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Jestvuje len jeden spôsob, ako uniesť

utrpenie - spojiť naše utrpenie s Ježišovým
utrpením, zjednotiť sa s Kristom. Ježiš
neprišiel preto, aby odstránil utrpenie, ale
aby ho prijal. Len On môže zmeniť to, čo my
sami zmeniť nemôžeme. Utrpenie bolo, je a
bude a viete prečo? Lebo boli, sú a budú na
svete hriešnici. Je utrpenie stále iba trestom?
Je trestom vtedy, keď človek trpí sám. Keď
nezapojí Krista, tak nevidí zmysel v utrpení.
Utrpenie ma robí pokornejším, pretvára nás
a robí zrelšími, viac milujeme, viac chápeme,
viac sme citlivejší. Láska znamená chcieť
dobro druhému. Boh nás však stvoril pre
trávenie času s Ním. Držíme sa v modlitbe
hesla: čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na
zajtra? Na modlitbe je zložité to, že nie sme
schopní za sebou zavrieť dvere tej komôrky a
vydržať ten tlak akoby nič nerobenia... my
Slováci chceme stále robiť a robiť a robiť...
Najhoršie čo sa môže stať, je stať sa
ľahostajným voči Bohu. A tak si
uvedomujeme, že Mária je na začiatku
všetkého. Mária nechýba pri 3 základných
tajomstvách: pri vtelení, pri vykúpení a pri
prvotnej Cirkvi pri zoslaní Ducha Svätého.
Mária nikdy nepovedala Bohu, že dosť.
Možnože niekto hovorí, že tento chrám je
veľký a načo ho, ale Mária nikdy nepovedala

Bohu dosť. Kde niet nádeje, tam všetko
zastane... Ten, čo má, čo žije lásku, vidí
hlbšie, ten kto žije vieru, všetko vidí ináč, ten
kto žije nádej, vidí ďalej. Byť spojený s ním,
byť kresťanom, to znamená rozprávať s
Bohom. Keby sme sa dohodli, že 1% z dňa,
deň má 1440 minút, takže 15 minút denne,
keby sme aspoň tých 15 min dali denne
Bohu, tak by sme videli účinky. Pápež
František hovorí, že keď nehovoríme s
Bohom, tak hovoríme s diablom. Diabol
nemá sviatok, nemá slávnosť, nemá čo sláviť,
ale my máme čo sláviť, tu sa Boh slávi, zastať.
Kresťanstvo je liek na to - budovať civilizáciu
lásky. Rozmýšľali ste niekedy o tom, akosamá
Boh zjaviť, keď je láska? Mal pobiť
nepriateľov a vztýčiť zástavu, že som zvíťazil?
Nie. Náš Boh prišiel takto - na kríži - až
budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých
pritiahnem k sebe. Táto láska je mocnejšia
ako všetko zlo na svete, mnohí sme tak boli
pritiahnutí aj zo života hriechu. Je niečo, čo
pre nás Boh neurobil? Dal nám svoje telo a
krv za pokrm a nápoj. A dal nám aj svoj
posledný dych. Ak pozerám na kríž, tak
môžeme povedať, že si ma Boh zamiloval a
seba samého obetoval za mňa.                            

(Marek Kunder)
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Večné svetlo nad bohostánkom

36.6.-2.7. - rod. Márie Gazdovej
3.7.-9.7. - Helena Musáková
10.7.-16.7. - Marek Kunder
17.7.-23.7. - rod. Gedorová
24.7.-30.7. - Jakub Demčák

Svätá Mária Goretti

Koľko rokov musí mať človek, aby sa

dokázal zachovať ako hrdina? Niekedy nás
aj malé deti predbehnú. Majú viac odvahy
bojovať za svoju vieru, za svoje
presvedčenia ako my. Mária - dievča, ktoré
položilo život za ochranu svojho panenstva.
Mala iba 12 rokov.

