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Buďme milosrdní

Nadpis tohto úvodníka je zároveň aj

názvom nášho farského letného tábora,
ktorý práve teraz prebieha v priestoroch
Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa
v Sabinove. Máme veľký plagát, na
ktorom je vyobrazený Ježiš a napísaných 7
skutkov telesného milosrdenstva a 7
skutkov duchovného milosrdenstva.
Snažíme sa všetky naše táborové činnosti
napojiť na myšlienku milosrdenstva, každý
deň sa nesie v znamení nejakého
podobenstva, ktoré rozpráva o Božom
milosrdenstve voči nám ako napr.
podobenstvo o márnotratnom synovi,
stratenej ovečke, milosrdnom
Samaritánovi... No a k tomu patria i
špeciálne aktivity ako napr. výroba
ovečiek, ktoré boli prinesené ako obetný
dar pri sv. omši alebo vytváranie názvu
skupinky, k tomu vlajky a pod., ktoré
súvisia s niektorým zo skutkov
milosrdenstva. Snažíme sa tento štýl
hlavnej myšlienky a jej prepojenia na
jednotlivé dni praktizovať stále, aby celý
tábor bol akoby prikrytý duchovnou
myšlienkou a jej rozvíjaním. V tomto roku
však máme ešte jednu príjemnú

zvláštnosť v rámci tábora a tou je kaplnka.
Sme v cirkevnej škole a tu majú aj kaplnku.
Je úplne super, že máme sv. omše v
riadnom liturgickom priestore, že tam
máme Boha prítomného v bohostánku a
môžeme sa kedykoľvek počas dňa alebo v
noci zastaviť na rozhovor s Bohom, na
načerpanie síl duchovných, psychických i
fyzických. Je to veľmi príjemná výhoda
mať takýto priestor v rámci tábora. Ďalší
veľmi zaujímavý fenomén, ktorý som si
všimol a je super, že je to tak, vyplýva z
toho, že na tábore máme deti od 5 rokov
po mládež vo veku 17 rokov... Možno na
prvý pohľad je to odvážne, až nevýhodné
zloženie, ale vďaka takémuto zloženiu
môžeme pozorovať jednu krásnu vec: ako
starší pomáhajú mladším. A je to jedno, či
ide o nosenie na pleciach pri dlhšej
chôdzi, alebo o porezanie rezňa na kúsky
pri obede, alebo o zabávanie mladších
staršími. Je to super a som vďačný za to
všetkým starším, ktorých tu máme a ktorí
tak robia. Verím, že s Božím požehnaním
skončíme dobre tento tábor, aby sme mali
vo svojich spomienkach ďalší krásny úsek
našich životov.                   

(Marek Kunder)
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Slovenské Lurdy –

Turzovka 2016

Slovenské Lurdy - týmto titulom označil

Turzovku sv. páter Pio. Ale poďme pekne od
začiatku. Je január 2016 a dávame si prvé
stretnutie cykloklubu. Predkladám dva
návrhy. Obidva súvisia so životom
blahoslavenej sestry Zdenky, ktorej relikviu
máme na oltári. Prvá je Krivá na Orave.
Druhá Podunajské Biskupice. Tie sú dnes už
súčasťou Bratislavy, a tak pre dievčatá je to
jasná voľba. Chlapcov zase viac lákajú kopce
a tak nakoniec dievčatá prehlasovali. Ideme
na Oravu.
Vyberám trasu. Je to na týždeň, tak  všetko
treba dôkladne prezrieť. Zapisujem každú
dedinu, každé mesto, ktorým prejdeme a
vyberám zaujímavosti, ktoré môžeme
vidieť, alebo aj navštíviť. Po mesiaci sa
znova stretávame a predstavujem
dievčatám a chlapcom trasu. Zatiaľ je každý
spokojný. Všetci sa tešia. My starší sa na to
pozeráme trošku s otáznikom v očiach. Pri
našich pracovných a rodinných
povinnostiach, budeme mať dostatočný čas
na prípravu? Nebudeme brzdou mladým?
Všetko je v rukách Božích. 
Je koniec marca a spoločne sa dohadujeme
na tréningových trasách. Vyberáme hlavne
také, kde sú samé kopce, aby sme ich dostali
čím viac do nôh. Výber trasy nebol žiadny
problém. Horšie je to s časom. Nedokážeme
sa dať všetci dokopy, a tak tie tréningy
robíme po menších skupinách, tak, ako kto
môže. 
30. apríl 2016. Na tomto stretnutí sa už
rozdeľujú konkrétne úlohy pre jednotlivých
členov. Kto zabezpečí ubytovanie, stravu,
lieky, náhradné dresy, sponzorov,
sprievodné vozidlo, náhradné diely,

