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Odkaz Sv. Otca
Františka laikom 

V tomto čase už vrcholí stretnutie Sv. Otca

s mladými v Krakove, zároveň sa v Ríme koná
organizačná zmena, kedy sa Pápežská rada
pre laikov spája s Pápežskou radou pre
rodinu a život. Pri príležitosti bilancovania
práce tejto rady Sv. Otec práve všetkým
laikom v Cirkvi povedal aj tieto slová:
„Potrebujeme laikov, ktorí riskujú, ktorí si
zašpinia ruky, ktorí nemajú strach, že sa
pomýlia, ktorí kráčajú vpred. Potrebujeme
laikov s víziou zajtrajška, nie uzatvorených v
maličkostiach života. A povedal som to aj
mladým: potrebujeme laikov s príchuťou
nádeje života, ktorí si trúfajú snívať. Dnes je
ten deň, kedy mladí potrebujú sny staršej
generácie. Nezvykajme si v tejto kultúre
skartovania na vyraďovanie seniorov!
Inšpirujme ich, inšpirujme ich, aby snívali a –
ako hovorí prorok Joel – „aby mali sny“, tú
schopnosť snívať a tak dajú všetkým nám silu
nových apoštolských vízií“. Svätý Otec tiež
pripomenul, že Pápežská rada pre laikov je
ovocím II. vatikánskeho koncilu a vznikla na
podnet bl. pápeža Pavla VI.: „Mandát, ktorý
ste dostali od koncilu bol vskutku ten, aby ste
posunuli laikov vpred, aby sa tak zapájali
stále viac a lepšie v evanjelizačnej misii
Cirkvi, nie ako ‚delegovaní’ zo strany

hierarchie, ale preto, lebo ich apoštolát «je
účasťou na spásonosnej misii Cirkvi, na ktorej
sú všetci poslancami od Pána skrze krst a
birmovanie» (Lumen gentium, 33)“
Svätý Otec tiež pripomenul dôležitý vklad,
ktorý vniesla na poli nových hnutí a komunít.
Ďalšiu dôležitú úlohu zohrala pri vzniku
Svetových dní mládeže, ktoré založil sv. Ján
Pavol II. Pápež František ďalej prítomných
povzbudil týmito slovami: „Cirkev v pohybe –
laici v pohybe”. Teda aj vy zodvihnite pohľad
a hľaďte „poza“, pozerajte na mnohé „diaľky“
nášho sveta, na toľko rodín, ktoré sú v
ťažkostiach a ktoré potrebujú milosrdenstvo,
na toľké ešte neprebádané možnosti
apoštolátu, na množstvo laikov dobrého a
štedrého srdca, ktorí by ochotne vložili do
služby Evanjelia svoje sily, svoj čas, svoje
schopnosti, ak by boli zapojení, ocenení a
sprevádzaní s láskou a oddanosťou zo strany
pastierov a cirkevných inštitúcií.
Potrebujeme dobre formovaných laikov,
animovaných úprimnou a čistou vierou,
ktorej život bol dotknutý osobným a
milosrdným stretnutím s láskou Ježiša Krista.“
Laici sú veľmi dôležití v Cirkvi a ja chcem
poďakovať všetkým laikom v našej farnosti i
mimo nej za všetky modlitby, obety, činnosti,
diela, aktivity a čas, ktoré venujú farnosti,
Cirkvi, spoločenstvu, blížnym. Bez vás a
vášho vkladu by v našej farnosti takmer nič
nebolo.                                   

(Marek Kunder)
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Slovenské Lurdy –

Turzovka 2016

Deň prvý – sobota 02. júla 2016

Po chutnej a výdatnej večeri sa pomaly

všetci presúvame do spoločenskej sály na
futbal. Futbal nefutbal, chlapci pomaly
odchádzajú spať. Ani tí najvytrvalejší
neostali pozerať až do konca. Horúco,
potom zima, dážď, teplá sprcha a výborná
večera robia svoje. O desiatej večer už všetci
spali ako baránky. Bilancia dnešného dňa
podľa mobilnej aplikácie: prešli sme 109,8
km s priemernou rýchlosťou 26,2 km/hod. a
s čistým časom na bicykli 4 hodiny a 11
minút. Nastúpané výškové metre (to
znamená metre merané ako nadmorská
výška, kedy sme išli iba stále hore) 936.
Tak prvý deň je za nami. Dobrú noc!