Pochádzala z chudobnej roľníckej rodiny.
Keď mala desať rokov, už sa musela starať o
domácnosť. Vtedy jej zomiera otec na
maláriu a matka sa musela venovať poľným
prácam. Mária upratovala a čistila dom,
opatrovala štyroch menších súrodencov,
pripravovala jedlo a chodievala predávať
vajíčka a holuby do mesta, ktoré bolo
vzdialené desať kilometrov. Okrem toho
musela prať a obšívať bielizeň svojim
súrodencom a rodine, ktorá bývala spolu s
nimi. Do školy pre množstvo práce chodiť
nemohla a aj na prvé sväté prijímanie išla
ako dvanásťročná. Najväčšie starosti jej
robilo správanie sa 18-ročného Alessandra.
nemohla sa mu vyhnúť, lebo ich rodina žila
s nimi v jednom dome a Mária musela aj
jemu variť, prať a opravovať bielizeň. Prišiel
5. júl 1902. Všetci pracovali na poli a Mária

pracovala doma. Alessandro pod nejakou
zámienkou odbehol domov a usiloval sa
násilím prinútiť Máriu, aby sa s ním
vyspala. Ona sa bránila a zo všetkých síl
kričala na násilníka: "Nie, nie! Boh to
zakazuje! Prídeš do pekla!" Vtedy
Alessandro chytil nôž a začal ním Máriu
zúrivo bodať. Nevládala sa brániť, iba
opakovala: "Alessandro, čo robíš? Prídeš
do pekla!" Bodol ju štrnásťkrát a utiahol sa
do izby. Mária sa dotiahla na schodište a
zakričala na svoju matku a súrodencov.
Rýchlo ju dopravili do nemocnice, lekári jej
však už nemohli pomôcť. Vo veľkých
bolestiach sa dožila už iba nasledujúceho
dňa. Pred smrťou zo srdca odpustila
svojmu vrahovi. V roku 1950 bola
vyhlásená za svätú. Na tejto slávnosti bola
jej matka, súrodenci a jej vrah Alessandro
Serenelli. Vo väzení bol skoro 30 rokov.
Zmenil sa k dobrému a po prepustení na
slobodu žil ako pomocník v jednom
kapucínskom kláštore. Jednoduché
hrdinské dievča. Upozornila nás, že existujú
hodnoty, ktorých sa človek nemôže vzdať
ani za cenu krvi. Slabé dievča s veľkou
silou...

Zdroj: cerven.blog.sme.sk
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Detail

Malá fľaštička naplnená močom bola

položená na stole vynikajúceho profesora
medicíny na oxfordskej univerzite. Pred
sebou mal triedu plnú študentov medicíny. S
doširoka otvorenými očami počúvali jeho
prednášku o tom, aké dôležité je všímať si
každý detail. Aby profesor túto myšlienku
zdôraznil: „Táto fľaštička obsahuje vzorku na
rozbor. Často sa dá podľa chuti určiť
choroba, ktorou pacient trpí.“ Ponoril prst do
tekutiny a priložil ho k ústam. Pokračoval:
„Teraz ju nechám kolovať a poprosím vás,
aby ste urobili to isté. Azda sa tak naučíte
význam tohto postupu z hľadiska určovania
diagnózy prípadu.“
Fľaštička putovala po triede z jedného radu
do druhého. Každý študent opatrne strčil
prst dnu a statočne, so zamračeným výrazom
tváre ochutnal obsah. Keď sa o chvíľu vrátila
k Dr. Oslerovi, povedal: „Páni, teraz určite
pochopíte, čo som tým myslel, keď som
hovoril o detailoch. Keby ste boli pozorní,
všimli by ste si, že do fľaše som strčil
ukazovák, ale do úst prostredník!“
Byť úspešným odborníkom znamená mať
otvorené oči a uši, rozmýšľať a venovať
pozornosť všetkému, čo nám chcú povedať
druhí, sústrediť sa aj na zdanlivo nedôležité
maličkosti.