náhradný bicykel, ... Tých úloh je naozaj veľa
a okrem iného hlásia sa k nám aj noví
členovia z našej farnosti, ale aj z okolitých
farností. Na 15. mája 2016 ich pozývame na
spoločné stretnutie, kde im predstavujeme
vznik Cykloklubu Fatimskej Panny Márie (r.
2009), jeho stanovy a zoznamujeme ich s
našimi predchádzajúcimi cyklopúťami,
ktoré majú vždy svoje duchovné zameranie.
Máme prihlásených sedem nových. Na
stretnutie sa dostavili iba traja. Ostatní sa
pre svoje povinnosti nemohli zúčastniť, a
tak ostávame s nimi v kontakte. Fero
navrhuje, aby z dôvodu lepšej orientácie
jazdy v pelotóne sme si s novými členmi dali
spoločnú cyklotúru, kde im všetko
vysvetlíme, ako sa má jazdiť v skupine.
Nedeľu o týždeň sa stretávame a pridávajú
sa k nám aj štyria noví. Fero všetkým
vysvetľuje, že ak si zoberieme dva metre na
cyklistu, tak keď nás bude niekto obiehať, je
to ako keby obiehal poriadne dlhý kamión.
Musíme ísť v tesnom závese jeden za
druhým, ukazovať prekážky na ceste a
hlavne v žiadnom prípade bezdôvodne
prudko nebrzdiť, spomaliť, alebo sa vysunúť
z pelotónu. Ideme na Domašu spodnou
trasou a vrchnou sa vraciame späť. Cesta
dopadla presne tak, ako Fero nechcel. Mala
to byť ukážková jazda. Niektorí z nových
nerešpektovali Ferove slová. Mali sme tam
dva defekty, bezdôvodné vysúvanie sa z
pelotónu a prudké zabrzdenie na rovnej
ceste, čoho dôsledkom bol hromadný pád.
Po jeden bicykel muselo prísť auto. Po páde
už nebol schopný ísť po svojich kolesách
ďalej. 
Blíži sa ale deň, kedy vyrážame na cyklotúru,
a tak sa naše tréningy zhusťujú. Zvlášť
využívame čas ráno, kedy nie je až tak
horúco a vyrážame už od šiestej hodiny.
Smer Cabov, Banské, Domaša Dobrá, ale aj z
opačnej strany cez Detrík. 
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1. čítanie: Gn 18, 1-10a
Žalm: Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5
Ant.: Pane, kto smie bývať v tvojom
svätom stánku?
2. čítanie: Kol 1, 24-28
Evanjelium: Lk 10, 38-42
Krátke zamyslenie na evanjelium: Domáce
konflikty poznajú asi všetci, zvlášť medzi
súrodencami. Ale výnimku netvoria ani
partneri či prarodičia voči svojim
dospelým deťom. Ježiš, ale nechce riešiť
malicherný spor! Jeho reakcia má niekoľko rovín. Predovšetkým sa nenechá vtiahnuť do
otázky rozdelenia kompetencií alebo väčšej či menšej lenivosti jednej či druhej sestry.
Nenabáda k lenivosti! Reaguje na náš bežný život, v ktorom oveľa častejšie vôbec Boha
nepočúvame a rovno konáme. Mária sa tak stane vzorom správneho postupu: Načúvajte
Bohu a potom choďte a konajte.

Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň

Dávame si ešte posledné stretnutie a
kontrolujeme splnenie úloh a čo je ešte
potrebné vybaviť. Všetky ostatné úlohy a ich
splnenie už odkonzultujeme cez Facebook
alebo mobil. 

Deň nula – piatok 01. júla 2016
Je piatok večer a postupne sa všetci
schádzame na
dvore rodiny
H r u b o s k ý c h .
Prinášame všetky
veci, ktoré
nakladáme do
s p r i e v o d n é h o
vozidla. Batožina
dole, vrecúška s
p o h o tovo st ný m i
vecami (bundy, dlhé
nohavice, ...) zavesiť
na háčik, na strechu

náhradný bicykel a do boxu spacie vaky a
karimatky. Kontrolujeme ešte pre istotu
niektoré bicykle. Aby sme mohli čím skôr
vyraziť, svätá omša v sobotu ráno je o
siedmej hodine.                         