Deň druhý – nedeľa 03. júla 2016
Dnes je nedeľa, tak som naplánoval iba takú
pohodovú jazdu. Stará Ľubovňa – Zakopané
– 85 km. Fero našiel ešte jednu skratku, síce
cez kopce, ale mimo hlavného ťahu a
ušetríme ešte aj päť kilometrov. 
Svätú omšu máme o ôsmej hodine, tak
nemusím nikoho budiť. O 5:45 začalo pršať,
ale poriadne, doslova lialo. Tesne pred
ôsmou sa dážď trošku zmiernil, ale
neprestal. Na svätú omšu prichádza aj pán
školník s rodinou. Čas začiatku sa posunul o
15 minút, ale vzhľadom na vonkajšie
počasie nám to vôbec nevadí. Svätú omšu
sprevádzame mládežníckymi piesňami.
Rado púšťa texty z notebooku cez
videoprojektor na plátno. Ja som sa s
gitarou pridal k Zuzke a ku mne s druhou
gitarou pán školník. Na to, že sme všetci
hrali prvýkrát spolu, to bolo celkom fajn. 
Po svätej omši všetko balíme. Dievčatá nám

za ten čas išli nachystať raňajky. Fero
upozorňuje chlapcov, že vzhľadom na
počasie, je potrebné obliecť sa do
nepremokavých cyklistických šiat – bundy,
dlhé nohavice a nezabudnúť pozapínať
všetky svetlá na bicykloch. Je prekvapený
ako sa niektorí chlapci pripravili na
cyklotúru. Na internete zisťujú, či je nejaký
obchod s takým tovarom v Starej Ľubovni a
či má dnes otvorené. Je – Sportisimo. A tak
si chlapci idú kúpiť, čo potrebujú. Na ich
sklamanie predajňa nie je vybavená až
takým veľkým skladom, a tak sa im podarilo
kúpiť iba tri páry návlekov na nohy a zopár
ledkových svetiel. Podelili sme sa so
všetkým, čo sme mali, aj tak dvaja ostali bez
návlekov. 
Dievčatá nám nachystali výbornú praženicu,
kávu, čerstvú zeleninu, chlieb a domácu
pomazánku. Super. Čo sme nezjedli balia do
auta na desiatu. 
Nakladáme všetko do auta a so slovami
veľké ĎAKUJEM sa lúčime so školníkom.
Ešte foto a vyrážame. Čas 11:25. Prší, fúka
studený vietor a je zima. 
12:14 zastavujeme v Goralskej reštaurácii
pri rieke Dunajec v Červenom Kláštore.
Dávame si poriadne horúci slepačí vývar na
zahriatie a dojedáme zvyšky raňajok. Už
sme prešli 30,1 km s priemernou rýchlosťou
24,3 km/hod. 
Stále prší a je zima. Či sa nám chce alebo
nie, 13:05 pokračujeme v ceste. Neprešli
sme ešte ani 500 metrov a Mišo dostal
defekt. Tak musíme stáť a mrzneme. Aby
sme nestuhli, skáčeme, cvičíme a stále sa
hýbeme. Mišo vymenil dušu a pri fúkaní mu
strelila. Teraz je už príčina defektu známa.
Na tom štrku pred Goralskou reštauráciou si
musel rozrezať plášť. A tak sa situácia
opakuje znovu. Tentoraz nemení iba dušu
ale aj plášť. 
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1. čítanie: Kaz 1, 2; 2, 21-23
Žalm: Ž 90, 3-4. 12-13. 14+17
Ant.: Pane, stal si sa nám útočišťom z
pokolenia na pokolenie.
2. čítanie: Kol 3, 1-5. 9-11
Evanjelium: Lk 12, 13-21

Krátke zamyslenie na evanjelium: Spory o
majetok nie sú iba teóriou patriacou do
staroveku. Koľko ľudských vzťahov zničili
spory o majetok! Často ide o závisť voči
druhým, pretože majú viac ako my. Je
pravdou, že spravodlivosť nebude na tomto svete nikdy dokonalá. Avšak “mať” ešte
neznamená “byť šťastný”. Ako hovorí Ježiš: “…jeho život nezávisí od toho, čo má.” Nejde tu
o absolútne odmietnutie majetku, k hmotnému svetu patrí aj hmotné zabezpečenie. Ale
ide o strach z hmotnej núdze, ktorý človeka zaslepí. V skutočnosti zakúsia omnoho väčšiu
núdzu tí, ktorí zničili vzťahy a v neposlednom rade stratili vlastné srdce.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