Od maličkostí často závisí význam veľkých
diel.      Titus Lívius

Miska

V San Franciscu sú stovky malých

obchodíkov, kde sa predávajú bezcenné
rárohy a súčasne hodnotné starožitnosti.
Jedného dňa vstúpil do takéhoto obchodíka
vychýrený znalec. Keď si prezeral tovar na
predaj, takmer sa potkol o mačku, ktorá z
niečoho pila mlieko. Muž hneď rozoznal, že
ide o misku z dynastie Ming, hodnej stotisíce
dolárov. Bola na zemi a mačka z nej pila
mlieko! Majiteľ obchodu zrejme nepoznal jej
cenu.
Muž hneď začal kuť plány, ako ju lacno získať
bez toho, aby majiteľ prišiel na to, čo
predáva. Obrátil sa naňho s prosbou: „Viete,
máte tu veľmi pozoruhodnú mačku. Rád by
som ju kúpil.“
„Nuž,“ povedal majiteľ, „táto mačka nie je na
predaj.“
„Ale ja by som si ju naozaj rád kúpil. Predali
by ste mi ju za 100 dolárov?“
„Ste veľmi veľkorysý,“ povedal majiteľ a
pokýval hlavou.
„Nemyslím si, že stojí až toľko, ale keď ju tak
veľmi chcete, vezmite si ju.“
Muž zaplatil a potom – ako keby mu práve
napadlo – povedal:
„Skoro som zabudol. Potrebujem niečo, z
čoho by mačka mohla jesť. Pridal by som
vám 5 dolárov za tú misku na podlahe.“ 
„Och, to by som nikdy neurobil,“ povedal
majiteľ. „Pochopte, to nie je hocijaká miska.
Je to kus vzácneho porcelánu z dynastie
Ming a jej hodnota je nevyčísliteľná. Úžasné
je však to, že odkedy som z nej začal kŕmiť
svoje mačky, predal som ich už dvanásť.“

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

rozprávať
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Láska dáva slobodu

„Preto muž opustí svojho otca i matku a
prilipne k svojej žene a budú jedno telo.“

(Gn 2,24)

Odchod detí z domu poväčšine príde

oveľa skôr, ako si rodičia predstavujú. Ten
obyčajný pocit, že sú pri nás – a my si
nedokážeme ani len predstaviť, že by to
mohlo byť aj inak – vystrieda vnútorná
konfrontácia so skutočnosťou, že nás
opúšťajú. Prebehnú nám mysľou roky plné
lásky, príprav, kupovania trojkolky,
kolobežky, bicykla, auta... A zrazu ich
vyprevádzame. Čas sa míňa, stráca sa ako
dych v chladnom vzduchu a rodičia musia s
ochotou a odvahou vykročiť do ďalšej etapy
života. Všetkým nám je jasné, že deti
nemôžu byť navždy malé a závislé do
rodičov. No väčšine z nás je ľúto, keď už nie
sú. Rodičia vedia, že raz to musí prísť. S
každými ďalšími Vianocami, oslavou
narodenín či začiatkom nového školského
roka sa táto skutočnosť pomaly, ale čoraz
naliehavejšie vkráda do našich myšlienok.
Rok čo rok sme k tomu bližšie. Zaiste sa ten
čas blíži rýchlejšie, ako sme ochotní priznať
a pripravení zvládnuť. Úlohou rodičov je
nachystať deti na deň, kedy už nebudú
potrebovať dohľad, pretože za seba budú
niesť zodpovednosť ako mladí dospelí,
pripravení rozprestrieť krídla a vyletieť do
sveta, v ústrety budúcnosti. Mnohé veci, čo
ako rodičia robíme, sa zameriavajú na to,
aby sme deti naučili samostatne fungovať,
aby jedného dňa mohli od nás odísť. Láska

