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Šťastie a jednota

Naše šťastie nezáleží od našich vzťahov, ale

od našich myšlienok. Záleží teda v značnej
miere čím si živíme ducha, lebo ako hovorí
grécko-katolícky kňaz-exorcista otec Ľubomír
Petričko, aké sú stavy, také sú vzťahy. Je
potrebné naučiť sa žičlivosti a žehnať ľuďom,
lebo dobrými myšlienkami si privádzame
pokoj, dobro, teda Božieho ducha. Nemá nás
trápiť, kto nám mal zatelefonovať, pozdraviť,
usmiať sa na nás, ale to, či dostatočne
počúvame Božie slovo, či podľa neho žijeme
a ako spolupracujeme s  jeho vnuknutiami. V
dnešnej dobe, tvrdí tento kňaz, dá sa
povedať, že až 90 % ľudí je zaťažených
duchom urazenosti, hnevu, posudzovania.
Židia, naši starší bratia vo viere, nás niekedy
iritujú svojím sebavedomím, priebojnosťou.
Je to ovocie požehnávania, ktorým ich
obdarúvajú rodičia od malička. V ich kultúre
je zvykom pri večeri krátko ohodnotiť
počínanie a skutky detí. Otec napríklad povie
dcére, že má citlivé srdce, lebo ju videl ako
pomáhala v obchode starej žene odložiť
nákup. Hneď jej praje, aby bola ešte
citlivejšia a v budúcnosti robila veľké veci pre
druhých... Teda my, rodičia, máme právo po
Bohu tiež žehnať svojím deťom aj nášmu
manželskému partnerovi a vlastne priať
každému človeku len dobro. Robievame to

zvyčajne požehnaním krížika na čelo, ale je
potrebné aj nahlas vysloviť žehnanie. Náš
nový pomocný otec biskup Marek Forgáč
prednášal na teologickej fakulte psychológiu
manželstva a rodiny a na prednáškach
upozorňoval na dôležitosť vzťahov rodičov k
deťom. Do svojho jedného roka života dieťa
veľmi potrebuje mať stabilný vzťah s
človekom, ktorý sa oň stará, vo väčšine
prípadov je to matka. Preto veľkým
nešťastím pre deti boli detské jasle, keď malé
deti boli zverené do opatery cudzím ľuďom.
Výskum ľudí tejto generácie poukázal na ich
problémy vytvárania vzťahov. Aby citová
banka detí bola dostatočne naplnená,
nemajú rodičia šetriť zmysluplnými dotykmi
ako sú objatia, bozky, pohladenia. Čoho sa
majú vyvarovať je porovnávanie detí v
rodine. Každý človek je originálny, každý má
iné schopnosti a to si musia uvedomiť,  aby s
rešpektom pristupovali aj k slabšiemu z detí.
Ako povedal o. biskup Marek na svojej prvej
slávnostnej sv. omši, že spoločenstvo je
natoľko silné, nakoľko je silný jeho najslabší
člen. Vyznal sa zo svojho dobrého vzťahu k
trom košickým mučeníkom a pripomenul
tiež, aby sme nevytvárali novodobých
mučeníkov v rodinách, spoločenstvách,
farnostiach a diecézach.  

dokončenie na nasledujúcej strane      
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Ako nájsť pokoj v Bohu
II.
„Veď on je náš pokoj...” (Ef 2,14)

Ak ste v modlitbe úprimne odovzdali život

Ježišovi Kristovi a myslite to naozaj vážne, je
dobré urobiť na svojej novej duchovnej
ceste ešte zopár dôležitých krokov. 
V prvom rade by ste si mali nájsť
spoločenstvo veriacich. Tento krok vám
umožní hlbšie sa zjednotiť s Ježišom, deliť sa
o svoju vieru s ostatnými a nastúpiť na cestu
duchovného rastu. Pripojte sa k
spoločenstvu veriacich vo vašej farnosti a
pravidelne sa zúčastňujte na bohoslužbách,
kde vieru v Ježiša Krista môžete prežívať
spolu s ostatnými, ktorí vás povzbudia,
pomôžu vám napredovať a budú sa za vás
modliť. Všetci potrebujeme povzbudenie,
priateľstvo, pocit, že niekam patríme, a
predovšetkým potrebujeme jeden druhého. 
Čítajte si každý deň zo Sv. písma aspoň pár
minút. Najlepšie ak začnete Novým
zákonom. Proste Boha, aby vám
prostredníctvom Božieho Slova zjavoval,
ako ho máte milovať a kráčať s ním. Ďakujte