Konečne ideme ďalej. Ešte sme sa ani
nerozbehli a Janíkovi prasklo lanko na
zadnej prehadzovačke. Nechceme sa v
tomto počasí zabávať výmenou, a tak
narýchlo meníme bicykle. Janíkov na
strechu a náhradný dole. Pokračujeme. 
Už sme na poľskej strane. Navigácia nám
vypadla. Pýta si ďalší prestupný bod.
Stojíme a upravujeme cestu. Z mesta Trybsz
cez Czarnu Goru do dediny Jurgov. Na ceste
dole kopcom dostal Rado na štrku defekt.
Mení si dušu. Neviem, či prešiel desať
metrov a dostal defekt na obidva kolesá
naraz. Teraz už niet čo riešiť. Aby sme sa
nezdržiavali v tejto zime, nakladá Rado
bicykel na strechu a sadá si do auta. 
Teplota klesla na 11°C. 16:15 prichádzame
na slovenskú hranicu. Neveríme vlastným
očiam. Namiesto toho, aby sme pokračovali

po poľskej strane, sa vraciame naspäť na
Slovensko. Sme na hraničnom prechode
Jurgov PL/Pod spádom SK. Na slovenskej
strane je Ždiar. Podľa prepočtu navigácie
máme odtiaľ ešte 50 km do Zakopaného a
to raz cez Tatry na Slovensko a druhý raz cez
Tatry do Zakopaného. V tomto počasí to nie
je žiadna prechádzka, a tak sa radšej
vraciame späť. Čaká nás ešte približne 23
km. Mišo dostal znova defekt. V tomto
počasí je tých defektov už aj dosť. Ideme cez
dedinu Brzegi. Ani neviem koľko kilometrov
mala, ale iba hore kopcom. Hore dobrým a
poriadnym kopcom. Otcovi Marekovi sa
pokazila prehadzovačka. Našťastie nič vážne
a tak po malej oprave ideme ďalej. 

(Peter Tóth)
(pokračovanie v budúcich číslach)
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12 odvážnych nápadov,
ako tráviť viac času s
rodinou

1. Vyhláste vojnu televízii. Priemerný

Američan strávi pred televízorom až päť
hodín denne, čo ročne znamená dva
mesiace nepretržitého dvadsaťštyri-
hodinového sledovania programov, ktoré sú
poväčšine len bezcieľnym mrhaním času.
Uvidíte, koľko sa toho vo vašej rodine
zmení, ak sa rozhodnete zredukovať čas
trávený pred televíznou obrazovkou. 

2. Raz za čas vypýtajte deti z vyučovania.
Občas ich neplánovane zoberte niekam na
obed alebo sa raz či dvakrát za rok
dohodnite s vyučujúcimi, že ich zo školy
zoberiete o pár hodín skôr. Takú rybačku s
otcom alebo nakupovanie s mamou, kým sú
všetci ostatní spolužiaci ešte v škole, deti
považujú za úžasné zážitky. Čo by ste dali za
to, keby čosi podobné urobili pre vás vaši
rodičia? 

3. Pobaľte sa a niekam a vyrazte.
Rodiny, ktoré spolu aspoň raz do roka
prežijú stanovačku, sú súdržnejšie.
Uprostred prírody musia nielen
spolupracovať a riešiť problémy, ale
zažijú aj mnohé vtipné príhody, na
ktorých sa potom bavia ešte dlhé roky.
Stačí si kúpiť stan a nájsť vhodné miesto.
Uvidíte, že vám takéto nové skúsenosti
prinesú kopec zábavy. 

4. Vytvorte si spoločné zvyky. Prečítajte si
verš z knihy Deuteronómium Dt 6,7 a
všimnite si štyri činnosti, ktoré sú rutinnou
súčasťou každého dňa. Využívajte
každodenné príležitosti na rozhovor s
deťmi. Ranné objatie, smiech pri raňajkách,
cesta autom, čítanie rozprávky pred spaním
a spoločné modlitby vám obohatia život
chvíľami, na ktoré sa nezabúda. 

5. Dovoľte deťom, aby vám pomáhali.
Zapojte deti do toho, čo práve robíte.
Dovoľte, aby vám pri domácich prácach
alebo vybavovaní povinností robili
spoločnosť malí pomocníci, ktorí za odmenu
cestou domov dostanú cukrík alebo kopček
zmrzliny. Nemusíte ich držať bokom od
svojich povinností. 

6. V nedeľu si urobte voľno. Boh hovorí
rodinám, aby si jeden deň v týždni vyhradili
na odpočinok a jeho oslavu. Práve nedeľa
môže byť dňom, kedy sa vymaníte z
bežného pracovného kolotoča, aby vás
účasť na sv. omši, popoludňajší odpočinok či
čas s rodinou naplnili novou energiou. 
Pokračovanie v budúcom čísle...