nás od tejto úlohy nemá odťahovať, lež
upevňovať v jej dôslednom plnení. Má nás
nabádať myslieť dopredu a vyberať , čo je
pre naše deti z hľadiska celkového Božieho
plánu v jednotlivých obdobiach života
najlepšie. Láska sa nenechá pohltiť
každodennou drinou a celotýždňovým
kolotočom natoľko, aby sme stratili zo
zreteľa, či všetko naše úsilie smeruje tam,
kam smerujú naše deti. Láska má dobrý zrak
do diaľky a núti nás používať ho. Najmä v
období dospievania by sme mali deťom
vedome prideľovať čoraz viac primeraných
privilégií a povinností, zverovať dôležitejšie
úlohy, ťažšie práce a dávať väčšie množstvo
slobody. Netreba s tým začať, kým ešte nie
sú dostatočne zrelé a nedokážu veci správne
posúdiť, ale už v primeranom čase a v
zdravej rovnováhe. Namiesto toho, aby
milujúci rodičia všetko robili za svoje deti,
majú im umožniť, aby zistili, aké to je, keď
danú vec zvládnu samé. Láska deťom
nebráni využívať príležitosti, dokonca ani
tie, čo na prvý pohľad naháňajú strach.
Dovolí im ísť aj do určitého rizika, vyskúšať
si, či danú vec zvládnu v prostredí, ktoré je
dostatočne bezpečné, aby sa vyhli veľkým
zlyhaniam, no zároveň im dáva priestor, v
ktorom sa môžu veľa naučiť pre život.
Napokon by nemalo existovať už nič také, čo
by bez našej pomoci deti nezdolali. Musia sa
pripraviť na odchod. Ježiš túto zásadu
vysvetlil v podobenstve o talentoch. Sám
Ježiš počas svojho pozemského života veľmi
cieľavedome pripravoval svojich apoštolov
na budúcnosť. Evanjelium podľa Jána
obsahuje štyri dôležité kapitoly, čiže takmer
20 percent celého evanjelia – od 14. po 17.
kapitolu, v ktorých Ježiš svojim učeníkom
podrobne vysvetľuje, čo sa blíži a ako majú
žiť, keď raz od nich odíde.
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Dal im jasné inštrukcie a povzbudzoval ich.
Sľúbil im, že skrze lásku a Ducha Svätého
bude stále s nimi. Uistil ich, že už sú
pripravení a že im dôveruje. Vrúcne sa
modlil za ich ochranu, úspech a budúce
pôsobenie vo svete. Láska nám dáva výsadu
vštepovať našim deťom podobnú
ďalekosiahlu víziu. Mali by sme im jasne
vysvetliť, na čo ich pripravujeme, čo má
jedného dňa prísť. Mali by sme im sľúbiť, že
budeme nablízku, keď sa budú pokúšať
postaviť na vlastné nohy. Mali by sme ich
naučiť, čo je v živote skutočne dôležité a dať
im pocítiť, že sa na nich pozeráme a že ich

budeme povzbudzovať, že sme pripravení
dať im ešte viac príležitostí, ak si ich
zaslúžia. Popritom všetkom sa treba veľa
modliť, pretože to, čo deti potrebujú ešte
viac než vlastnú sebadôveru, pocit úspechu
i viac než našu rodičovskú podporu, je
skúsenosť, že môžu v každej chvíli
dôverovať svojmu Nebeskému Otcovi, ktorý
im bude radiť a sprevádzať ich navždy. Pustiť
deti do života je ťažké, ale je to naša úloha.
Pripravte ich čo najlepšie, a potom u nič
nebude brániť tomu, aby vďaka vašej láske
mohli ísť kamkoľvek. 