(Peter Tóth)
(pokračovanie v budúcich číslach)
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Láska zanecháva odkaz I. 

... tvoja námaha dostane odmenu... (Jer

31,16)

“Dokonalí rodičia“ neexistujú – sú iba

muži a ženy, čo s deťmi prežijú prerezávanie
zubov, škrabance, modriny, súrodeneckú
rivalitu, urobia tisíce chlebov na desiatu a
nespočetné množstvo domácich prác... a
pritom až do posledného dychu ľúbia svoje
deti. Niekedy sa nám môže zdať, že sme
neustále v jednom kolotoči. Snažíme sa toto
obdobie nejako prežiť a zabezpečiť, aby
všetko fungovalo, ako má. Ale láska nám
pomáha chápať, že
konáme čosi veľkolepé
- zanechávame odkaz.
Ide o vzácne rodinné
dedičstvo, náš dať
ďalším pokoleniam.
Keď v noci zavrieme
oči, môžeme si s
láskou predstaviť
obraz budúcich
statočných a
úspešných generácií,
na ktoré
p r o s t r e d n í c t v o m
každodennej obetavej služby, vrúcnych
modlitieb a trpezlivého znášania ťažkostí
zvolávame požehnanie. Centrom všetkého
je láska. Ona je podstatou odkazu, čo po
sebe zanecháte. Svojim deťom neodovzdáte
len priezvisko a genetickú informáciu.
Dávate im aj dôležité posolstvo lásky, ktoré
sa vyznačuje vašou životnou múdrosťou.

Možnože si nemyslíte, že ste vyslovili
mnoho múdrych viet, ktoré by bolo treba
uchovať. Väčšina drahocenných múdrosti
však nepochádza z nacvičených fráz či
pôsobivých rečníckych prejavov. Deti ich
skôr započujú, keď ich ukladáte spať alebo s
nimi sedíte za stolom či v aute. Zapamätajú
si ich, ak im ich pošepkáte do ucha, keď im
je najťažšie. Vaše slová sa budú jedného dňa
hovoriť vašim pravnúčatám, ktoré možno
ani nebudú tušiť, odkiaľ pochádzajú, ale
pocítia ich vplyv. Keď sa teraz sýtite Božím
Slovom, učíte deti žiť podľa jeho vôle,
nechávate cez svoje skúsenosti a spomienky
prúdiť jeho pravdu, dávate deťom odkaz,
ktorý je natoľko vzácny, že ho ony neskôr
podajú ďalej ako súčasť dedičstva. Láska sa
odovzdáva aj prostredníctvom príkladu.
Zakaždým, keď doma riešite nejaký spor
alebo nedorozumenie, nejde iba o to, aby
ste všetkých upokojili, ale aj o to, aby ste

svojim deťom ukázali
trpezlivosť a novú
perspektívu. Keď
zavčas ráno vstávate,
aby ste sa modlili a
počúvali Boha, učíte
ich, že viera dáva smer
vášmu životu. Ak si
vyberáte, čo sa vám v
danej chvíli zdá správe
a najlepšie,
odovzdávate mladým
ľuďom zásady morálky.
Napriek tomu, že

robíte mnohé chyby, deti budú s veľkou
pravdepodobnosťou šíriť dobro, ktoré ste
konali. I takto píšete svoj odkaz. 

(Pokračovanie v budúcom čísle...)

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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Čriepky
Významná britská humanistka mala

nedávno v televízii interview. Vo chvíli, keď
bol rozhovor veľmi otvorený a úprimný,
povedala: „To, čo vám kresťanom najviac
závidím, je odpustenie. Ja som si nikdy
nevedela odpustiť.“
Jeden muž v rozhovore s Johnom Wesleyom
poznamenal: „Nikdy neodpúšťam.“ Wesley
zareagoval veľmi šikovne: „Potom, pane
dúfam, že ste sa nikdy nedopustili hriechu.“
C.S.Lewis v jednej zo svojich kníh hovorí o
tom, ako ho učili nenávidieť zlé konanie, ale
nie samotných ľudí, alebo inak povedané –
nenávidieť hriech, ale milovať hriešnika.
Dlho si myslel, že je to hlúposť. Ako môže
nenávidieť, čo niekto urobil, ale nie
samotného človeka? Až po rokoch sa stalo,
že objavil jedného, voči ktorému sa celý život
správal presne podľa tohto návodu – seba.