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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Ryba
Boh stvoril ryby, aby žili vo vode – či už

sladkej alebo slanej. Žiabre majú
prispôsobené na to, aby získavali z vody
kyslík. To znamená, že práve voda je to, v
čom môže ryba existovať, kde vlastne
nachádza svoju „identitu“ a svoju slobodu.
Samú seba teda nachádza v tom, na čo bola
stvorená – vo vode. Je síce obmedzená
vodou, ale v tomto ohraničenom prostredí
je slobodná.
Predpokladajme, že by ste mali malú
tropickú rybičku v širokej guľatej fľaši.
Plávala by stále dookola, až by ju to jedného
dňa prestalo baviť. Pretože by sa jej to už
zdalo neznesiteľné, rozhodla by sa vyskočiť
z fľaše.  Ak by dopadla do rybníka, ktorý je
za domom, cítila by sa slobodnejšie, pretože
tam by mala viac vody na plávanie. Ak by
však dopadla na betón alebo na koberec,
pokus o vyslobodenie by pre ňu znamenal
smrť. Ak bola ryba stvorená na existenciu vo
vode, na akú existenciu bol stvorený
človek? Bolo by zaujímavé o tom urobiť
anketu. Som veľmi zvedavý, ako by ľudia
odpovedali na otázku: Ak bola ryba
stvorená na to, aby existovala vo vode, v
akom prostredí môžu existovať ľudia?
Neváham povedať, že podľa Biblie je
správna odpoveď – láska. Ľudské bytosti sú
stvorené pre lásku, pretože Boh je láska.
Stvoril nás na svoj obraz, dal nám schopnosť
milovať a vnímať, keď sme milovaní. Človek
nachádza sám seba, len ak miluje Boha a
svojho blížneho.
Plody dozrievajú vďaka slnku, ľudia vďaka

láske. Julius Langbehn

Šťastie? Nešťastie?
Známa čínska legenda hovorí, že jeden

farmár mal starého koňa, ktorým obrábal
polia. Raz mu však kôň utiekol. Keď sa to
dopočuli susedia, prišli mu vyjadriť sústrasť,
že ho postihlo také nešťastie. „Nešťastie?
Šťastie? Kto vie?“ povedal farmár.
O týždeň neskôr sa kôň vrátil so stádom
divých koní z hôr. Znovu prišli susedia, aby
mu zablahoželali k takému veľkému šťastiu.
„Šťastie? Nešťastie? Kto vie?“ povedal
farmár.
Keď sa farmárov syn pokúšal skrotiť
jedného z týchto divých koní, spadol z neho
a zlomil si nohu. Susedia ho zase ľutovali, že
syna postihlo také nešťastie. Ale farmár
povedal:
„Nešťastie? Šťastie? Kto vie?“
O niekoľko týždňov neskôr prišli do dediny
vojaci a každého schopného mladého muža
odviedli bojovať. Keď videli, že farmárov syn
má zlomenú nohu, nechali ho doma. Každý
sa tešil, že farmár mal také šťastie.
„Šťastie? Nešťastie? Kto vie?“
Podľa čoho v živote hodnotíme, čo je pre
nás šťastie a čo nešťastie? Podľa
momentálnych pocitov? Alebo podľa toho,
čo je to príjemné alebo nepríjemné?
Mnohé príjemné okolnosti sa neskôr ukážu
ako veľmi zlé a tie nepríjemné môžu po čase
priniesť dobré ovocie. Pretože nie sme
schopní vidieť dopredu, môžeme sa ľahko
pomýliť pri hodnotení šťastia a nešťastia vo
svojom živote, ale aj v živote iných. No, keď
dôverujeme Bohu, ktorý neomylne vidí
dopredu, odovzdáme svoj život do jeho
vôle. To nám dá istotu, že „všetko slúži na
dobro tým, čo milujú Boha“. (List Rimanom
8,28)

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

rozprávať
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Aké zmeny prináša povýšenie spomienky svätej Márie Magdalény na sviatok

Bratislava 21. júla (TK KBS) Na základe dekrétu zo dňa 3. júna 2016 bola spomienka sv.

Márie Magdalény (22.7.) povýšená na liturgický stupeň sviatku. Kongregácia pre Boží kult
a disciplínu sviatostí zverejnila zmeny v Rímskom misáli a v Liturgii hodín, ktoré s
povýšením na sviatok súvisia. 
Vo svätej omši, ako aj pri iných sviatkoch, sa pridáva hymnus "Sláva Bohu na výsostiach".
Zverejnená bola v latinskom jazyku aj nová prefácia, ktorej schválený slovenský preklad
nie je nateraz k dispozícii. V Liturgii hodín pri Posvätnom čítaní bolo ako prvé čítanie
určené čítanie z Listu Rimanom - Rim 12,1-21, po druhom čítaní sa pridáva hymnus "Teba,
Bože, chválime".

