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Najdôležitejšia medaila

Usaina Bolta, ktorú z krku

neodkladá

Kto je Usain Bolt? Jamajský superšprintér,

ktorý vyhral na 3 olympiádach po sebe (v
Pekingu, Londýne a Riu) po 3 zlaté medaily a
to v behu na 100m, 200m a v štafetovom
behu 4x100m. Samozrejme, neuveriteľné
výkony Jamajčana vzbudili za tie roky
špekulácie o tom, či aj on nepatrí medzi
dopingových hriešnikov. „Absolvoval som
všetky možné testy, v rôznych obdobiach,
som čistý a nech si každý hovorí, čo chce,“
povedal v roku 2009, keď prekonal svetové
rekordy v behu na sto (9,58 s.) a dvesto
(19,19 s.) metrov. Fanúšikovia atletiky si
istotne všimli, že neskrývaným, no
povoleným podporným prostriedkom
„jamajského blesku“ je jeho viera v Boha, ku
ktorej ho viedla mama Jennifer už od
malička. Prejavy tohto dopingu môžu diváci
sledovať pred štartom pretekov, keď sa Usain
vždy prežehná a ukáže prstom smerom k
nebu. Členovia jeho tímu potvrdzujú, že Bolt
je katolíkom, ktorý uctieva Boha a verí v jeho
slovo. Mnohí možno ani netušia, že jeho celé
meno vlastne znie Usain St. Leo (svätý Lev)
Bolt. Vďačnosť a oddanosť Bohu vyjadril v
minulosti aj prostredníctvom sociálnej siete
Twitter. „Ďakujem Bohu za všetko, čo pre
mňa urobil, pretože bez neho by nebolo nič
možné,“ napísal napríklad po víťaznom

olympijskom behu pred štyrmi rokmi v
Londýne. Viera preňho nie je iba imidžovým
doplnkom, ale snaží sa pochopiť jej pravý
zmysel. Na Twitteri napísal odkázal svojim
fanúšikom na Veľký piatok: „Nikdy
nezabudnite na skutočný význam tohto dňa.“
Mnohé veľké médiá však Boltovu vieru
prehliadajú. Počas olympiády v Riu si
Boltových fanúšikov rozhnevala najmä
televízia BBC. Keď ho kamery snímali, ako sa
po úspešných pretekoch modlí priamo na
dráhe, moderátor situáciu okomentoval:
„Bolt si užíva moment pre seba.“ A hoci po
víťazstve na dvojstovke Bolt povedal, že „bez
Neho by som nezmohol nič“, BBC vo svojom
prepise na stránke túto vetu vynechala. V
tieni deviatich zlatých olympijských kovov
trochu ostáva medaila, ktorá má pre Usaina
špecifický význam. Z krku ju neodkladá ani
počas pretekov, naopak, je preňho rovnako
podstatnou súčasťou ako bežecké topánky.
Na retiazke má zavesenú Zázračnú medailu
Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá má pôvod
v nadprirodzenej udalosti z 19. storočia, keď
sa v Paríži zjavila Panna Mária mladej novicke
Kataríne Labouré. 
Je vždy úžasné sledovať, keď velikáni v
nejakej oblasti sa neboja priznávať sa k svojej
viere a Bohu. Je to veľmi povzbudzujúce, aby
sme tak robili aj my. 

(Zdroj: www.svetkrestanstva.postoj.sk, kratené: Marek
Kunder)
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Desať vecí, ktoré

modlitbe prekážajú

1. Modlitba bez toho, aby človek poznal

Boha skrze Ježiša
Jn 14,6  - „Ježiš mu povedal: Ja som cesta,
pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak
nejde cezo mňa.“ 
2. Modlitba za zlý úmysel
Ž 66, 18 – 19 – „Keby som bol mal v srdci zlý
úmysel, Pán by ma nebol vypočul. Boh ma
však vypočul, všimol si hlas mojej modlitby.“ 
3. Modlitba, aby ma iní videli
Mt 6,5 – „Keď sa modlíte, nebuďte ako
pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v
synagógach a na rohoch námestí, aby
urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám:
Už majú svoju odmenu.“ 
4. Modlitba plná prázdnych slov
Mt 6, 7-8 – „Ale keď sa ty modlíš, vojdi do
svojej izby, zavri za sebou dvere a modli sa k
svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj
Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.
Pri modlitbe nehovorte priveľa ko pohania,
ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju
mnohovaravnosť.“ 