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

1. čítanie: Iz 66, 10-14c
Žalm: Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16+20
Ant.: Jasaj Bohu, celá zem.
2. čítanie: Gal 6, 14-18
Evanjelium: Lk 10, 1-12. 17-20 alebo
kratšie Lk 10, 1-9

Krátke zamyslenie na evanjelium:
"K správnemu porozumeniu dnešnému
evanjeliu by bolo dobré prečítať si text Lk
9,51. Ježiš totiž nadväzuje na to, čo
učeníci riešia. V úryvku je strhujúce
sledovať, aký ohlas malo ich pôsobenie. Nebolo to dané vzdelaním ani schopnosťami, ale
Božím duchom, Ježišovou mocou, ktorá ich sprevádzala. A predsa ani to nie je tým
najdôležitejším! Ježiš ich učí ešte iné veci: "... skôr sa radujte z toho, že vaše mená sú
zapísané v nebi." Zhrňme teda niekoľko poučení vzťahujúcich sa k misii. Každá misia
predpokladá vyslanie. Evanjelizácia nie je o poklábosení s ľuďmi ("S nikým sa cestou
nepozdravujte."), ale skutočným zvestovaním Boha. Misionári prinášajú pokoj, nie rozbroje.
Ich pôsobenie nie je len otázkou krásnych či vzdelaných slov, ale aj modlitby za konkrétnych
ľudí. A hlavne, nie je to dielo zdatných úderníkov, ale ľudí, ktorí sa nechali viesť Božím
duchom.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň
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Vznikla celoslovenská modlitbová
iniciatíva Zo srdca Európy

Bratislava 29. júna (TK KBS) V súvislosti s

predsedníctvom Slovenska v Rade
Európskej únie vznikla celoslovenská
modlitbová iniciatíva s názvom Zo srdca
Európy. Vyzýva kresťanov z celého
Slovenska modliť sa v období najbližšieho
polroka za jednotlivé krajiny Európskej
únie. Každý týždeň počas slovenského
predsedníctva je venovaný jednej členskej
krajine EÚ, za ktorú budú prebiehať
modlitby v kostoloch a v rehoľných aj
laických spoločenstvách po celom
Slovensku. „Táto iniciatíva chce poukázať
na to, že Slovensko je srdcom Európy.
Chceme ponúknuť svoje duchovné
dedičstvo ostatným krajinám európskeho
spoločenstva,“ hovorí Eduard Filo, jeden z
organizátorov modlitieb.
Modlitbovú iniciatívu Zo srdca Európy
organizuje Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže a Fórum
kresťanských inštitúcii. Oficiálne ju
podporila Konferencia biskupov Slovenska
(KBS) a kresťanské platformy ako Kresťania
v meste či Mládež pre Krista.
Oficiálny začiatok modlitbovej iniciatívy za
Európu prebehne v pondelok 04.07. o
17:00 na Ekumenickej službe Božej v Dóme
sv. Martina v Bratislave. 

(spracoval František Sokyra)

Panortodoxný koncil na Kréte sa
skončil, ďalší bude do 10 rokov

Grécko 27. júna (RV) „Napísali sme

stránku dejín, novú kapitolu v súčasných
dejinách našej Cirkvi.“ Týmito slovami
komentoval ekumenický patriarcha
Bartolomej I. päťdňový Svätý a veľký koncil
Pravoslávnej cirkvi, ktorý sa včera skončil
na Kréte. Približne 290 delegátov z 10
pravoslávnych cirkví sa dohodlo, že koncil,
ktorý sa uskutočnil po prvý raz po vyše
tisícročí, sa odteraz zopakuje každých 7 až
10 rokov. Na záver Panortodoxného
koncilu publikovali encykliku a posolstvo
„pravoslávnemu ľudu a všetkým osobám
dobrej vôle“.
„Svätý a veľký koncil otvoril náš horizont o
súčasnom svete, ktorý je rozmanitý a
mnohotvárny,“ uvádza sa v posolstve,
ktoré zároveň zdôrazňuje, že „Pravoslávna
cirkev je citlivá na bolesť, úzkosti a volanie
národov po spravodlivosti a pokoja“. Ako
encyklika, tak aj posolstvo sa dotýkajú
naliehavých problémom ľudstva, akými sú
fundamentalizmus, prenasledovanie
kresťanov a náboženských menšín či
prijímanie utečencov.
Pracovné stretnutia prebiehali za
zatvorenými dverami. Konciloví otcovia
vypracovali šesť dokumentov, ktoré riešia
najmä misiu pravoslávnej cirkvi v
súčasnom svete, pravoslávnu diaspóru,
autonómiu cirkví a spôsob jej vyhlásenia,
význam pôstu a jeho aplikácie dnes,
pravoslávnu cirkev a ekumenizmus, a
napokon sviatosť manželstva a jej
prekážky.
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 10.7. – 17.7. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Marta Kriváková.
Nácvik detského speváckeho zboru: Na budúcu sobotu 9.7. bude nácvik detského