Dom Anky Kolesárovej pozýva mladých ľudí na festival radosti vo Vysokej

Vysoká nad Uhom 21. júla (TK KBS) V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva

organizuje Dom Anky Kolesárovej 8. festival radosti. Jeho hlavnou témou bude citát z
Biblie "Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo". Festival sa uskutoční v
dňoch 11. - 15. augusta 2016 na základnej škole v Pavlovciach nad Uhom.
Hosťami budú Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a novovymenovaný
košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, páter Artur  Cierlicky, vladyka Milan Šášik,
kňazi Arcidiecézneho centra pre mládež o. Marek Roják a o. Jozef Mrúz a novokňazi.
Okrem nich pozvanie prijali spoločenstvo Marana Tha z Prešova, kapela Kerygma a hostia
vo workshopoch.
Viac informácií a prihlasovanie je k dispozícii na stránke www.domcek.org.

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

Poďakovanie

Všetkým Bohu známym osobám za všetky napečené koláče, objednané pizze, donesené
ovocie, darované kvety, poslanie 150 ruží k obrazu Matky ustavičnej pomoci… - to všetko v
rámci ľudových misií. 
P. Márii Artimovej a Anne Jenčovej, p. Márii Vardžíkovej a Monike Vardžíkovej za
prípravu jedál počas misií.
P. Marte Dobranskej za darovanie spevníkov s piesňami pre detsky zbor.

Nech vám to náš dobrotivý Boh odplatí tam, kde to najviac uzná za vhodné. 



VV čAsEčAsE oDoD 01.08.2016 01.08.2016 DoDo 07.08.201607.08.2016

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 7.8. – 13.8. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Júlia Breznická.

sv. spoveď: Keďže je prvopiatkový týždeň, bude možnosť sv. spovede a to každý deň hodinu

pred večernými sv. omšami, čiže o 1730 od pondelka do piatku. Pri ranných sv. omšiach podľa
potreby.

sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať klasicky v piatok od 900. Prosím vás,
nahláste ich v sakristii. 

Porciunkulové odpustky: V utorok 2. augusta je možné získať vo všetkých farských kostoloch,
v bazilikách minor a katedrálach úplné odpustky “Porciunkuly”. Skutok predpísaný na získanie
odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána - Otče náš a vyznaním viery
- Verím v Boha. Okrem toho je potrebné splniť 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a
modlitbu na úmysel Sv. Otca. Aby to bolo pre vás prístupnejšie, tak sv. omša v utorok bude

večer o 1830, nie ráno ako zvykne byť. V stredu bude naopak sv. omša ráno. 

Rozpis lektorov:
19. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Š. Fenika, 10.00 hod . - rod. Nutárova, 18.30
hod. - rod.  Mudrákova. 

Predmanželské ohlášky:
Filip Popovič, syn Miroslava a Márie rod. Moskaľovej z Čemerného a Ingrid Krajčiová, dcéra
Petra a Márie rod. Furkovej zo Záhorskej Bystrice -2x. 

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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Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPoNDEloKoNDEloK 01.08.201601.08.2016
Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a

učiteľa Cirkvi, (spomienka) 

sv. omša: 1830 (K+t)

Poklona Sv. Oltárnej:  1915

UU toRoKtoRoK 02.08.201602.08.2016 sv. omša: 1830 (t+K) 

ss tREDAtREDA 03.08.201603.08.2016 sv. omša: 630 (K+t)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 04.08.201604.08.2016
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

(spomienka) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1730

sv. omša: 1830 (t+K) 

PP iAtoKiAtoK 05.08.201605.08.2016
Výročie posviacky Hlavnej mariánskej

baziliky v Ríme (spomienka)

1. piatok v mesiaci k úcte BSJ

sv. omša: 630 (K)  kostol JaA

sv. omša: 1830 (t) 

ss oBotAoBotA 06.08.201606.08.2016
Premenenie Pána (sviatok)

sv. omša: 800 (t) 

sv. omša: 1830 (K) 

NN EDEľAEDEľA 07.08.201607.08.2016

19. 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 01.08.2016 01.08.2016 DoDo 07.08.201607.08.2016

„Neklesať na mysli, ale pozerať na toho, od ktorého pochádza všetka sila.“ 
(bl. Mária Terézia Schererová) 