Každý človek si zaslúži, aby mal k sebe pekný

vzťah.                                                 Anonym

Špinavé šaty
Sledovali ste niekedy malé dievčatko, ktoré

si stihlo zašpiniť nové šaty, skôr ako odišlo s
rodičmi na návštevu? Malým dievčatkám sa
to často stáva, aj keď do naozaj vôbec
nemajú v úmysle. Majú však niekoľko
možností, ako tento problém vyriešiť.
Môžu sa snažiť špinu zakryť. Na šatách
urobia záhyb a okolo mamy prejdú tak, že si
to nestačí všimnúť. Alebo môžu predstierať,
že o špine nevedia: „Špinavé? Neviem o tom,
že som sa niekde ušpinila!“ Alebo sa môžu
pokúsiť pred mamou unikať. Ak mama vojde

do obývačky, dcérka rýchlo odbehne do
spálne. Potom sa snaží nasadnúť do auta
skôr ako mama, aby si to nestačila všimnúť.
Alebo môže urobiť to, čo by urobiť mala, ak
má dobrú a láskavú mamu. Môže za ňou
zájsť a povedať jej: „Mami, pozri, zašpinila
som si šaty.“ Mama sa pozrie a...urobí niečo
so špinou nie s dievčatkom.
Odpustiť neznamená povedať: Odpustím ti,

ale nezabudnem.“

Neznamená to zakopať sekeru tak, že

rukoväť trčí zo zeme, aby ste ju mohli

kedykoľvek vytiahnuť.

Lyman Moody

Dobro a zlo
Keď sa Robinson Crusoe ocitol po

stroskotaní lode na opustenom ostrove do
svojho denníka si urobil dva stĺpce, ktoré
nazval, „dobro a zlo“. Potom tam zapisoval
pozitíva a negatíva situácie, do ktorej sa
dostal. Bol na neobývanom ostrove, ale ešte
stále živý – neutopil sa ako zvyšok posádky
lode. Bol mimo ľudskej spoločnosti, ale
nehladoval. Nemal šaty, ale bol v takom
teplom podnebí, že ich ani nepotreboval.
Nemal nijaké nástroje, ktorými by sa mohol
brániť, ale nevidel ani divé zvery, s akými sa
stretol na pobreží Afriky. Nemal sa s kým
porozprávať, ale Boh mu poslal loď tak blízko
k pobrežiu, že si odtiaľ mohol vziať všetko čo
potreboval. Na základe toho dospel k záveru,
že neexistuje na tomto svete taká zlá
situácia, aby človek nemohol nájsť niečo, za
čo by mohol byť vďačný!
Aby sme pochopili význam kotvy, musíme

pocítiť nápor búrky.                            Anonym

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

rozprávať
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V Bratislave chystajú piaty
ročník živej reťaze s názvom
Hrdí na rodinu

Bratislava 13. júla (TK KBS) V

Bratislave chystajú piaty ročník
živej reťaze Hrdí za rodinu.
Uskutoční sa v sobotu 30. júla
2016 od 15:00 h. Mladí ľudia a
rodiny opäť vytvoria živú reťaz, čím
verejne vyjadria, že rodina je
skutočne výnimočná, lebo sa v nej
rodia a najlepšie vychovávajú deti -
a inde sa to lepšie nedá. "Nič iné
nie je také výnimočné a žiadne iné
priateľské vzťahy sa rodine
založenej na manželstve muža a
ženy nevyrovnajú. Rodina si zaslúži
výnimočné postavenie," píšu
iniciátori akcie na web stránke
www.hrdinarodinu.sk, kde je
možné nájsť viac informácií o akcii,
ktorej mottom je myšlienka
"Radosť rozdávaním rastie!" Mladí
ľudia a rodiny opäť vytvoria živú
reťaz pospájanú červenými
stuhami. Účasť na akcii z roka na
rok rastie. Viacerým už počas
minulých ročníkov nechýbali
červené tričká s rozličnými
nápismi, ako napríklad: ", "Mama a
tato navždy!" či "Mum and Dad
forever!".   