Bohu v modlitbe za nový život. Keď
padnete, vyznajte mu svoje hriechy a proste
ho o to, čo najviac potrebujete. 
Na svojej ceste s Bohom nezabudnite
využívať príležitosti, ktoré vám dáva, aby ste
sa o svoju vieru delili s ostatnými. Sv. písmo
hovorí: „ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo
svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa
pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť
nádej, ktorá je vo vás.“ (1Pt 3,15) Neexistuje
väčšia radosť než poznať Boha a
zoznamovať s ním aj ostatných!
Ako rodičia máte úžasnú výsadu odovzdávať
poznanie Boha svojim deťom. Ak ste skrze
vieru a Božiu milosť zažili odpustenie
hriechov (nezáleží na tom, či pred mnohými
rokmi alebo nedávno), podeľte sa o túto
radostnú skúsenosť so svojou rodinou a
deťmi. Ak ste to ešte doposiaľ neurobili a ak
sú vaše deti už dosť zrelé, aby to pochopili,
povzbuďte ich a pozvite, aby spolu s vami
kráčali cestou pokoja, radosti v Kristovi,
ktorý dáva zmysel životu. 
Boh si naozaj našiel spôsob, ako v ňom
môžeme nájsť pocit bezpečia. Napriek
všetkému, čomu v živote nerozumieme a
nedokážeme odhadnúť, môžeme si byť istí,
že je s nami a že v ňom majú naše duše
navždy bezpečné útočisko. 
Nech vás i všetkých členov vašej rodiny Boh
žehná na životnej púti, v objavovaní pravdy
ukrytej v jeho prisľúbeniach. 

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

V každej ťažkosti, teda aj v rodinách na
začiatku školského roka  je nablízku Pán Boh
a jeho  pomoc. To je aj heslom nového
pomocného biskupa – Dominus Prope – Pán
je blízko.   Z osobnej skúsenosti, lebo  jeho
sestre zomreli dve deti vie, ako pod
primeranou záťažou kríža sa vytvára

jednota. V kríži sa ako rodina viac zjednotili
a to je odkaz pre každú našu rodinu. Každá
kríza a ťažkosť má viesť rodinu k plnšej
jednote a rastu vo viere v Trojjediného
Boha!             

(J. Gajdovčíková)
Zdroj: Internet       
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1. čítanie: Am 8, 4-7
Žalm: Ž 113, 1-2. 4-6. 7-8
Ant.: Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.
2. čítanie: 1 Tim 2, 1-8
Evanjelium: Lk 16, 1-13

Krátke zamyslenie na evanjelium: Úryvok zo
16. kapitoly evanjelia sv. Lukáša necháva
často dnešných čitateľov v rozpakoch. Môže
Ježiš pochváliť podvod, ktorý správca urobil?
Pán však zdôrazňuje prezieravosť, teda schopnosť jednať s vecami tak, aby konečný
dôsledok prinášal úžitok. Ak tak vie uvažovať podvodník, prečo by nemohol podobne
uvažovať aj dobrý človek? Peniaze, majetok, bohatstvo nesmú v našich očiach prevážiť
konečný cieľ, ktorým je spása. Ak naše srdcia celkom ovláda strach z nedostatku, potreba
sa zabezpečiť, či poistiť pred ohrozením, potom sotva nájdeme priestor pre dôveru v Boha.
Zvlášť, ak k získaniu týchto prostriedkov siahneme po nespravodlivosti, ktorou uškodíme
iným ľuďom. Pán nám daroval život. Avšak s výzvou odpovedať na jeho lásku. Nie je to
ťažké, ak nájdeme odvahu pustiť opraty života z vlastných rúk a dovolíme Bohu, aby ich
uchopil do svojich rúk. 

Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň

Poďakovanie
Všetkým veriacim, takisto členom folklórnych súborov Lipovec a Lipovček,

členom Farskej ekonomickej rady ako aj pastoračnej rady za účasť a pomoc na
procesii do baziliky kvôli odpustovej slávnosti Narodenia Panny Márie vo farnosti
Vranov - Sever. 
Všetkým rodičom, starým rodičom s deťmi, mládežou a vnúčatami, ktorí sa nahlásili
na výlet do Tatier za záujem, ochotu a rýchlosť nahlásenia. Zároveň takisto za
pochopenie skutočnosti, že sa nešlo kvôli zlým predpovediam počasia.
Nech vám to náš dobrotivý Boh odplatí tam, kde to najviac uzná za vhodné.                 
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Slovenské Lurdy –

