboru: Na budúcu sobotu 2.7. už nácvik detského speváckeho
zboru nebude. Začínajú prázdniny a preto je cez leto voľno. Nie sú ani detské sv. omše. 
Sv. spoveď: Keďže je prvopiatkový týždeň, tak bude možnosť sv. spovede každý deň od

pondelka do piatku a to hodinu a pol pred večernými sv. omšami od 1700 okrem stredy. Pri
ranných sv. omšiach do bude podľa potreby. 

Sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať netradične vo štvrtok od 900. Prosím vás,
nahláste ich v sakristii. 
Cyklopúť do Turzovky: Na budúcu sobotu 2.7. vyráža náš farský cykloklub Fatimskej Panny
Márie na púť a tentokrát k Panne Márii do Turzovky. Opäť vám dávame ponuku vloženia
vašich úmyslov, poprípade aj nejakej podpory do drevenej krabice pre pripomienky a návrhy
vo farnosti, ktorú môžete využiť. Zároveň vaše úmysly zahrnieme aj do sv. omše, ktorú tam
budeme slúžiť na tomto pútnickom mieste. Chcem vás poprosiť, aby ste boli takí dobrí dať
svoje úmysly do piatku večera 1.7.
FER: Všetkých členov Farskej ekonomickej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude v pondelok

večer po adorácii o 2000 na fare. 
FPR: Všetkých členov Farskej pastoračnej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude v stredu

večer po detskej sv. omši o 1930 na fare. 
Zbierka na dostavbu nášho nového kostola a past. centra: Dnes je zbierka na dostavbu
nášho nového kostola a past. centra. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca: Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela
Sv. Otca, niekedy sa táto zbierka volala - Halier sv. Petra. Už vopred Pán Boh zaplať za všetky
vaše milodary. 
Rozpis lektorov:
Slávnosť sv. Petra a Pavla: 16.00 hod. - rod. J. Fenika, 18.30 hod. - rod. Poláková; 
14. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Kľučárova, 10.00 hod. - rod. Čechova, 18.30
hod. - P. Fincický - P. Majerčin. 

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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PPONDELOKONDELOK 27.06.201627.06.2016 Sv. omša: 1830 (K+T)

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu TOROKTOROK 28.06.201628.06.2016
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
(spomienka)

Sv. omša: 630 (T+K)  

SS TREDATREDA 29.06.201629.06.2016
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
(SLÁVNOSŤ A PRIKÁZANÝ SVIATOK) 

Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1600 (K)

Sv. omša: 1830 (K) detská  

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 30.06.201630.06.2016
Úcta k bl. sr. Zdenke 

Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (T+K) 

PP iATOKiATOK 01.07.201601.07.2016
1. piatok v mesiaci k úcte BSJ 

Sv. omša: 630 (K) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (T) 

SS OBOTAOBOTA 02.07.201602.07.2016
Návšteva Panny Márie (sviatok) 

Sv. omša: 700 (K) 

Sv. omša: 1830 (T) z nedele

NN EDEľAEDEľA 03.07.201603.07.2016

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1000 (T) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (T)  kostol JaA

LiTuRgiCKýLiTuRgiCKý PROgRAMPROgRAM ODOD 27.06.2016 27.06.2016 DODO 03.07.201603.07.2016

„Nesnaž sa stať sa úspešným človekom; skôr nech ti ide o to, aby si sa stal vzácnym
človekom.“ (Albert Einstein)