5. Nevyslovené modlitby
Jak 4,2 – „... nič nemáte, lebo neprosíte.“ 
6. Modlitba zo žiadostivosti
Jak 4,3 – „Prosíte, ale nedostávate, lebo
prosíte zle; chcete to premárniť podľa
svojich zlých žiadostí.“ 
7. Modlitba a zlé vzťahy v manželstve
1Pt 3,7 – „Podobne i muži, nažívajte so
svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako
krehká váza, a prekukazujte im úctu,
pretože sú spolu s vami dedičkami milosti
života. Tak vašim modlitbám nebude nič
prekážať.“ 
8. Modlitba a nevšímavosť voči
chudobným
Prís 21,13 – „Kto si ucho zapcháva pred
krikom bedára, aj keď bude volať, nebude
vypočutý.“ 
9. Modlitba a zatrpknutosť voči blížnemu
Mk 11,25 – 26 – „Keď sa chystáte na
modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti
niekomu máte, aby aj vám váš Otec na
nebesiach odpustil vaše previnenia.“ 
10. Modlitba bez viery
Jak1, 6 – 8 – „Nech však prosí s vierou, bez
akéhokoľvek pochybovania, lebo kto
pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej
a zmietanej vetrom. Taký človek nech si
nemyslí, že dostane niečo od Pána; je to
muž vnútorne rozpoltený a nestály vo
všetkom svojom počítaní.“ 

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

Moderná legenda hovorí, že jedného dňa

pristála na veľkom poli za dedinou vesmírna
loď. Mimozemšťania pôsobili celkom
priateľským dojmom, a tak niektorí
dedinčania prišli opatrne bližšie v nádeji, že
sa im podarí spriateliť sa s nimi.
Mimozemšťania srdečne pozdravili
pozemšťanov a povedali: „Sme na misii z
planéty Zuron, ktorá patrí do galaxie
Andromeda. Našou úlohou je preskúmať
vašu planétu a zistiť čo ste sa naučili. Chceme
získať čo najviac informácií o planéte Zem.
Povedzte nám, stalo sa tu niečo významné a
dôležité, o čom by ste nám mohli
porozprávať?“
Ľudia sa na chvíľu zamysleli a potom jeden z
nich povedal:
„Nuž, máme rádio a televíziu! Pomocou
satelitov môžeme vysielať vlny okolo našej
planéty.“
Mimozemšťania odpovedali: „Ach, my to
využívame už tisíc rokov. Je to v podstate
zastaraná technológia. Čo iné sa tu ešte
stalo?“
Ľudia opäť uvažovali a niekto povedal: „
Máme také počítače, ktoré vedia spracovať
informácie – čo nám predtým trvalo veľa
rokov – za niekoľko sekúnd. A sú také malé,
že ich nosíme v kufríkoch!“
„Ani to nie je nič nové,“ povedali
mimozemšťania. „Nestalo sa tu naozaj nič
mimoriadne?“
Ľudia rozmýšľali ďalej, keď sa jeden
mimozemšťan spýtal: „Dopočuli sme sa, že
pred mnohými rokmi Boh navštívil vašu
planétu. Je to naozaj pravda?“
„No, bol tu muž menom Ježiš Kristus. Boha
nazýval svojím otcom a konal také úžasné

skutky....“
„Áno! To je presne ono! Ježiš Kristus! Naozaj
tu bol?“ spýtal sa vzrušene mimozemšťania.
„Áno,“ povedali ľudia, ale...“
„To je naozaj zvláštne! Je to niečo skutočne
výnimočné!“ vykrikovali nadšene
mimozemšťania. „Povedzte nám, čo ste
urobili, keď Boh navštívil našu planétu?
Priniesli ste mu dary a položili ich k jeho
nohám? Bežali ste pol ulici a od radosti
spievali a volali mu na slávu? Pochopili všetci
na svete, aký nesmierne láskavý je  Boh?
Prosím, povedzte nám, čo ste urobili?“
Ľudia chvíľu mlčali a potom zahanbene a
rozpačito povedali:
„Hm...my sme ho zabili...“
Čo si s Ježišom urobil ty?
Úbohý človek, ktorý vie všetko, ale nepozná
teba, Pane. 
Šťastný je však ten, ktorý – aj keby nič iné
nevedel – teba pozná!      Augustin Aurelius