speváckeho zboru  klasicky o 1330 kvôli spievaniu v nedeľu pri rozlúčke s bohoslovcom
Ferkom. 
Farský letný tábor: Na náš farský letný tábor máme zatiaľ nahlásených 34 detí. Chcem iba
povedať, že navyšujeme počet detí na 50, keďže budeme mať 50-miestny autobus. Zároveň
jedna dôležitá poznámka: keďže nám p. riaditeľka dáva k dispozícii telocvičňu, ktorá je úplne
novo natretá a nalakovaná, tak do telocvične sa bude dať ísť iba v tramkách so svetlou
podrážkou. Budeme to poctivo kontrolovať, pretože narobenie tmavých smúh nás bude stáť
6.000€. A to by sme neradi. Všetky ostatné informácie platia tak ako sú uvedené v prihláške. 
Upratovanie starého kostola sv. Joachima a sv. Anny: V rámci prípravy na odpustovú slávnosť
sv. Joachima a sv. Anny v našom starom kostole plánujeme aj jeho hĺbkové upratovanie. Z
tohto dôvodu to už teraz dávam do vašej pozornosti s prosbou nielen ženy, ale aj mužov.

Upratovať sa bude 3 dni a to  13., 14. a 15. júla (streda až piatok) vždy so začiatkom o 800.
Kto z vás môže v tomto smere pomôcť, nech bude taký dobrý sa nahlásiť p. Helene Musákovej
aj s dňom, ktorý mu najviac vyhovuje, že by mohol prísť. 
Zbierka na dobročinné diela sv. otca: V túto nedeľu je zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca,
kde všetky peniažky sú odovzdávané do Ríma Sv. Otcovi, ktorý z nich podporuje rôzne
dobročinné ciele a aktivity. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
Rozpis lektorov:
Slávnosť sv. Cyrila a Metoda:  8.00 hod. - rod. Baníkova - rod. Hrubovska, 10.00 hod. - rod.
Ľ. Gazdu; 
15. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Hudákova, 10.00 hod. - rod. Bačíkova, 18.30
hod. - rod. Kavuličova. 

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 04.07.201604.07.2016 sv. omša: 1830 (t)

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

UU toRoKtoRoK 05.07.201605.07.2016
SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH
VIEROZVESTOV (SLÁVNOSŤ)

sv. omša: 800 (t) 

sv. omša: 1000 (t) 

ss tREdAtREdA 06.07.201606.07.2016
Sv. Márie Goretti, panny a mučenice
(spomienka) 

sv. omša: 1830 (K)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 07.07.201607.07.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

sv. omša: 1830 (t) 

PP iAtoKiAtoK 08.07.201608.07.2016 sv. omša: 1830 (t) 

ss oBotAoBotA 09.07.201609.07.2016 sv. omša: 1830 (t+K) z nedele

NN EdEĽAEdEĽA 10.07.201610.07.2016

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omša: 800 (K) 

sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (t)  kostol JaA

litURGicKýlitURGicKý PRoGRAMPRoGRAM odod 04.07.2016 04.07.2016 dodo 10.07.201610.07.2016

„Dobre vie žiť ten, kto sa vie dobre modliť. Modlitba je kľúč do neba: modlitba sa vznáša
hore a Božie milosrdenstvo zostupuje k nám dole. Ako telo žije potravou, tak vnútorný

človek žije modlitbami a rozhovorom s Bohom.“ (sv. Augustín)