Turzovka 2016

Deň tretí – pondelok 04. júl 2016
Zjavenie Matúšovi Lašutovi

Matúš Lašut pred zjavením 

Matúš Lašut sa narodil vo Vysokej nad
Kysucou, 10. apríla 1916, ako prostredné z
troch detí. 
Ani nie päťročnému, mu zomiera matka,
dožijúc sa ledva 32 rokov. V siedmych
rokoch ho bieda v rodine, vyháňa do služby
k úplne cudzím ľuďom. Slúži ponajprv ako
pastier dobytka, s ktorým trávi nielen dni na
paši, ale i noci - v chlieve na slamníku. Na
školu je čas len v zime, keď niet kam
vyháňať, takže si v lete nosí knižky priamo
na pastvu a učí sa sám. V trinástich sa naňho
usmeje šťastie a dostane sa do služby - síce
ďaleko od domova - ale do vľúdnej a slušnej
rodiny vo Frýdku-Místku. Nový domov ho
víta nevídaným pohodlím. Po práci smie
jedávať s celou rodinou za jedným stolom a
konečne spáva ako človek, vo vlastnej, čistej
posteli. Tu na Severnej Morave, vďaka
dobrým ľuďom, má v nedeľu čas chodiť do
kostola na sväté omše. Zakrátko dostáva,

gazdovou zásluhou, aj prvé sväté prijímanie
a čoskoro i birmovku. V službe zostáva až do
času, keď je povolaný na vojenskú službu.
Po jej skončení sa vracia do Turzovky a
zakladá si rodinu.
Od narodenia je pripútaný ku kysuckej
prírode a tak sa, po skončení II. svetovej
vojny, zamestnáva ponajprv ako lesný
robotník a neskoršie ako hájnik. Pri tejto
tvrdej, ale oslobodzujúcej práci, zostáva až
do roku 1958, kedy ho komunistická moc,
po prvý-krát zaistila - v súvislosti so
zjavením Panny Márie. Vtedy sa totiž stalo
niečo, čo od základu zmenilo samotného
Matúša Lašuta, s Lašutom aj Turzovku a
tisícky ľudí z blízkeho okolia, i ďalekého
zahraničia.

Príbeh stretnutia Matúša Lašuta s Matkou
Božou
Píše sa 1. jún 1958 a okrem toho, že je
nedeľa, je ešte aj sviatok Najsvätejšej
Trojice. Keď kráča lesnou cestou na Okrúhlu
pri Turzovke, cíti sa nie veľmi spokojný. Vie,
že by mal byť skôr v kostole, ako tu, vo svojej
hore, ale nepomôže si. Je v službe a tá
neberie na žiadny sviatok ohľady. Nič si teda
nepomôže, zatne sa a ide.

(Peter Tóth)
(pokračovanie v budúcich číslach)

Tour de Vranov
Dňa 11. 09. 2016 sa uskutočnil 1. ročník

Tour de Vranov na trase Domaša Dobrá –
Sedliská – Vranov nad Topľou – Soľ –
Hanušovce nad Topľou – Detrik – Dobrá.
Trasa dlhá 65 km. Na týchto pretekoch sa
zúčastnil aj skoro celý náš cykloklub FPM. V
silnej konkurencii 235 účastníkov,
profesionálov, poloprofesionálov, náš

amatérsky cykloklub dosiahol slušné
umiestnenie. Šimon Kuruc v kategórii
„Juniori do 18 rokov“ s časom 1 hod. 40
min. 31 sek. obsadil 3.  miesto a získal tak
cennú medailu pre náš cykloklub. 
Ak sa chcete pozrieť, tak na tejto stránke sú
výsledky všetkých kategórií.
http://sportsoft.cz/OfficialResults/2016/201
6911_vranov.pdf?201609.11.07.20 