Bohatstvo

Bohatstvo nie je to, čo vlastníme – veľký

dom na kopci, obrazy, tapisérie alebo
služobníctvo, ktoré je zvyknuté plniť všetky
naše rozkazy. Človek môže žiť v prepychu, a
pritom byť taký osamelý ako väzeň v cele.
Bohatstvo nie je plná peňaženka, ani
majetok, ktorý si človek nahromadil.
Bohatstvo nie je konto v banke, ani zlato a
drahokamy. To, čo je naozaj veľké a dôležité,
si nemôžeme kúpiť.
Bohatstvo je zdravie, radostné srdce, uši,
ktoré počujú detskú pieseň, pokojná myseľ a
priatelia, ktorým môžeme dôverovať. 
Bohatstvo sú krásne spomienky, ktoré nás
sprevádzajú. Život je umenie, ktoré človek
vytvára vo svojom vnútri. A skutočné
bohatstvo sa nachádza v srdci
Všetko, čo sa dá zaplatiť peniazmi, je lacné.

Erich Maria Remarque
Zdroj: Poďme sa rozprávať, Marcela a Stanislav
Bielikovci



st
ra

n
a 

4

Slovenské Lurdy –

Turzovka 2016

Deň tretí – pondelok 04. júl 2016

Opúšťame mesto Zakopané, ale cesta sa

vôbec nezmenila. Ideme stále hore
kopcom. Cesta vedie väčšinou cez
smrekové lesy. Prechádzame cez prírodnú
rezerváciu Cichowiaňski las. Tá príroda je
nádherná. Samozrejme aj naše dievčatá v
sprievodnom vozidle sú nádherné. Nie
všetky zábery počas jazdy na bicykli sa dajú
dobre urobiť. Ale nahradíme ich inými. 
Pomaly začína lesov ubúdať a my začíname
pomaly klesať. Po dvadsiatich kilometroch
prichádzame na poľsko-slovenskú hranicu.
Niektorí z našich (Mišo) svojským
spôsobom vyjadrujú radosť z návratu na
rodnú slovenskú zem. 
O 10:12 prichádzame do mesta Tvrdošín. 
Tu musí Marek vymeniť svoj bicykel za
náhradný. Odišlo mu zadné koleso.
Dievčatá sa maximálne snažia a v každom
obchode s bicyklami až po Turzovku
zastavujú a pýtajú náhradné diely na
Marekov bicykel. Odpoveď je skoro všade
rovnaká. Tu na Orave idú na predaj
väčšinou horské bicykle. Cestné nemajú
vôbec v ponuke a ani náhradné diely na
nich nedržia. 
My pokračujeme ďalej po Orave. Kopce sa
striedajú s dolinami. Orava, tak ako aj celé
Slovensko, je nádherná. Pred dedinou
Breza na oddychovom parkovisku stojíme.
Vzhľadom na rozpadávajúce sa stoly a
lavice usudzujem, že v tomto tisícročí sa tu
ešte žiadna údržba nekonala. Každý
konzumuje desiatu, ktorú si sám nachystal. 
Hneď vedľa nás je kaplnka zasvätená Panny

Márii–Matke cirkvi Pod Pekelnou. Zvláštny
názov pre kaplnku. Vo vnútri kaplnky sú
dve mramorové dosky. Na jednej je výrok z
II. vatikánskeho koncilu o úcte k Panny
Márie a na druhej je v krátkosti história
tejto kaplnky.  Ja iba spomeniem, že dedina
Breza bola založená v roku 1590. Na pokraji
jej chotára v Pekelnej postavili v roku 1619
kaplnku. Znovu ju postavili v roku 1910 a v
rokoch 1965 - 1966 ju rekonštruovali. 
Zatiaľ sme prešli 61 km s priemernou
rýchlosťou 25,5 km/hod. Zatiaľ to ide
naozaj veľmi dobre. Po malom občerstvení
a doplnení tekutín o 11:48 po 27 minútach
oddychu vyrážame ďalej. Za sebou už
máme viac ako jednu tretinu.
Za chvíľu prechádzame cez dedinu
Zákamenné, kde je pochovaný biskup Ján
Vojtašák a ideme iba stále hore kopcom.
Cesta pekná široká, ale stúpame. Až
prichádzame na vrch Kohútik - 946 n. v. a
odtiaľ už iba dole kopcom. Tento kopec je
hranicou medzi Oravou a Kysucami. Vyzerá
to tak ako keby sme išli po úpätí jednej
veľkej doliny. Motorkári zrejme tento
kopec dobre poznajú a kým my vyjdeme
hore a spustíme sa dole, oni túto trasu
absolvujú min, 3x. tesne pod vrchom
zastavujem, aby som si sfotil tú krásu. V tej
rýchlosti dole kopcom, možno 70 km/hod.
a viac, som sa neodvážil vybrať fotoaparát
a fotiť za jazdy. Stačil by úplne malý
kamienok na ceste a znamenalo by to pád.
V tej rýchlosti a na kopci akom sme sa
nachádzali, si radšej ani nepredstavujem
dôsledky pádu. Cesta dole kopcom nás
priviedla do Novej Bystrici.