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

Predseda sýrskej Charity: Mesto Aleppo je
opätovne ostreľované

Sýria 13. júla (RV) "Aleppo je opätovne

ostreľované a nevieme, čo sa bude diať," informuje
agentúru Fides Antoine Audo, biskup Chaldejskej
cirkvi a predseda sýrskej Charity. "V noci
nemôžeme spať. Aj našu katedrálu zasiahol granát
- jeden človek zomrel a traja boli zranení. Práve
preto sme doteraz neotvorili úrad Charity, ktorý v
závere mesiaca Ramadán zostal na niekoľko dní
zatvorený," dodáva sýrsky jezuita. Nová vlna
ostreľovania centrálnych aleppských štvrtí je podľa
chaldejského biskupa reakciou na operáciu
vládneho vojska, ktoré dobylo opäť takzvanú
"hradnú cestu", čím odstrihlo nepriateľskú stranu
(takzvaných povstalcov a džihádistov) od Turecka.
"Teraz nás zasypávajú spŕškou granátov, aby
dokázali, že sa im to nepáči, že sú stále nebezpeční
a silní," dodal biskup Audo. Okrem strachu a
sčítania nových obetí sýrsky jezuita upozorňuje na
húževnaté známky viery v situácii, ktorú označuje
za "tajomný a podivuhodný paradox". "Na jednej
strane sa všetci sužujú nad tým, čo sa deje, na
druhej strane sa však mnohí ľudia i za týchto
podmienok schádzajú k sláveniu sviatostí a k
modlitbe, zdieľajú ducha nádeje a milosrdenstva.
Práve mi volali účastníci duchovnej obnovy, ktorú v
horách organizovalo Hnutie fokoláre. Bolo tam
dvesto ľudí a desať kňazov, ktorí hovorili o zážitku z
hlbokého duchovného obrátenia. Od štvrtka sa v
meste Tartus koná formačné stretnutie 175
zamestnancov a dobrovoľníkov sýrskej Charity. Je
to skutočný paradox, ktorý budí úžas a vypovedá o
tajomstve - na jednej strane zúfalstvo vojny, na
druhej Božia útecha," uzatvára biskup sýrskeho
Aleppa.
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 24.7. – 30.7. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Musáková.

Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky deti na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu 23.7. o 1330 v pastoračnom centre kvôli spievaniu na odpustovej
slávnosti.

Rozpis lektorov:
17. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Baranská, 10.30 hod . - odpustová slávnosť
sv. Joachima a sv. Anny. 

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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Odpustová slávnosť sv. Joachima a sv. Anny

Na budúcu nedeľu 24.7. nás čaká posledná odpustová slávnosť v našej farnosti - sv.

Joachima a sv. Anny, na ktorú vás teraz srdečne pozývam. Program začne v piatok sv.

omšou večer o 1830 tu v novom kostole, po ktorej bude adorácia spojená s individuálnym

požehnaním, kto bude chcieť. V sobotu večer na sv. omši o 1830 opäť tu v novom kostole
budeme mať hosťa - novokňaza, ktorý bude aj hlavným celebrantom a kazateľom a na
konci sv. omše nám udelí svoje novokňazské požehnanie. No a v nedeľu ranná sv. omša

akoby pre gazdinky bude tu v novom kostole o 800 a slávnostná odpustová sv. omša bude

o 1030 v starom kostole sv. Joachima a sv. Anny. Slávnosť začne už hodinu predtým
modlitbou sv. ruženca a takisto bude možnosť sv. spovede už hodinu pred slávnosťou.
Všetci ste srdečne pozvaní a teším sa na oslavu dlhoročných patrónov našej farnosti sv.
Joachima a sv. Anny. 
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PPoNDEloKoNDEloK 18.07.201618.07.2016 sv. omša: 1830 (K+t)

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu toRoKtoRoK 19.07.201619.07.2016 sv. omša: 630 (t+K) 

ss tREDAtREDA 20.07.201620.07.2016 sv. omša: 1830 (K+t)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 21.07.201621.07.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

sv. omša: 1830 (t+K) 

PP iAtoKiAtoK 22.07.201622.07.2016
Sv. Márie Magdalény (spomienka)

sv. omša: 1830 (K+t) 

Adorácia: 1930 s individuálnym

požehnaním

ss oBotAoBotA 23.07.201623.07.2016
Sv. Brigity, rehoľníčky a
spolupatrónky Európy (sviatok)

sv. omša: 1830 (novokňaz) 
udelenie novokňazského 

požehnania

NN EDEľAEDEľA 24.07.201624.07.2016

ODPUST SV. JOACHIMA A SV. ANNY
17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omša: 800 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 930

odpustová sv. omša: 1030 (Štefan Albičuk )
kostol JaA

lituRgiCKýlituRgiCKý PRogRAMPRogRAM oDoD 18.07.2016 18.07.2016 DoDo 24.07.201624.07.2016

„Je potrebné vedieť, že najťažšia vec je sám seba poznať a ovládať sa. Sebaláska je
ľuďom vrodená a mnohí kvôli nej ustupujú od pravdivého úsudku o sebe.“ 

(sv. Bazil Veľký) 