(Peter Tóth)
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Na parkovisku

Auto som zaparkoval pred nákupným

centrom, kde som mal čakať na manželku,
kým sa vráti z práce. Čakanie som chcel
využiť na vyleštenie práve umytého auta.
Na parkovisku som uvidel človeka, ktorého
bežne považujeme za príživníka. Na prvý
pohľad viete, že taký človek nemá auto,
nemá domov, nemá čisté šaty a nemá ani
peniaze. Sú chvíle, keď chcete byť štedrý a
veľkorysý, ale sú aj také chvíle, keď nechcete
aby vás niekto obťažoval. Toto bola práve
chvíľa, keď som vôbec nemal chuť púšťať sa
s niekým do reči. Dúfam, že odo mňa
nebude chcieť peniaze, pomyslel som si.
Nechcel.
Prišiel a sadol si na kraj chodníka pri
autobusovej zastávke. Nevyzeral na to, že
má peniaze na lístok. Po niekoľkých
minútach povedal: „Máte veľmi pekné
auto.“
Bol síce otrhaný a strapatý, ale vyžaroval
akúsi dôstojnosť. Poďakoval som sa a ďalej
leštil auto. Kým som pracoval, sedel ticho a
pozoroval ma. Očakávaná prosba o peniaze
neprišla.
Ticho medzi nami bolo stále výrečnejšie.
Akýsi vnútorný hlas mi hovoril: „Spýtaj sa
ho, či nepotrebuje nejakú pomoc.“ Bol som
si istý, že určite povie áno, ale poslúchol
som ten hlas. „Potrebujete pomoc?“  spýtal
som sa.
Jeho odpoveď sa skladala z troch
jednoduchých, ale zároveň veľmi hlbokých
slov, na ktoré nikdy nezabudnem. Často
hľadáme múdrosť o významných ľudí, u

tých, ktorí sú vzdelaní a niečo v živote
dokázali. Od neho som nič také nečakal.
Skôr som si myslel, že ku mne vystrie svoju
špinavú ruku. Ale on vyslovil tri slová, ktoré
ma zarazili.
„Nepotrebujeme ju všetci?“ odpovedal.
Mal som pocit, že som silnejší, úspešnejší a
dôležitejší ako nejaký úbožiak na ulici – do
chvíle kým ma tieto tri slová nezasiahli ako
brokovnica kalibru 12.
„Nepotrebujeme ju všetci? Aj ja potrebujem
pomoc. Možno nie s lístkom na autobus
alebo miestom na spanie, ale pomoc určite
potrebujem. Siahol som do peňaženky a dal
mu peniaze nielen na lístok, ale aj na teplé
jedlo a nejaké prenocovanie.
Tie tri slová mi stále znejú v ušiach. Bez
ohľadu na to, že máte všetkého dostatok,
bez ohľadu na to, čo ste v živote dosiahli, aj
vy potrebujete pomoc. Bez ohľadu na to, že
máte málo, bez ohľadu na to, koľkými
problémami ste zavalení, dokonca aj keď
nemáte kde hlavu skloniť, môžete niekomu
pomôcť. Ľudia čakajú, že im dáte to, čo
nemajú – iný pohľad na život, spomienku na
niečo  pekné, úľavu z denného chaosu...
Možno vám Boh pošle do cesty človeka
oblečeného ako bezdomovec, ktorý vám dá
čo potrebujete. Možno pošle vás do cesty
človeku, ktorý niečo potrebuje a pritom
nebude oblečený ako bezdomovec.
Nepotrebujeme pomoc všetci?

Nikdy nie sme takí chudobní, aby sme

nemohli poskytnúť pomoc blížnemu.

Nikolaj V. Gogoľ

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



st
ra

n
a 

6

Do pochodu za rodinu v Mexiku sa
zapojilo viac než milión ľudí

Mexiko 13. septembra (RV) Veracruz,

Chiapas, Puebla, Jalisco a ďalšie mexické štáty
sa v sobotu 10. septembra zapojili do
pochodu za ochranu rodiny. Mexiko zažíva
národné prebudenie v prospech rodiny a má
plnú podporu Cirkvi, uviedol pre agentúru
Fides biskup Zacatecasu Mons. Sigifredo
Noriega Barceló.
Iniciatívu zorganizovalo hnutie „Národný
front pre rodinu“, ktoré združuje rôzne
náboženské komunity i skupiny bez
vierovyznania, ktoré presadzujú model rodiny
ako vzťah medzi mužom a ženou. Pochod za
rodinu hostilo viac než 125 miest a podľa
údajov agentúry Fides sa na ňom zúčastnilo
viac než pol druha milióna ľudí.
Stalo sa tak po tom, ako mexický sa prezident
Enrique Peña Nieto rozhodol vyjadriť
podporu návrhu zákona o „manželstvách osôb rovnakého pohlavia“.