(Peter Tóth)
(pokračovanie v budúcich číslach)
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Božie slovo nadnes
1. čítanie: Sir 3, 19-21. 30-31
Žalm: Ž 68, 4-5ac. 6-7b. 10-11
Ant.: Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom
chudobnému.
2. čítanie: Hebr 12, 18-19. 22-24a
Evanjelium: Lk 14, 1. 7-14

Krátke zamyslenie na evanjelium: Aké je to
nepríjemné, keď sa ociteneme v trápnej
situácii? O to viac je taký okamih nepríjemný,
keď sme trápne jednali vďaka svojej namyslenosti. Pred Bohom sme si všetci rovní. Boh
neoddeľuje významnejších funkcionárov alebo chytrejších intelektuálov od obyčajných
ľudí. Pozerá sa na človeka ako na jedinečné stvorenie, súdi podľa zrelosti srdca. Táto zrelosť
nie je závislá ani na funkcii, bohatstve či vzdelaniu, ale na miere ľudskosti. Všimnime si, že
ani jeden z úryvkov v evanjeliách nekritizuje bohatstvo alebo významnú spoločenskú
funkciu ako také. Pokora nie je to isté čo hmotná núdza alebo odmietnutie širokou
spoločnosťou. Pokora je vlastnosť, ktorú môže mať bohatý, významný, ale rovnako
chudobný alebo jednoduchý človek. Boh od nás očakáva pravdivý a realistický pohľad na
seba. V porovnaní s Božím majestátom sme všetci úbohé nič. Zároveň sme od Boha dostali
veľké dary a výsady. Nejde o falošnú pokoru. Pravdivý, realistický, teda pokorný pohľad na
seba samého tvorí naše srdce radostným, čistým a žasnúcim.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

Denný režim
Beatrica Čulmanová

Ráno vstanem, raz-dva-tri,
byť lenivý sa nepatrí.
Myjem očká, čistím chrup,
nevynechám žiaden zub.

K raňajkám si mliečko dám,
vypijem ho celkom sám.
Oblečiem sa, umyjem,
toto všetko sám už viem.

Do školy ja chodím rád,
so mnou aj môj kamarát.
Učíme sa, spievame,
potom obed spapkáme.

Popoludní sa rád hrám,
pri tom nie som nikdy sám.
A keď sníček ku mne príde,
postieľka sa mi vždy zíde.
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Združenie mladých pozýva k formácii,
po ktorej sa dajú absolvovať misie

Bratislava 18. augusta (TK KBS) Minimálne

ročnú formáciu, po ktorej prebieha výber na
zahraničné misie, ponúka záujemcom
združenie mladých veriacich ľudí MiSeVi
(Vincentskí laickí misionári). "Členom sa
môže stať každý dospelý kresťan, ktorý
absolvuje základnú formáciu, a to v rovine
ľudskej, kresťanskej, misijnej a vincentskej,"
hovorí za združenie Lucia Ondrejková. Počas
formácie sa sa prehlbuje a rozlišuje
motivácia. Po jej skončení prebieha výber
kandidátov na zahraničné misie, ktorí
pokračujú v intenzívnej špecifickej formácii.
Zároveň sa všetci členovia aj naďalej
zúčastňujú permanentnej formácie,
informovala. Doteraz misie absolvovali traja
Slováci.
MiSeVi Slovakia je občianske združenie
mladých veriacich ľudí, ktorí pocítili pozvanie
od Boha šíriť Jeho lásku a evanjelium po
celom svete, hlavne v tých najchudobnejších
krajinách, podľa charizmy a spirituality sv.
Vincenta de Paul. Ich vzorom a patrónom
zároveň je sv. Vincent de Paul. Sú začlenení