V Kazachstane blahorečia Božieho sluhu otca Vladislava Bukovinského

Kazachstan 9. septembra (TK KBS) V nedeľu 11. septembra 2016 za účasti kardinála Angela

Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, bude otec Vladislav Bukovinský, apoštol
Kazachstanu, v katedrále Panny Márie Fatimskej – Matky všetkých národov v Karagande
pripojený k blahoslaveným.
Otec Vladislav Bukovinský, pôvodom z Poľska, bol katolícky kňaz a právnik. Za totalitného
Sovietskeho režimu bol deportovaný do koncentračného tábora Karlag pri Karagande. Po 13
rokoch prežitých vo väzení bol prepustený; a hoci mu bolo ponúkané odísť do Poľska,
dobrovoľne prijal Sovietske občianstvo a ako kňaz zostal do svojej smrti slúžiť ľuďom v
Kazachstane. 
Zo Slovenska dnes v službe otca Vladislava v Kazachstane pokračujú kňazi, sestry a laici.
Aktuálne ich tam je okolo 20.    

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

Vyše sto rodín putovalo do rodiska
blahoslavenej Zdenky Schelingovej

Krivá 12. septembra (TK KBS) Nedeľné

popoludnie v Krivej mala sviatok rodina.
Vyše sto rodín putovalo do rodiska bl.
Zdenky Schelingovej. Farský kostol sv.
Jozefa sa premenil na „domácu Cirkev.“ 
O. Róbert Neupauer v kázni povzbudzoval:
„Nestrácajme schopnosť žasnúť nad
človekom!“ Nasledovalo požehnávanie áut
troma kňazmi. Program pokračoval na
miestnom ihrisku. Svedectvo manželov
Valaškových a Izraelových ukázalo, že i dnes
je možné žiť blahoslavenstvá v rodine.
Bábkové divadlo, "pokladovka", hrady,
rytieri či živí spidermani bola ponuka pre
najmenších. Za sviatok rodín poďakovali
Korunkou Božieho milosrdenstva.



VV čASEčASE oDoD 19.09.2016 19.09.2016 DoDo 25.09.201625.09.2016
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 25.9.-1.10. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Feníková.

Pôst a púť za kňazov: Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie začala na Slovensku 40-dňová
reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. V našej farnosti okrem iného sa k tomu pripojíme tak, že
na stolíku vo vestibule máte zoznam 40 dní s dátumom, kde sa môžete zapísať, v ktorý deň si
zoberiete modlitbu a pôst na starosť. Pôst sa odporúča taký ako je napr. na Popolcovú stredu
- t.j. iba raz dosýta za deň a bez mäsa alebo si dajte aj iný, aký chcete. Modlitba je takisto na
dobrovoľnosti, čo si zvolíte. Takisto si môžete zvoliť kňaza, za ktorého to chcete obetovať
alebo za viacerých alebo tak všeobecne za všetkých alebo aj za nové kňazské povolania. Viac
informácií je na dokumentoch na nástenke. Už vopred Pán Boh zaplať v mene všetkých
kňazov za vašu obetu.

Rozpis lektorov:
26. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Baranova - rod. Sabolova; Mudrákova,
10.00 hod. - rod. Baranska, 18.30 hod. - rod. Bankovičova.

Predmanželské ohlášky:
1. Ing. Lukáš Dominik, syn Jána a Marty rod. Vajdovej z Lomnice a Mgr. Martina
Lengerová, dcéra Jána a Danky rod. Leničovej z Čemerného - 2x.
2. Zdenko Bičej, syn Zdenka a Anny rod. Arendašovej z Čemerného a Zuzana
Kopaničáková, dcéra Petra a Anny rod. Križanekovej z Čemerného - 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 19.09.201619.09.2016
Sv. Januára, biskupa a mučeníka (spomienka)

Sv. omša: 1830 (K+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu toRoKtoRoK 20.09.201620.09.2016
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla

Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

(spomienka)

Sv. omša: 630 (t+K) 

SS tREDAtREDA 21.09.201621.09.2016
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)

Sv. omša: 1830 (K)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 22.09.201622.09.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (K) 

PP iAtoKiAtoK 23.09.201623.09.2016
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza (mučeníkov) 

Sv. omša: 1830 (K 

SS oBotAoBotA 24.09.201624.09.2016 Sv. omša: 1830 (K) 

NN EDEľAEDEľA 25.09.201625.09.2016

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) JaA

LituRgicKýLituRgicKý PRogRAMPRogRAM oDoD 19.09.2016 19.09.2016 DoDo 25.09.201625.09.2016

„Modlitba je sila človeka a slabosť Boha.“
(sv. Augustín)