do vincentskej rodiny ako jej najmladšia vetva a na svojich formačných a sociálnych
aktivitách úzko spolupracujú s kňazmi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, sestrami
Dcér kresťanskej lásky, ako aj s ostatnými laickými vetvami. Zároveň sú súčasťou
medzinárodného združenia MiSeVi International so sídlom v Španielsku. Na Slovensko
korene tejto iniciatívy siahajú k novembru 2013, kedy sa MiSeVi Slovensko predstavilo počas
medzinárodnej konferencie MiSeVi.
Hlavným cieľom a poslaním MiSeVi je podporovať, koordinovať a rozvíjať prítomnosť a prácu
laikov v rámci misijného pôsobenia Cirkvi. 

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

Kolumbia sa vzoprela ideologickému
nanucovaniu genderovej ideológie

Kolumbia 19. augusta (RV) Kolumbijská

vláda sa po národných protestoch ľudí
rozhodla zastaviť projekt revízie učebníc,
ktoré mali obsahovať podporu a zavádzanie
takzvanej gender ideológie na školách.
Biskupi Kolumbie vyjadrili uspokojenie nad
rozhodnutím vlády ako aj nad početnými
manifestáciami, pričom obzvlášť veľká bola
účasť na zhromaždení v stredu 10. augusta
na rôznych miestach v krajine. Cieľom
týchto podujatí bola obrana rodiny
založenej na manželstve muža a ženy a
sloboda rodičov vychovávať svoje deti
podľa vlastného morálneho presvedčenia.
Biskupi v stanovisku vydanom pri tejto
príležitosti zdôraznili, že rodina je „základná
jednotka spoločnosti“, a uviedli, že nie sú
proti revízii učebníc, pokiaľ sa rešpektuje
„autonómia vzdelávacích inštitúcií a za
účasti riaditeľov, vyučujúcich, rodičov,
študentov a celého vzdelávacieho sektora“.



vv čAsEčAsE odod 29.08.2016 29.08.2016 dodo 04.09.201604.09.2016

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 4.9.-10.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Wellová.

Možnosť sv. spovede: O týždeň sa nám začína nový školský rok a zároveň tento týždeň je
prvopiatkový a tak pozývam všetkých a zvlášť deti a mládež na sv. spoveď a tak duchovnú
prípravu na nový školský rok. Spovedať budeme klasicky od pondelka do piatku 1,5 hod. pred

každou večernou sv. omšou, čiže od 1700 a pri ranných sv. omšiach podľa potreby. 

sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať v tomto týždni netradične v stredu od 900.
Zároveň v piatok im mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania prinesú sv. prijímanie poobede až
večer. 

spomienka na bl. sr. Zdenku: Spomienka na bl. sr. Zdenku bude teraz v auguste o deň neskôr
t.j. 31.8. večer pri sv. omši, na ktorú vás pozývam. Po nej bude krátka adorácia a požehnanie
so Sviatosťou Oltárnou. 

Rozpis lektorov:
23. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - P. Kavuličová, 10.00 hod. - rod. Hudákova, 18.30
hod. - rod.  Bačíkova.

Predmanželské ohlášky:
Michal Musák, syn Mariána a Anny rod. Artimovej z Čemerného a Natália Kečkemetyová,
dcéra Mariána a Moniky rod. Nemcovej z Juskovej Vole - 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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PPoNdEloKoNdEloK 29.08.201629.08.2016
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa (spomienka)

sv. omša: 1830 (K+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu toRoKtoRoK 30.08.201630.08.2016 sv. omša: 630 (t+K) 

ss tREdAtREdA 31.08.201631.08.2016
Deň úcty bl. sr. Zdenky (spomienka)

sv. omša: 1830 (t+K)

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 01.09.201601.09.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

sv. omša: 1830 (t) 

PP iAtoKiAtoK 02.09.201602.09.2016
1. piatok v mesiaci k úcte BSJ

sv. omša: 630 (t) JaA

sv. omša: 1830 (t) 

ss oBotAoBotA 03.09.201603.09.2016
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

sv. omša: 800 (t) 

sv. omša: 1830 (t) 

NN EdEľAEdEľA 04.09.201604.09.2016

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omša: 800 (K) 

sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (t) JaA

lituRgicKýlituRgicKý PRogRAMPRogRAM odod 29.08.2016 29.08.2016 dodo 04.09.201604.09.2016

„Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše.“
(sv. Augustín) 


